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Alterado o pão, alterado o grão. 

Sujamos os rios dependemos das águas 

Tanto faz os meios violentos 

Luxuria é ética do perverso vivo 

Morto por dinheiro  

(...) 

Vanessa da Mata, Absurdo. 
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Resumo  
 
 

Os vestígios botânicos disponibilizam uma gama de dados que ajudam na interpretação 
do modo de vida das populações pretéritas que habitaram uma determinada região 
revelando a paisagem na qual estes grupos estavam inseridos, a disponibilidade de 
recursos vegetais que o ambiente dispunha dentre outras possibilidades. A fonte de 
pesquisa deste trabalho são os ecofatos (especificamente as sementes) recuperados no 
procedimento de campo e flotação do sítio arqueológico Ilha de Santo Antônio no 
município de Porto Velho, Rondônia. O estudo arqueobotânico desse material visará à 
identificação, quantificação, distribuição e análise da preservação dos restos vegetais 
encontrados no sítio arqueológico. Tais estudos são fundamentais para entender a 
relação homem e natureza. 
Palavras chaves: Arqueologia, Rondônia, Alto Madeira, Ilha Santo Antônio, 
Arqueobotânica. 
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Abstract 
 

The botanical remains offer a range of data that aid in the interpretation of past 
populations of the lifestyle who lived a particular region, revealing the landscape in 
which these groups were entered and the availability of plant resources that the 
environment had among other possibilities. The source of this research work are the 
ecofacts recovered in the field procedure and flotation of archaeological site of “Ilha de 

Santo Antonio” in Porto Velho, Rondônia. The archaeobotany study targets the 
identification, quantification, distribution and analysis of the preservation of plant 
remains found in the archaeological site. Such studies are essential to understand the 
relationship of the man and nature. 
 
Key-words: Archaeology, Rondônia, Ilha de Santo Antônio, Alto Madeira, 
Archaeobotany 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo estudar os ecofatos (material 

macrobotânico, mais especificamente as sementes) recuperados nos procedimentos de 

campo e laboratório (flotação) do sítio Ilha de Santo Antônio, localizado na cachoeira 

homônima, no município de Porto Velho (RO), através da análise, distribuição e 

preservação dos restos botânicos do sítio. Com os dados levantados sobre os ecofatos 

entendemos que possamos estar inferindo a respeito do processo de formação natural e 

cultural do sítio arqueológico Ilha de Santo Antônio e auxiliando as interpretações 

referentes às ocupações indígenas do Alto rio Madeira. 

As análises de restos vegetais deixam de aparecer simplesmente como relações 

de espécies encontradas no quadro das escavações arqueológicas e as listas de plantas 

ganham significado na medida em que são interpretadas enquanto produto da relação 

dos grupos pré-históricos com seu meio ambiente. Contudo é muito importante que haja 

intensificação destes estudos, pois são raros os trabalhos nesta área no Brasil e inédito 

para o estado de Rondônia. 

O sítio em estudo faz parte do Projeto de Arqueologia Preventiva nas Áreas de 

Intervenção da UHE Santo Antônio, desenvolvida pela Scientia Consultoria Científica, 

cujo salvamento arqueológico foi realizado em 20081. A Ilha de Santo Antônio é um 

sítio multicomponencial possuindo pelo menos três distintas ocupações: pré-ceramista, 

ceramista e histórica (SCIENTIA, 2008). 

Este sítio tem sido estudado por mim desde 2012 no âmbito do estágio feito na 

empresa Scientia consultoria cientifica e pelo PIBIC regido nos anos de 2012/2013 

dando continuidade nas pesquisas para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso.  

O sítio arqueológico Ilha de Santo Antônio apresentou alta relevância devido à 

presença de diversos vestígios pré-coloniais, entre eles o material lítico da camada pré-

ceramista, as cerâmicas associadas ao material lítico no contexto de terra preta, e os 

polidores evidenciados nos pedrais das margens da Ilha, na sua grande extensão e alta 

densidade de material arqueológico (SCIENTIA, 2008).  

                                                           
1
 Processo IPHAN nº 01410.000024/2008-65, Portaria nº23, 17 de julho de 2008. 
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 Para melhor compreendermos a ocupação do sítio arqueológico com base nos 

vestígios vegetais, dividiremos nosso trabalho da seguinte forma:  

  No capítulo 1 fez-se uma revisão das pesquisas realizadas no alto Madeira, 

dando ênfase ao Sítio Ilha de Santo Antônio tema desta monografia.  

Em seguida, no capítulo 2, foi feito uma revisão da literatura do que já foi 

descrito para a construção da arqueologia amazônica, assim como um levantamento dos 

estudos arqueológicos com destaque à arqueobotânica e à terra preta arqueológica, com 

foco para o sudoeste amazônico. Ainda neste capitulo falaremos sobre os procedimentos 

metodológicos tomados para a realização das atividades  

No capítulo 3 intitulado “Relação inter e intra sítio: Distribuição da Terra Preta 

Arqueológica e verificação dos vestígios botânicos no sítio Ilha de Santo Antônio” foi 

feito uma caracterização da Terra Preta presente no sítio, através de gráficos e tabelas 

com a descrição e composição química do solo/sedimento. E uma descrição dos 

vestígios macro botânicos, fonte principal de pesquisa deste trabalho, dando uma 

atenção especial a duas unidades do sítio, sendo trabalhada a cadeia comportamental do 

material botânico recuperado no sítio arqueológico. 

Posteriormente, no capitulo 4, foi apresentado os resultados das análises, os 

procedimentos utilizados e uma discussão serão feitos com base nos resultados obtidos 

evidenciando informações sobre a relação dos grupos sociais do passado com o meio 

ambiente em que viviam.  
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1. CAPITULO 1 – ARQUEOLOGIA NO ALTO MADEIRA, RO E O SÍTIO 
ARQUEOLÓGICO ILHA DE SANTO ANTÔNIO. 

 

 

Discussões sobre como se deu a ocupação da Amazônia continuam latentes na 

arqueologia brasileira e dentro deste contexto tentamos entender esse processo de 

colonização na região do Alto Madeira, que tem se demonstrado uma fonte de pesquisa 

crucial, pois reúne uma grande diversidade cultural e ecológica a ser explorada. 

A região do Alto rio Madeira apresenta indícios de ocupações antigas, que datam 

do início do Holoceno, por volta de 9.000 anos antes do presente e inclui o que parecem 

ser os sítios mais antigos de terras pretas em toda a Amazônia (MILLER et al, 1992). É 

ainda nessa região o suposto centro de domesticação inicial de plantas economicamente 

importantes na Amazônia, como a mandioca (Manihot esculenta) e a pupunha (Bactris 

gasipaes).  

É importante que haja intensificação destes estudos para o estado de Rondônia e 

o apoio de pesquisadores de diversas áreas de conhecimento para um melhor 

entendimento das ocupações humanas pretéritas que habitaram esta região.  

Dessa forma, este trabalho pretende iniciar os estudos em arqueobotânica, 

trabalhando-se com diferentes recursos laboratoriais para se buscar entender os 

processos de formação do sítio arqueológico Ilha de Santo Antônio que deverão auxiliar 

as interpretações a respeito das ocupações pretéritas do Alto rio Madeira durante o 

Holoceno tardio. 

 

 

1.1 Considerações sobre a arqueologia do Alto Madeira e as problemáticas das 
pesquisas desenvolvidas até o presente. 

 

Os estudos arqueológicos na bacia do Alto Madeira foram desenvolvidos 

inicialmente pelo pesquisador Eurico Theófilo Miller nos anos de 1970 e 1980 durante o 

Programa Paleoindígena (PROPA- MT-RO), o Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas na Bacia do Amazonas – PRONAPABA, e o Programa Arqueológico de 

Rondônia (PAR/ SECET-RO).  
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O rio Madeira foi à área de pesquisa de Eurico Miller que identificou e estudou 

os sítios ao longo da bacia deste rio e seus afluentes (Guaporé, Ji-paraná, Jamari, Jaci-

Paraná, Aripuanã e Roosevelt), elaborando as primeiras hipóteses de ocupação da região 

com datações do final do Pleistoceno. 

Conforme Miller (1992) pré-ceramistas pertencentes ao alto Madeira e sub 

bacias, do Jamari, fazem parte do complexo Itapipoca e Pacatuba situando-se 

cronologicamente desde 8.230 +-100 AP até 4.780 +-70 AP quando surge o complexo 

Massangana, estendendo-se cronologicamente até provavelmente 2.640 +- 60 AP.  

Para Miller (2013) a introdução da cerâmica iniciou-se no sul do estado em 

4.055 a 700 AP, onde surgiu à fase Bacabal no pantanal do Guaporé, população 

numerosa, semi-sedentária explorou intensamente e extensamente a proteína de 

moluscos gastrópodes lacustres e alguns terrestres (Miller, 1999). Esta fase está sobre a 

fase Sinimbu pré-ceramista de 7.100 a 4.350, que está sobre a fase Cupim pré-ceramista 

de 7.400 a 8.400 AP na transição seco/frio com quente/úmido (Óptimum Climático 

incipiente) (Miller, 2013). O autor aponta a cerâmica Bacabal como pertencente à 

tradição cerâmica Valdivía da costa leste do Equador, datada em 5.870 AP.; para a ele 

está cerâmica é considerada como a origem do período formativo antigo, onde se 

originou e difundiu as cerâmicas pela América. A explicação dada por Miller (2013) 

para a migração da cultura cerâmica Valdívia, está nas oscilações climáticas que 

ocorreram no Ótimo Climático a 7.550 - 4.300 AP, e no “Péssimo Climático” a 4.300 – 

4.050 AP, evento caracterizado pela semi-aridez (atingindo as fases Umbu, Itapuí, 

Sinimbu e Bacabal) e foi responsável também pela decadência das culturas Valdívia e 

Caral.  

Já na região do Alto Madeira de acordo com Miller (1999) a cerâmica foi 

introduzida a 2.730 +-75 anos AP pela subtradição Jatuarana pertencente à tradição 

Polícroma, sendo a mais antiga cerâmica relacionada a esta tradição, podendo estar 

associada aos grupos Tupi, que ocuparam o rio Madeira até pouco acima das cachoeiras 

Teotônio e Morrinhos, até onde ocorriam a tartaruga, o pirarucu e o peixe- boi. É 

caracterizada por sítios habitação de terra preta que atingem 210 cm de profundidade e 

formato elipsóide a retanguloide demarcada pela presença de palmeiras tipo Urucuri 

(Attalea excelsa Mart.) e o Marajá (Pyrenoglyphes Maraja). Os sítios líticos apresentam 

afiadores de machado, pilões, calibradores e alisadores de varas de fisgar peixe. Os 

sítios habitação são próximos às cachoeiras do Teotônio e Santo Antônio. Essas 

ocupações são resultantes da concentração sazonal de populações humanas decorrentes 
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dos modelos migratórios de peixes (piracema) e quelônio (tartaruga) para a desova 

(Miller, 1992). Em recente artigo Miller (2013) diz que a tradição policroma resiste em 

revelar sua origem, com resultados como a subtradição Jatuarana a mais antiga 

apontando para fora do Brasil, para o oeste, para o alto Beni.  

Segundo Almeida (2013) a data indicada por Miller para a tradição policroma 

não é consistente, e ainda sugere uma segunda hipótese para a compreensão dos grupos 

ceramistas do alto Madeira (além da multi-estilística), a hipótese Arawak. Foi 

constatada a presença de povos Arawak no alto Madeira, na região do Guaporé e na 

região da Bolívia. Se considerarmos a variabilidade estilística bem diferenciada 

encontrada na tradição policroma da Amazônia na área da pesquisa, essas variedades 

podem sugerir um contato de grupos locais com os “migrantes” Arawak, possuidores de 

uma sofisticada indústria cerâmica que estariam estabelecendo redes de troca em área 

estratégicas como os trechos encachoeirados. Mesmo assumindo uma possível presença 

Arawak no alto Madeira, o autor através dos dados levantados em sua pesquisa acredita 

que a área do alto Madeira é o provável centro de dispersão da Tradição Policroma da 

Amazônia, e o apanhado de materiais recuperado não desqualifica a relação entre TPA e 

povos Tupi.  

Zuse (2014) analisou quatorze sítios arqueológico evidenciados na região do alto 

Madeira são eles: Ilha de Santo Antônio (tema, também desta pesquisa), Ilha Dionísio, 

Ilha das cobras, Ilha do Japó e Ilha São Francisco e os sítios Coração, Santa Paula, 

Morro dos Macacos I, Vista Alegre, Foz do Jatuarana, Veneza, Teotônio, Boa Vista e 

Brejo. As ocupações mais antigas desses sítios estão datadas em 3.000 AP relacionadas 

às fases Pocó, Açutuba e Saladóide e as mais recentes há 700 anos representadas por 

grupos de tecnologia cerâmica inciso modelado (Barrancóide), este último relacionado à 

Ilha de Santo Antônio, que também é representado por uma ocupação mais recente por 

grupos da tradição policroma da Amazônia. Outra variabilidade tecnológica mais antiga 

que a Barrancóide fora evidenciada para o sítio em questão- vasilhas com bordas com 

flanges labiais e mesiais, borda expandida, pasta porosa e barbotina laranja, 

assemelhando-se as cerâmicas dos sítios Garbin e Veneza- não sendo possível atribuí-la 

a um grupo tecnológico, pois o material é diminuto e não há datação pra mesma. Além 

da ocupação por grupos linguísticos Tupi proposta para essa região, a autora acredita 

que tamanha diversidade cultural evidenciada nos sítios pesquisados, indica que outros 

povos como os Arawak, estavam inseridos nesta área, se envolvendo numa possível 

interação com redes de comércio e comunicação, resultando num contexto multiétnico.  
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O alto Madeira vem sendo ocupado desde o Pleistoceno de acordo com Miller 

(1987), que propõe uma datação de 12.000 nos AP com base em um crânio fossilizado 

recuperado por garimpeiros no rio Madeira, sendo sua cronologia datada através da 

cronologia sedimentar deste rio. O material fossilizado não possui uma datação absoluta 

e sim uma estimativa cronológica, o que torna esta data pleistocênica duvidosa, 

carecendo de estudos mais específicos.  

Miller (1999) ainda datou o que parece ser as terras pretas mais antigas da 

Amazônia no rio Jamari representado pela tradição Massangana de grupos caçadores 

coletores com 4.780 +- 60 AP e também evidências de antropocória de urucuri também 

no rio Jamari pertencente à tradição Massangana datada em 4.130 ± 60 anos AP e o que 

parece estas palmeiras se restringem a áreas de terra preta de acordo com o autor.  

Contudo esta região (Alto Madeira) tem apresentado recentemente, segundo 

relatórios da Scientia (2008), datação absoluta para o Holoceno de 7.000 anos AP 

associada à terra preta arqueológica com o Sítio arqueológico Garbin, demonstrando 

que esta área já vem sendo manipulada por grupos pretéritos antes do sétimo milênio 

por populações pré-ceramistas, que já vinham praticando possivelmente uma 

agricultura.  

Para explicar a ocupação pré-histórica do sudoeste Amazônico, Miller (1992, 

2009, 2013) usa de modelos paleoambientais que ocorreram no Quaternário durante o 

Pleistoceo/Holoceno como a regressão e transgreção marítima, períodos quentes e 

úmidos com semi-aridez e mudanças na composição vegetativa. O ambiente amazônico 

sempre chamou a atenção dos arqueólogos, mas estudos específicos voltados para 

reconstrução do paleoambiente como análises palinológicas, antracológicas, de fitólitos, 

assim como amostras de sedimento fluvial e análise química de solo não foram 

realizados por Miller nos sítios pesquisados e também por nenhum outro pesquisador ou 

os dados não foram divulgados. 

 

 

Mudanças na economia de subsistência, de demografia, organização social, 
tecnologia e de percepção dos riscos ambientais através do tempo resultaram 
em mudanças intencionais e não intencionais do ambiente no mundo todo 
(Kpinis & Schell-Ybert, 2005, p. 345) 
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 Sem base nesses estudos fica difícil perceber mudanças que ocorreram na 

paisagem e a consequente interpretação do modo de vida dos antigos habitantes desta 

região. Os modelos paleoambientais utilizados por Eurico Miller são generalizados, e 

essas mudanças não ocorreram de forma global e com a mesma intensidade em todos os 

continentes do globo. É preciso levantar dados regionais mais específicos, pois as 

populações tiveram que lidar com essas situações regionalmente. 

