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RESUMO 

Esta monografia teve como objetivo principal a visualização dos remanescentes faunísticos 
relacionados aos sítios arqueológicos Garbin e Teotônio, localizados na região do Alto 
Madeira, Porto Velho, Brasil. Pesquisas arqueológicas realizadas às margens do Rio 
Madeira, local em que se encontravam as cachoeiras Santo Antônio e Teotônio, 
respectivamente, tentam responder questões relacionadas ao modo de vida dos povos que 
ali viviam. Nesse viés, estudos da fauna arqueológica serão de suma importância para a 
compreensão do ambiente e do modus vivendi desses grupos. A presença de acúmulo de 
terra preta é provavelmente o resultado de vários anos de ocupação humana nos sítios 
arqueológicos Teotônio e Garbin, alvos desse estudo, sendo que os vestígios ósseos 
encontrados e dados levantados podem ser resultados de uma ou mais ocupações. 
Buscamos, também, quantificar e analisar a tafonomia dos remanescentes ósseos para 
melhor compreender os processos envolvidos no contexto arqueológico. 

 

 

Palavras-chave: Zooarqueologia; Tafonomia; Rio Madeira; Terra Preta. 
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ABSTRACT 

This monograph had as main objective the remaining wildlife viewing related to 
archaeological sites Teotônio and Garbin, in region of the Alto Madeira, Porto Velho, Brazil. 
Archaeological research conducted on the river Madeira, were where the waterfalls Santo 
Antônio and Teotônio, respectively, try to answer questions related to the lifestyle of the 
people who lived there. This bias, studies of archaeological fauna will be of paramount 
importance for understanding of the environment and way of life of these groups. The 
presence of Terra Preta is probably the result of several years of human occupation in 
archaeological sites Garbin and Teotônio, targets of this study, the bone remains found and 
data collected can be one or more occupations results. We seek also to quantify and analyze 
the Taphonomy of the bone remnants to better understand the processes involved in 
archaeological context. 

 

 

Key-words: Zooarchaeology; Taphonomy; Rio Madeira; Terra Preta. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Este trabalho teve como objeto de estudo a verificação das feições tafonômicas dos 

vestígios faunísticos da unidade N10041 E9955 do sítio arqueológico Teotônio e da unidade 

N394690/E902803 do sítio arqueológico Garbin, a partir da metodologia de flotação e dados 

levantados através de análise química do sedimento de uma unidade para o sítio Garbin. Os 

resultados desse estudo em Zooarqueologia, permite a realização de inferências sobre a 

relação ser humano e a fauna de tempos pretéritos no alto Rio Madeira. 

A metodologia utilizada para separação desse material foi a flotação do sedimento, 

realizado no Laboratório do Departamento de Arqueologia (UNIR), para verificação de 

vestígios ósseos no sedimento coletado nos sítios em questão, e a análise desses vestígios 

através de lupa binocular. O material ósseo alvo desse estudo é resultado da coleta de 

material sedimentar apenas do Sítio Teotônio, pois a unidade flotada do Sitio Garbin não 

apresentou esses vestígios. Baseando-se em dados levantados durante os procedimentos 

de escavação do sítio Teotônio também ajudaram a remontar o contexto arqueológico para 

compreensão de sua deposição e pós-deposição. A análise das amostras se deu pelo 

estudo dos processos tafonômicos dos remanescentes ósseos, verificando os estados de 

conservação, (esfareladas, fragmentados, erodidos ou íntegros; com partes passíveis de 

identificação ou não), bem como as características de queima de cada um desses 

fragmentos. No sítio Garbin, a partir da verificação da ausência desses vestígios, buscou-se 

a compreensão desse dado através da interpretação dos resultados das análises físico-

químicas no sedimento. As assinaturas químicas podem ser confrontadas com os locais de 

coleta do solo, podendo indicar possíveis locais com tendências a determinados tipos de 

atividades realizadas pelo grupo que ocupou o local e produziu estes vestígios. 

Enfatiza-se a carência de estudos em Zooarqueologia na região, principalmente por 

temas que visam conhecer o processo de desgaste de material orgânico referente à fauna 

dos sítios. Os dados estabelecidos pelos estudos do processo tafonômico e das feições 

tafonômicas dos vestígios ósseos e do solo/sedimento dos sítios Teotônio e Garbin são o 

primeiro passo na tentativa de inserir essa cultura material na busca da compreensão dos 

processos de formação do registro arqueológico dessa região, bem como dos processos 

que podem estar contribuindo ou não para o estado de conservação dos materiais orgânicos 

nos sítios arqueológicos, além da tentativa de conhecer a dieta dos povos ou do povo que 

habitavam esses locais. 
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Para isso este trabalho foi dividido em três capítulos para melhor compreensão dos 

resultados obtidos e da contribuição para as pesquisas zooarqueológicas. 

No capítulo 1 realizou-se uma revisão sobre a Arqueologia dos vestígios faunísticos, 

a partir de uma síntese da origem da Zooarqueologia como uma abordagem possível para 

os estudos do registro arqueológico e a ênfase de como os vestígios faunísticos está 

diretamente ligados aos processos de formação desse solo “terra preta” em um sítio 

arqueológico. Realizamos um breve histórico sobre as pesquisas em Zooarqueologia na 

Amazônia e a importância de estudos tafononômicos para esta disciplina. 

No capítulo 2 tratou-se do histórico das pesquisas na região, as margens do Rio 

Madeira, Porto Velho. Uma abordagem teórica desde o início das pesquisas arqueológicas 

até os trabalhos mais recentes. E ainda uma apresentação dos sítios alvos deste trabalho, 

Teotônio e Garbin, a partir de pesquisas já realizadas. 

 No terceiro capítulo descreveu-se a respeito da metodologia utilizada na coleta de 

sedimento em campo e a utilizada nos trabalhos de laboratório. Apresentou-se ainda os 

resultados das amostras a partir da metodologia de flotação e análise físico/químico do 

sedimento. Os resultados são postos em gráficos e hipóteses levantadas sobre os dados 

obtidos aliando-se a um levantamento das características tafonômicas dos materiais 

remanescentes do sítio Teotônio e do elemento químico Ca (cálcio) que serviu de base para 

a presença ou ausência de material ósseo na unidade analisada do sítio Garbin. 

 Dada à natureza deste trabalho, que observou uma parcela do contexto arqueológico 

dos Sítios Teotônio e Garbin, a partir de vestígios faunísticos, e acreditando-se que esses 

faziam parte do modus vivendi desses grupos, permeados pelos hábitos alimentares, 

permitindo intensas modificações na paisagem, e a perpetuação dessas modificações aos 

dias atuais, acreditamos ter inserido mais uma peça no quebra-cabeça das antigas 

ocupações do território Brasileiro entendido através do viés arqueológico, e principalmente 

na interpretação e reconstrução da pretérita Amazônia. 
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CAPÍTULO I: Arqueologia e os vestígios faunísticos. 

 

A relação entre ser humano e animal é algo aparente no mundo inteiro desde os 

primórdios da espécie humana. Seja para alimentação, transporte, economia, vestimenta, 

religião, entre outros meios. Com isso, esse contato com a fauna da região em que 

habitavam passou a ser indispensável na subsistência. Baseando-se em como era essa 

relação, vestígios de animais podem também fazer parte do registro arqueológico, tornando-

se de suma importância para a compreensão do modo de vida e questões culturais de tal 

grupo, a ser percebidas nos vestígios materiais não perecíveis como líticos, cerâmicas e 

perecíveis como ossos humanos, madeira e outros.  

Para muitos arqueólogos os vestígios perecíveis no registro arqueológico, mesmo 

estando em conjunto com outros remanescentes da cultura material de tal grupo, muitas 

vezes não são explorados adequadamente em um viés mais científico (MILHEIRA & 

ULGUIM, 2008. pag. 85). 

Os estudos voltados aos vestígios faunísticos produzem dados importantes ao 

pesquisador, sobre a dieta alimentar, a relação do ser humano com a natureza, as áreas de 

atividades de um determinado sítio e sua distribuição espacial, os modos de vida cotidiana 

de tal grupo, além de poder inferir sobre questões paleoambientais, pressupondo quais 

animais habitavam aquele local (DAVIS 1987, REITZ & WING 1999, JACOBUS 2004).  

A partir desses estudos com os vestígios faunísticos, juntamente em seu contexto 

arqueológico, pode-se discutir mais sobre algumas características importantes. Como a 

escolha de um local para implantação de um assentamento pelo grupo, a exploração de 

recursos naturais e como se deu todos os mecanismos e técnicas utilizadas para essa 

exploração, processos de comércio e trocas e a as técnicas utilizadas na domesticação, 

criação e no melhoramento de raças. Criando também debates sobre o processamento de 

carcaças, distribuição de alimentos e outras utilidades atribuídas aos ossos, peles e outras 

partes do animal abatido (PEREIRA, 2011. pag. 1). 

Portanto, as pesquisas voltadas as relações entre o ser humano e a natureza, mais 

especificamente com os animais, são relativamente antigos. Podendo citar os trabalhos 

pioneiros de Cuvier, no final do século XVIII e de Rütimeyer, século XIX e Furon, já no 

século XX (ULGUIM, 2008). Mas a partir dos anos 1960, surge nos Estados Unidos uma 

área da arqueologia, especializada nesses estudos, a chamada Zooarqueologia. Que no 

qual pode ser definida como o estudo das relações do ser humano com os animais do 

passado (CHAIX & MÉNIEL, 2005). 
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Paula Nishida (2007) cita Reitz & Wing (1999) ao dizer que um dos objetivos da 

Zooarqueologia é analisar alguns aspectos sobre nutrição humana baseada em proteína 

animal, estratégias de subsistências, a captação de recursos, a economia e a correlação 

com processo de formação do sítio arqueológico. Assim, dentro da Arqueologia surge uma 

distinção de termos, separando em duas áreas de pesquisa para o estudo dos 

remanescentes faunísticos de um sítio arqueológico, a Zooarqueologia e a Arqueozoologia. 

Com isso, o termo Zooarqueologia designa de uma perspectiva antropológica que estuda os 

restos faunísticos voltados aos aspectos culturais. Já o termo Arqueozoologia é voltado ao 

estudo de restos faunísticos, estando esses vestígios relacionados ou não à cultura, dando 

ênfase apenas o registro, arqueológico ou zoológico (NISHIDA, 2007. pag. 11). 

 Dessa forma, ressaltamos que será utilizado o termo Zooarqueologia para designar 

o estudo dos restos faunísticos do Sítio Garbin e Teotônio, enfatizando os possíveis 

aspectos culturais e sua inserção no registro arqueológico encontrado. Contudo, esta 

ciência ainda é recente em pesquisas realizadas no Brasil, e também pouco conhecida pelo 

grande público, tanto pelo público acadêmico quanto pela maioria dos pesquisadores 

(ROSA, 2008). 

Segundo alguns autores como Reitz & Wing, 1999; Jacobus, 2004; Rosa, 2008, a 

Zooarqueologia é uma ciência multidisciplinar. Pois para a obtenção de resultados mais 

detalhados são de grande importância conhecimentos em áreas específicas, tais como 

zoologia, ecologia, paleontologia, arqueologia e antropologia (FERRASSO, 2013. pag. 152). 

A Zooarqueologia só obteve uma visão mais antropológica e sistemática ao deixar de ser 

uma disciplina descritivo-classificatória pregada pela escola histórico-cultural (DAVIS, 1987; 

REITZ & WING, 2008 e TRIGGER, 2004). Tendo em vista que os remanescentes 

faunísticos eram considerados menos importantes se comparados aos demais vestígios 

recuperados em sítios arqueológicos, como por exemplo, vestígios cerâmicos, líticos e 

remanescentes de enterramentos (SOUSA, 2011. pag. 36).  

Paula Nishida (2007) ressalta que os profissionais da área de Zooarqueologia, 

deixaram de ter apenas uma posição complementar em um trabalho arqueológico, posição 

essa que possuía trabalhos como a listagem de espécies, e passaram a uma posição mais 

imprescindível em vários casos. Com isso, para a autora a falta de profissionais em 

Zooarqueologa ainda é algo bastante presente nas pesquisas arqueológicas, tanto pela 

escassez de trabalhos e discussões acadêmicas, como também ao proporcionar que erros 

antigos estejam presentes em trabalhos novos, pois haveria uma lacuna entre os dados 

obtidos.  
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Portanto, cabe ao zooarqueólogo elaborar novas técnicas e possuir uma posição 

mais participativa, podendo valorizar e divulgar sua área de pesquisa. Preenchendo assim 

essas lacunas e não deixando que algumas compreensões sobre aspectos relacionados à 

alimentação e o meio ambiente ao qual o sítio arqueológico se insere sejam perdidas 

(NISHIDA, 2007. pag. 24).  

 

1.1. Estudos em Zooarqueologia e Arqueozoologia na Amazônia. 

 

A Amazônia possui uma enorme variedade de espécies animais, muitas delas 

consumidas pelas populações. E os vestígios de alimentação deixados pelos grupos 

pretéritos elucidariam grande parte das dúvidas em que o arqueólogo está sujeito, vindo de 

embate ao pensamento proposto por Meggers (1987), que introduz um julgamento sobre a 

cultura e o meio-ambiente, ressaltando as características que desfavorecem o modo de 

como um grupo conseguiria crescer e se tornar uma sociedade complexa em meio à floresta 

tropical. Para a autora a escassez de proteína animal colaboraria para uma limitação no 

desenvolvimento econômico dos povos que habitavam a região.  

Contraposto a isso, os poucos estudos sobre a fauna pretérita e sua relação com o 

ser humano, já demonstram que a região amazônica possuía uma enorme quantidade de 

animais utilizados para o consumo. Apesar das crescentes pesquisas sobre a arqueologia 

na Amazônia, muito pouco se é estudado acerca dos vestígios faunísticos em um sítio 

arqueológico. Estudos esses que possuem grande importância para a compreensão do 

modo de vida dos povos que viveram nessa região, levando em consideração que a região 

amazônica atual ainda possui abundantes recursos para a subsistência humana. 

Os primeiros trabalhos nesta perspectiva, mais precisamente na Amazônia 

equatoriana e colombiana foram realizados por Peter Stahl (1995, 2007), Ramos e Zorro 

(2011) e Peña (2007, 2011). Já na Amazônia brasileira, dados preliminares sobre restos 

faunísticos foram apresentados por Roosevelt et al.(1996), em seu trabalho na Pedra 

Pintada (11.200-8500 AP). Para as pesquisas de Roosevelt et al. (1996), fora demonstrado 

que a relação Paleoíndia com a fauna era marcante, e sua subsistência se baseava na 

obtenção de proteína animal, sendo encontrado restos de animais típicos de floresta tropical 

(PRESTES-CARNEIRO, 2013. pag. 28). 

 Além destes trabalhos na Amazônia brasileira destaca-se também da dissertação de 

mestrado de Silveira (1994) e um artigo de Queiroz; Carvalho (2010), com pesquisas nos 

sítios Gruta do Gavião e Gruta do Pequiá em Carajás no estado do Pará, onde demonstram 

a variabilidade faunística desses sítios, dentre eles a presença de várias espécies, como 



 

 
 

 
 

20 
 

preguiça, macaco, cotia, cobra, paca, caititu, jacaré, coelho, veado, peixes, aves, moluscos 

e uma ponta de projétil feita possivelmente com uma tíbia de veado. 

Mais recentemente estudos realizados por Prestes-Carneiro (2013) em sua 

dissertação de mestrado, no sítio Hatarrara, no estado do Amazonas, ressalta a importância 

dos peixes e tartarugas para a subsistência de grupos da fase Paredão (890 e 1230 dC). A 

autora destaca que a proteína animal, juntamente com o consumo de tubérculos e de 

palmas, poderia ser a base da dieta dessas populações. E ressalta que pesquisas futuras e 

comparações entre sítios trariam mais luz sobre a diversidade ambiental e o meio de vida na 

Amazônia.  

Cabe também ressaltar as pesquisas realizadas por Béarez e Prümers (2007) na 

região de Llanos de Mojos, demonstraram um consumo de animais incomuns nessa região, 

como de enguias pântano (SSP Synbranchus.) e peixes pulmonados da espécie Lepidosiren 

paradoxa. Outras pesquisas em Loma Salvatierra, arquipélago boliviano, realizadas por 

Hutterer (1997) e Driesch e Hutterer (2012), mostraram um alto consumo de veado-mateiro 

(Mazama sp.) e a domesticação de pato muscovy (Cairina moschata) (PRESTES-

CARNEIRO, 2013. pag. 29). 

Para Queiroz; Carvalho (2010), a biodiversidade amazônica se torna um grande 

desafio para as pesquisas bioarqueológicas na região. O clima responsável pela umidade 

interfere no contexto zooarqueológico, além dos solos ácidos que decompõem mais 

rapidamente os vestígios ósseos. Restando muitas vezes apenas micro-vestígios para que 

possam ser analisados. Esses e outros desafios se tornam latentes na pesquisa 

zooarqueológica, a grande preocupação com contexto arqueológico voltado para cerâmica, 

que pode ser uma importante aliada na compreensão com as ocupações através das 

sequências históricos-culturais delimitadas pelo estudo cerâmico, deixa de lado alguns 

dados importantes e a falta de pesquisadores no estudo da fauna em sítios arqueológicos 

aumenta a lacuna para a compreensão da subsistência e do manejo de animais pelos 

grupos que se estabeleceram na Amazônia. 

 

 A localização de grande parte dos sítios próximos às margens de rios privilegia 

grandemente essas populações para obtenção de proteína animal. Sítios localizados em 

várzea favorecem as atividades de pesca. E a grande quantidade de animais terrestres de 

pequeno, médio e grande porte proporcionam mais opções de caça. 

Percebida esta realidade, apesar de a biodiversidade ser um desafio, é, também, 

possuidora de um grande potencial para pesquisas arqueológicas futuras. Ressalta-se que 
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cabe às instituições e mesmo aos trabalhos de contrato investir mais nas pesquisas em 

Zooarqueologia na Amazônia. A capacitação profissional de seus pesquisadores traria mais 

visão a outros vestígios (perecíveis) encontrados em um sítio arqueológico e não somente 

vestígios como cerâmica e lítico (não perecíveis). 

Vale salientar que a construção de uma interdisciplinaridade entre arqueologia, 

zoologia, paleontologia e antropologia fará com que se possa compreender melhor como se 

forma o registro arqueológico, abrindo um leque de possibilidades e resultados. Acredita-se 

que com esse pensamento, voltado ao viés arqueológico, poder-se-á assim aumentar o 

conhecimento sobre as populações pretéritas e possibilitar-se-á uma compreensão maior da 

diversidade ambiental e biológica da região Amazônica. 

 

1.2. Vestígios faunísticos e o processo de formação do registro 

arqueológico. 

 

A formação do registro arqueológico é uma parte fundamental na compreensão do 

contexto ao qual tal material se encontra depositado. Michael Schiffer (1972) destaca 

contexto sistêmico como a condição de um elemento que participa de um sistema 

comportamental e contexto arqueológico como sendo os materiais que passaram por um 

sistema cultural e que agora são objetos de investigação de arqueólogos. Para o autor 

enquanto se pode visualizar a movimentação contínua da cerâmica, de alimentos, ou de 

artefatos líticos em um sistema cultural, sabe-se que todos os elementos são modificados 

quando fazem parte de um sistema.  Assim esses elementos ficam suscetíveis à quebra ou 

se combinam com outros elementos, usados e finalmente descartados. Funcionando 

também para as casas ou estruturas, que possuem características permanentes.  

 

Essa observação pode servir como base para a construção de um modelo 
de fluxo simples para ver a história de vida de qualquer elemento e justificar 
em termos comportamentais a produção de um registro arqueológico 
(SCHIFFER, 1972). 

 

Com os estudos em Zooarqueologia procura-se entender alguns aspectos entre a 

dieta das populações e o processo de formação do sítio, vendo que o acúmulo de material 

orgânico ajuda na própria formação do registro arqueológico. Santi (2009) nos mostra um 

pouco desse processo de formação ao dizer que: 

 

Ao fim deste processo, os nutrientes são naturalmente incorporados ao 
solo, alterando sua composição e coloração. Durante o processamento da 
comida há a combustão constante de madeira nos fogões para o cozimento 
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dos alimentos. Este processo configura um dos possíveis comportamentos 
que criaram as terras pretas. Porém, nem todos os assentamentos pré-
coloniais apresentam este tipo de solo e, portanto sua gênese estaria ligada 
a uma mudança nos padrões de assentamentos na região (SANTI, pag. 55, 
2009). 

 

Para a autora, baseando-se em Schiffer (1972), os processos de formação do 

registro arqueológico estão ligados aos acontecimentos naturais resultados da pós-

deposição do material arqueológico, depositados intencionalmente ou não, em um ambiente. 

Com isso os agentes naturais que atuam sobre os artefatos e depósitos arqueológicos 

acabam destruindo-os, ou, até mesmo, influenciando para a sua preservação. Os agentes 

naturais que contribuem para esses processos são, por exemplo, o intemperismo (vento, 

chuva), erosão, sedimentação, assim como a influência da ação de agentes biológicos, tais 

como tatus, fungos, bactérias e insetos (SANTI, 2009. pag. 62). Alguns outros fatores 

também ajudam na formação do registro arqueológico, como pisoteio pelo próprio grupo ou 

outros que por ali passaram, além de animais que andavam no local depois do descarte dos 

artefatos ou materiais.  Esses processos dificultam a análise dos vestígios faunísticos de um 

sítio, principalmente na Amazônia, onde a acidez do solo contribui ainda mais para a 

deterioração dos restos faunísticos. 

Paula Nishida (2007) destaca que um dos primeiros trabalhos a demonstrar a relação 

da fauna na formação do registro arqueológico foi o de Binford em 1967. A autora nos 

mostra que o trabalho de Binford com o sítio Combe Grenal, estudando detalhadamente os 

restos faunísticos e os artefatos encontrados na camada estratigráfica Musteriense, surgiu 

da necessidade de identificar a função dos materiais arqueológicos e sua relação entre as 

frequências das ferramentas e as partes dos ossos dos animais.  

Binford conseguiu recolher dados importantes, mas mesmo assim viu que não 

podia traçar um modelo ideal para os processos de formação do registro arqueológico. O 

autor observou que a solução para a compreensão dos sítios arqueológicos poderia estar no 

estudo e comparação com as comunidades contemporâneas (NISHIDA, 2007). Paula 

Nishida (2007) destaca que para Binford os processos de formação do registro arqueológico 

passado são parecidos com o recente.  

 

Para comprovar a sua ideia, Binford escolheu estudar uma sociedade de 
caçadores-coletores modernos, especificamente os Nunamuit, por viverem 
de uma subsistência voltada em 80% da caça ao caribu. Ao estudar a fauna 
diz ele, tem-se a vantagem de atingir uma atividade cuja anatomia do 
animal pode revelar sua função como alimento e padrão de descarte. Como 
se trata de alimento haveria pouca mudança nestas atividades desde os 
povos antigos (NISHIDA, 2007. pag. 14). 
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Paula Nishida (2007) demonstra que os rituais podem, ou não, trazer uma 

compreensão diferenciada dos vestígios faunísticos. No entanto, para a autora a dificuldade 

em reconhecer e a exclusividade das atividades relacionadas ao ritual de um grupo se 

tornam uma barreira na compreensão de uma determinada característica no registro 

arqueológico. Sendo que muitas vezes em rituais também são realizados banquetes e os 

vestígios ósseos poderão ser inseridos num contexto diferente, confundidos até como parte 

da alimentação cotidiana. 

Como salienta Vera Lúcia Pereira (2011), o zooarqueólogo não pode esquecer que a 

fauna recolhida e estudada, em alguns casos não passa de uma pequena parte da dieta ou 

da domesticação, entre outras finalidades, sendo que, muito dos restos orgânicos 

depositados no sítio se decompôs e não trará dados ao pesquisador. Contudo, finaliza a 

autora, mesmo sendo escassos ou muito fragmentados e decompostos, estes vestígios 

produzirão dados que abrirão espaços para novos debates e novas perspectivas na 

interpretação do passado e nas relações entre homem e animal. 