Miller foi o pioneiro a estudar e construir a arqueologia de Rondônia e teve 

como referência teórica e metodológica os pressupostos desenvolvidos pela 

pesquisadora Betty Meggers, que trabalha com o conceito de floresta tropical, 

designado por Steward e realizou escavações na Amazônia com base no determinismo 

ambiental 2 . Os estudos levantados por Miller serve para a construção de novas 

pesquisas que tomam como base os seus trabalhos feitos na região. Estas novas 

pesquisas seguem correntes teóricas e metodológicas diferentes da proposta por Miller, 

sem uma visão determinista e degeneracionista, o que tem contribuído para a construção 

do processo histórico de ocupação do sudoeste amazônico. 

As pesquisas no Alto Madeira depois dos trabalhos de Eurico Miller feitos nas 

épocas de 1970 a 1980 ficaram paradas e foram retomadas a partir dos novos 

empreendimentos que estão ocorrendo no estado, a exemplo do complexo hidroelétrico 

Rio Madeira. O que se percebe é que o rio madeira sempre foi o atrativo para as levas 

migratórias nesta região. 

Empreendimentos como o complexo Rio Madeira que corresponde às usinas 

Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau fizeram com que aumentassem o número de 

pesquisas arqueológicas no estado de Rondônia e novas contribuições para a 

arqueologia da Amazônia, sendo que foram realizadas trabalhos acadêmicos como o 

Doutorado de Silvana Zuse “Variabilidade cerâmica e diversidade cultural no Alto rio 

Madeira, Rondônia, 2014”, as dissertações de Michelle Mayumi Tizuka 

“Geoarqueologia e paleoidrologia da planície aluvial Holocênica do Alto rio Madeira 

entre Porto Velho e Abunã-RO” (2013) e de Ney Gomes intitulado “Arqueologia e 

cultura material: uma história em cacos de vidro e louças da Vila Santo Antônio (Porto 

Velho- RO)” (2013) assim como a Monografia do estudante de história Cliverson 

Pessoa cujo título é “Fragmentos da história pré-colonial do Alto rio Madeira” (2012), 
                                                           
2 A Escola Determinista definia que o objetivo básico de qualquer cultura seria a sobrevivência, e que a 
estruturação das sociedades estaria diretamente relacionada à maneira mais efetiva de explorar o meio 
ambiente (Robrahn-González, 1999, p. 31). 
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além dos PIBIC’s dos alunos do curso de arqueologia e história da UNIR, Francisco 

Chagas, Cleiciane Aiane Noleto, Edileno Duram, Angislaine Freitas Costa e Emanuella 

Oliveira todos com sítios escavados no âmbito do Projeto de Arqueologia Preventiva na 

Área de Influência Direta do Aproveitamento Hidrelétrico (AHE) de Santo Antônio, rio 

Madeira, Porto Velho - Rondônia, executado pela Scientia Consultoria Científica. Com 

a construção das usinas também foi aberto o curso de arqueologia na Universidade 

federal de Rondônia formando assim os primeiros arqueólogos do estado.  

Também vem sendo desenvolvido na região o projeto PALMA-Projeto Alto 

Madeira, coordenado pelo professor Dr. Eduardo Góes Neves do MAE-USP, que tem 

como premissa entender a ocupação humana no sudoeste da Amazônia, tendo como 

fonte de pesquisa a bacia do rio Madeira e seus afluentes. A partir deste Projeto foi 

realizado o doutorado de Fernando Almeida Ozório “A tradição Polícroma no Alto rio 

Madeira” (2013) e dois mestrados em andamento de Thiago Trindade “Levantamento e 

prospecção dos sítios com estruturas de terra antrópicos no sudoeste do estado de 

Rondônia” (2012) e Guilherme Mongeló “O Formativo e os modos de produção: 

Ocupação pré-ceramistas no alto rio madeira, RO” (2012) e os doutorados de Zimpel 

(2013) e Pugliese (2013) que estão em fase de desenvolvimento. Para mais informações 

sobre o crescente número de atividades arqueológicas embasados em licitações no que 

cerne empreendimentos realizados no estado e projetos acadêmicos, pode-se visualizar 

o trabalho de Bertolo (2014). 

Como verificado acima os estudos realizados nesta região estão voltadas para a 

cultura material cerâmica, em grande maioria, sendo ausentes trabalhos relacionados aos 

ecofatos. Dessa forma, enfatizamos que esta pesquisa tem como objetivo desenvolver os 

primeiros estudos com base nos macro vestígios vegetais para esta área da Amazônia 

com ênfase na arqueobotânica3. Para a presente pesquisa os estudos arqueobotânicos 

focaram a quantificação, distribuição, preservação e identificação dos macros restos 

botânicos do sítio Ilha de Santo Antônio, Porto Velho, RO inserido na região do Alto 

Madeira. Com isso entende-se que se está contribuindo para o quadro de pesquisas deste 

segmento e através dos resultados obtidos, junto ao sítio arqueológico Ilha de Santo 

Antônio espera-se que possa servir para estabelecer comparações com outros sítios e 

                                                           
3 Arqueobotânica é o estudo de restos vegetais encontrados em contexto arqueológico (Ford, 1979 apud 
Shell-Ybert et al,2005-2006) 
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regiões com intuito de ampliar as discussões referentes às populações pré-históricas e a 

dinâmica ambiental que compartilhavam. 

 

1.2 O Sitio Ilha de Santo Antônio 

 

O sítio arqueológico Ilha Santo Antônio está localizado na extinta cachoeira 

homônima a 7 km a montante do município de Porto Velho e está inserido na área 

pesquisada pelo Projeto de arqueologia preventiva nas áreas de interferência da UHE 

santo Antônio/RO, executado pela Scientia Consultoria Científica coordenado pelo 

arqueólogo Dr. Renato Kipnis. Foram registrados 43 sítios com ocupação pré-colonial e 

15 sítios históricos, sendo que 16 destes já haviam sido identificados nas décadas 

anteriores por Eurico Miller (Zuse, 2011). 

 

 
Figura 1- Localização do sítio arqueológico Ilha Santo Antônio/RO. Notar a presença de outros sítios 

arqueológicos na região estudada. Imagem: Google Earth. 
 

 

Antes da construção do empreendimento, esta ilha era parcialmente inundada 

nas épocas de maiores precipitações (dezembro a março), mas durante a estiagem era 

cenário de constantes contextos de ocupações por ribeirinhos e atividades de pesca aos 

finais de semana, principalmente, devido ao fato de que podiam chegar até a ilha 

caminhando nas épocas de seca do Rio Madeira. 
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Devido ao fluxo constante de pessoas, citado anteriormente, pode-se dizer que a 

paisagem da Ilha de Santo Antônio foi bastante antropizada, com presença de vegetação 

secundária composta de capoeira e áreas de roçado com poucas áreas de plantio, 

próximo às duas casas existentes na ilha, no momento da pesquisa.  

Segundo Relatório de Campo, em relação à vegetação e à Terra Preta presente 

na Ilha, percebe-se a seguinte descrição: a capoeira mais densa estava locada na porção 

centro-oeste, onde se visualizavam em superfície os solos orgânicos, escuros, areno-

argilosos, denominados durante as etapas de campo de terra preta arqueológica e/ou 

indígena (SCIENTIA, 2008). Estes solos atingem até 2m em diferentes partes da região 

amazônica, produto de atividade antrópica e alvo de estudos permanentes dentro da 

Arqueologia Amazônica. A topografia da ilha apresentava-se plana, com declividade 

suave sentido S-N em cotas que não ultrapassavam 75m (Figura 2).  

 
Figura 2- Mapa de delimitação do sítio. Em vermelho: furos-teste com material arqueológico, em cinza: 
furos sem material arqueológico, polígonos amarelos: unidades de escavação. Fonte: Adaptado de 
SCIENTIA, 2008. 
 

 

A delimitação do sítio foi realizada através de sondagens (furo teste) com boca 

de lobo (diâmetro aproximado de 40 cm) em níveis artificiais de 20 cm espaçados de 

20m em 20m para a identificação da distribuição vertical e horizontal do sítio com 
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posteriores escavações arqueológicas realizadas por níveis artificiais de 10 cm em 

unidades de 1m x 1m e 2m x 1m (SCIENTIA, 2008).   

Foram escavadas 25 unidades durante as etapas de campo em 2008, destas 13 

foram feitas coleta de sedimento e 9 delas foram flotadas em 2009 pela Scientia, duas 

por este estudo (N990 E851, N922 E949). As amostras de volume constante (AVC) são 

retiradas de uma coluna de sedimento, quando escolhido um perfil e foram coletadas em 

10x10x10cm. 

 

Tabela 1. Relação das coletas de amostras de sedimento arqueológico por unidades escavadas. 

 Unidade Utm E Utm N Flotações 

1 E851 N990 395513 9026530 Sim 

2 E849 N974 395511 9026514 Sim 

3 E841 N959 395503 9026499 Não 

4 E840 N870 395502 9026410 Sim 

5 E1041 N887 395703 9026427 Não 

6 E910 N920 395572 9025460 Sim 

7 E820 N970 395482 9026510 Sim 

8 E840 N810 395502 9026350 Sim 

9 E922 N1000 395584 9026540 Sim 

10 E849 N980 395511 9026520 Sim 

11 E880 N939 395542 9026479 Não 

12 E880 N979 395542 9026519 Sim 

13 E949 N922   Sim 

 

 

O sítio Ilha de Santo Antônio, apresenta duas datações disponíveis até o 

momento. Uma para o horizonte cerâmico associado à terra preta arqueológica de 14C 

99040 AP para o nível 50-60 cm e uma para o horizonte pré-cerâmico de 14C 

7.76050 AP (KIPNIS, 2010); demonstrando que a ocupação no rio Madeira vem sendo 

ocupada deste o Holoceno até 990 anos AP (horizonte cerâmico) e como descrita 

anteriormente, foi ocupada até o presente servindo de atividades de lazer (pesca) para os 

ribeirinhos.  
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O sítio Ilha de Santo Antônio também é conhecido como Ilha do Presídio devido 

a presença de um antigo prédio que serviu a este fim, e foi inaugurado por volta de 1970 

e foi desativado em 1980 quando Rondônia deixa de ser território e passa a ser Estado 

(Pessoa, 2012). 

Em relação às ocupações da Ilha pode-se dizer que a ocupação pré-ceramista do 

Sítio Ilha de Santo Antônio corresponde às unidades N922 E950, N922 E949 e N887 

E1041, sendo as duas primeiras com pouco vestígio cerâmico associado a líticos 

lascados encontrados até o nível 60-70 cm enquanto o lítico ocorre até 230 cm com 

maior concentração no nível 70-80 cm. A unidade N887 E1041 não obteve material 

cerâmico e o lítico foi até 140-150 cm sendo composto por lascas e blocos 

fragmentados de quartzo leitoso e hialino e lateritas com marcas e ação abrasiva nos 

níveis cerâmicos e pré-cerâmicos. A datação pré-cerâmica de 7.760 BP foi feita a partir 

de uma amostra de carvão a 163 cm de profundidade da unidade N922 E1041. Nas 

unidades N959 E841 e N974 E849 a cerâmica associada ao lítico ocorre na TP até 80 

cm e 60 cm respectivamente (Zuse, 2011). O material lítico encontrado tem maior 

representação em lascas de quartzo leitoso e hialino, alguns artefatos de granito polido, 

hematita e laterita (Scientia, 2008).  

Conforme o Relatório de campo (Scientia, 2008) duas hipóteses são sugeridas 

para o processo de ocupação do sítio Ilha de Santo Antônio: a primeira diz respeito à 

possibilidade de ter havido uma continuidade entre os pré-ceramistas com os grupos 

ceramistas, com a formação de terra preta e o desenvolvimento da cerâmica ao longo do 

tempo. A Segunda diz que pode ter havido um hiato entre essas ocupações, com 

abandonos e reocupações. A análise do material lítico foi uma via apresentada que 

possibilitará verificar a relação entre as possíveis ocupações pré- ceramistas e 

ceramistas no sítio. 

 Para verificar o espaçamento da terra preta e assim reconhecer os limites do sitio 

foram abertas a unidade N1000 E922 ao sul da ilha, nesta a terra preta é de 30 cm de 

espessura e apresentou um possível montículo. A escavação atingiu 140 cm de 

profundidade, sendo definidas cinco camadas arqueológicas. O solo é argilo-arenoso e o 

material predominante encontrado na escavação foi à cerâmica e em menor quantidade 

o lítico. O que aparentava ser um montículo era uma deposição recente de terra. A 

unidade N870 E840 foi aberta para testar sua porção sudoeste. A escavação atingiu 90 

cm de profundidade e foi encontrada uma camada arqueológica enterrada (ocasionada 

pelas cheias do rio Madeira) e o sedimento é silte-arenoso. Foi aberta a unidade N810 
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E840, ainda no setor sudoeste do sítio numa área mais próxima do rio Madeira. A 

escavação alcançou 70 cm de profundidade com três níveis ésteres. Foi evidenciada 

uma lente arqueológica a 30 cm de profundidade, somente com artefatos cerâmicos, 

estando à mesma enterrada e pouco espessa (ausência de terra preta). Para o 

reconhecimento do limite leste do sítio e da terra preta foi escavado a unidade N970 

E820 que atingiu uma espessura de 160 cm. A terra preta foi evidenciada em torno de 

40 cm. E o material lítico foi recorrente até os 50 cm de profundidade, quando o 

material cerâmico não se fez mais presente. 

Foi aberta a unidade N920 E910 com a finalidade de compreender o contato 

entre a terra preta dos ceramistas e a área com maior densidade de material lítico, 

relacionada à ocupação pré-cerâmica identificada nas unidades N922 E949, atingindo 

uma profundidade de 220 cm, sendo evidenciado material cerâmico ao lítico até os 60 

cm de espessura, quando o lítico se torna mais evidente que a cerâmica (Scientia, 2008). 

De acordo com as observações em campo esta unidade parece estar relacionada a 

ocupações ceramistas. 

Durante escavações na unidade N990 E850 encontrou-se a borda de um 

recipiente, denominado R1 e foram expandidas num total de 13 unidades contiguas 

(N990 E849/850/851, N991 E849, N992 E849, N993 E849, N989 E849/850/851, N988 

E849/850/851, N987 E849), essas unidades serviram, não só, para evidenciar a vasilha 

por inteiro, mas corresponde a área de maior densidade de material cerâmico e maior 

profundidade de terra preta do sítio. 

O sítio Ilha Santo Antônio possui uma variabilidade artefactual bastante 

significativa e compreende uma ocupação longínqua que não sabemos se foi 

intensamente ocupada desde o Holoceno até 990 AP pelo mesmo grupo. A partir dos 

trabalhos realizados em laboratório diagnosticou-se que as cerâmicas da ilha possuem: 
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Pasta com aditivos de caraipé e carvão, esta pasta possuía minerais finos de 
diferentes formas, sugerindo que eram coletados em diferentes fontes e que a 
artesã retirava os grãos maiores ou as fontes não apresentavam estes grãos. 
Posteriormente a artesã confeccionou as vasilhas a partir de uma base 
modelada e constituiu o corpo da vasilha com técnicas acordeladas que 
sobrepõe roletes. Com a estrutura da vasilha acabada, a artesã aplicou o 
banho de barbotina em ambas as faces. Em alguns casos está barbotina era 
acompanhada de engobo vermelho, especialmente na face externa. A artesã 
preocupou-se em obter uma superfície bem alisada das vasilhas, de tal forma 
que provavelmente alisou a superfície destas vasilhas com seixo. Não 
obstante a preferência pelo alisamento fino nas vasilhas, as artesãs utilizaram 
o polimento e o brunhido para obterem melhores superfícies (Pessoa, 2010-
2011, p.64). 

 

 

O mesmo autor está dando segmento aos estudos cerâmicos deste sítio e do novo 

Engenho Velho, no âmbito do mestrado. Odair Petri Vassoler (2014) também estudou 

as cerâmicas do sítio ilha de Santo Antônio pertencentes a sub tradição Jatuarana 

através da iconografia de três vasilhas denominadas R1, R2 e R3. Os motivos 

iconográficos observados pelo pesquisador são compostos por volutas (espirais 

circulares), possuem traços escalonados na sua parte interna, motivos quadrados com 

extremidades arredondadas, figuras em forma de elipse, motivos cruciformes (forma de 

cruz) com escalonado em seus ângulos. 

 

 
Figura 3- Planificação parcial do campo 1 da vasilha do sítio Ilha de Santo Antônio (Desenho e legenda 

por Vassoler, 2014) 

 

Zuse (2011) verificou uma diferença nas cerâmicas que ocorrem entre 0-40 cm 

daqueles dos níveis mais profundos. De acordo com a autora não é possível saber se 

essa diferença está relacionada a reocupações ou pode ser uma mudança estilística do 

mesmo grupo que habitou esta região. Em sua recente tese a autora argumenta que:  
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Apesar da camada arqueológica do sítio ser homogênea, com um grande 
pacote de terra preta sobre o latossolo e o mesmo ter sido identificado em 
campo como unicomponencial, [...] a partir dos dados de campo, acreditamos 
que o sítio pode ser multicomponencial com cerâmicas pertencentes a mais 
de um conjunto tecnológico. (Zuse, 2014, p. 227). 

 

 A autora acima identificou cinco conjuntos tecnológicos diferentes na região, 

sendo que na Ilha de Santo Antônio há três conjuntos: 

1. Conjuntos cerâmicos semelhantes a tradição Pocó e Saladóide, 

2. Conjuntos cerâmicos pertencentes a tradição Barrancóide/Inciso-

Modelado. 

3. Conjuntos cerâmicos da Tradição Policroma da Amazônia. 

Em uma ordem cronológica relativa, esses conjuntos tecnológicos se apresentam 

desta forma no sítio. 

Quanto ao material lítico o que mais chama a atenção é a presença desses 

vestígios junto à cerâmica e em solo de terra preta. Com base no relatório o vestígio 

lítico encontrava-se em áreas mais altas e em alguns espaços do sítio a mesma esta 

dissociado da cerâmica e da terra preta. Além da problemática artefatual do sítio, 

levanta-se hipótese em relação aos habitantes da ilha que sofreriam com as inundações 

do rio Madeira (unidades N870 E840 e N810 E840), tendo que migrar para pontos mais 

altos da ilha ou tendo que migrar para as margens procurando lugares mais distantes do 

rio (?). Estas camadas arqueológicas enterradas possuem pouco material cerâmico e não 

possuem solos tão escuros. Este evento pode ter se dado, devido às águas do Madeira 

deixando estas terras menos escuras. 

Este sítio possui datações e características estilísticas, e no que diz respeito ao 

ambiente, semelhante aos sítios arqueológicos que estão em seu entorno, como o sítio 

Garbin localizado a margem esquerda do Rio Madeira tendo como vista a Ilha de Santo 

Antônio possuindo a mesma datação pré-cerâmica, porém com presença de terra preta o 

que difere do sítio em estudo. A data mais recente desses sítios é de 990 A.P 

comparável à datação do sítio Brejo datado em 900 A.P. O mesmo é o único dos sítios 

que compõe a paisagem da ilha inserido na margem direita do rio madeira e possui seu 

arsenal artefactual análogas ao material cerâmico do sítio Ilha de Santo Antônio. Um 

ponto interessante são as urnas funerárias que possuem um furo no centro da vasilha e 

que ocorre também no sítio Teotônio. O que mais chama a atenção é o R1 (recipiente 1) 

da Ilha de Santo Antônio com o R2 do Brejo, ambas com policromia em vermelho e 
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branco (Santos, 2012), sem presença de material ósseo. A data mais antiga do brejo é de 

1160 AP. Sabe-se que se chegava a pé na ilha em períodos recentes, porém não 

podemos dizer se isso ocorria em tempos pretéritos, pois falta dados paleoidrológicos 

para o rio Madeira para podermos correlacionar com as datas dos sítios arqueológicos e 

assim poder entender quando que a Ilha de Santo Antônio se tornou ilha e começou a 

ser ocupada. Com os dados obtidos através do material cerâmico analisado do sítio 

Brejo comparados ao sítio ilha de Santo Antônio parece se tratar dos mesmos grupos 

que se perdura por uma ocupação intensa de mais de 400 anos (Santos, 2012). 

 O sítio Brejo citado anteriormente, apresenta camadas arqueológicas enterradas, 

fenômeno esse atribuído a dinâmica do rio madeira de acordo com relatórios da Scientia 

Consultoria Cientifica (2008). O que não sabemos e precisa ser mais bem estudado é se 

essas camadas de terra preta enterrada, e em alguns casos como no sítio do Brejo e Ilha 

de Santo Antônio este sedimento não possui características de terra preta devida sua 

coloração, mas está associada a material arqueológico (cerâmica), nos remetendo a 

questões como: se trata de uma terra preta ou terra mulata? É uma ocupação menos 

intensa? É uma área de cultivo ou sua coloração mais clara devem-se as cheias do rio 

madeira? Essa atividade ocorreu concomitante com as ocupações por grupos passados? 

Contudo:  

 

Os depósitos sedimentares são ainda pouco entendidos em toda extensão do 
rio madeira devido à pouca quantidade de estudos paleoclimáticos até o 
momento e a complexidade dinâmica sedimentar fluvial (Tizuka, 2013, 
p.112). 

 

 

Outro fator importante são os estudos arqueobotânicos que podem inferir sobre o 

paleoambiente nesta região. 

Muitos sítios tiveram material lítico associado à cerâmica e alguns desses 

estavam associados à terra preta. No sítio arqueológico Veneza a terra preta está sob-

rochas graníticas sem latossolo. Este evento nos faz pensar se esta terra faz parte de um 

processo de deposição do rio Madeira ao longo do tempo ou se o latossolo foi 

transformado em solo antrópico pelos antigos habitantes do sítio por completo em um 

processo intenso de ocupação (Scientia, 2008). Este sítio não tem datação e por isso não 

podemos inferir a quanto tempo o homem vem manipulando o solo, pelo menos neste 

sítio em específico. 



 

31 
 

Estudos líticos recentes para o sítio Veneza foram apresentados por Nisinga 

(2014) sendo identificados possíveis pré-formas de adornos assemelhando-se ao sítio 

arqueológico Ilha de Santo Antônio, onde foi identificado adornos junto ao recipiente 

R1 durante as escavações; mas necessita-se de uma comparação entre esses artefatos 

para de fato concluirmos se estes serviam para este fim. Análises líticas para o sítio do 

brejo foram feitas por Noleto (2013-2014) onde já podemos inferir que a maior presença 

deste material é composta por quartzo leitoso com lascamento bipolar oscilando 

conforme os setores do sítio, havendo também a ocorrência de quatro lascas com 

retoque, uma lasca em hialino e as outras em quartzo leitoso, sendo que três delas foram 

encontradas embutidas em solos de terra preta. Estudos como esses são pioneiros para 

esta região do Alto madeira e são fundamentais para entender o processo de ocupação 

do sudoeste Amazônico. 

Quanto ao material botânico do sítio pesquisado, algumas amostras foram 

recuperadas durante as escavações e houve coleta de sedimento em 13 unidades do sítio 

para a recuperação de vestígios vegetais. Somando aos estudos já realizados sobre o 

sítio ilha de Santo Antônio esta pesquisa tenta dar sua contribuição no que diz respeito 

às mudanças ocorridas na paisagem da ilha durante o seu processo de ocupação, a partir 

de um viés arqueobotânico.  

  



 

32 
 

2. CAPÍTULO 2 - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA 
PESQUISA. 

 

Com o desenvolvimento deste capítulo, procurou-se entender a variabilidade dos 

registros arqueológicos dentro do sítio Ilha de Santo Antônio na tentativa de verificar se 

essas mudanças foram causadas/enfrentadas pelos grupos sociais do passado.  

Para tentar entender os processos de transformação do sítio Ilha Santo Antônio - 

seus processos naturais e culturais - utilizou-se a proposta de Schiffer (1972), 

verificando se os artefatos sofreram transformação quando participavam de um sistema 

comportamental, ou seja, o contexto sistêmico, ou dentro do contexto arqueológico. O 

contexto sistêmico pode ser considerado a vida útil do material, a história de vida de 

qualquer elemento cultural enquanto integrante de um sistema cultural vivo (sociedade 

viva) e segundo o autor pode ser dividido em cinco processos, sendo eles: obtenção, 

manufatura, uso, manutenção e descarte. Quando este material é descartado ou 

abandonado deixa de fazer parte do contexto sistêmico e integra o sistema ou contexto 

arqueológico, este material por sua vez não faz mais parte de um sistema cultural vivo 

sendo este interpretado pelo arqueólogo.  

O modelo de Schiffer é uma forma de simplificar a relação entre o abandono do 

espaço de habitação de um povo e os materiais encontrados naquele meio. É uma 

tentativa de facilitar a interpretação do sítio pesquisado pelo arqueólogo. 

Também utilizaremos o paradigma da Ecologia histórica por acreditarmos na 

interação do homem e seu meio natural se remodelando e criando novos espaços de 

convívio. 

 A ecologia histórica trata da interação dos registros feitos por atividades 

humanas ao longo do tempo transformando a paisagem de um determinado ecossistema 

(Ballé, 2008, Crumeley, 1993 apud Salozano et al, 2009). Esta disciplina tem uma 

relação dialética entre as ações humanas e ações da natureza manifestas na paisagem 

(Crumley apud Salozano et al, 2009) e assim como a arqueologia trata-se de uma 

disciplina multidisciplinar se relacionando com outras ciências como ecologia, biologia, 

geografia, história, antropologia, linguística entre outras. 

“As paisagens são encontros de pessoas e lugares cujas histórias estão impressas 

na matéria, incluindo matérias vivas” (Ballé, 2008, p.11).  
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O homem vem manipulando a paisagem de forma gradual tornando-a acessível 

as suas necessidades (social, simbólica e econômica), por tanto estas modificações do 

passado que ocorreram a longo tempo causaram impacto na floresta criando florestas 

antropogênicas (Ballé, 2010), porém estes impactos foram menos danosos do que é feito 

hoje. Comunidades tradicionais alteraram o ambiente de forma significativa, mas ao 

contrário das sociedades contemporâneas, estes contribuíram para o aumento da 

diversidade biológica ao invés de extingui-las (Ballé, 1993). 

Estudos efetuados pelo autor na paisagem dos grupos Ka’apor, Guajá e Tembé 

da pré- Amazônia, incluem modificações na diversidade Alpha e Beta das florestas 

primárias e secundárias não havendo diferença significativa nessas diversidades sendo o 

efeito dessa modificação lenta (Ballé, 1993, 1998, 2009). Mas argumenta que: 

 

Estudos futuros somados a pesquisas etnográficas, arqueológicas e 
inventários biológicos ajudaram a obter mais informações sobre o distúrbio 
cultural e as modificações que esses podem causar na adversidade de 
espécies que em conjunto constituem muitos tipos de transformação da 
paisagem (Ballé, 2009, p. 52). 

 

 

O ser humano vem alterando o ambiente em que vive de forma gradativa e lenta, 

essa modificação permitiu que os laços entre o ser humano e o ambiente natural 

resultassem em um conhecimento sobre o uso do espaço por milhares de anos pelos 

povos indígenas que aqui habitavam e habitam. 

 

 

2.1 Estudos ambientais na Amazônia: Arqueobotânica 

 

O ser humano sempre se interessou pelo próprio passado. A arqueologia, com 

seus métodos e discussões teóricas, nos ajudam a obter informações que nos auxiliam a 

conhecer e a melhor compreender a história passada da humanidade. 

Com a descoberta das Américas pelos europeus, a existência de povos 

completamente diferentes dos costumes e modos do velho mundo, provocou uma 

grande discussão sobre os habitantes americanos. Pré-julgados como povos não 

civilizados, parados no tempo e espaço sem perspectiva de progresso, vivendo em plena 

selvageria.  
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No Brasil a primeira descrição referente à cultura material indígena está em 

crônicas e cartas de viajantes e principalmente de jesuítas. A arqueologia no país se deu 

a partir da curiosidade em relação a grupos exóticos indígenas relacionados às suas 

práticas e modos de vida. Para explicar a existência dessas populações, o antropólogo 

inglês Edward Tylor e o americano Lewis H. Morgan defendiam que sociedades 

humanas teriam evoluído de um “estado de selvageria” (caçadores primitivos) para o 

“estado de barbárie” (cultivadores) até chegarem ao “civilizado” (a mais elevada forma 

de sociedade) (González, 1990-2000). Esse esquema evolutivo é combatido por Franz 

Boas que propõe o “particularismo histórico” sugerindo que o desenvolvimento de cada 

cultura se deve as suas especificidades históricas, não sendo possível organizá-las numa 

escala evolutiva (González, 1990-2000). 

Para a América do Sul Julian Steward foi quem desenvolveu modelos teóricos 

(com base na Ecologia Cultural) para tentar compreender essas sociedades. Steward 

propôs classifica-los em quatro tipos culturais, hierarquizados em função do nível de 

complexidade (Fausto, 2005). Sendo os tipos culturais classificados em Andes Centrais, 

Cacicados, Tribos de Florestas Tropicais e os Marginais. Baseado neste modelo a 

Amazônia ficou designada como “Floresta cultural”, que consiste na influência do meio 

ambiente, sobre a questão de adaptação e mudanças culturais em sociedades pretéritas 

(Rosa, 2008). Este modelo põe o ambiente como fator limitante da gama de 

possibilidades de organização social, impossibilitando o crescimento demográfico e o 

desenvolvimento de sociedades complexas. 

 

 

Simplificando: o conceito de cultura da Floresta Tropical representaria o 
sistema de subsistência baseado no cultivo de raízes tropicais, principalmente 
mandioca, pelo método de queima de floresta. A partir desse conceito poder-
se ia afirmar que as populações de floresta tropical desenvolveram a cerâmica 
e habitavam em aldeias autônomas. Esses artefatos são entendidos como a 
representação material do comportamento social e cultural das sociedades 
que os produziram. E para uma compreensão global das sociedades pretéritas, 
explorou-se a relação entre cultura e meio ambiente (Rosa, 2008, p.48). 

 

 

Essa classificação tomou como base a tipologia de estágios culturais feitos por 

Elman Service em 1962 (Fausto, 2005) atribuídos em bando, tribo, cacicado e estado 

(estágios referentes a uma sequência evolutiva). 
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Meggers é seguidora das ideias de Steward e veio para a Amazônia testar a 

hipótese do então, na época, seu orientador sobre ecologia cultural e adaptação. 

Meggers e Evans adotaram essas ideias para realizar escavações estratigráficas e 

coleção superficial de cerâmica e outros artefatos na região (Meggers, 1990). Definiram 

sequencias culturais em fases -baseado no conceito de determinismo ambiental- 

estabelecendo cronologias para a ocupação da Amazônia. A prática da arqueologia na 

Amazônia feita de forma sistemática foi realizada por Meggers através do 

PRONAPABA nos principais rios da Amazônia com auspicio do CNPq (Brasil) e o 

Institution Smithsonian (EUA) (Meggers, 1990). 

Através das pesquisas levantadas na região, Meggers elenca três fatores que 

implicam a má potencialização das terras firmes sendo eles o solo, o clima (quente 

úmido) e pluviosidade (grandes períodos de chuva e seca). Esses condicionantes não 

permitiram que haja uma agricultura intensiva nestes solos e por isso não tem como 

sustentar grandes populações (Meggers, 1999). Desta forma os habitantes da floresta 

Amazônica estariam esgotando as fontes energéticas que o ambiente dispunha em tal 

período do ano e retornando a este quando o mesmo já se recompunha. Para ela, os 

habitantes da região amazônica não passavam de tribos, no caso dos ceramistas que 

seriam grupos semissedentários. Meggers também acredita que qualquer forma mais 

complexa de vida nesta região (como a cultura marajoara) é fruto da difusão de grupos 

vindo dos Andes que são grupos complexos, construtores de pirâmides e possuíam uma 

tecnologia mais sofisticada (metalúrgica).  

As discussões sobre o modelo de ocupação da Amazônia definiu a floresta 

tropical em dois ambientes: várzea e terra firme. A várzea tem claras vantagens para a 

agricultura, solo fértil, renovação de depósitos fluviais anuais, disponibilidade de 

umidade não dependendo de chuvas constantemente. A várzea apresenta uma 

desvantagem sofrendo inundações e consequente perda de cultura material (Denevan, 

1996). A terra firme são terrenos que não inundam com solos muito pobres e ácidos. Na 

opinião de Meggers as várzeas seriam ocupadas temporariamente durante a maré baixa 

ou estações de pesca (Meggers, 1999), pois sofriam inundações periódicas e que sua alta 

fertilidade era consequência dessas cheias. Para ela a terra firme era um habitat mais 

confiável para os seres humanos, pois não alagava. 