Apesar da relação homem e animal servir muitas vezes para a alimentação, vale 

salientar que eles podem ser utilizados para várias atividades, sendo elas para transporte, 

religião e vestimentas, além da domesticação dos animais para consumo ou transformando-

os em animais de estimação. Essas características influenciarão na formação do registro 

arqueológico, pois um animal utilizado para transporte ou de estimação não será 

descarnado ou cozido.  

Com isso cabe ao pesquisador se atentar as condições de conservação, marcas e 

queima, caso há, dos ossos encontrados. E tendo a sua atenção voltada ao contexto 

arqueológico, comparando ou construindo uma cadeia comportamental a partir do seu 

objeto de estudo, pode-se inferir qual característica em que os restos faunísticos se 

encontram. E também não descartando a compreensão do processo de formação do 

registro arqueológico, nos estudos em Tafonomia e sua aplicação direta aos vestígios 

ósseos. 

 

1.3. Tafonomia e a problemática zooarqueológica. 

 

É comum encontrar literatura cujo objetivo é compreender a dieta das populações 

que habitaram os sítios arqueológicos no Brasil. Porém, poucos trabalhos são voltados para 

as questões tafonômicas e o processo de desgaste de materiais orgânicos referentes à 

arqueofauna dos sítios. Entre esses trabalhos podemos destacar Marcos Bissaro Jr. (2008) 
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que demonstra como o estudo de processos tafonômicos podem ser importantes para a 

Zooarqueologia e Arqueozoologia e para a compreensão do registro arqueológico em que 

vestígios ósseos são encontrados. O autor destaca: 

 

Interesses tafonômicos em estudos arqueológicos estão fundamentados, 
portanto, no conhecimento de questões comportamentais e de conduta dos 
hominídeos primitivos, como a identificação de estratégias de subsistência, 
determinação de modelos de aproveitamento e o reconhecimento de usos 
diferenciados do espaço (BISSARO JR, 2008. pag.13). 

 

 

Primeiramente é importante entender o que significa o termo tafonomia. Ivan 

Antónovitch Efremov, paleontólogo russo, denominou em 1940 de tafonomia o estudo dos 

processos nos quais um organismo muda da biosfera para a litosfera (PEREIRA, 2011). Ou 

seja, é a compreensão do soterramento dos vestígios ósseos e a suas transformações 

equivalentes a esse processo (decomposição, movimentação e fossilização). Lyman (1994) 

fez uma publicação fundamental para o assunto, correlacionando a Zooarqueologia e 

Arqueozoologia, analisando e compreendendo todos os processos de enterramento dos 

vestígios ósseos e se encontram marcas resultantes de ações antrópicas ou não.  

Conforme Bissaro Jr. (2008) a importância da compreensão da tafonomia na 

arqueologia, teve início no final da década de 1960 e início da década de 1970 com os 

trabalhos realizados por Brain (1967, 1969), Behrensmeyer (1975) e Hill (1979), voltados 

mais aos estudos paleoecológicos da evolução humana e na compreensão dos processos 

relacionados à diferença entre concentrações fósseis geradas por ação do homem ou 

natural. O uso da tafonomia nas pesquisas em arqueologia está baseado, por exemplo, na 

compreensão das questões comportamentais e culturais, como a identificação de 

estratégias de subsistência, criação de modelos de aproveitamento dos animais e o 

reconhecimento de usos diferenciados do espaço habitado (BISSARO JR, 2008. pag. 13). 

Bissaro Jr. (2008) ressalta ainda que a Arqueozoologia ou Zooarqueologia pode ser 

entendida como uma disciplina interligada a Tafonomia, pois ao utilizar os fundamentos e 

uma metodologia fortemente influenciada pela tafonomia, se é capaz de discriminar os 

processos que alteram o registro arqueológico. Com isso, ele ainda conclui que:  

 

A Arqueozoologia e a Tafonomia não devem ser entendidas como 
disciplinas distintas, mas complementares, uma vez que compartilham 
técnicas de quantificação e observação similares. Para ele, ambas utilizam 
experimentação, simulação em laboratório e o princípio do atualismo, 
segundo o qual os fenômenos que podem ser observados no presente 
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teriam ocorrido de modo análogo em eras geológicas passadas (BISSARO 
JR, 2008. pag. 13-14).  

 

Para as questões tafonômicas, Lyman (1994) demonstra que ossos com menor 

densidade se decomporão mais rapidamente que aqueles com maior densidade. E que 

partes de animais com maior poder nutritivo, no caso de animais de grande porte, estarão 

mais sujeitas a fazerem parte do registro arqueológico. Pois é dado maior atenção a essas 

partes em um grupo, descartando assim, em outros lugares, partes com menor valor 

nutritivo. O autor entende que a ação de predadores pode confundir o pesquisador, levando 

a falsas conclusões, tendo em vista que mesmo os animais carnívoros darão preferência às 

partes mais nutritivas e que os restos menos densos da carcaça serão decompostos mais 

rapidamente. 

Outra questão importante a ser analisada é o grau de fragmentação dos vestígios 

ósseos. O grau de fragmentação é parte importante na análise de processos tafonômicos, 

como por exemplo, pisoteamento, intemperismo devido à exposição a processos químicos e 

biológicos que ocorrem na superfície, alteração por predadores, roedores e ação humana 

como desmembramento, descarne, cortes e queima (BISSARO JR., 2008), informações 

importantes que podem ser interpretadas visando os processos de formação do registro 

arqueológico, segundo Schiffer (1972).  

Com isso, partes diferentes de animais podem ser utilizadas para diversas 

atividades, desde alimentação até fabricação de ferramentas. Cada atividade dará um 

resultado diferente à fragmentação. Animais de grande porte são desmembrados para o 

transporte e esse desmembramento deixa marcas nos ossos. Outros tipos de marcas de 

uso podem ser notados nos ossos, tais como descarne e a reutilização da pele. O processo 

de descarne com ferramentas, seja de pedra, chifres ou madeira, deixam ranhuras e até 

perfuração ou quebra nos ossos. 

Tão importante quanto à presença de marcas que indicam se tal fragmento é ou não 

resultado de ação antrópica é a queima. É sabido que o homem aprimorou a utilização do 

fogo para várias atividades e suprimento de suas necessidades, sejam elas para cozinhar, 

esquentar, iluminar ou afugentar predadores, entre outras. No caso do cozimento de 

alimentos, torna-se fundamental à análise do zooarqueólogo para a compreensão da 

atividade humana naquele registro. Ossos próximos a estruturas de fogueiras e marcas de 

queima podem ser indicativos de atividade antrópica, no preparo de alimentos ou na 

utilização dos ossos para outros fins, dando assim, colorações distintas aos ossos.  
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Shipman et al. (1984) ressalta que nem todas as colorações seguem a essas leis, e 

nem sempre ossos com coloração preta significa que estão queimados. Mas que podem ser 

resultados de vários fatores químicos e até a oxidação devido ao contato com o sedimento. 

Levando assim, a erros nas análises e falsos resultados. O autor dá atenção ao processo de 

encolhimento1, fenômeno que pode acontecer com os ossos ao serem expostos a altas 

temperaturas, levando a contração. 

Outra análise importante para os zooarqueólogos, podendo dar resultados 

satisfatórios, são as marcas de corte. Lyman (1994) defende que a utilização de ferramentas 

podem deixar marcas nos ossos ainda frescos, logo após o abate do animal. Com isso 

essas marcas podem ser resultado do processo de descarne e retirada da pele e músculos. 

Deixando estrias, ranhuras e perfurações nos ossos. Assim, cada atividade resultará em um 

tipo específico de fragmentação. 

No entanto o uso da Tafonomia na Zooarqueologia se torna fundamental para a 

compreensão dos vestígios faunísticos, resultantes ou não de ações humanas. Com essa 

perspectiva voltada ao pensar arqueológico, é possível ao pesquisador obter resultados 

mais satisfatórios, levando-o a compreensão dos processos de formação do registro 

arqueológico e das variações resultantes ao desgaste do material ósseo encontrado.  

Dessa forma, utilizaremos da pesquisa em Zooarqueologia para designar o estudo 

dos restos faunísticos do Sítio Garbin e Teotônio, enfatizando os possíveis aspectos 

culturais e sua inserção no registro arqueológico encontrado. A partir das coletas de 

sedimento realizados nesse sítio tentaremos responder questões relacionadas ao modo de 

vida dos povos que viveram ali preteritamente. A fim de buscarmos o entendimento dos 

processos tafonômicos envolvidos na gênese desse registro, estudaremos para isso as 

características do solo/sedimento em que foram encontradas essas evidências.  

Com isso, acreditando que a fauna era também uma parcela importante nos hábitos 

alimentares dos grupos que habitaram este local, pois a paisagem que permeava o sítio 

demonstra um ambiente propício à caça e principalmente à pesca. Todos estes fatores 

demonstram a importância do desenvolvimento desta pesquisa, a fim de compor o cenário 

cotidiano do ser humano que viveu às margens do Rio Madeira desde 8.000 anos AP, e 

inserirmos mais uma peça no quebra-cabeça das antigas ocupações do território amazônico 

entendido através do viés arqueológico. 

 

                                                           
 

1
 Tradução nossa do inglês shrinkage (SHIPMAN et al. 1984). 



 

 
 

 
 

27 
 

  



 

 
 

 
 

28 
 

 

CAPÍTULO II: Histórico das pesquisas na região da Cachoeira de Santo 

Antônio à cachoeira de Teotônio, Alto rio Madeira, RO. 

 

O sudoeste amazônico possui um vasto potencial arqueológico a ser ainda estudado. 

Além de uma grande diversidade biológica, geográfica e cultural. Abrindo assim um leque de 

possibilidades em pesquisas de diversas áreas científicas. Dando início aos trabalhos em 

Arqueologia na região, o arqueólogo Eurico Theófilo Miller estudou as áreas da bacia do Rio 

Madeira entre outros rios, como Jamari, Jiparaná e Guaporé (MILLER, 1983; ZIMPEL 

NETO, 2008). 

Esse começo deu-se a partir da criação do PRONAPABA – Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica, numa região em que abancava a divisa entre 

os estados do Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, que perdurou de 1978 a 1983 (MILLER, 

2009b). Com os dados levantados por essas pesquisas, foi elaborada a hipótese de que os 

grupos dessas regiões são sempre pequenos grupos semissedentários, com agricultura 

incipiente e com reocupações locais ao longo do ano, sempre seguindo as épocas de seca e 

cheia dos rios (MILLER, 1999).  

Para Miller (1992 e 1999), o início da ocupação na região do Alto Madeira teria o 

início a partir de mais ou menos 12.000 AP, data essa obtida no sítio Cai n’água (RO-PV-

107), localizado em Porto Velho. O autor caracterizou esse sítio e mais dois dessa área, 

como Complexo Cultural Periquitos. Neles foram encontrados percutores, lascas, um 

artefato com lascamento bifacial, entre outras rochas com alterações antrópicas, além da 

retirada de restos de esqueletos humanos, encontrados pelos garimpeiros dessa área, 

atribuindo assim ao período paleoindígena. Para o autor esses grupos paleoindígenas foram 

sucedidos por vários complexos pré-ceramistas que se seguiram até conviverem com 

grupos ceramistas na região. Os pré-ceramistas eram pertencentes ao complexo Itapipoca, 

complexo Pacatuba, complexo Massangana e complexo Girau. E o contato com grupos 

ceramistas se deu a partir do pós-Optimo Climático (MILLER, 1992). 

Miller (1992) propõe que as terras pretas associadas aos grupos ceramistas eram o 

resultado de suscetíveis reocupações esporádicas. Ele denomina de subtradição Jatuarana 

a cultura cerâmica pertencente à tradição Polícroma da Amazônia no alto rio Madeira. 