Lathrap (1975) discorda de Meggers e ressalta a versatilidade dos terrenos 

Amazônicos. As terras firmes são ricas em espécies vegetativas e faunísticas e alguns 

vegetais (mandioca) são economicamente importantes para os grupos indígenas. Ele 
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ressalva que a várzea tem mais abundância e variedade que as terras firmes, sendo mais 

fácil caçar animais na beira do rio do que na floresta. Acreditando também que esta 

região seria um ponto de inovação tecnológica e que é possível, sim sustentar grandes 

populações nesta área, com fixação territorial e agricultura e, sem escassez de proteína 

animal. Porém não acredita na existência de grupos caçadores-coletores nesta região.  

Anna Roosevelt também apresenta uma opinião diferente da proposta por 

Meggers, acreditando que a Amazônia é uma região rica em recursos e que as 

populações que aqui viviam foram possivelmente responsáveis pelos primeiros cultivos 

de plantas de riquíssima fonte de nutrientes (milho), capazes de sustentar grandes 

aldeias, e que teriam existido ocupações de múltiplos estágios (pré-cerâmica e cerâmica) 

e que as áreas inundáveis em vez de limitar proporcionou o desenvolvimento de 

sociedades complexas, tipo cacicado (Roosevelt, 1992). 

Estes três autores apesar de defenderem opiniões adversas convergem em um 

ponto em comum. Ambos atrelam a má fertilização do solo (terra firme) como sendo o 

vilão do processo histórico cultural indígena, e põe a várzea como sendo o percussor do 

desenvolvimento sociocultural das populações pré- coloniais. Apesar de Anna 

Roosevelt ter indicado que o uso intensivo do milho tenha sido um dos principais 

recursos alimentícios da época, e que tenha sido responsável pelo sedentarismo, a 

mesma não conseguiu provar o uso generalizado e intensivo deste alimento pelas 

populações desta região. 

Arroyo-Kalin (2010) sugere que o milho não poderia ter sido a base da dieta 

alimentar das populações pré contato, não estando relacionada as terras pretas, ficando 

este (o milho) a priori restritas ao uso de bebidas alcoólicas e festins, pois esses 

precisariam de uma agricultura intensiva em áreas de várzea ou de áreas já manipuladas 

pelo homem, como as terras pretas de índio para se reproduzir. Ele acredita que a 

mandioca brava tenha sido o principal alimento de cultivo sendo responsável pelo 

crescimento demográfico e o sedentarismo nesta região. 

Estudos genéticos feitos por Clement (2006) indicam o sudoeste da Amazônia 

como sendo o possível local de domesticação de duas espécies de grande importância 

econômica para populações tradicionais da Amazônia, são elas a mandioca e a pupunha, 

esta última sugerido por Clement teve seu processo de domesticação iniciado a pelo 

menos 10.000 AP. Estudos recentes feitos pelo mesmo autor em 2010 apontam além 

dos já citados anteriormente outras populações vegetais domesticadas na Amazônia 

como o abacaxi, ingá, guaraná (Brasil, sudoeste da Amazônia, possivelmente no estado 
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de Rondônia) e capsicum (Pimenta). O cacau semidomesticado e a castanha do Brasil e 

cupuaçu são populações incipientemente domesticada. Estes resultados colocam a 

Amazônia em uma lista importante de centro de diversidade genética de cultivos 

(Clement, 2010). 

Pesquisas na Amazônia tem deixado cada vez mais de usar o ambiente como 

pano de fundo para questões de relação homem e meio ambiente, sem utilizar das 

ferramentas necessárias para a compreensão deste convívio: os ecofatos. Estudos feitos 

a partir de vestígios botânicos (ecofatos) na região Amazônica foram realizados no 

âmbito do PAC (Projeto Amazônia Central) por Trombeta (2011) no sítio Laguinho, 

Caromano (2012) com Antracologia no sítio Hatahara, Silva (2012) com vestígios 

macrobotânicos em três sítios da Amazônia central e Cascon (2010) com microvestigios 

no sítio Hatahara. Os estudos macrobotânicos realizados nestes sítios usaram de 

técnicas específicas para recuperações de tais materiais possibilitando discussões para 

que novos métodos sejam empregados a fim de facilitar os trabalhos com este tipo de 

artefato em solos Amazônicos (ver Silva, et al 2013). Além de apresentar dados mais 

confiáveis sobre a manipulação dos recursos vegetais por povos pré-históricos e a 

paisagem no qual estavam inseridos. 

Neves (2010) chama a atenção para estudos hitórico-culturalistas que não se 

empenham na evidência histórica por trás dos objetos e que o estudo dos mesmos fica 

redundante se não acompanharmos o contexto de tais. E ainda dentro dessas discussões 

discorre sobre essa arqueologia contextual não dar importância aos ecofatos como os 

artefatos. E que “por tal razão ainda estamos longe da possibilidade de construção de, 

por exemplo, uma verdadeira Arqueologia da Paisagem” (Neves, 2010, p. 68). 

Para a perspectiva mais imediata de relação com o espaço (“o espaço verde”) 

optou-se, da mesma forma, por evidenciar dados empíricos presentes no registro 

arqueológico. A coleta de dados empíricos para essa última perspectiva deu-se de forma 

exploratória, com base na arqueobotânica.  

Essa, a partir de um resgate de gênese apresentado por Pearsall (2010), refere-se 

a uma parcela do campo de estudo da etnobotânica. Em 1941, Jones publicou um 

pequeno artigo intitulado “The Nature and Status of Etnobotany” que, segundo a mesma 

autora, formalizou o campo de investigação da humanidade relacionado ao uso de 

plantas, mais especificamente das relações entre as sociedades tradicionais e as plantas.  

A etnobotânica logo foi ampliada ao estudo do homem antigo, quando Towle 

(1961), em sua clássica definição, estipulou que tudo o que permeia a associação entre 
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homem e plantas relaciona-se com os estudos etnobotânicos, sem limite de tempo e 

cultura (Pearsall, 2010, p. 1). Conforme Scheel-Ybert (2004a), essa passou a permitir a 

obtenção de informações paleoecológicas (reconstruções ambientais) e informações 

paleoetnológicas (comportamento humano diante do ambiente) em contextos pré-

coloniais, produzindo suas informações especialmente a partir de macro e 

microvestígios botânicos.  

Apesar de tratar-se de uma disciplina consolidada em várias partes do mundo, no 

contexto brasileiro tem recebido um investimento maior apenas nos últimos anos, 

sobretudo em estudos de macrovestígios a partir da antracologia (estudo de lenhos 

carbonizados) e da carpologia (estudo de sementes).  

De toda forma, estudos que levam em conta o aspecto botânico em arqueologia 

têm sido realizados na Amazônia Central a partir da década de 90, porém na região do 

sudoeste amazônico (local de estudos) estes ainda são insipientes. 

O estudo arqueobotânico para esta pesquisa visará à identificação, quantificação, 

distribuição e análise da preservação dos restos vegetais encontrados no sítio 

arqueológico. Para tais estudos, é necessário que haja melhor integração da metodologia 

necessária atualmente empregada à obtenção destas evidências à prática arqueológica.  

Salienta-se ainda a importância de realizarem-se estudos em macrovestígios 

(compreendem vegetais carbonizados ou não de frutos, sementes, tubérculos, raízes 

comestíveis, fibras, folhas e madeiras, ou seja, elementos visíveis a olho nu) e 

microvestígios (elementos visíveis apenas sob magnificação, como grãos de pólen, 

fitólitos, grãos de amido, oxalatos de cálcio e anéis de celulose), pois estes têm 

disponibilizado informações relevantes sobre o ambiente e a utilização desses, incluindo 

possibilidades que vão desde o conhecimento da dieta, do cultivo, dispersão, 

domesticação de vegetais, processamento de alimentos e da cosmogonia de povos 

pretéritos. 

 

2.2 Estudos ambientais na Amazônia: Terra preta arqueológica/indígena 

 

Quando se pensa em Floresta Amazônica, muita gente tem a ideia de que há 

centenas de anos ela era uma mata virgem, intocada. Estudos de diversas áreas estão 

derrubando essa teoria. A floresta não só foi densamente povoada, mas também estes 
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povos foram responsáveis por uma das maiores riquezas da região, um solo altamente 

fértil: A Terra Preta de Índio. 

A sua fertilidade deve-se ao alto teor de nutrientes absorvidos através da 

deposição de detritos orgânicos e inorgânicos, sendo as maiores contribuições 

provenientes de produtos animais e vegetais trazidos ao local da habitação, seja para 

consumo direto pelo homem ou indireto através de animais domésticos, materiais para 

construção e combustível (Woods, 2009). A sua coloração escura é devido à 

decomposição de matéria orgânica e carvões de atividades domésticas e por queima da 

vegetação para a agricultura (Kern et al, 2009). Suas cores variam do preto ao preto 

acinzentado conforme a tabela Munssel. Estes solos estão associados à ocupação 

humana, sempre acompanhada de materiais arqueológicos como as cerâmicas e os 

líticos.  

As TPI’s contêm elevado teor de carvão pirogênico e carvão, em comparação a 

média geral dos solos não antrópicos (Glaser et al, 2000 apud Júnior, 2012). As áreas 

com TPA são encontradas na grande maioria das classes de solos ocorrentes na 

Amazônia, mas seu maior registro é nos Latossolos (Oxisols) e Argilossolos (Ultisols) 

que juntos recobrem aproximadamente 70% da Amazônia (Costa et al, 2009). Os sítios 

arqueológicos com TPI estão presentes em todas as eco regiões e nos diferentes tipos de 

água (Kern et al, 2008). Estes solos apresentam níveis elevados da maioria dos 

nutrientes essenciais ao crescimento das plantas, muito superiores aos níveis 

encontrados para a maior parte das plantas cultivadas na Amazônia (Teixeira et al, 

2009). Estes solos férteis também são representados por uma variante menos falada, as 

terras mulatas (TM) que difere da terra preta por ter uma coloração menos escura (bruno 

acinzentado) e pouca ou até mesmo a inexistência de material arqueológica. O elevado 

teor de nutrientes contidos nesse solo é referente à presença de material orgânico 

decomposto e de carvões provindos de atividade doméstica e da derrubada de árvores e 

posterior queima para uso agrícola. 

Para Denevan (2009) a origem da terra mulata parece estar intimamente ligada à 

agricultura intensiva ou semi-intensiva. Justamente pelo alto grau de fertilidade esses 

solos são amplamente procurados por comunidades locais para agricultura de 

subsistência com plantações de mamão, feijão, mandioca, banana entre outros 

comumente achados em quintais de casas. 
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De acordo com Denevan (2001, apud Kern, 2009) os registros mais importantes 

da ação humana no solo resultam de assentamento e prática da agricultura. Os 

assentamentos deixam expressos no solo elementos químicos que estão diretamente 

relacionados a atividades humanas como descarte, restos de alimento e excrementos. 

Estas atividades possuem altíssimos teores de P, Ca, Mg, Zn e C. Após estudos 

levantados por Dirse Kern (2009) em diversos sítios arqueológicos esses elementos 

somados ao Mn e C representariam a assinatura geoquímica dos solos de TPA’s, e que 

com eles é possível responder questões como variabilidade lateral e em profundidade e 

áreas de atividade (padrão de assentamento). Rebellato (2007) ao realizar analise 

químicas no sítio Hatahara conseguiu evidenciar o padrão de assentamento das fases 

Paredão, sendo esta circular e a Guarita que teria formato linear.  

A alta fertilidade encontrada nos solos de terra preta contrapõe-se aquela dos 

solos amazônicos pobres em nutrientes, ácidos não possibilitando a produção e 

estocagem de recursos em grande escala para o desenvolvimento cultural das 

sociedades, como Meggers havia proposto sendo estas, pouco povoadas e não se 

fixando por um longo período de tempo no mesmo local. Modelo sustentado pelo 

determinismo ecológico. Para alguns autores as manchas pretas nos solos seriam o 

produto de gigantescas aldeias e ocupações contínuas (Denevan, 1996; Heckenberger, 

2008, Roosevelt, 1992).  

 

 

Quando essas manchas de terra não apresentam regularidade é 
completamente viável a hipótese de múltiplas ocupações, levando-se em 
consideração a complexidade do ambiente e, consequente adaptação humana 
para essa região. No entanto isso não inviabiliza a hipótese das grandes 
manchas serem contínuas de terra preta com distribuição regular espacial ser 
grandes aldeias ocupadas por centenas e milhares de pessoas (Kern et al, 
2008, p. 142). 
 

 

As terras pretas podem chegar até 200 cm de espessura sendo mais comum 

encontrarmos pacotes que medem de 30 a 60 cm de profundidade em toda a Amazônia, 

sendo estes alvos constantes de discussão na arqueologia. Essas manchas de terra preta 

no solo são a evidência concreta de uma das mais complexas modificações da paisagem 

feitas por grupos humanos. Dentro desse contexto a terra preta pode nos trazer respostas 

para a origem e sedentarismo na região Amazônica (Arroyo-Kalin, 2010). 
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Estudos etnográficos feitos na reserva indígena do Xingu revelam como o 

homem vem modificando a paisagem ao longo do tempo. Nesta área foi observado que 

o modo de vida de populações pretéritas não é tão diferente de grupos atuais. Em artigo 

sobre o grupo Assurini, Fabíola Silva (2009) constatou que com periodicidade, as áreas 

da cozinha e descanso são varridas e uma grande variedade de material é depositada 

Essa concentração de material resulta em montículos de lixo ou de forma extensiva, 

ficando os vestígios espalhados no solo. Os Assurini costumam incinerar 

periodicamente os materiais depositados na área de descarte, o que resulta no acúmulo 

de cinzas no local. Com o constante acumulo de material orgânico e frequente uso de 

fogo nas áreas de descarte, estas passam a apresentar um solo de coloração escura 

diferente do solo compacto de cor amarela nos demais espaços da aldeia, especialmente 

naqueles que são realizados as atividades cerimoniais e públicos na área de descarte 

(cerâmica, alimento, objetos de cestos, material industrializada etc.).  

Estudos mais detalhados nesta área também foram realizados por Heckenberg et 

(al 2003) e Schmidt (et al, 2009) com colaboração participativa de índios da etnia 

Kuikuro. Os trabalhos foram feitos em áreas de abandono e modernas do sítio. As 

amostras de sedimento para análises químicas foram coletadas nos espaços ocupados, 

fora do sítio, nas áreas de roça, campo e floresta.  

 

 

A intenção desta pesquisa é responder questões como: de que forma 
atividades corriqueiras causam modificação na paisagem em tempos atuais? 
Essas modificações ocorrem no solo durante o abandono do sítio?  As 
assinaturas químicas do solo dos sítios pré-históricos correspondem com as 
encontradas em aldeias históricas e contemporâneas? (Schmidt et al, 2009, p. 
103)  

 

 

De acordo com resultados preliminares (Schmidt et al, 2009) os trabalhos 

arqueológicos feitos no alto Xingu apontam para uma continuidade entre as culturas 

atuais e antigas observadas pela fabricação da cerâmica, padrão de assentamento e uso 

da paisagem. 

“O ser humano, ao ocupar um ecossistema já estabelecido, traz consigo 

elementos da sua cultura (isto é, o produto do seu trabalho ou conhecimento), que 

passam a atuar como formação do solo” (Amundson & Jenny,1991 apud Kern et al, 

2008, p. 141). 
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Estes estudos são importantes, pois fornecem informações sobre estratégia de 

assentamento, comportamento humano, utilização dos solos pelo homem como fonte de 

recursos para a produção de alimento. Estes estudos têm um caráter fundamental para a 

interpretação do modo de vida de grupos humanos e sua relação com a natureza e a 

influência deste sobre o homem. 

Rondônia tem as terras pretas mais antigas da Amazônia datadas por Miller 

(1999), relacionados à fase pré-cerâmica Massangana no rio Jamari, região do alto 

Madeira com pelo menos 4.78060 anos AP. Neste mesmo contexto foram encontrados 

restos de cocos carbonizados que remontam a mais de 4139160 anos AP. levantando a 

hipótese desse tipo de vegetal ter sido domesticado também nessa região, podendo ser 

ainda o centro de domesticação da macaxeira (Manihot escullenta). Com os trabalhos 

recentes de empreendimentos (Usina hidroelétrica de Santo Antônio) realizados no 

estado, mais uma vez nos distanciamos ainda mais com datações agora disponível para 

o sítio Garbin (Scientia, 2008) situado à margem esquerda do rio Madeira com terra 

preta data em mais de 7.000 anos antes do presente. 