Alguns dos sítios pertencentes a essa cultura, e que o autor exemplifica como sítios-

habitações mais complexos, são RO-JP-01 Teotônio e RO-JP-03 Porto Seguro (hoje 

denominado Sítio Santa Paula), ambos em cada lado da cachoeira do Teotônio e RO-PV-19 

Igapó-I na cachoeira de Santo Antônio (MILLER, 1992).  
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Essa subtradição ocupou2 as margens do baixo Alto-Madeira e Médio-Madeira, com 

espessa camada de terra preta que vai até 210 cm, resultado da concentração sazonal dos 

grupos devido às migrações de peixes e quelônios para desova na região. Sendo que as 

cachoeiras seriam uma barreira instransponível para essas espécies, possibilitando assim a 

caça e pesca predatória (MILLER, 1992).  

Assim Eurico Miller (1999) acreditava que as sociedades que aqui se estabeleceram 

ficaram limitadas ao nível cultural do período formativo, praticando uma agricultura 

incipiente. Não acreditava no sedentarismo desses grupos até a chegada dos missionários, 

que ao introduzirem animais domésticos e sua religião, conseguiram sedentarizar várias 

“tribos” indígenas. Com isso, para o autor, a única sociedade complexa a existir, o que ele 

chama de Império Guaranítico, entrou em decadência com a chegada dos colonizadores. 

Novas pesquisas foram e estão sendo realizadas em Rondônia. Atualmente a 

demanda por trabalhos em Arqueologia no estado cresceu principalmente em decorrência 

dos diversos projetos de empreendimentos previstos para a região. Com a implantação do 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, criado pelo Governo Federal, foram 

projetadas para a região a construção de usinas na bacia do rio Madeira, como as UHE 

Santo Antônio e UHE Jirau, diversas linhas de transmissão de energia, pequenas centrais 

hidrelétricas, revitalização de rodovias, entre outros empreendimentos que causam impacto 

ambiental, além de projetos de pesquisa coordenados por pesquisadores de universidades 

que se mostram interessados pela arqueologia de Rondônia (ZIMPEL NETO, 2008; 

BERTOLO, 2014). 

 

Apesar das constantes discussões que desagregam “Arqueologia Acadêmica” 
da“Arqueologia de Contrato”, a opção em dissociar os trabalhos realizados 
em ambos os meios, é apenas uma maneira de organizar a apresentação dos 
dados. Muitas das publicações realizadas recentemente na academia têm um 
forte vínculo com o contrato, pois em sua maioria são feitas por profissionais 
que atuam ou atuaram nos dois meios, tornando desnecessário esse 
recorrente preconceito entre as partes (BERTOLO, 2014. pag. 56). 
 

 

 Em consequência da implantação dessa usina hidrelétrica na cachoeira de Santo 

Antônio, realizou-se o licenciamento ambiental para tal empreendimento, encabeçando os 

trabalhos de Arqueologia Preventiva na região. Na Área de Influência Direta (AID) da UHE 

Santo Antônio, a empresa responsável pelas pesquisas identificou 44 sítios pré-coloniais e 

                                                           
 

2
 Grifo nosso. Tradições e subtradições não são grupos sociais e foram implantadas no período do PRONAPA 

para designar técnicas que persistem no tempo. 
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15 sítios históricos, 16 pedrais com gravuras rupestres e algumas bacias de polimento 

(BERTOLO, 2014). 

Zuse (2014) discutiu a variabilidade da cerâmica no alto rio Madeira. Para a 

pesquisadora havia uma grande diversidade cultural nessa área, no qual analisou os 

atributos que caracterizam as escolhas tecnológicas dos ceramistas, de acordo com as mais 

variadas etapas de confecções da cerâmica. Encontrando cinco conjuntos tecnológicos. 

Representando diferentes identidades sociais e culturais. Comparou também, a cerâmica de 

catorze sítios às margens do rio Madeira. Sítios esses que vão desde a cachoeira de Santo 

Antônio até a foz do rio Jiparaná (ZUSE, 2014;). 

 

Com esta perspectiva, buscamos perceber as permanências e mudanças 
nos diferentes lugares e temporalidades, evidenciando conjuntos 
tecnológicos e buscando entender possíveis processos de fronteira e 
diversidade cultural. Não se trata simplesmente de relacionar de forma 
direta a cultura material à etnicidade ou língua, mas relacionar as escolhas 
tecnológicas adotadas por indivíduos às estruturas que caracterizam as 
diferentes tradições tecnológicas e culturais conhecidas na Amazônia. A 
própria concepção de etnicidade precisa ser relativizada de acordo com os 
contextos culturais e históricos específicos, entendida como um fenômeno 
dinâmico (ZUSE, 2014. pag. 378). 

 

 

A autora observou, a partir de comparações dos materiais de diferentes sítios, que 

nos sítios próximos as cachoeiras são mais frequentes camadas mais espessas de terra 

bem escura, diferentemente dos sítios mais afastados. Além disso, os artefatos líticos são 

mais comuns nos sítios localizados na cachoeira de Santo Antônio (ZUSE, 2014). Em 

alguns sítios entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio, ela demonstra que há uma 

diferença na confecção da cerâmica, caracterizando uma possível segunda ocupação para a 

região, com data aproximadamente em 1.800 anos atrás. Sendo essa cerâmica sobreposta 

às ocupações dos sítios localizados próximo as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio. A 

autora ressalta que uma cerâmica nos sítios Ilha de Santo Antônio, Santa Paula e Brejo 

possuem nos níveis superiores uma diferenciação tecnológica dos outros sítios da região. 

 

Os materiais arqueológicos estão associados a espessos pacotes de terra 
preta, entretanto existem especificidades nos contextos e materiais dos 
diferentes sítios, que serão apresentadas a seguir. Relacionamos este 
conjunto artefatual à tradição Borda Incisa, Inciso Modelada ou Barrancóide, 
e acreditamos que estas ocupações podem ser situadas entre 
aproximadamente 1.500 e 700 AP no Alto rio Madeira (ZUSE, 2014. pag. 
388). 
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Mesmo identificando características comuns entre esses sítios, a autora salienta que 

os sítios Ilha de Santo Antônio e o sítio do Brejo possuem suas especificidades. Com a 

comparação entre os atributos, foi possível relacionar um sítio com o outro, demonstrando 

que eles são bem próximos entre si, possuindo até datações bem parecidas (ZUSE, 2014). 

Com essa pesquisa, a autora conseguiu demonstrar que as ocupações das regiões 

próximas às cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio, possam estar relacionadas às 

ocupações ceramistas Saladóide/Pocó/Açutuba e os mais recentes (cerâmica Barrancóide 

ou Inciso Modelada), contextos esses associados aos grupos Arawak. Assim como as 

transformações referentes à chegada dos grupos da Tradição Polícroma da Amazônia, 

chamada de Subtradição Jatuarana, mesmo que a pesquisadora não tenha contemplado os 

sítios mais característicos dessas ocupações, além da falta de cronologia e a mistura de 

materiais dessas e de outras tradições tecnológicas (Idem). 

Outro trabalho importante para compreensão dos vestígios arqueológicos e 

contributo para o crescimento das pesquisas arqueológicas em Rondônia, foi a tese de 

doutorado de Fernando Almeida (2013), que no qual o pesquisador discute a questão da 

relação do material coletado em cinco sítios com a Tradição Polícroma da Amazônia e uma 

associação com os falantes da língua Tupi (ALMEIDA, 2013; BERTOLO, 2014). Assim o 

pesquisador faz uma análise detalhada da cerâmica desses sítios, discutindo todas as 

características tecnológicas referentes à Tradição Polícroma da Amazônia. O autor ressalta 

que a bacia do alto rio Madeira, área completamente significativa para os grupos que ali 

viveram, possuem a terra preta mais antigas já datadas até então e por ter a paisagem 

modificada por esses grupos, além da domesticação de algumas plantas, como a pupunha e 

a mandioca (ALMEIDA, 2013; BERTOLO, 2014). Nos mostra as possibilidades acerca da 

arqueologia entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio. Debatendo sobre as questões 

envolvendo a deriva que ocorreu na calha do Amazonas, sendo que para Almeida uma rede 

de trocas comerciais e simbólicas, gerando uma teia de informações e estilos cerâmicos. 

Além de um conglomerado de culturas na região abrangente a essas duas cachoeiras 

(ALMEIDA, 2013). 

 

Os grupos produtores de cerâmica Inciso-Pintada, possivelmente antigos 
falantes de línguas Arawak, estabeleceram um núcleo na região das 
cachoeiras de jusante do rio Madeira (Teotônio e Santo Antônio), criando 
uma rede de contatos com os grupos de entorno e assumindo o papel de 
principal entroncamento dela: uma provável rede multi-étnica. Tal inferência 
baseou-se no fato de o sítio Teotônio possuir uma significativa quantidade 
de semelhanças e diferenças estilísticas com relação aos demais sítios 
estudados na região (ALMEIDA, 2013. pag. 348). 
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 O potencial arqueológico dessa região, entre as cachoeiras de Santo Antônio e 

Teotônio, conduziu a realização de alguns projetos de pesquisa de acadêmicos do curso de 

graduação em Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Através do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica – PIBIC, a discente Cleiciane 

Noleto, em 2012 e 2013, elaborou o subprojeto intitulado Colocando as pedras no caminho: 

Análise tecnológica da indústria lítica do Sítio do Brejo. Fazendo parte do projeto de PIBIC A 

tecnologia lítica no contexto das ocupações pré-coloniais do Alto Rio Madeira (RO): 

Persistência e Mudanças desenvolvido pela Profa. Ms. Valéria Cristina Ferreira e Silva. Com 

o qual faz uma análise do material lítico oriundo de trabalhos realizados no sítio Brejo, Porto 

Velho – RO pelo projeto de Arqueologia Preventiva nas Áreas de Intervenção da UHE Santo 

Antônio, realizado pela Scientia Consultoria Científica Ltda. Realizados em 2008, resultado 

da implantação do empreendimento UHE Santo Antônio (NOLETO, 2013; NOLETO, 2014). 

O sítio Brejo também foi alvo de pesquisa para a realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso do então graduando Francisco Santos, em 2015. Levantando discussões e análises 

sobre a tecnologia dos fragmentos cerâmicos desse sítio. O pesquisador identificou uma 

possível ocupação contínua do sítio em diversos setores. 

 O sítio Veneza, no Alto Madeira, a pesquisa científica foi objetivo de estudo da 

acadêmica Laura Nisinga Cabral, então graduanda do curso de Arqueologia da UNIR, tanto 

para o PIBIC quanto para o trabalho de conclusão de curso. Com o Projeto de Pesquisa 

intitulado A tecnologia lítica no contexto das ocupações pré-coloniais do Alto Rio Madeira 

(RO): Persistência e Mudanças, elaborado pela Profa. Ms. Valéria Cristina Ferreira e Silva. 

Com o subprojeto Análise tecnológica da indústria lítica do Sítio do Veneza. O sítio Veneza 

foi analisado primeiramente por Eurico Theófilo Miler, em 1978, também cadastrado no 

IPHAN como RO-PV-13, que no qual o pesquisador especificou o sítio como pertencente à 

subtradição Jatuarana da Tradição Polícroma da Amazônia (NISINGA, 2014). 

 Laura Nisinga (2014) analisou todo o material lítico do sítio, no total de 2.257 peças, 

com predominância em quartzo leitoso e translúcido, provenientes de 16 unidades 

escavados em níveis artificiais de 10 em 10 cm. A autora percebeu que não há uma 

disparidade no material encontrado em todo o sítio, assim não caracteriza áreas específicas 

de atividades. Para o material encontrado, há também uma característica comum em 

matéria-prima para peças de adornos polidos. Percebendo que artefatos encontrados no 

sítio Ilha de Santo Antônio, em setor funerário, possui essa similaridade com os adornos do 

sítio Veneza. Deixando em questão que apenas com registros funerários poderia conter 

mais informações para a compreensão desses materiais (NISINGA, 2014) 
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 Também abordando o sítio Veneza, a acadêmica do curso de História da UNIR, 

Angislaine Freitas Costa, participou do PIBIC com o subprojeto Estudo da Variabilidade da 

cultura material cerâmica no sítio Veneza. Este que fazia parte do Projeto Arqueologia 

preventiva nas áreas de intervenção da UHE Santo Antônio, RO. Orientado pelo Dr. Renato 

Kipnis. Organizando um levantamento das tecnologias das vasilhas através da 

compreensão dos grupos que as produziram, para tentar inferir sobre os possíveis usos das 

mesmas (COSTA, 2012). 

Em projeto orientado pela Profa. Dra. Silvana Suze, com o tema Variabilidade 

Cerâmica nos sítios arqueológicos pré-coloniais do Alto rio Madeira, RO. O acadêmico 

Edileno Duram da Silva, graduando do curso de Arqueologia da UNIR, participou do 

Subprojeto A ocupação pré-colonial na Cachoeira do Teotônio: abordagem tecnológica da 

cultura material cerâmica dos sítios Santa Paula e Teotônio. Que visa compreender todas as 

análises tipológicas, tecnológicas e espacial. Através da variabilidade cerâmica dos sítios 

Teotônio e Santa Paula. Além de um paralelo entre as populações do passado com as 

atuais, que foram remanejadas devido à construção das usinas, apontando sobre as 

influências que a cachoeira de Teotônio exercia sobre esses povos (DURAM da SILVA, 

2013). 

 Dando continuidade as pesquisas na região, temos o projeto A tecnologia lítica no 

contexto das ocupações pré-coloniais do Alto Rio Madeira (RO): Persistência e Mudanças. 

Orientado pela Profa. Ms. Valéria Cristina Ferreira e Silva. Sendo alvo de estudo da 

acadêmica do curso de Arqueologia da UNIR Emanuella da Costa Oliveira, no subprojeto 

Processos Naturais e Culturais de Formação do Sítio Arqueológico Ilha de Santo Antônio-

RO. Com o objetivo de gerar hipóteses a partir do estudo dos processos de formação da 

terra preta indígena através de um enfoque paleoambiental do sítio Ilha de Santo Antônio, 

na cachoeira de Santo Antônio, Rio Madeira, Porto Velho – RO. Com uma preocupação 

voltada a compreender como deu-se a ocupação no Alto Madeira no Holoceno tardio 

(OLIVEIRA, 2013). 

 Emanuella Oliveira (2015), em seu Trabalho de Conclusão de Curso, interpretou 

através dos estudos com os ecofatos, ou seja, materiais macrobotânicos, com mais ênfase 

nas sementes, o sítio Ilha de Santo Antônio. Com os materiais recuperados na etapa de 

campo e em um trabalho exaustivo de laboratório, com a metodologia de flotação, a 

pesquisadora levantou dados que levam a interpretação da formação natural e cultural do 

sítio Ilha de Santo Antônio, assim como uma caracterização da Terra Preta do local. E a 

relação dos espécimes encontrados nas pesquisas com a ocupação humana pretérita do 

sítio. 
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 Karleny Costa (2015) objetivou em seu Trabalho de Conclusão de Curso a 

variabilidade da cerâmica de vários setores do Sítio Vista Alegre localizado na margem 

direito do Rio Madeira, 4 km abaixo da cachoeira do Teotônio, ocupado pelas populações 

indígenas por um longo período de 3140±40, 2080±30, 1240±30 BP. Realizando uma 

análise na cultura material de diferentes áreas e períodos de ocupação, para uma 

compreensão de possível continuidade na ocupação do sítio (COSTA, 2015). Pesquisa que 

se estendeu a partir do Pibic da autora, com o mesmo título. 

 Com o curso de Arqueologia na Universidade de Rondônia formando a cada ano 

pesquisadores envolvidos com as pesquisas na região, vários trabalhos estão sendo 

realizados e mais ainda há para fazer. A partir dessas pesquisas, podemos perceber que as 

áreas da Arqueologia mais exploradas são as que dizem respeito à cerâmica e lítico, 

seguida por estudos sobre terra preta. Dentro deste contexto, estudamos os sítios Garbin e 

Teotônio a fim de demonstrar as possibilidades de realização de pesquisas voltadas para a 

compreensão e estudo dos vestígios faunísticos na região. Tendo como preocupação a 

relação da paisagem ligada às cachoeiras com a alimentação dos povos. Pudemos assim, 

gerar novos dados para discussões a respeito do modo de vida dessas populações. A 

Zooarqueologia como área de pesquisa trás a tona ainda, a relação humana com a fauna, 

juntamente com questões ligadas a domesticação, criação, modificação da paisagem e 

reutilização dos ossos de animais para outros fins de uso cotidiano.   
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2.1. O Sítio arqueológico Teotônio a partir das pesquisas já realizadas. 

 

O sítio Teotônio foi visitado primeiramente pelo pesquisador Eurico Theófilo Miller na 

década de 1980 e fica localizado na margem direita do Rio Madeira, próximo à cachoeira do 

Teotônio, a cerca 30 km da cidade de Porto Velho – RO, atualmente na propriedade de um 

antigo chalé de vista a cachoeira (Porto das Pedras Camping e Chalés). O sítio sofreu ainda 

intervenções devido ao Projeto de Arqueologia Preventiva da UHE Santo Antônio, que 

realizaram a primeira delimitação do sítio bem como a escavação de vasilhas inteiras junto à 

estrada que corta o sítio.  

Segundo Miller (1992), nos sítios-habitação das Cachoeiras Teotônio (RO-JP-01 e 

03) e Santo Antônio (RO-PV-19), no rio Madeira o contexto é diferente. São extensos sítios 

da subtradição Jatuarana, com terras pretas arqueológicas que atingem até 80x240m de 

área, e até 2,4m de espessura. As datações remontam a 2730±75 AP (SI-3950) em RO-JP-

01, de amostra a 30 cm da base da Terra Preta e 2340±90 AP (Beta-33456) em RO-PV-19, 

ambas associadas a abundante cerâmica não perturbada e sem evidências pré-ceramistas 

nas camadas inferiores até o embasamento rochoso (MILLER, 1992). 

 

 

Figura 1: Estrada de acesso à antiga Cachoeira do Teotônio. Foto: Guilherme Mongeló. 

 

Visto que as margens do Rio Madeira possuem um grande potencial arqueológico, 

foram realizados estudos no Sítio Teotônio RO-JP-01 através de parceria entre UNIR e 

MAE/USP, por ocasião do Projeto Alto Madeira – PALMA e foi coordenado pelo Professor 

Doutor Eduardo Góes Neves. Pesquisa essa que utilizou como metodologia de campo 



 

 
 

 
 

36 
 

escavação em unidades por níveis artificiais (de 10 em 10 cm), priorizando os estudos em 

terra preta, atentando-se para todas as evidências macroscópicas como materiais líticos, 

cerâmicos, madeiras, sementes carbonizadas e material ósseo.  

Atrelado ao PALMA, houve a realização das pesquisas por Guilherme Mongeló, em 

2015, levantando dados acerca da fase Massangana. Com análises do material lítico 

lascado para inferências de um contexto não-ceramista para o sítio Teotônio. 

Correlacionando a Terra Preta à uma ocupação mais antiga e constante. Para o autor, 

desde o Holoceno a população do sítio já manejava o ambiente de forma intensa, com uma 

mobilidade menor produzindo assim a Terra Preta abundante no local (MONGELÓ, 2015).  

O Sítio Teotônio possui a primeira datação realizada por Miller (1992) de 2.730±75 

AP relacionada a Subtradição Jatuarana, porém, Almeida (2013) obteve a datação 14C 

1.550±30 BP para um conjunto cerâmico distinto da Subtradição Jatuarana e 1.250±30 BP 

para a base da ocupação Jatuarana, enquanto a data de 3.170 ±30 BP seria de uma 

ocupação pré-ceramista no sítio (ALMEIDA, 2013. pag. 206). 

Glenda Félix (2012) faz uma análise do material botânico proveniente do sítio 

Teotônio. Estudando apenas uma unidade, denominada de N10001 E10003, em que 

apresentava uma grande quantidade de terra preta. Dando atenção para os macros 

vestígios vegetais. Nessa unidade foram escavados 205 cm de profundidade em níveis 

artificiais de 10 em 10 cm, ao qual foram encontrados fragmentos cerâmicos no nível 80-100 

cm. Percebeu-se também, a presença de uma feição, caracterizada por uma mancha de 

terra preta no nível 110-120 cm (FÉLIX, 2012). 

Na etapa de laboratório a pesquisadora utilizou da metodologia de flotação para que 

pudesse obter vestígios de carvões e sementes resultantes do perfil norte desta unidade. 

Foi separada uma quantidade padrão de 750 ml de sedimento para a flotação. Vendo que 

os níveis mais profundos da unidade não possuíam terra preta, mas a presença de material 

lítico era constante. Com a quantidade de material arqueobotânico encontrado nos primeiros 

níveis, Glenda Félix inferiu sobre um grande uso da floresta pelos povos que habitaram o 

sítio Teotônio, e conforme mais se aprofundava a unidade, o uso da floresta era menos 

utilizada. Ainda sobre os carvões a pesquisadora entendeu como parte da ocupação ou 

atividades no local, sendo resultado de queima de floresta ou preparo de alimentos (FÉLIX, 

2012). 

Foram atribuídas quatro datações para o sítio Teotônio, servindo de base para 

comprovação da antiguidade do sítio, relacionando assim a ocupação Jatuarana em 700 

d.C. (ALMEIDA, 2013). Almeida constatou que as datações adquiridas por Miller (1992, 

1999) poderiam levar o pesquisador a interpretações equívocas. Sendo que o que Miller 
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propôs como sendo datado em 700 a.C. está mais relacionado com a ocupação pré-

ceramista. Após as suas datações pôde empurrar em mil anos a datação da subtradição 

Jatuarana (ALMEIDA, 2013). 

 

2.2. O Sítio arqueológico Garbin a partir das pesquisas já realizadas. 

 

O sítio Garbin foi alvo de intervenção Projeto de Arqueologia Preventiva da UHE 

Santo Antônio, através do trabalho da Scientia Consultoria Científica em 2008. O sítio fica 

localizado na margem esquerda do Rio Madeira, próximo à cachoeira de Santo Antônio, a 

cerca 10 km da cidade de Porto Velho – RO, atualmente encontra-se embaixo da Usina 

Santo Antônio.  

Miller et. alli. (1992) atribui a essa quantidade de Terra Preta a ocupações densas e 

antiguidades dos sítios das margens do rio Madeira, a estratigrafia do sítio Garbin, 

juntamente com os materiais arqueológicos, levantou-se a hipótese deste ser uma das 

Terras Pretas mais antigas no estado de Rondônia, atribuindo assim à fase pré-cerâmica 

Massangana (SCIENTIA CONSULTORIA CIENTÍFICA, 2010).  

 

 

Figura 2: Imagem da inserção do Sítio Garbin na paisagem. Fonte: SCIENTIA. 

O Sítio arqueológico Garbin foi descrito com dois períodos de ocupação, sendo um 

pré-cerâmico e outro cerâmico. Localiza-se em um terraço com vista para o Rio Madeira, 

nas propriedades do senhor de mesmo sobrenome (Relatório Sítio Garbin, Scientia 

Consultoria Científica, 2010). 

No sítio Garbin foram encontrados materiais cerâmicos e líticos junto a Terra Preta. 

Compondo uma estratigrafia bem definida, com maior densidade de cerâmica nos níveis 30-
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40 cm, além de outra com mais abundancia de materiais líticos nos níveis 80-90 cm. Com 

datações equivalentes a ocupação ceramista em torno de 1700 AP a mais ou menos 440 AP 

(1.710 ± 40 AP, 1.300 ± 30 AP (Expansão 2010), 990 ± 30 AP (Expansão 2010) e 480 ± 40 

AP). O que leva a crer em um possível longo período de ocupação do sítio (ZUSE, 2014). 

 

 

Tabela 1 - Datações radiocarbônicas obtidas para o sítio Garbin. (Fonte: Relatório Mensal de 
dezembro de 2009 – Scientia (Porto Velho – RO)). 