É muito importante que haja intensificação destes estudos para o estado de 

Rondônia e o apoio de pesquisadores de diversas áreas das ciências para um melhor 

entendimento das ocupações humanas pretéritas que habitaram esta região.  

Os trabalhos geoarqueológicos e arqueobotânicos nos trazem informações 

importantes sobre a interação do homem e o meio ambiente, ajuda a interpretar a 

modificação da paisagem ao longo do tempo, fornecendo ainda interpretações sobre 

áreas de atividades, dieta alimentar, rituais funerários, cultivo, domesticação de 

vegetais, comportamento humano, utilização do solo pelo homem como fonte de 

recursos para a produção de alimento, reconstituindo o modo de vida das populações 

passadas. 

Neste trabalho os estudos geoarqueológicos focarão a análise da estratigrafia do 

sítio, a caracterização da terra preta arqueológica e sua distribuição espacial, e a 

implementação de análise química do solo em duas unidades, N922 E949 e N959 E841 

do sítio (setor (I) vasilhas e setor (II) pré-cerâmico). 
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2.3 Procedimentos metodológicos: abordagem tomada para a realização da 
pesquisa. 

 

Para a presente pesquisa foi analisado material macrobotânico (sementes e 

carvão) recuperados no procedimento de campo (escavação) e laboratório (flotação) do 

sítio Ilha de Santo Antônio. Também foi verificada a distribuição da terra preta intra-

sítio através dos dados de campo (croquis, perfis e fotografias). Assim como a 

realização de análise química do solo a fim de inferirmos sobre o processo de formação 

da terra preta arqueológica em determinadas áreas do sítio, relacionando estes dados aos 

materiais macrobotânicos analisados. 

 

 

2.3.2 Atividades de Laboratório. 

 

Em relação à flotação (método utilizado em laboratório), o tanque utilizado 

seguirá o modelo da Pearsall (2000), adaptado de Sheel-Ybert (2005) (Figura 3 e 4). 

Este método consiste na recuperação de macro vestígios botânicos e faunísticos 

contidos no sedimento arqueológico. Esta técnica permite que o material mais leve 

como o carvão e sementes flutue e os de maior densidade como os fragmentos ósseos, 

cerâmico e lítico fiquem depositados nas peneiras. O método de flotação implica em 

menos esforço, permitindo um trabalho mais quali-quantitativo para análise do material. 

O modelo do tanque de flotação desenvolvida no Brasil foi apresentado por Ybert (et al 

1997). Outros modelos de célula utilizada na Europa e EUA seguem o modelo da 

Pearsall (2000). 

O método de flotação passou por três etapas em diferentes períodos: 

1. Em 2009 havia apenas uma peneira interna (malha de 3,5mm) e a fração 

leve era coletada pelo técnico responsável 4 . Este método mostrou-se 

pouco eficaz, seja pela falta de treinamento específico do técnico 

responsável para a identificação e coleta de vestígios botânicos, seja pela 

falta de peneiras com malhas mais refinadas.   

2. Em 2012/2013 no âmbito do estágio na empresa Scientia e PIBIC feitos 

por mim, algumas adaptações no tanque de flotação foram realizadas, 

                                                           
4 Informação disponibilizada por Michelle M. Tizuka que acompanhou as flotações de 2009. 
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com a existência de duas peneiras na parte interna com malha de 3,5mm, 

2,00 mm e duas peneiras de saída de 1,00 mm e 0,5mm (Figura 5). A 

utilização de uma sequência de peneiras de diferentes malhas facilita a 

triagem e a identificação do material e proporciona uma quantidade 

relativa por fração. Além disso, em alguns momentos durante as 

flotações (especificamente a unidade N990 E851) utilizou-se de barrilha 

misturado ao sedimento/solo, para a desagregação do material 

arqueológico contido nos sedimentos/solos mais argilosos que impedem 

que o material flutue. Neste instante a barrilha funciona como 

defloculante, permitindo que o material se solte. Esta técnica foi adotada 

neste trabalho baseada nos relatos pessoais de outras pesquisadoras que 

tem trabalhado com a recuperação de macro-restos vegetais, como a Dra. 

Myrtle Shock (UFOPA) e de Silva (2011), utilizada em três sítios com 

terra preta na Amazônia Central. 

3. Em 2014/2015 optou-se por adotar o mesmo procedimento de flotação 

dos anos de 2012/2013, já no campo desta pesquisa. O uso de 

defloculante não foi utilizado na flotação da unidade N922 E949 devido 

à ausência deste produto. Porém, depois de flotada, e quando de posse do 

defloculante (barrilha), as amostras botânicas da unidade do setor pré-

cerâmico (N922 E949) foi lavada em um balde com água misturada com 

barrilha para a desagregação do sedimento que impedia a visualização 

das amostras botânicas durante a tentativa de identificação desta. 
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Figura 4 e 5 – Tanque de flotação do modelo de Scheel-Ybert e adaptação do mesmo no laboratório da 
Scientia Consultoria Científica em Porto Velho. 

 

Figura 6- Peneiras de saída das malhas de 1mm e 0,5mm. 

 

Em laboratório anterior a flotação as amostras de sedimentos foram descritas 

novamente através de atributos físicos, como a cor a seco e a textura e composição 

macroscópica com a finalidade de compararmos com os dados retirados em campo.  

Todos os materiais retidos nas malhas das peneiras foram coletados e triados. A 

triagem da flotação implica em dois processos: a primeira é uma triagem geral das 
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amostras nas categorias: carvões, sementes, cerâmica, mineral (quartzo hialino e 

leitoso), terra queimada, argila, fragmento de rocha, laterita e seixo de rio (Figura 7).  

O segundo momento da triagem foi realizado no laboratório de Arqueologia do 

Museu Amazônico/Universidade federal do Amazonas (UFAM) onde o material 

botânico passou por uma nova triagem, sendo os vestígios botânicos (carvões) 

separados em carvão lenhoso (lenho), parênquima 5  e coquinho através da lupa 

estereoscópica tri-oculares das sementes recentes (figuras 7 e 8). O material foi 

quantificado e as amostras de parênquima e sementes foram separadas por tipos6, com 

base nas pesquisas em desenvolvimento pela Dra. Myrtle Shock (Tabela 2). As 

amostras de parênquimas do sítio Ilha de Santo Antônio receberam uma identificação 

uma espécie de identidade. Cada amostra ficou registrada com a sigla do sítio (ISA) o 

número do NP (número de proveniência que é a mesma atribuída em campo), a letra V 

(identificando que o mesmo é um vegetal, em letra maiúscula) seguida de letras do 

alfabeto em minúsculo (aa); ex: ISA 1805V.aa. Optou-se por este método, a fim de 

padronizarmos as atividades relacionadas à recuperação e identificação de material 

botânico que já vem sendo desenvolvidas pelas pesquisadoras Ligia, Francine e Myrtle 

nos sítios arqueológicos da região do estado do Amazonas. 

Nesta pesquisa não foram analisados e, portanto, diferenciados os líticos 

lascados/polidos dos fragmentos de quartzo bruto. Além disso, apenas uma 

quantificação geral das cerâmicas foi realizada.  

 

                                                           
5
 Carvão lenhoso (lenho): a identificação dos carvões é feita em função do plano de orientação das fibras 

da madeira, sendo examinados os cortes transversais, longitudinal e longitudinal tangencial (Scheel-
Ybert, 1996). 

Parênquima: está presente em todas as partes das plantas funcionando como respiração, digestão e etc. 
suas células apresentam forma poliédrica e isodiamétrica, ou seja, possuem diâmetros iguais nas várias 
direções (Raven et al, 2010 apud Silva, 2012). 

6 Os tipos morfológicos são criados com o objetivo de agrupar sementes e/ou fragmentos de sementes que 
apresentam características morfológicas semelhantes. Cada tipo recebe uma sigla que foi definida a partir 
da combinação sequencial das letras do alfabeto. Dessa forma excluímos a possibilidade de que dois tipos 
diferentes recebam a mesma combinação de letras (Silva, 2012, p. 75). 
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Figura 7- Triagem da unidade N990 E851, nível 0-10cm (NP4007), malha 3,5mm (Foto por Oliveira, 

2012). 

 

 

 

Figura 8. Triagem dos vestígios botânicos realizadas com auxílio de lupa estereoscópica triocular 
na UFAM (Foto por Shock, 2013). 
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Figura 9- Amostra geral da fração pesada (3,5mm) da unidade pré-cerâmica (N922 E949)  sem  o uso de 
defloculante (barrilha). Nível 250-260cm (Foto por Moura, 2015). 

 

Os materiais recuperados na flotação foram acondicionados em sacos plásticos e 

etiquetados de acordo com sua categoria e número de proveniência (NP) atribuído em 

campo para o nível coletado. Os vestígios botânicos tiveram outro armazenamento, em 

potes plásticos de modo a evitar sua fragmentação e contato com o ar (Figura 10). 
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Figura 10- Exemplo do tipo de armazenamento dos macros vestígios botânicos recuperados (Foto por 
Tizuka, 2013). 

O material botânico recuperado é bastante fragmentado sendo difícil trabalhar 

com a identificação destes. Além da fragmentação o material resgatado é muito pequeno 

e encontra-se carbonizado, fazendo com que elementos característicos sejam perdidos 

devido o processo de queima. A falta de amostras comparativas (coleção de referência) 

deixa o trabalho mais árduo dificultando o registro das mesmas. A identificação das 

amostras baseou-se na semelhança de morfologia retirada de fotografias e imagens 

obtidas através da literatura sobre sementes da Amazônia. A falta de parceiros que 

trabalhem especificamente com estes vestígios acarreta a um desempenho não tão eficaz 

quando se trata da recuperação dessas amostras, sendo importantíssimo o diálogo entre 

arqueólogos de outras especificidades com arqueobotânicos ou pessoas que tenham 

afinidade com estes materiais para um trabalho mais qualitativo. 
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3. CAPITULO 3 – RELAÇÃO INTER SÍTIO: DISTRIBUIÇÃO DA TERRA 
PRETA ARQUEOLÓGICA E VERIFICAÇÃO DOS VESTÍGIOS 

BOTÂNICOS NO SÍTIO ILHA DE SANTO ANTÔNIO. 

 

3.1 Caracterização da terra preta arqueológica presente no Sítio Ilha de Santo 
Antônio. 

 

Para a formação da Terra Preta arqueológica envolve-se a ação combinada de 

processos culturais e naturais que carregam informação sobre o comportamento humano 

que participou na sua configuração, os modificando quimicamente, tornando-os com 

elevado teor de nutrientes como fósforo (P), cálcio (Ca), potássio (K), magnésio (Mg), 

etc, além de modificar sua coloração. 

O solo e seus nutrientes são importantes fontes de informação para a 

investigação arqueológica. Atividades humanas realizadas sob a superfície de qualquer 

terreno deixam impressas marcas através de assinaturas físicas e químicas do solo. 

Essas assinaturas derivam de gestos cotidianos como a produção e consumo de 

alimentos, excrementos, acúmulo de lixo, transporte e deposição de matérias-primas, 

entre outras atividades. Desta forma, a química de solo se altera numa proporção direta 

a deposição e a decomposição da matéria. Neste sentido, as assinaturas químicas do solo 

contribuem para entendimento de assentamentos abandonados quando estas alterações 

são mapeadas e associadas às atividades que as geraram (SANTI, 2009). 

Tanto os animais quanto os vegetais carregam consigo quantidades de nutrientes 

que se fixam no solo durante todo o processamento do alimento e, depois de 

processados e ingeridos, eles são eliminados ou no sítio, ou na aldeia. 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 dos alimentos. Este processo configura um dos 

possíveis comportamentos que deram origem 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 (WOODS et. al. 2003). 

Dessa forma, como comentamos anteriormente, para este estudo realizaremos a 

verificação da dispersão da Terra Preta inter sítio e a verificação dos teores químicos. 
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3.1.1 Dispersão da Terra Preta no sítio Ilha de Santo Antônio. 

 

De acordo com os dados de campo e descrições realizadas em laboratório, 

podemos dividir a estratigrafia do sítio arqueológico Ilha de Santo Antônio em três 

diferentes setores (Figura 11). 

 

Figura 11. Setores individualizados de acordo com a estratigrafia do sítio arqueológico Ilha de Santo 
Antônio. 

 

Setor I: Foi denominado como “setor das vasilhas” (R1, R2, R3) e entorno, onde 

foram identificadas no geral três camadas: (camada 1: solos escuros orgânicos, silte-

argilosos nos 30cm superficiais; camada 2: solos orgânicos escuros, siltosos a arenosos, 

finos, bruno muito escuro, de 30 a 80cm de espessura; e camada 3: solos argilosos com 

cores variegadas de bruno amarelados a avermelhados). Essas camadas, do topo para a 

base poderiam ser classificadas em um conceito geral como camada húmica/orgânica, 

Setor I 

Setor III 

Setor II 
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terra preta arqueológica e latossolos. Este setor pode ser representado pelas unidades 

N990 E849-850-851 (Figuras 12 e13). 

Figura 12. Perfil norte das unidades N990 E849-850-851 

 

Figura 13. Perfil digitalizado da unidade N990 E849 (setor I) com terra preta arqueológica (Elaborado por 
Michelle M. Tizuka). 

 

Setor II: setor onde foi identificado o horizonte pré-cerâmico, não apresenta terra 

preta arqueológica e é composta por sedimentos arenosos bruno a bruno amarelados que 

grada para solos argilosos amarelados a avermelhados. Este setor pode ser representado 

pelas unidades N922 E949 e N922 E950 (Figura 14). 
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Figura 14. Perfil sul das unidades N922 E949 e N922 E950 (Setor II) associada a ocupação pré-cerâmica. 

Fonte: Scientia, 2008. 

 

Setor III: setor ao sul da ilha, com a identificação de cinco camadas (camada 1: 

camada orgânica/húmica; camada 2: areias finas, camada 3: terra preta arqueológica 

“enterrada” entre 20 e 30cm de espessura, camada 4: areias, camada 5: solos 

amarelados. Este setor pode ser representado pela unidade N870 E840 (Figura 15). 

 

Figura 15. Perfil norte da unidade N870 E840 (Setor III) com a terra preta “enterrada” (camada III). 
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Dentro deste contexto, realizamos a verificação das descrições realizadas em 

campo para cada furo teste aberto no sítio no momento da delimitação horizontal e 

vertical do mesmo e pudemos elaborar um mapa de demonstração dos locais onde a 

terra preta arqueológica apresentava-se em maior espessura, ou seja, onde a camada de 

terra preta apresenta-se mais espessa verticalmente. 

 

 

Gráfico 1 – Dispersão da Terra Preta Arqueológica junto ao Sítio Arqueológico Ilha de Santo Antônio. 
Círculo vermelho= Setor I; círculo verde= Setor II e círculo azul= Setor III. Eixo x=N e eixo y=E. 

 

 

A partir da elaboração do gráfico acima pode-se perceber que temos uma 

mancha de terra preta presente no sítio em torno de 260x220m, com espessuras maiores 

de forma circular no sítio, com uma estrutura alongada no centro oeste. Percebe-se 

ainda que o sítio Ilha de Santo Antônio não é limitado a mancha de terra preta, porém 

estes locais podem dar informações importantes sobre áreas de atividades específicas e 

ou várias ocupações. 
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3.1.2 Composição química da Terra Preta no sítio Ilha de Santo Antônio. 

 

O estudo da composição química do solo aplicado a sítios arqueológicos revela 

que atividades processadas num mesmo local sob um determinado tempo deixam 

distintas assinaturas químicas fixas no solo. O solo se altera quimicamente através da 

deposição e decomposição de matéria orgânica e inorgânica. Pensando em microescalas, 

os pisos dos assentamentos sofrem anomalias no seu pH, além de exibirem um grande 

aumento de distintos compostos como cálcio, nitrogênio, carbono, fosfato, e alguns 

traços metálicos (Woods, 1977). Esses componentes químicos também contribuem para 

a transformação das propriedades físicas do solo. 