PROFUNDIDADE  
(cm) 

Unidade 

DATAÇÃO 
(AP) 

MATERIAIS RELACIONADOS 

17  
N981 - E988  

            Cerâmica, lítico lascado 

75 
N981 - E941  

             Cerâmica, lítico lascado e lítico 
polido 

50-60 
N900 - E1017  

              Lítico lascado e lítico polido 

85 
N960 - E982  

             Lítico lascado e lítico polido 

 

Tabela 2 - Datações radiocarbônicas obtidas para o sítio Garbin. (Fonte: Zuse, 2014). 

PROFUNDIDADE  
(cm) 

Unidade 

DATAÇÃO 
(AP) 

MATERIAIS RELACIONADOS 

50 
Quadra 3 x 3m  

990 ± 30 
 

Cerâmica, lítico lascado 

90  
Quadra 3 x 3m  

1.280 ± 30 
 

Lítico lascado e lítico polido 

100 
Quadra 3 x 3m  

6.050 ± 40 
 

Lítico lascado e lítico polido 

105 
Quadra 3 x 3m  

6.050 ± 40 
 

Lítico lascado e lítico polido 

 

 

Para Zuse (2014), através da datação por C14, coloca o sítio Garbin como sendo o 

mais antigo próximo à cachoeira de Santo Antônio. Com uma extensa ocupação que duraria 

até o período recente, atribuindo uma datação para a transição entre a ocupação pré-

ceramista a ceramista em 4910 ± 100 AP.  

 

As cachoeiras constituem-se em lugares que se destacam na paisagem 
local, em função da pesca abundante e do valor simbólico atribuído (até 
recentemente pela população de Porto velho), e no passado estes locais 
foram intensamente transformados. A análise do material dos sítios Santa 
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Paula e de uma pequena amostra do sítio Teotônio, e a comparação com 
elementos da cerâmica do sítio Garbin (que foi apenas triada), trará novos 
dados sobre as ocupações ceramistas nestas cachoeiras da jusante, com a 
expectativa de evidenciar características tecnológicas diferentes, além 
daquelas atribuídas à Subtradição Jatuarana, em um quadro de diversidade 
cultural sugerida para a região do Alto rio Madeira (ZUSE, 2014. pag. 181). 

 

 

Em pesquisa com o Garbin, Viviane Romano (2015) realizou um estudo em seu 

PIBIC, abordando a variabilidade cerâmica do sítio. Analisando o material cerâmico de 

quatro unidades com datações variando entre 1.710±40 AP e 480±40 AP. Na tentativa de 

compreensão sobre as cadeias operatórias e escolhas das tecnologias para a confecção da 

cerâmica. Este trabalho foi a base para sua Monografia de graduação. Com os dados 

levantados, percebe-se uma semelhança da cerâmica com as cerâmicas mais antigas 

identificadas na região do Rio Madeira, semelhantes à Pocó, Açutuba e Saladóide. Além de 

outras inferências e comparações com sítios Ilha das Cobras, Ilha São Francisco, Ilha 

Dionísio, Veneza e Ilha de Santo Antônio. Demonstrando suas diferenças e semelhanças na 

confecção das cerâmicas. Principalmente nas suas características e na presença de cauixí e 

cariapé nas pastas utilizadas (ROMANO, 2015).  

Assim como as maiorias das pesquisas nas margens do Rio Madeira, conseguimos 

perceber uma enorme variabilidade nos materiais arqueológicos, sejam eles cerâmicos, 

líticos, zooarqueológicos ou arqueobotânicos. O que abre um leque de possibilidades e 

interpretações através das pesquisas em arqueologia para as ocupações na região. 
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CAPÍTULO III: Vestígios Faunísticos no Sítio Arqueológico Teotônio e Garbin a 

partir da metodologia de flotação. 

 

Para uma melhor percepção dos vestígios faunísticos em laboratório nos dois sítios, 

Teotônio e Garbin, optou-se pela realização da metodologia de flotação. De qualquer forma 

podemos destacar em relação aos mesmos que o grande acúmulo de terra preta é resultado 

de vários anos de ocupação humana nesses sítios arqueológicos, sendo que os vestígios 

ósseos encontrados apenas no sítio Teotônio podem ser resultados dessa ou dessas 

ocupações. Já no sítio Garbin essas evidências não foram visíveis, porém destaca-se que 

foram analisadas somente uma unidade em cada sítio, e que estes resultados poderiam 

mudar se realizássemos análises em mais unidades escavadas. 

 

3.1. Materiais e métodos: Campo. 

 

Para o sítio Teotônio houve por parte da equipe da Scientia uma delimitação de 20 

em 20 m, com a realização de tradagens de 20 em 20 cm de profundidade, e a escavação 

de duas unidades de 1 m x 1 m, bem como a retirada de três vasilhas do setor da estrada. A 

intervenção realizada pela USP posteriormente utilizou-se de tradagens para uma nova 

delimitação do sítio, em uma área de aproximadamente 60 m², a escavação de diversas 

unidades de escavação em varias etapas de campo, bem como a limpeza de um grande 

perfil próximo à estrada para verificação das camadas de ocupação do sítio. A unidade 

escolhida para a realização deste trabalho encontrava-se no centro da delimitação do sítio.  

No sítio Garbin foram realizados furos-testes para uma visão espacial do local, além 

de sondagens com 5 m de distância entre esses furos-testes. Dando sequência para a 

delimitação do sítio e início das escavações das unidades. Para o trabalho em laboratório, 

também houve a preocupação em coletar sedimento para possíveis análises químicas e 

flotação. Os dois sítios alvos desta pesquisa, tiveram como metodologia de escavação por 

níveis artificiais de 10 em 10 cm. 

 

 

 

3.1.1. Sítio Teotônio – Unidade N10041 E9955 
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A unidade N10041 E9955 foi escolhida para comprovação de dados estabelecidos 

por Eurico Miller, em que relata uma espessura de 2 m de profundidade de Terra Preta sem 

interrupções, com início em camada laterítica (MILLER, 1992). Como não foram 

encontradas tais características em outras etapas de escavação realizadas pelos 

pesquisadores do MAE – USP, eles levantaram algumas hipóteses, tais como a interferência 

atual dos moradores da região, que contribuem para a retirada de Terra Preta para venda na 

cidade de Porto Velho (RELATÓRIO DE ETAPA DE CAMPO, 2013). Além de inferirem, em 

relatório, que pudesse ser uma informação inverídica do pesquisador.  

 A unidade N10041 E9955 foi escavada no centro da delimitação do sítio, ainda para 

tentativa de confirmação acerca da profundidade relatada por Miller. E no âmbito da 

pesquisa pela equipe do Arqueotrop para a contextualização de camadas pré-cerâmistas na 

região. Esta unidade possuiu uma profundidade de 290 cm com camadas de Terra Preta 

espeças. Finalizando a 300 cm na base rochosa laterítica. Foi evidenciado grande 

quantidade de material cerâmico e lítico nesta unidade, principalmente entre os níveis 30-60 

e 90-140. Com cerâmica pintada policroma e com bordas expandidas para os níveis 30-60. 

E fragmentos cerâmicos grandes dispostos na horizontal para os níveis 90-140. Na 

escavação, é dito em relatório, que a partir de 250 cm de profundidade a quantidade de 

material cai exponencialmente. Contudo foi percebido que nessa unidade há uma camada 

de Terra Preta bastante preservada, não vista em outras escavações do sítio Teotônio, 

mesmo com a grande intervenção realizada pelos moradores da região (RELATÓRIO DE 

ETAPA DE CAMPO, 2013). 

 

Figura 3: Visão geral da Unidade N10041 E9955 - Foto: Fernando Almeida, 2013. 
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A coleta de sedimento foi realizada pela pesquisadora Michelle Tizuka, para 

possíveis estudos palinológicos. Michelle coletou cerca de 100 ml de sedimentos a cada 10 

cm. Para flotação foi aberta uma coluna no perfil de 10 em 10 cm de profundidade, e de 

dimensões de 50x20 cm, isso significa que foram flotados cerca de 10 litros de sedimento 

para cada nível. Ou seja, uma quantidade significativa para uma melhor obtenção de dados. 

Também houve retiradas para datações e estudos da micromorfologia da unidade 

(RELATÓRIO DE ETAPA DE CAMPO, 2013). Para realização desta monografia foi utilizada 

apenas o sedimento coletados para flotação. 

 

 

Figura 4: Coleta de sedimento da unidade N10041 E9955. Foto Fernando Almeida, 2013. 

  

3.1.2. Sítio Garbin – Unidade N394690/E902803 

 

A unidade N394690/E902803 teve sua abertura na etapa de campo de 2010, 

realizada pela empresa Scientia Consultoria Científica. Foi realizado escavação por níveis 

artificiais de 10 em 10 cm. Chegando a uma profundidade de 130 cm. A quantidade de 

material arqueológico lítico e cerâmico, em pouca densidade, é presente a partir dos níveis 

20-30 cm. A presença de material arqueológico preservado tanto na horizontal quanto na 

vertical. Com presença de Terra Preta de coloração que variam de 10YR3/2 e 10YR2/2. 

Para essa unidade não ficou aparente a como se deu a coleta de sedimento. 

 

Esta unidade apresentou importante definição de camadas arqueológicas, 
corroborando inseridos acima, em relação à disposição dos materiais 
arqueológicos nas camadas, textura e coloração do solo. Foi selecionada 
para a flotação a fim de analisar quantitativamente e qualitativamente o 
material arqueológico encontrado junto ao sedimento coletado (escavação 
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em campo), a partir dos níveis artificiais desde 0-10 a 110-120, visando à 
identificação, quantificação, e verificação da presença lítica e cerâmica, 
relacionando-os aos níveis arqueológicos presentes nos sítios, associando 
os resultados das análises de microevidências do solo/sedimento (flotação) 
com dados cronológicos e da cultura material desta unidade no sítio Garbin 
(ANDRYANWS, 2015. pag: 14). 
 

 

Croqui 1: Desenho e foto do perfil Norte da Unidade SW 20L E0394690/N9028013. Desenho: Juliana 
Santi. 

A descrição da unidade feita pela Scientia Consultoria Científica ficou definida como: 

Camada A 10YR2/2 com cerâmica; Camada B 10YR3/2 com cerâmica e lítico; Camada C 

10YR2/2 quantidade maior de lítico, pouca cerâmica e uma estrutura de combustão; 

Camada D sedimento mosqueado com colorações 10YR2/2 e 10YR5/8, contendo muito 

lítico e pouca cerâmica; Finalizando em uma camada de solo amarelo e laterítico, com 

ausência de material arqueológico, Camada E, contendo solo amarelado com coloração 

10YR6/6 (ANDRYANWS, 2015; RELATÓRIO DE ETAPA DE CAMPO, 2010). 

 

 

3.2. Materiais e métodos: Laboratório. 

 

A metodologia utilizada para realização do trabalho em laboratório foi à flotação. Que 

consiste na separação do material, arqueológico ou não, do sedimento coletado, de acordo 

com sua densidade. Com base em técnicas estabelecidas por Pearsall (2000) e Scheel-
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Ybert et al., (2005-2006), foi utilizado um tanque de flotação em que utiliza-se de quatro 

peneiras de malhas diferentes, sendo elas de 0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm e 3,5mm (para o 

sedimento do sítio Teotônio) e 4,0 mm (para o sedimento do sítio Garbin). As duas peneiras 

com malhas maiores encontram-se dentro do tanque de flotação para deposição do material 

mais denso (rochas, material lítico, cerâmica, ossos e alguns carvões), enquanto as duas 

menores ficam fora, para deposição do material menos denso (carvões, sementes e outros 

materiais vegetais) (STRUVER, 1968). 

  A técnica de flotação consiste com o enchimento do tanque com água corrente e 

despejando o sedimento coletado, separado por níveis pré-estabelecidos em campo. Para 

Pearsall (2000) a quantidade de sedimento a ser coletado deve contribuir para um melhor 

estabelecimento dos dados a serem considerados na flotação do mesmo. Para a autora o 

ideal deve ser flotado em torno de 10 l. Problemática percebida durante a separação do 

sedimento do sítio Garbin, ao qual não foi seguido um padrão de coleta com uma 

quantidade pré-definida. Para o sítio Teotônio a coleta do sedimento da unidade estudada 

neste trabalho, a quantidade foi mais que suficiente. Sendo possível separar 10 l para 

flotação, sobrando também sedimento para futuras análises. 