Os elevados teores de Ca (Cálcio), Mg (Magnésio), P (Fósforo), Zn (Zinco), Mn 

(Manganês), Cu (Cobre) e C (carbono orgânico) e valores altos de Ph são característicos 

da terra preta arqueológica. “Esses elementos associados com P2O5, MgO, CaO, Ba. 

Cl, Sr, Fe2O3, Na2O, As, Cd, Co, Cr, F, Ga, Pb e U podem ser de grande importância 

para avaliar padrões de assentamentos estabelecidos pelo homem pré-hitórico” (Costa, 

2009, p. 167).  

A coloração do solo é influenciada por fatores como, cinzas, carvões, 

concentração de ferro (Fe) e manganês (Mn), níveis de carbonato de cálcio e de matéria 

orgânica (Woods 2003).  Para fins arqueológicos, a coloração o do solo pode ser usada 

para definir horizontes, como também é possível utilizá-la como uma técnica de datação 

relativa. Os solos mais escuros geralmente estão associados a ocupações humanas 

devido ao enriquecimento orgânico e do acúmulo de húmus (Woods 2003). 

As amostras selecionadas para análise química de solo foram as seguintes 

unidades: N959 E841 e N922 E949 do sítio correspondente aos setores I e II, a fim de 

compararmos se há divergência nos teores químicos destas unidades ou semelhanças, 

devido a unidade pré-cerâmica não possuir terra preta ao contrário da cerâmica. Para tal 

foi separada amostras de sedimento por camadas (de acordo com a divisão realizada em 

campo) buscando privilegiar os níveis que não fazem parte da camada de transição para 

não corremos o risco de contaminação. Abstraímos 300g de sedimento para cada nível 

elegido das unidades de escavação sugerida para esta pesquisa. 

 Conforme informado acima, as unidades selecionadas tiveram como objetivo 

demonstrar possíveis diferenças entre área com presença e ausência de Terra Preta. 

Foram encaminhadas as seguintes amostras para a Embrapa Solos unidade de Porto 

Velho (processo Mehlich III) (anexo 2). 
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Sítio Arqueológico Ilha de Santo Antônio:  

N922 E949: 0-10; 50-60; 100-110; 130-140; 150-160; 200-210; 250-260 cm = 07 

amostras. 

N959 E841: 20-30; 40-50; 100-110; 160-170 cm = 04 amostras 

 

O gráfico abaixo mostra a inserção das duas unidades no sítio, bem como os três 

setores do Sítio e a dispersão da Terra Preta em relação à profundidade. 

 

 

 

Gráfico 2 - Dispersão da Terra Preta Arqueológica junto ao Sítio Arqueológico Ilha de Santo Antônio. 
Círculo vermelho= Setor I e quadrado preto= unidade N959E841 (analisada); círculo verde= Setor II com 

quadrado preto= unidade N922E949 (analisada) e círculo azul= Setor III. Eixo x=N e eixo y=E. 

 

Ressalta-se que as interpretações dos resultados da análise química do solo para 

as duas unidades analisadas no sítio arqueológico Ilha de Santo Antônio, serão 

apresentadas no momento, somente pelos macronutrientes. Resultados mais refinados e 

discussões mais detalhadas sobre os macro e micronutrientes do sítio serão abrangidos 

em pesquisas futuras com o auxílio de outros pesquisadores. 
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Ressalta-se que Schiffer (1972) identificou três aspectos no contexto sistêmico 

referente ao descarte de materiais, presentes na categoria de transformação, que 

oferecem subsídios para inferências no contexto arqueológico. Foram chamados de a) 

refugo primário (consiste de materiais descartados no local de uso); b) refugo 

secundário (constitui de materiais descartados em outros locais que não o de uso); c) 

refugo de fato (é o material que entra para o contexto arqueológico sem ser formalmente 

descartado). 

Dessa forma, destacamos abaixo uma tabela que demonstra hipoteticamente as 

possibilidades de atividades realizadas no contexto sistêmico que podem estar causando 

elevados teores químicos nestes solos, mesmo na ausência da Terra Preta. 

 

 
Figura 16 - Tabela sobre a possibilidade de atividades relacionadas à composição química do solo. Fonte: 

Rebellato, 2007, p.83. 
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Esses elementos podem nos dar luz à atividades relacionadas a ocupação do 

sítio, como os altos teores de fósforo, sendo que este é o segundo nutriente mineral mais 

abundante nos seres humanos (evidenciado nos ossos e dentes), encontrados também 

nos vegetais (Falcão, 2009), tipo mandioca, açaí, bacaba, também estando presente 

nesses o Cálcio (Costa, 2009). Estes mais o elemento químico Magnésio são 

provenientes principalmente de organismos animais como ossos, carapaças, sangue e 

dejetos (Kern, 2009). As folhas de palmeiras apresentam substâncias químicas de Mn. 

Zn, K, Ca e Mg. Evidência de material botânico tipo palmeira foi observado no sítio, 

estando mais presentes no setor cerâmico embutidos em solos de terra preta. 

Os sítios arqueológicos localizados próximos aos rios de água branca, como o 

Madeira, apresentam o pH do solo mais altos, devido os sedimentos que carregam 

provindos da cordilheira dos Andes, tornando-os mais altos (Falcão, 2009). 

Abaixo o quadro dos valores encontrados durante os procedimentos de análise 

nos sedimentos da unidade N922 E949 (Setor pré-cerâmico, ausência de Terra Preta). 

 

Tabela 2- Resultado da análise química de solo da unidade N922 E949. 

AMOSTRA Ph 

Água 

MO 

g Kg-1 

P 

Mg dm 

K Mg AL Ca 

Camada VII 20 a 30 cm 5,6 6,3 151 0,15 0,28 0,18 4,27 

Camada VI 50 a 60 cm 5,8 2,6 320 0,13 0,29 0,120 3,66 

Camada V 100 a 110 cm 5,6 3,7 380 0,08 0,24 0,65 1,72 

Camada IV 130 a 140 cm 5,1 1,6 390 0,06 0,02 1,79 1,17 

Camada III 150 a 160 cm 4,9 1,6 410 0,06 0,01 1,68 0,79 

Camada II 200 a 210 cm 4,6 1,6 390 0,07 0,01 4,71 0,60 

Camada I 250 a 260 cm 4,6 1,1 360 0,06 0,01 4,02 0,39 

 

O teor de pH desta unidade é considerado médio de acordo com o resultado do 

laudo de análise química de solo da Embrapa nas primeiras três camadas desta unidade 

(variando de 5,6 a 5,8 entre os níveis 20-30cm, 40-50cm e 100-110cm) passando para 

um teor, já considerado baixo na camada seguinte (130-140cm). As três últimas 

camadas têm valores de 4,9 a 4,6 sendo estes considerados muito baixo. 

A matéria orgânica (MO) é de menos de 17,0 considerada baixa segundo 

Embrapa sendo os valores obtidos de 6,3 (para a primeira camada, representada pelo 

nível 20-30 cm) a 1,1 no nível 250-260cm. 
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O fósforo (P) tem elevados teores em todos os níveis se comparado aos valores 

estipulados pela Embrapa, mesmo se tratando de um sedimento sem terra preta 

arqueológica. Sendo o menor teor 151 para o nível 20-30cm variando entre 320, 380, 

390 para os níveis 50-60cm, 100-110cm e 130-140cm nesta ordem, tendo o pico mais 

alto no nível 150-160cm de 410 caindo para 390 (200-210cm) e respectivamente a 360 

(250-260cm). Os valores determinados pelo Embrapa são de < 10 (Baixo), 10-20 

(Médio) e de > 20 considerado alto. 

O Ca (Cálcio) tem valores altos nos níveis 20-30cm (4,27) e 50-60cm (3,66) 

tornando-se médio a partir dos níveis 100-110cm (1,72) e 130-140cm (1,17). Nos níveis 

seguintes (150-160cm, 200-210cm, e 250-260cm) os valores são menores do que < 1,5 

considerados baixos.  

Já o elemento Potássio (K) é considerado baixo nos primeiros níveis com 

resultados apontados para 0,15 a 0,8, considerando-se muito baixo nos níveis mais 

profundos a partir do 130 a 140cm com 0,6 a 0,7. 

 O Mg (Magnésio) é inferior aos valores sugeridos como baixo pela Embrapa 

(Baixo ≤ 0,5, médio 0,6-1,0 e alto > 1,0), sendo os valores apurados em 0,29 a 0,01. De 

maneira geral pode-se dizer que esta unidade apresenta altos teores de P e Ca, sendo que 

o P pode ser considerado alto em todas as camadas arqueológicas, porém o Ca possui 

altos teores nas camadas mais recentes e teores médios nas mais antigas nesta unidade. 

Segundo a tabela acima podem estar associados a uma área de refugo e descarte de lixo 

de cozinha por exemplo.  

Em relação aos materiais arqueológicos relacionados a estes níveis (de acordo 

com os dados adquiridos durante a flotação), são compostas em maior quantidade por 

quartzo sendo mais evidente no nível 200-210 cm com 52 amostras, havendo a 

ocorrência de um fragmento de lasca refletida em hialino no nível 50-60 cm, seguido 

por lateritas, sedimento não dissolvidos (Durante a flotação), fragmentos de rocha, 

seixos, granitos, terra queimada e cerâmica, esta última encontrado somente nos níveis 

10-20 e 50-60 cm. Sendo os seixos recorrentes nos níveis 100-110 cm aumentando nos 

níveis 200-210 cm e 250-260 cm (Contendo uma maior representatividade deste 

material). Em campo (Scientia, 2008) esta unidade apresentava material cerâmico junto 

ao lítico até os 60 cm de profundidade, sendo a cerâmica mais representativa. Depois 

deste nível o material lítico foi o mais recorrente se tornando presente até os níveis mais 

profundos, quando deixam de ocorrer e os seixos de rio se fazem mais presente. 
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 Abaixo o quadro dos valores encontrados durante os procedimentos de análise 

nos sedimentos da unidade N959 E841 (Setor cerâmico, presença de Terra Preta). 

 

Tabela 3- Resultado da análise química de solo da unidade N959 E841. 

AMOSTRA Ph 

Água 

MO  

g Kg-1 

P  

mg dm 

K Mg AL Ca 

Camada IV 20 a 30 

CM 

5,9 28,0 1640 0,21 0,57 0,0 9,9 

Camada III 9-40 a 

50 CM 

6,0 18,0 1130 0,21 0,65 0,0 9,19 

Camada II 10-100 

a 110 CM 

5,9 1,6 1180 0,12 0,17 0,0 6,22 

Camada I 160 a 

170 CM 

5,6 5,6 1320 0,09 0,21 0,46 5,47 

 

 

As amostras desta unidade têm pH considerado médio que vai desde 5,6 a 6,0 de 

acordo com a faixa de fertilidade do laudo de análise de solo, possuindo teores de MO 

(Matéria orgânica) médios nos dois primeiros níveis, em seguida apresentando valores 

de fertilidade inferior ao indicado como baixo, que é de ≤ 17,0.  

O P (Fósforo) tem resultados altíssimos se comparados ao sugerido pela faixa 

de fertilidade da Embrapa, havendo um maior pico no primeiro (20-30cm) e ultimo 

(160-170cm) nível.  

Apresenta teor médio de Potássio (K) seguido por baixos nos dois últimos 

níveis.  

O Cálcio (Ca) assim como o P exibe alto valor de fertilidade em todos os níveis. 

O Mg (Magnésio) tem valores inferiores ao indicado como baixo (≤ 0,5). 

De maneira geral podemos afirmar que os únicos elementos que apresentam-se 

em altos teores nessas duas unidades são o P e o Ca em todas as camadas arqueológicas, 

com uma pequena diminuição do Ca na camada estéril. Ressalta-se ainda que estes 

também podem estar associados à área de refugo e devido a coloração preta do solo 

podemos levantar a possibilidade de tratar-se ainda de uma área doméstica ligadas a 

atividades de queima. 
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De acordo com o relatório de campo (2008) esta unidade apresentava um pacote 

de terra preta de ± 60cm de espessura com presença de artefatos cerâmicos, líticos, 

incluindo um osso humano. A unidade situava-se a menos de 150cm da borda oeste da 

ilha, em declive sentido Este - West. O solo amarelado com coloração de10 yr 5/8 a 

seco (yellowish Brown) e 10 yr 5/6 a úmido (yellowish Brown) iniciou-se depois dos 60 

cm com textura argilosa. A cerâmica começou a decair a partir do nível 50-60cm e 

cessou de vez após os 80 cm de profundidade. 

Os líticos (lascados e cassons) se fez presente em todos os níveis desde a TP aos 

solos amarelados, tornando-se ausentes após o nível 130-140cm, onde estes foram 

encontrados ocasionalmente por estilhaços e raras lascas associadas a bioturbação. 

Quando comparamos as duas unidades percebemos que: 

 

Tabela 4 – Altos teores de P e Ca presentes nas unidades N922 E949 e N959 E841. 

N922E949 P  Ca N959 E841 P  Ca 

20 a30 cm 151 4,27 20 a 30 cm 1640 9,9 

50 a 60 cm 320 3,66 40 a 50 cm 1130 9,19 

100 a 110 cm 380 1,72 100 a 110 cm 1180 6,22 

130 a 140 cm 390 1,17 160 a 170 cm 1320 5,47 

150 a 160 cm 410 0,79    

200 a 210 cm 390 0,60    

250 a 260 cm 360 0,39    

 

 

O fósforo (P) é considerado alto nas duas unidades, sendo que na unidade N959 

E841 (cerâmico) a intensidade deste elemento é muito superior aos resultados padrões, 

obtendo resultado de 1.130 e comparando-se ao pré-cerâmico com 151 (resultado para 

os dois primeiros níveis), ocorrendo em todos os níveis. 

As taxas de Cálcio são altas em todos os níveis da unidade cerâmica comungam 

com o pré-cerâmico somente nos níveis 20-30cm e 50-60cm, e após tornam-se baixos. 

Interessante perceber o alto teor de fertilidade do solo relacionado ao elemento 

fósforo em terras escuras (Terra Preta Arqueológica) e amarelas compondo setores com 

possibilidade de refugos arqueológicos diferentes, constatados em níveis profundos a 

mais de 160 cm.  

Em vasta literatura relacionada a fertilidade de solos em sítios arqueológicos ou 

em solos antrópicos, este elemento sempre esteve associado à TPA. Porém, os 
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resultados acima indicam que mesmo em teores mais elevados em solos de Terra Preta e 

em solos amarelados há a presença dos mesmos elementos químicos (P e Ca) em 

índices elevados no Sítios Ilha de Santo Antônio. Parece haver uma homogeneidade 

neste local, porém necessita-se de estudos mais detalhados para levantarmos mais 

hipóteses e até testá-las. 

 

 

3.2 Caracterização e verificação dos vestígios botânicos. 

 

Os tipos botânicos (parênquima, sementes e coquinhos) foram descritos através 

de sua forma, textura e tamanho como demonstra o quadro abaixo (Tabela 5) (anexo1). 

Neste trabalho somente são classificadas por tipo as amostras botânicas que são 

passíveis de identificação, ou seja, que possuam forma, textura e concavidade, 

elementos que possam estar caracterizando o material botânico a fim de podermos estar 

inferindo e ou concretizando sua identidade. Quando o material recuperado não possuía 

traços diagnósticos o suficiente que pudessem ser identificados para este não foi 

atribuído um tipo, porém os mesmos foram registrados, descritos, contabilizados e 

também fazem parte da amostra como um todo. 

Tabela 5. Classificação dos tipos de parênquima e sementes (Por Oliveira,2015). 

TIPO FORMA TEXTURA TAMANHO 

1 Oval Rugosa        0,6mm 

2 Oval Liso 0,9mm 

3 Arredondada Liso 0,1mm 

4 Côncava Liso 0,2mm 

5 Oval Estrias e Depressões 1,1cm 

6 Oval Liso 0,6mm 

7 Arredondada Rugosa 0,2mm 

8 Gota Lisa 0,4mm 

9 Arredondada/oval Lisa 0,2mm 

10 Retangular/triangular Lisa 0,7mm 
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11 Cone Fibroso 2,00cm 

12 Côncava Lisa 0,9mm 

13 Côncava Lisa  1,1cm 

14 Côncava Ranhuras 0,4mm 

15 Cone Fibroso 2,00cm 

16 Cone Fibroso 3,00cm 

17 Côncava Estriado 0,6mm 

18 Côncava Fibroso 2,5cm 

19 Retangular Lisa 0,6 a 0,7mm 

20 Côncava Craquelado/ Liso 1,4 a 1,7cm 

20 Côncava Lisa 1,00cm 

16 Oval Fibroso 1,5 a 2,00cm 

21 Irregular Lisa 0,9mm 

20 Oval Liso/Estrias 1,00cm 

22 Anguloso Liso/Plano 0.1mm 

23 Cogumelo Lisa 0,1mm 

24 Redondo Lisa 0,1mm 

25 Redondo Rugosa 0,1mm 

26 Oval Lisa 0,2mm 

27 Oval Lisa 0,5mm 

28 Arredondado Lisa 0,5mm 

29 Arredondado Lisa 0,2mm 

30 Arredondado Lisa 0,4mm 

 

Ao todo, foram recuperados em laboratório, 707 carvões e 27 sementes das 

atividades de flotação, além de fragmentos ósseos, cerâmica, líticos lascados de quartzo, 

fragmentos de rocha e minerais (não contabilizados). Em comparação com os dados de 

campo, verifica-se que o número de vestígios recuperados é maior, quase o dobro de 

sementes e um número relativo de carvões (Tabela 6), estatística que demonstra a 

importância desta atividade em se tratando deste tipo de vestígio. 
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Tabela 6. Vestígios arqueológicos recuperados após flotações em comparação com os dados de 

campo (Por Oliveira,2015). 

Unidades Etapa Carvões Sementes 

N990 E851 
Campo 27 2 

Laboratório 298 7 

N870 E840 
Campo 7 0 

Laboratório 23 0 

N974 E849 
Campo 27 0 

Laboratório 0 0 

N887 E1041  
Campo 129 0 

Laboratório 0 1 

N920 E910  
Campo 39 0 

Laboratório 23 0 

N970 E820 
Campo 0 0 

Laboratório 1 0 

N810 E840  
Campo 0 0 

Laboratório 17 0 

N1000 E922 
Campo 11 0 

Laboratório 96 0 

N980 E849 
Campo 28 0 

Laboratório 7 6 

N922 E949 Campo 392 9 

 Laboratório 251 11 

TOTAL 
Campo 660 15 

Laboratório 716 27 
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Gráfico 3 - Dispersão da Terra Preta Arqueológica junto ao Sítio Arqueológico Ilha de Santo Antônio. 
Círculo vermelho= Setor I unidade N990E851 (analisada); círculo verde= Setor II unidade N922E949 

(analisada) e círculo azul= Setor III. Eixo x=N e eixo y=E. 

 

Uma atenção especial foi dada as unidades N990 E851 (Setor I) e N922 E949 

(Setor II) devido ao método empregado e por terem sido realizadas pela autora, sendo os 

dados mais confiáveis para comparação. As descrições das amostras flotadas seguem-se 

no próximo tópico deste capitulo. 

 

 

3.2.1 Unidade setor cerâmico - N990 E851 (Setor 1) 

 

Foram separados 2,00 Litros de sedimentos para flotação com exceção dos 

níveis 0-10cm a 20-30cm, que foram flotados com menos dessa litragem por não 

haverem sedimentos o suficiente para a quantidade de litros definidos. 

Durante a flotação foram identificados nódulos e concreções argilosas (terra 

queimada?), fragmentos de rocha (granito), seixos de rio e lateritas ao longo dos níveis 
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escavados. O número de argila aumentou em proporção aos demais materiais como terra 

queimada, fragmento de rocha, seixo de rio e laterita, a partir do nível 30-40 cm, sendo 

presente até o final da unidade. A partir do nível 50-60 cm não se encontraram mais 

seixos de rio, mas ainda é constante a presença de laterita, terra queimada, fragmentos 

de rocha e argila, nos níveis 60-70 cm (malhas de 3,5 mm e 2,00 mm) e 80-90 cm 

(malha de 3,5 mm) (Figura 17).  O nível 70-80 cm é composto por argila, fragmentos de 

rocha e lateritas (malhas de 3,5 mm e 2,00 mm) e no 80-90 cm na malha de 2,00 mm. 

 

Figura 17- Material recuperado no nível 50-60 cm (malha 3,5 mm). 

 

Houve uma predominância de cerâmica nos primeiros níveis (0-10 a 30-40 cm), 

ocorrendo uma queda deste a partir do nível 40-50 cm até o nível 80-90 cm (dados 

obtidos pela malha de 3,5 e 2,00mm). Ao se comparar a presença de cerâmica com o 

carvão verifica- se que ocorre uma correlação positiva até o nível 80-90 cm (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Distribuição de cerâmica, sementes e carvões de todas as malhas utilizadas na flotação (1,00 
mm, 2,00 mm e 3,5 mm). 

 

A maior parte dos fragmentos de carvão e sementes (Poaceae cf. e Heliconea 

cf.) (Figura 18) recuperados durante a flotação faz parte do nível 0-10 cm, com 141 

amostras de carvões na malha de 1,00 mm. Não foram encontrados carvões da malha de 

3,5 mm (Gráfico 5). Os carvões não ocorrem a partir do nível 80-90 cm na malha de 

2,00 mm, com uma única ocorrência no nível 100-110 cm na malha de 1,00 mm. 

 

Figura 18- Sementes recuperadas no nível 0-10cm, malha de 1,00mm. Tipo 6 Poniceae cf. (Poaceae) e 
Tipo 5 Heliconea cf.  (heliconeaceae) medindo 0,6mm e 1,1cm na ordem da esquerda para a direita (Foto 

por Oliveira, 2012). 
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Gráfico 5 - Distribuição de carvões recuperados na flotação por malhas. 

 

Ocorrem ainda duas flores de palmeira imperial na malha de 1,00 mm 

correspondentes aos níveis 90-100 (NP 4010) e 100-110 cm (NP 4011) (Figuras 18 e 

19). 

 

Figuras 19 e 20 - Flores de palmeia imperial na malha de 1,00 mm (níveis 90-100 cm e 100-110 cm) 
(Foto por Oliveira, 2012). 

                                            

 Nos níveis 30-40 cm e 40-50 cm ocorrem fragmentos ósseos na malha de 2,00 

mm, aparentemente não calcinados. O tamanho reduzido dos fragmentos impede a sua 

identificação macroscópica (Figura 21). 
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Figura 21- Fragmentos ósseos coletados da malha de 2,00 mm do sítio ilha Santo Antônio (nível 40-50 

cm). (Foto: Oliveira, 2012). 

                                              

3.2.2 Unidade setor pré-cerâmico – N922 E949 (Setor 2) 

 

Anterior à flotação foram separados 0,300g de sedimento para análise química 

de solo, o material restante foi dividido em 1,50 litros de sedimento por nível para ser 

flotado. Algumas amostras obtiveram uma litragem inferior do que foi proposto, 

portanto não houve a discriminação das mesmas sendo todas elas flotadas.  A mesma 

trata-se de uma unidade contígua à quadra N922 E950 sendo aberta para testar se de 

fato haveria uma dissociação de vestígios cerâmicos ao material lítico e obter um perfil 

maior que possibilitasse entender a estratigrafia da área escavada. As flotações foram 

coniventes as expectativas do campo. O acervo cultural desta unidade comporta-se da 

seguinte maneira: os vestígios recuperados são em sua maioria composto por lateritas, 

quartzos (translúcido, leitoso e hialino), nódulos de terra não dissolvidos (devido o não 

uso de defloculantes (barrilha)), fragmento de rocha, seixos, granito, terra queimada, 

silexto e cerâmica nesta ordem de grandeza. Vale ressaltar que os granitos recuperados 

medem de 5cm a 10cm de comprimento.  

Os granitos ocorreram nos níveis 0-10cm, 20-30cm a 40-50cm reaparecendo nos 

níveis 70-80cm e 160-170cm. Houve a presença de cerâmicas no nos níveis 10-20cm e 

40-50cm não ultrapassando 2 cm de comprimento num total de 3 indivíduos. Outro 

vestígio de pouca evidência são as terras queimadas encontradas nos níveis 0-10cm e 

100-110cm, assim como as amostras de silexto sendo recuperadas nos níveis10-20cm e 
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40-50cm. Os fragmentos de rocha estão presentes a partir dos níveis 30-40cm a 110-

120cm ocorrendo novamente no nível 170-180cm. As amostras de seixos aparecem nos 

níveis 100-110cm, 140-150cm tendo seu ápice nos dois últimos níveis (240-250cm e 

250-260cm). As lateritas e nódulos de terra fizeram-se presente desde o primeiro ao 

último nível desta unidade, sempre em maior quantidade que os demais materiais acima 

citados (Figura 22). 

 
                 Figura 22- Amostra geral da fração pesada (3,5mm). N922 E949 nível 70-80 cm. (Foto por 

Moura, 2015) 

 

Os quartzos recuperados durante o procedimento de flotação não foram 

analisados, mas foi possível observar que algumas destas peças estavam lascadas. A 

figura 23, evidenciada no nível 40-50cm, da esquerda para a direita representa uma 

lasca em quartzo leitoso sendo possível observar o ponto de impacto da peça e o bulbo; 
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a outra amostra é um fragmento de lasca refletida em quartzo hialino recuperada no 

nível 50-60cm (identificação e descrições feitas com o auxílio de Laura Nisinga). Os 

mesmos estão armazenados para futuras pesquisas. 

 

 
Figura 23- Lasca em quartzo leitoso (da esquerda para a direita) do nível 40-50 cm e fragmento de lasca 

refletida em quartzo hialino (Fotos por Nisinga, 2015) 

 

Quanto ao material botânico observa-se que a maior quantidade de material é 

representada por lenho, seguido de parênquimas e sementes. Essas amostras são 

concomitantes nos níveis 0-10cm e 100-110cm. As sementes junto ao lenho ocorrem 

nos níveis 0-10cm a 20-30cm. Nota-se que os parênquimas têm correlação positiva em 

conjunto com os lenhos a partir do nível 30-40cm a 70-80cm, 90-100cm, 140-150cm e 

160-170cm. Os carvões aparecem isolados nos níveis 80-90cm, 110-120cm a 120-

130cm, 180-190cm, 220-230cm e de 240-250cm a 250-260cm. Da mesma forma os 

parênquimas encontram-se no nível 150-160cm, conforme o gráfico abaixo (Gráfico 6). 
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Gráfico 6- Gráfico com o total de material botânico coletado por nível escavado. 

 

A assembleia de vestígios botânicos fora recuperada em maioria pela malha de 

1,00mm seguido pela malha de 2,00mm e pela malha de 3,5mm respectivamente. Os 

lenhos, assim como as sementes tiveram uma maior aparição na malha de 1,00mm e os 

parênquimas na malha de 2,00mm. Verifica-se que as amostras de lenho e semente são 

mais leves que as amostras de parênquima. Isso atesta a eficácia de malhas mais 

refinadas para recuperação deste tipo de material (Gráfico 7). 
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Gráfico 7- Total de material macro- botânico recuperado por malha. 

 

Esta unidade não apresentou material faunístico e nenhum fruto foi encontrado 

durante o processo de flotação. Foi feito somente a quantificação dos carvões, os 

mesmos estão guardados para futuras análises. 

 

*** 

Pode-se observar que essas unidades carregam pontos em comum no que diz 

respeito à quantidade de lenhos, sendo recuperados na malha de 1,00mm e em maior 

quantidade do que os níveis mais profundos. As sementes/parênquimas e lenhos estão 

juntos nos níveis mais superficiais (0-10cm a 20-30cm) esse conjunto de amostras estão 

presentes no 20-30cm somente na unidade N922 E949, com exceção do nível 100-

110cm, sendo o nível mais profundo a apresentar estes vestígios agrupados.  

 

 

3.2.3 Material botânico e a cadeia comportamental 

 

Em relação ao material botânico procurado através dos métodos de escavação 

em campo e flotação em laboratório pode-se afirmar que nenhum fruto foi recuperado. 

A maioria das amostras é representada por endocarpos, sendo 58 no total somada entre 

amostras não identificadas, coquinhos e parênquimas (Gráfico 8). Dentre os endocarpos 
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identificados como coquinho foram evidenciados 12 fragmentos. Das sementes inteiras 

24 indivíduos foram recuperados e uma raiz de palmeira. 

 

 

Gráfico 8 - Porcentagem total de endocarpos em relação ao total de endocarpos diagnosticado como 
coquinhos, recuperadas em campo e laboratório no Sítio estudado. 

 

Como mencionado acima, esses materiais foram classificados por tipos, quantidade e 

material carbonizado. No sítio Ilha de Santo Antônio foram registrados 30 tipos de vestígios 

botânicos (semente e parênquima) (Tabela 7), entretanto, quando um material não era 

passível de ser identificado para este não foi atribuído um tipo.  
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Tabela 7. Tipos identificados dos vestígios botânicos. 

AMOSTRA TIPO SEMENTE PARÊNQUIMA COQUINHO 
RAIZ DE 

PALMEIRA QUANTIDADE CARBONIZADO UNIDADE NÍVEL 

ISA 3432V.aa 1 
*    

4 NÃO N980 E849 10-20 CM 

ISA 3431V.aa 1 
*    

2 NÃO N980 E849 0-10 CM 

ISA 3328V.aa 2 
*    

1 SIM N887 E1047 0-10 CM 

ISA 4008V.aa 3 
*    

1 SIM N990 E850 10-20 CM 

ISA 4008V.ab 4 
 *   

2 SIM N990 E850 10-20 CM 

ISA 4007V.aa 5 
*    

1 NÃO N990 E850 0-10 CM 

ISA 4007V.ab 6 
*    

1 NÃO N990 E850 0-10 CM 

ISA 4007V.ac 7 
*    

3 NÃO N990 E850 0-10 CM 

ISA 4007V.ad 8 
*    

1 NÃO N990 E850 0-10 CM 

ISA 4007V.ae 1 
*    

1 NÃO N990 E850 0-10 CM 

ISA 4007V.af 9 
  *  

8 NÃO N990 E850 0-10 CM 

ISA 1805V.aa 10 
 *   

2 SIM N990 E850 30-40 CM 

ISA 4105V.aa 11 
   * 

1 SIM N991 E849 30-40 CM 

ISA 2504V.aa 12 
 *   

1 SIM N987 E849 30-40 CM 

ISA 3808V.aa 13 
 *   

2 SIM N992 E849 40-50 CM 

ISA 3808V.ab 14 
 *   

2 SIM N992 E849 40-50 CM 
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ISA 3809V. aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N992 E849 50-60 CM 

ISA 2000V.aa 15 
  *  

1 SIM N870 E820 0-10 CM 

ISA 2000V.ab 16 
  *  

1 SIM N870 E820 0-10 CM 

ISA 3508V.aa 17 
 *   

1 SIM N988 E850 40-50 CM 

ISA 3507V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N988 E850 30-40 CM 

ISA 3608V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
  

* 
  

1 SIM N988 E851 60-70 CM 

ISA 3608V.ab 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N988 E851 60-70 CM 

ISA 3608V.ac 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N988 E851 60-70 CM 
ISA N988 E849 

50-60CM    18 
  *  

1 SIM N988 E849 50-60 CM 
ISA N988 E849 

50-60CM    
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N988 E849 50-60 CM 
ISA N988 E849 

50-60CM    
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N988 E849 50-60 CM 
ISA N988 E849 

50-60CM    
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N988 E849 50-60 CM 

ISA 2705V.aa 19 
  *  

1 SIM N988 E849 30-40 CM 

ISA 2705V.ab 20 
  *  

4 SIM N988 E849 30-40 CM 

ISA 3109V.aa 20 
  *  

1 SIM N989 E850 40-50 CM 

ISA 3109V.ab 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N989 E850 40-50 CM 

ISA 3109V.ac 20 
  *  

1 SIM N989 E850 40-50 CM 

ISA 3112V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N989 E850 50-60 CM 
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ISA 3103V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N989 E850 30-40 CM 

ISA 3207 V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N989 E851 60-70 CM 

ISA 3205V.aa 16 
  *  

1 SIM N989 E851 50-60 CM 

ISA 3204V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N989 E851 40-50 CM 

ISA 3202V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

2 SIM N989 E851 30-40 CM 

ISA 3202V.ab 20 
  *  

1 SIM N989 E851 30-40 CM 

ISA 3202V.ac 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

5 SIM N989 E851 30-40 CM 

ISA 3202V.ad 20 
  *  

1 SIM N989 E851 30-40 CM 

ISA 3018V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

3 SIM N992 E849 50-60 CM 

ISA 3208V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N989 E851 70-80 CM 

ISA 3208V.ab 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N989 E851 70-80 CM 