 

 

Figura 5: Metodologia de flotação utilizada para o sítio Garbin. Foto: Igor Andryanws, 2015, e Figura 
6: Metodologia de flotação utilizada para o sítio Teotônio. Foto: Igor Andryanws, 2014. 

 

3.2.1. Resultados das atividades realizadas em laboratório – Sítio Teotônio. 
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 As atividades tiveram início no dia 21 de outubro de 2013, com a separação do 

sedimento da unidade N10041 E9955 por níveis artificiais. Se estendendo por mais um dia 

após a data de início. Na separação, começando pelos níveis de 0-10 cm, e pesagem do 

mesmo na quantidade de 10 litros (com alguns poucos níveis não obtendo a quantidade de 

10 litros de sedimento, sendo eles os níveis 10-20 9,25 l; 140-150 9,25 l; 150-160 8,5 l). Na 

pesagem foi utilizada balança modelo QHD/JC Series. As amostras são resultados da coleta 

de material sedimentar do Sítio Teotônio, na etapa de campo 2013.  

A metodologia de flotação do sedimento foi realizada no Laboratório do 

Departamento de Arqueologia (UNIR). Encontrando materiais líticos, cerâmicos e pequenos 

ossos e farelos ósseos (materiais utilizados para realização deste trabalho) retidos em 

malhas de peneira de 0,5, 1,0, 2,0 e 3,5 mm e separados por níveis. Possibilitando assim a 

análise de vestígios através de lupa binocular para coleta dos remanescentes ósseos, 

verificando o estado de conservação dos ossos, se encontram fragmentados e erodidos ou 

íntegros; com partes passíveis de identificação ou não. A flotação, secagem e 

armazenamento do material foram realizados durante 15 dias não consecutivos, parando o 

trabalho em janeiro de 2014 nos níveis 90-100 cm, com o começo do trabalho com o sítio 

Garbin.   

 Foi dada continuidade nos trabalhos com o material do sítio Teotônio em janeiro de 

2015. Dando continuidade a flotação a partir dos níveis 100-110 cm, finalizando no 280-290 

cm. O material ósseo encontrado durante os processos de flotação foi separado de acordo 

com a malha da peneira e níveis. Sendo que alguns puderam ser fotografados. Como 

resultado da flotação do sedimento, sendo flotado os níveis de 0 a 290 cm, percebe-se que 

o aparecimento de vestígios ósseos deu-se até os níveis 220-230 cm, sendo nula a 

presença de ossos nos níveis posteriores.  

Contudo obtivemos um total de 215 ossos (fragmentados) recuperados nas peneiras 

de malhas 2,0 mm e 3,5 mm (gráfico 1) e mais 19 ossos ao fundo do tanque de flotação. A 

grande maioria em farelos ou erodidos. Com alguns poucos pedaços parcialmente íntegros. 

Além de triagem do material flotado, contabilizou-se apenas o que foi coletado na malha de 

3,5mm (cerâmica, rochas e minerais, carvão e sementes e outros). 

No segundo gráfico, percebe-se a quantificação de material ósseo encontrado 

durante a metodologia de flotação realizada em laboratório de acordo com os níveis de 

escavação. Como a quantidade de sedimento coletado na unidade foi grande, a obtenção 

de dados com as análises de laboratório foi mais eficaz. Dos 10 litros flotados a quantidade 

de material ósseo foi bastante satisfatória. Apresentando restos faunísticos desde os 

primeiros níveis, 0-10 cm até as camadas mais profundas. Finalizando nos níveis 220-230 
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cm de uma unidade de 2,9 m. Como é visto em gráfico, a maior presença de material deu-se 

nos níveis 110-120 cm e 190-200 cm, seguindo de uma queda exponencial a partir deste 

nível e finalizando a poucos níveis seguintes. 

 

 

 

Gráfico 1: Quantificação do material ósseo por malhas das peneiras utilizadas na metodologia de 
flotação 
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Gráfico 2: Quantificação do material ósseo a partir dos níveis de escavação da unidade N10041 
E9955 

 

Com a flotação do sedimento da unidade N10041 E9955, procuramos entender se os 

vestígios ósseos encontrados fazem parte da alimentação desses povos, compreender 

como se deu a deposição e a pós-deposição do material ósseo, buscando no estudo dos 

processos tafonômicos do material, em base nas suas condições de preservação.  
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Figuras 21 e 22: Material armazenado em sacos plásticos e etiquetados de acordo com nível e de 
malha peneira. 

 

O que buscamos em relação aos ossos, foi, se o estado de conservação, em que se 

encontram tem relação com uma possível queima, intencional ou não. Forte indicativo para 

a utilização das espécies para alimentação, combustível para fogueiras ou descarte do 

material ósseo ao fogo. Observamos os materiais em análise a partir de suas colorações 

através da utilização de lupa binocular.  

Alguns autores como Brain (1993) e Shipman et al. (1984) atribuem colorações aos 

níveis de queima a partir da temperatura em que os ossos são expostos ao fogo. Para 

temperaturas mais baixas, menores que 400º C, o osso torna-se de uma coloração marrom. 

Em uma temperatura entre 400 a 500° C, a coloração do osso torna-se preta. Assim que 

o fogo em que os ossos se encontram expostos adquire uma temperatura entre 600 a 

900º C, o material orgânico é queimado completamente e os ossos adquirem uma 

coloração acinzentada (BRAIN, 1993; SHIPMAN et al., 1984). O estágio final de queima, 

acima dos 900º C denomina-se calcinação. Sobrando apenas o cálcio dos ossos, 

desenvolvendo uma consistência parecida com giz e cor branca (BRAIN, 1993). 

 Bissaro Jr. (2008) cita Buikstra & Swegle (1989), em trabalho experimental com 

ossos frescos, com carne secos e descarnados, observaram que os ossos secos, sem 

presença de material orgânico, ao serem expostos ao fogo adquirem uma coloração marrom 

superficial. Numa queima a coloração desses materiais se torna desigual, demonstrando 

uma problemática para a análise a partir desses dados baseados em cores de ossos 

queimados. Os ossos da unidade analisada encontram-se muito fragmentados, grande 

maioria de difícil identificação, alguns farelos, a maioria apresentam calcinação, com 

exceção de alguns que se assemelham a dentes e outros materiais com diferentes 

colorações, o que pode indicar diferentes níveis de temperaturas a que foram expostos.  
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Como percebido na flotação, há uma grande quantidade de carvão (não 

contabilizado nesse trabalho) presente nos níveis escavados, podendo-se assim, inferirmos 

sobre o processamento de alimentos, e a presença de fogueiras no local em que a unidade 

se inseria, ou este local faria parte de uma lixeira, que proporcionou essa formação tão 

profunda de terra preta. Outra hipótese a ser levantada, é sobre a possível utilização dos 

ossos para combustível nas fogueiras. Com o material orgânico sendo um forte agente de 

queima, os ossos que apresentaram calcinação podem estar relacionados a essa tal 

utilidade. Podemos levantar a possibilidade de descarte intencional desse material orgânico 

no fogo, pois poderia ser mais eficaz uma cremação do refugo alimentar do que 

simplesmente descarte em local aberto, onde haveria passagem de pessoas e possíveis 

pisoteio em material cortante (ossos descarnados e fragmentados). 

Na análise de laboratório do material ósseo da unidade foi utilizada uma 

nomenclatura para cada coloração, baseando-se em Brain (1994) e Bissaro Jr. (2008), 

estabelecemos como TIPO 1: NÃO QUEIMADO; TIPO 2: BRANCO (com características de 

calcinação); TIPO 3: CINZA; TIPO 4: PRETO; TIPO 5: MARROM; TIPO 6: NÃO 

IDENTIFICADO. Como visto em gráfico (3 e 4), a quantidade de material com coloração 

branca, com evidencias de calcinação (TIPO 2) é mais evidente, levando a crer que o 

material era alvo de altas temperaturas o que os deixou completamente calcinados. 
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Gráfico 3: Quantificação do material faunístico a partir da coloração baseada no seu estado de 
fragmentação e preservação. 
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Gráfico 4: Total quantitativo do material faunístico queimado a partir das colorações identificadas em 
laboratório baseadas em Brain (1994) e Bissaro Jr. (2008) 

 

 No gráfico 3 o material queimado do TIPO 2 aparece em quase todos os níveis, com 

exceção do nível 130-140cm, em que a coloração acinzentada é dominante para os ossos 

deste nível, porém a coloração acinzentada também é vista segundo Mayne Correia (1997) 

seria um estágio da queima. No gráfico foram excluídos os de TIPO 1 e 6 e dado atenção 

apenas aos materiais queimados.  

No gráfico 4, apresentamos todos os dados, e o mesmo, demonstra que os ossos 

calcinados foram os mais frequentes nessa unidade do sítio Teotônio, o que nos permite 

supor que havia uma intensa atividade no local com utilização do fogo para preparo ou 

descarte de restos de animais. 

 Outra a análise considerada foi sobre as características de cada fragmento. Com a 

utilização de lupa binocular, pudemos perceber como eram as suas texturas. E na ausência 

de uma coleção de referência apropriada para comparação e reconhecimento de espécies, 

os dados estabelecidos foram apenas para essas questões, queima e características. Uma 

comprovação do uso desses materiais para alguma atividade humana. Dividimos as 

características visuais dos tecidos ósseos fragmentados em ESPONJOSO, ESTRIADO E 

LISO. Além de material que não pôde ser identificado devido ao alto grau de fragmentação. 

Assim também foi percebido quanto à queima dos ossos.  
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Gráfico 5: Quantificação das características de cada fragmento ósseo 

 

  Percebeu-se que no gráfico (5) a maioria dos fragmentos são esponjosos. Porém, 

não podemos identificar as espécies devido ao grau de fragmentação. Com o precário 

estado de conservação dessa coleção, e a falta de uma coleção de referência para 

comparação, bem como análises microscópicas, o trabalho de identificação de animais e 

espécies torna-se quase impossível. Uma coleção de referência para estudos em 

Zooarqueologia é de importante para o reconhecimento dos vestígios faunísiticos em um 

sítio arqueológico e compreensão dos dados a serem levantados quanto à taxonomia 

(SILVEIRA, 1994).  
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Gráfico 6: Quantificação total das características dos fragmentos ósseos 

 

Os materiais que identificamos como lisos fazem parte de uma categoria que incluiu 

dentes e alguns ossos bastante fragmentados. A maioria dos ossos calcinados são 

estriados, assim como os lisos em sua maioria não queimados (gráfico abaixo).  

 

 

Gráfico 7: Comparação dos fragmentos ósseos quanto à suas características e queima 

 

O baixo estado de conservação desses ossos pode ser o responsável pela 

visualização dos mesmos como alisados. Outra hipótese a ser considerada é quanto ao 
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encolhimento dos ossos devido às altas temperaturas (SHIPMAN et al., 1984). Não 

podemos deixar de observar que a movimentação dos ossos durante a flotação e manuseio 

do sedimento em sacos plásticos e a fricção dos ossos na peneira ou entre sedimentos e 

outros materiais, pode contribuir para essa verificação. A água durante a metodologia de 

flotação, também pode ser um agente nocivo ao material calcinado, pois por estar molhado 

pode ter sofrido esse alisamento no contato com a peneira, sedimento e mão do 

pesquisador. Essa problemática em relação aos fragmentos lisos, leva em consideração 

ainda a confusão na análise devido à alta fragmentação dos ossos estriados. 

Devido aos seus tamanhos diminutos, marcas de uso e descarne não foram 

passíveis de reconhecimento. Percebemos que o indicativo verificado, mais confiável, para a 

utilização desses remanescentes faunísiticos, neste sítio, pelo ser humano foi sua relação 

com a queima. Levantando hipóteses sobre suas utilizações para alimentação ou reuso em 

outras atividades.  

 

 

Figuras 7 e 8: Fragmentos ósseos do nível 0-10. Fragmento a esquerda: Estriado; Fragmento a 
direita: Liso (dente)  

 
Figuras 9 e 10: Fragmentos ósseos do nível 0-10. Esquerda: Liso (dente); Direita: Esponjoso. 
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Figuras 11 e 12: Fragmento ósseo do nível 10-20: Liso (dente) e fragmento ósseo do nível 20-30: 

Estriado, respectivamente. 

 

 
Figuras 13 e 14: Fragmento ósseo do nível 30-40: Estriado; Fragmento ósseo do nível 30-40: 
Estriado. 

 
Figuras 15 e 16: Fragmentos ósseos do nível 40-50 Fragmentos ósseos do nível 70-80. 
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Figuras 17 e 18: Fragmentos ósseos do nível 110-120, malha de 3,5mm e fragmentos ósseos do 

nível 110-120, malha de 2,0mm. 

 

 
Figuras 19 e 20: Fragmentos ósseos do nível 190-200, malha de 3,5mm e fragmentos ósseos do 

nível 190-200, malha de 2,0mm. 
 

 A variedade de material ósseo é perceptível na unidade N10041 E9955 do sítio 

Teotônio, verificou-se uma grande variação de fragmentos ósseos bastante erodidos e de 

difícil identificação sem uma coleção de referência apropriada. O tamanho dos fragmentos 

variam de pouco mais de 1 cm até pequenos farelos. Alguns materiais se assemelham a 

dentes, carapaças e ossos de tartaruga e peixes. No entanto, essas análises mais 

detalhadas não foram feitas nesse trabalho. O material foi armazenado em sacos plásticos 

e/ou potes plásticos devidamente identificados e etiquetados de acordo com seu nível e 

malha de peneira. Em gráfico abaixo separamos a variabilidade do material faunístico 

apenas em ossos e dentes. A identificação de espécies a partir dos dentes verificados nessa 

unidade pode ser um primeiro passo para o trabalho que envolve a composição de uma 

coleção de referência. 
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Gráfico 8: Quantificação do material faunístico diferenciando-os por ossos e dentes. 
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3.2.2. Resultados das atividades realizadas em laboratório – Sítio Garbin. 

 

Com o sedimento disponível em laboratório para dar início aos trabalhos com o sítio 

Garbin, foi dada uma pausa na flotação do material do sítio Teotônio. Com prazos mais 

corridos para o Garbin, tendo em vista os resultados para apresentação de relatório no 

projeto de iniciação científica, PIBIC. Deu-se início no dia 8 de setembro de 2014, com 

trabalhos exaustivos de separação dos níveis, separação do sedimento para flotação e 

análise química (atividade não realizada com o sedimento do sítio Teotônio). Os sacos com 

sedimento do sítio Garbin também foram pesados (contendo muito pouco material para 

flotação, não seguindo a quantidade pré-estabelecida por Pearsall (2000), que são de 10L, 

separando-se 100ml para envio a EMBRAPA para realização das análises químicas do solo, 

ao qual ajudara a compreender como se deu o processo de deposição e pós-deposição do 

material, além de ajudar a remontar o contexto arqueológico do sítio em questão. 

Após separação, também foi utilizada a metodologia de flotação para análise dos 

materiais presentes no sedimento do sítio Garbin, tendo início no dia 20 de setembro. Na 

flotação foram encontrados materiais líticos e carvões, retidos nas peneiras de malhas de 

4,0, 2,0, 1,0 e 0,5 mm. Percebe-se que a maior malha para esse sítio foi de 4,0 mm em 

comparação com a de 3,5 mm para o sítio Teotônio, resultado de técnicas para flotação 

distintas (figuras 5 e 6). O que não atrapalha na obtenção dos dados, pois o que passar pela 

maior malha fica retido na malha de 2,0mm.  

Os trabalhos de flotação e secagem seguiram por 15 dias não consecutivos. A 

triagem e análise do material (lítico e carvão) finalizaram em 20 de julho. O material coletado 

foi armazenado em sacos plásticos de acordo com seus níveis e malha de peneira. Alguns 

poucos materiais líticos foram encontrados e grandes quantidades de lateritas. Para esta 

unidade prevaleceu uma maior quantidade de carvões e materiais florísticos (não 

carbonizados). Podendo estar relacionado a atividades antrópicas ou não. Cabendo uma 

análise mais detalhada, o que não é o viés desse trabalho. Contudo o material ósseo é 

completamente nulo, com nenhum vestígio ósseo encontrado. 

A maior concentração de material vegetal encontra-se nos níveis 20-30 cm e 40-50 

cm. Crescendo exponencialmente no nível 80-90 cm. Nível pertencente a uma camada pré-

cerâmica do sítio, com datações que variam de 4.000 a 8.000 anos AP, já apresentadas 

acima. O maior número de material laterítico foi encontrado no nível 100-110cm. No relatório 

de atividades em campo (2010), relata-se nesta unidade a presença de material 

arqueológico (cerâmica e lítico). Contudo vestígios de fauna não foram evidentes em campo. 
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Durante as atividades em laboratório e análise química, essa verificação da ausência de 

evidências ósseas foi confirmada.  

 

 

Gráfico 9: Quantificação do material flotado. 

 

Neste caso específico, já que as evidências ósseas macroscópicas não foram 

visíveis, realizamos análise química do solo, a fim de verificar se estavam de alguma forma 

presentes nesta unidade do sítio. A análise química serviu de base para a compreensão do 

que ocorreu no local em que se encontra a unidade, contribuindo para um levantamento 

maior dos dados, pois o material ósseo, com base desse estudo, não foi aparente. 

Pretendeu-se verificar no solo a quantidade de elemento químico Ca (cálcio), possível 

indicador de presenças de material ósseo. Contudo no resultado da análise química 

percebeu-se níveis baixos de Ca no sedimento desta unidade, corroborando com os 

resultados macros. 

 

 

 

 

Tabela 3: Resultado da análise química do sedimento da unidade 20L E0394690/N9028013 
(Sítio Garbin). 
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Camada A 0 a 10 cm 3,7      60,7              1320 0,07 0,03 2,07 0,28 
Camada B 20 a 30 cm   4,1 42,3 1080 0.01 0,01 1,58 0,04 
Camada C 60 a 70 cm         4,2 52,8 920 0,01 0,05 1,80 0,08 
Camada D 80 a 90 cm    4,3 47,1 960 0,01 0,06 2,10 0,08 
Camada E 110 a 120 cm   5,6 0,5 920 0,01 0,02 2,38 0,08 

 

Como percebido em gráfico o Ca (Cálcio) possui todos os valores considerados 

baixos, segundo a faixa de fertilidade da Embrapa (os valores são menores do que < 1,5 

considerados baixo). Os valores apontados para cada nível são, 00-10 cm (0,28), 20-30 cm 

(0,04), 60-70 (0,08), 80-90 (0,08) e 110-120 cm (0,08). Assim, podemos levantar a hipótese 

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

humana relacionada à manipulação de restos faunísticos. Ou seja, provavelmente não 

pertencente a uma área de cozinha ou processamento de alimentos, assim como também 

não faria parte de um local para descarte de lixo. Apesar da presença de terra preta em 

profundas camadas e da grande quantidade de P (Fósforo), importantes indicadores de 

presença de atividade humana recorrente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização do Rio Madeira principalmente nas áreas das cachoeiras, para 

exploração de recursos alimentícios é bastante eficaz e continua até os dias atuais. Com 

uma grande variedade de espécies, o rio sempre favoreceu as populações que habitavam 

as suas margens para obtenção de nutrientes através da caça e pesca.  

Este trabalho priorizou análises nos vestígios ósseos em laboratório utilizando a 

flotação como metodologia primordial. A fim de levantarmos as hipóteses sobre o modo de 

vida dos povos que habitaram dois locais do Rio Madeira, sendo um na cachoeira do 

Teotônio, para o sítio Teotônio e outro na cachoeira de Santo Antônio, para o sítio Garbin. 

Os resultados apresentados pelos estudos das feições tafonômicas dos vestígios ósseos e 

do solo/sedimento dos sítios Teotônio e Garbin são importantes para a compreensão do 

processo de formação do registro arqueológico dessa região. Dando ênfase para a 

existência dos materiais orgânicos e a forma como se conservam no solo do sítio, além de 

procurar conhecer a dieta dos povos ou povo que habitavam esse local. E assim fazer uma 

comparação do ambiente analisado e compreensão de cada parte do sítio referente às suas 

atividades in loco.  

Com base na carência de estudos em Zooarqueologia na região e com poucos 

trabalhos que visam conhecer o processo de desgaste de material orgânico referente à 

arqueofauna, algumas problemáticas para esse estudo ficaram aparentes para maiores 

deduções, tais como a quantidade de sedimento coletado no sítio Garbin, qual não oferece 

uma maior quantidade suficiente, pois a amostragem foi menor do que a estabelecida por 

Pearsall (2000). Em relação à escassez de material ósseo no sítio Garbin durante a flotação, 

ressalta-se que já em campo foi verificado a ausência desses restos orgânicos. Enquanto 

que para o material encontrado no sítio Teotônio, a falta de uma coleção de referência para 

caracterização e identificação dos ossos resultantes dos processos de flotação impediu a 

classificação de espécies, cabendo apenas inferir sobre o estado de conservação do 

material encontrado. 

Assim, os dados apresentados para o sítio Teotônio demonstram que a região onde 

se encontrava a unidade escavada e analisada em laboratório, era possivelmente um 

ambiente de intensa atividade humana, pois a presença de material ósseo foi considerável 

para essa unidade. Como foi visto na flotação do sedimento, também há uma grande 

presença de carvão, o que dá mais base para essa hipótese. Sendo assim os dados aos 
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quais levantamos focaram apenas ao estado de conservação do material faunístico e suas 

características.  

Atribuímos colorações para cada estado de conservação e percebemos que a 

maioria dos ossos se encontra calcinados, ou seja, no último estado de queima. 

Apresentando uma coloração branca e aspecto de giz. O que pode ser um forte indicativo 

para a utilização das espécies para alimentação, combustível para fogueiras ou descarte do 

material ósseo ao fogo. Outra hipótese a ser levantada, é sobre a possível utilização dos 

ossos para combustível de fogueira. Com o material orgânico sendo um forte agente de 

queima, os ossos em que se encontram mais afetados pelo fogo podem estar relacionados 

a essa tal utilidade. Além de descarte de material orgânico no fogo, pois poderia ser mais 

eficaz uma cremação do refugo alimentar do que simplesmente descarte em local aberto, 

onde haveria passagem de pessoas e possíveis pisoteio em material cortante (ossos 

descarnados e fragmentados).  

Ressaltamos um dos resultados desse trabalho, em relação à queima verificada nos 

fragmentos ósseos, sendo ela intencional ou não, as características dos fragmentos 

encontrados com a utilização da metodologia de flotação, sugerem atividades relacionadas 

ao uso intenso de fogueiras na área do sítio Teotônio. 

Para o sítio Garbin não obtivemos vestígios faunísticos junto à flotação, para a 

unidade analisada, e pouco ou escasso material arqueológico foi verificado. Para tentativa 

de compreendermos o que teria ocorrido no local, foi realizada análise química do 

sedimento. A quantidade de Ca verificada, elemento químico base para presença de 

material ósseo, foi baixa. Pode-se inferir que esse local, não seria área de atividade para 

processamento de restos faunísticos, ou descarte de lixo, podendo ser uma área central da 

aldeia. Porém não descartamos a pequena quantidade de sedimento flotado como possível 

consequência dessa ausência. 

Assim, com o resultado desta pesquisa podemos levantar algumas hipóteses sobre a 

relação entre o ser humano e a fauna no cotidiano dos povos que ali viveram a cerca de 

8.000 anos AP. Levantando questões sobre a sua alimentação e a exploração da fauna do 

local, bem como as possibilidades de novos trabalhos na área e os problemas enfrentados 

por esta pesquisa. 
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