ISA 3036V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N992 E849 110-120 CM 

ISA 3706V.aa 21 
  *  

1 SIM N992 E949 60-70 CM 

ISA 3707V.aa 20 
  *  

1 SIM N992 E949 70-80 CM 

ISA 3707V.ab 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

2 SIM N992 E949 70-80 CM 

ISA 3707V.aa 
NÃO 

IDENTIFICAD0 
 *   

1 SIM N992 E949 0-10 CM 

ISA 3707V.ab 22 
 *   

2 SIM N992 E949 0-10 CM 

ISA 3707V.ac 23 
*    

1 SIM N992 E949 0-10 CM 
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ISA 3707V.ad 24 
*    

1 SIM N992 E949 0-10 CM 

ISA 3707V.ad 25 
*    

1 NÃO N992 E949 0-10 CM 

ISA 3707V.ae 26 
*    

2 NÃO N992 E949 0-10 CM 

ISA 3707V.af 27 
*    

1 NÃO N992 E949 0-10 CM 

ISA 3707V.ag 
NÃO 

IDENTICADO 
 *   

1 SIM N992 E949 0-10 CM 

ISA 3707V.ah 28 
*    

1 NÃO N992 E949 0-10 CM 

ISA 3702V aa 29 
*    

1 SIM N922 E949 10-20 CM 

ISA 3703V aa 
NÃO 

IDENTIFICADO 
*    

1 SIM N922 E949 20-30 CM 

ISA 3703V aa 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 30-40 CM 

ISA 3703V ab 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 30-40 CM 

ISA 3706V ac 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 30-40 CM 

ISA 3704V aa 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 40-50 CM 

ISA 3704V ab 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 40-50 CM 

ISA 3706V aa 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 60-70 CM 

ISA 3707V ac 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 70-80 CM 

ISA 3709V aa 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 90-100 CM 

ISA 3710V aa 30 
*    

1 SIM N922 E949 100-110 CM 

ISA 3710V ab 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 100-110 CM 
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ISA 3713V aa 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 130-140 CM 

ISA 3713V ab 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 130-140 CM 

ISA 3713V AC 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 130-140 CM 

ISA 3713V ad 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 130-140 CM 

ISA 3714V ad 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 130-140 CM 

ISA 3714V aa 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 140-150 CM 

ISA 3715V aa 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 
150-160 CM 

ISA 3715V ab 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 
150-160 CM 

ISA 3715V ac 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 150-160 CM 

ISA 3716V.aa 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 160-170 CM 

ISA 3716V.ab 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 160-170 CM 

ISA 3716V.ac 
NÃO 

IDENTIFICADO 
 *   

1 SIM N922 E949 160-170 CM 
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As sementes inteiras foram evidenciadas nos níveis 0-10 a 10-20 cm, não 

estando carbonizadas com exceção dos tipos 22 e 23 da unidade N922 E949. O tamanho 

das amostras em sua maioria mede menos de 1.00cm, mas ocorrem vestígios que 

chegam até 3.0cm de comprimento entre parênquimas e coquinhos.  

Devido a boa preservação das sementes inteiras encontrada nos níveis mais 

recentes (0-10 a 10-20 cm) foi possível fazer a identificação de cinco tipos de sementes 

no grau de Família, sendo elas a Carica sp. (caricaceae), Alchonia cf. (Eufhorbiaceae), 

Heliconia cf. (heliconeaceae) e Poaceae pertencente à subfamília Paniceae e uma 

Leguminosa cf. Essas amostras são representadas por um total de 11 indivíduos, sendo 

que a Carica foi à espécie com maior frequência (Gráfico 9). 

 
Gráfico 9 - Gráfico com a representação em grau de família e espécie das amostras botânicas classificadas 

por tipo. 

 

O Tipo 20 identificado como casca de coquinho de superfície craqueada, com 

parte interna lisa e com um possível furo no topo (lugar onde o broto nasceria); côncava, 

medindo de 1,0 a 1,4 cm variando de tamanho conforme a amostra (Figura 24) foi a 

espécie vegetal mais recorrente.  Seguida pela Carica (sp caricaceae), ou seja, o 

mamão, denominada como o Tipo 1 descrito como uma semente oval, enrugada, de 4 a 

6 mm no eixo maior da semente (Figura 25). Foi recuperado um total de 105 vestígios 

macro botânico somado entre campo e flotação. Dessas 79 estavam carbonizadas e 26 

não carbonizadas (Gráfico 10). 
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Figura 24- Sementes do Tipo 20, cascas de coquinho (Foto por Oliveira e Tizuka, 2013). 

 

Figura 25 - Semente Carica sp. (caricaceae), Tipo 1 (Foto por Oliveira e Tizuka, 2013). 

 

 

Gráfico 10 - Porcentagem do total de vestígios botânicos (não identificados, parênquimas, sementes, 
coquinhos e raiz) carbonizados e não carbonizados, sendo que 50% não foram identificados. 
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A maior parte dos vestígios carbonizados são representados por cascas de 

sementes. Das sementes inteiras somente uma, a Alchonia cf. (Eufhorbiaceae,) estava 

carbonizada, que fora evidenciada no nível 0-10 cm tratando-se de uma semente 

recente.  

Correlacionando as sementes de flotação com as recuperadas em campo os 

resultados foram mais significativos para as amostras advindas em laboratório. A 

exemplo das unidades N990 E850 sendo recuperadas 7 sementes em flotação e 2 em 

campo e N980 E849 resgatadas 6 sementes na flotação não ocorrendo a presença de 

sementes em campo (Gráficos 11 e 12).  

 

Gráfico 11 - Correlação entre quantidade de semente coletadas em campo e em laboratório (flotação) 
unidade N990 E850. 

 

Gráfico 12 - Correlação entre quantidade de semente coletadas em campo e em laboratório (flotação) 
unidade N 980 E849. 
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Em relação ao material que identificamos como sendo restos de madeira 

carbonizada (e aqui chamamos somente de carvão) pode-se afirmar que foi recuperado 

um total de 1.971 carvões de todas as unidades escavadas em campo e 876 em 

laboratório das onze colunas de sedimentos flotadas. Obtivemos um total de 2.847 

fragmentos de carvão somados entre esses dois procedimentos. Entretanto, quando se 

observa separadamente a quantidade de carvão coletado na flotação, este número chega 

a ser sempre superior às dos carvões coletados em campo, como pode ser observado no 

exemplo da unidade N990 E850 (Gráfico 13). 

A análise dos fragmentos de carvão não foi realizada seja pelo seu tamanho 

(sendo menores do que 4.00 mm não viável a uma análise antracológica7) e por não ser 

o objetivo desta pesquisa.  Realizaram-se somente análises quantitativas. Estes estão 

armazenados para pesquisa futura. Houve a presença de carvões em quase todas as 

unidades flotadas correlacionadas com os vestígios em campo, a exceção da unidade 

N794 E849 e N887 E1047 não obtendo resultados em laboratório. As unidades flotadas 

foram N100 E922, N990 E851, N980 E849, N920 E910, N922 E949, N970 E820, N887 

E1047, N810 E840 e N870 E840. 

 

Gráfico 13 - Correlação entre quantidade de carvão coletados em campo e em laboratório (flotação) no 
sítio estudado. 

 

                                                           
7 Antracologia é o estudo e interpretação dos restos de madeira carbonizados provenientes de sítios arqueológicos ou 
de solos, onde eles estão relacionados ao testemunho de paleoincêndios, naturais ou de origem antrópica, ou a 
diversos aspectos da atividade humana (Scheel et al., 1996a, 1996b) 
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Após verificação das possibilidades de encontrarmos os materiais botânicos no 

Sítio Arqueológico através da técnica de flotação em laboratório, foi possível realizar 

hipóteses ou possibilidades para reconstrução da cadeia comportamental dos vestígios 

botânicos e os processos envolvidos. Mencionamos ainda que será um exercício 

interessante realizar a observação de todos os vestígios arqueológicos dentro desse 

sistema para que se possam observar as necessidades do (os) grupo (os) que 

permaneceram neste local e possível solução feita pelos mesmos e se ainda estas 

atitudes puderam agir para algum tipo de mudanças ocorridas na tecnologia do grupo.  

Essa ferramenta teórica denominada de cadeia comportamental e história de 

vida do objeto foi descrita por SKIBO & SCHIFFER (1997) e dizem respeito às 

atividades envolvidas desde a manufatura ao descarte das peças (Manufatura, uso, uso 

secundário, reciclagem e descarte). 

De acordo com os dados apurados sobre o material botânico pode-se afirmar que 

este predomina nas áreas de solos mais escuras do sítio, ou seja, correspondente à terra 

preta arqueológica.  

As amostras carbonizadas estão em níveis profundos e trata-se de endocarpos. 

Os vestígios recuperados são poucos não se podendo ter certeza das atividades 

envolvendo os mesmos, porém podem-se levantar possibilidades como: esses materiais 

foram consumidos e descartados neste local; os materiais poderiam estar sendo 

utilizados como combustível, pois se trata da área de maior ocupação da ilha; poderiam 

ainda estar sendo trazidos de outras áreas para esta área do sítio, pois alguns destes 

endocarpos foram evidenciados como coquinho.  

Como mostrado através dos artefatos cerâmicos o espaço de maior ocupação da 

ilha está na área onde se percebe maior espessura de terra preta e se encontra no centro e 

norte da paisagem do sítio, isso nos faz refletir sobre a possibilidade das palmeiras 

estarem inseridas nesta área, sendo estas possivelmente encontradas ao redor das 

habitações.  

Durante as escavações, a vegetação tipo palmeira estava locada ao sul da ilha 

onde as terras não são escuras e a terra acinzentada, tida em campo como terra preta 

arqueológica estava submersa em solos sem registro de material arqueológico. Se de 

fato esta mesma paisagem compunha a paisagem pretérita do sitio, nosso argumento de 

que os registros botânicos (endocarpo e coquinho) estavam sendo levados para a área de 

habitação seja mais plausível. Contudo acredita-se que a fragmentação deste material foi 

feita em contexto sistêmico, pois se encontram a mais de 30 cm de profundidade.  
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Sabemos que os artefatos podem sofrer modificações nos dois contextos 

(Sistêmico e Arqueológico) e estas podem ser provocadas por impactos naturais e 

humanos e se tratando do sítio em estudo ocupações recentes podem ter alterado a 

paisagem local, no entanto a estratigrafia do sítio encontra-se bastante preservada e as 

modificações ocorridas na paisagem estão registradas nos níveis superiores se tratando 

de uma paisagem diferente da evidenciada nos níveis mais antigos (mais fundos). 

Encontrou-se nos primeiros 20 cm vegetais tipo: leguminosa (feijão), mamão (carica), 

eufhorbiaceas e heliconeaes (banana selvagem) não estando carbonizadas.  
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4. CAPÍTULO 4 – RELAÇÃO INTER SÍTIO DOS COMPONENTES 
ARQUEOLÓGICOS ESTUDADOS. 

 

A análise dos vestígios botânicos recuperados nos dois procedimentos campo e 

laboratório permitiram problematizar e levantar algumas questões do processo de 

ocupação do sítio Ilha Santo Antônio. 

No método de flotação o sedimento arqueológico passa por um refinamento, 

através de peneiras sequenciadas (>3.5mm, 2.00mm, 1.00mm e 0.5mm); o que 

possibilita uma amostragem maior de materiais botânicos recuperados e de vários 

tamanhos (previa triagem). Diferente do que acontece em campo onde a peneira 

utilizada para a recuperação de vestígios arqueológicos é de 4.00mm, acarretando a 

perda de materiais bioarqueológicos de menor proporção podendo influenciar na baixa 

densidade de vestígios arqueológicos. 

Este método é ideal para a recuperação de materiais de flora e fauna contidos no 

sedimento arqueológico e permite que o material mais leve flutue como os fragmentos 

de carvão e semente e os de maior densidade, ossos, lítico e cerâmico, fiquem 

depositados na peneira. Este trabalho implica em menos esforço e maior eficiência 

permitindo um trabalho mais qualitativo e quantitativo para a análise dos materiais. 

Diversos estudos experimentais alertam que o uso de peneiras maiores que 4 mm 

acarretam a perda de grande parte dos ossos de pequenos mamíferos, répteis, peixes e 

aves (Gordon 1993; Shaffer e Sanchez 1994 apud Scheel- Ybert et al., 2005-2006), 

além de provocar uma diminuição significativa na diversidade das amostras vegetais 

(Chabal 1997 apud Scheel- Ybert et al, 2005-2006). Stewart (1991 apud SCHEEL- 

YBERT et al,2005-2006) notou um aumento de mais de 66% na quantidade de vestígios 

faunístico recuperados com o uso de peneiras de 2 mm e flotação, em comparação com 

amostras peneiradas de 5 mm. 

Das unidades flotadas em laboratório em 2009, de acordo com os dados 

disponibilizados pela empresa Scientia, algumas não apresentaram vestígios botânicos. 

Entretanto, talvez este resultado seja a falta de conhecimento do técnico responsável 

pela flotação na época ou houvesse de fato a ausência de vestígios botânicos. Esta 

pesquisa iniciou com nove unidades já flotadas, dessa forma, procurou-se ressaltar e 

enfatizar a abordagem realizada nas unidades manipuladas por esta autora, ou seja, duas 

unidades (N990 E851 e N922 E949) com uma adaptação do tanque de flotação, após 
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testes também efetuados com a barrilha. Também foi realizado uma segunda lavagem 

com as amostras da unidade N922 E949 devido ao excesso de sedimento agregado no 

material botânico. Assim como verificado no âmbito do mestrado de Francine Medeiros 

(2013) em três sítios da Amazônia central com solos muito argilosos. Na unidade N980 

E849 não foi evidenciado nenhuma semente em campo, porém na flotação foram 

recuperadas seis. Foram recuperadas entre essas unidades 24 sementes durante a etapa 

de laboratório. 

As sementes recentes foram classificadas em 17 tipos, todas adquiridas na malha 

de 1,00mm. Dessas foi possível identificar cinco tipos de sementes, sendo elas a Carica, 

ou seja, Mamão (sp. Caricaceae), Heliconea (cf. Heliconeaceae), Poaceae pertencente 

a subfamília Paniceae e uma Leguminosa. Este resultado não seria possível se não 

tivéssemos utilizado o método de flotação, pois em campo esta informação teria se 

perdido. Das sementes de campo somente uma foi identificada como Alchonea (cf. 

Eufhorbiaceae). As amostras identificadas em nível de família são representadas por 

onze indivíduos e as que não foram identificadas por treze amostras. Essas sementes 

foram notadas nos níveis mais rasos no 0-10 e 10-20 cm, porém não temos certeza de 

sua temporalidade, ou se podem ser consideradas arqueológicas. Contudo esta 

informação é de grande valia, pois com estas sementes e estudos da paisagem atual 

sobre o sítio, pode se ter informações da transformação da paisagem e variabilidade 

atual do sítio e correlacioná-las com os níveis mais profundos, a fim de comparar e 

inferir se há ocorrência de mudanças na paisagem ao longo do tempo, se há preferências 

por determinadas espécies, se há um cultivo ou mesmo naturalmente ocorrência de 

determinadas espécies de acordo com a terra preta arqueológica, por exemplo.  

Outro fator que envolve a terra preta é a respeito da preservação de restos 

botânicos no contexto arqueológico. Muitos autores julgam a má preservação de 

vestígios florísticos não carbonizados em solos amazônicos, devido suas condições 

climáticas (clima úmido, quente e solos ácidos) e a sobrevivência de tais vestígios não 

estando carbonizadas seriam decorrentes de atividade moderna nos sítios presente 

sempre nos níveis artificiais (primeiros 20 cm) do contexto arqueológico.  

Silva (2012) observou uma grande presença de vegetais não carbonizados em 

níveis profundos a mais de 20 cm. Em sua dissertação ela discute os processos que 

atuaram sobre as sementes não carbonizadas, contribuindo para a sua preservação no 

registro arqueológico. Além disso, Miksicek 1987 (apud Silva, 2012) observou que em 

solos com elevado conteúdo de fosfato, as sementes não carbonizadas podem ser 
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preservadas por mineralização.  Sabemos que os solos de terra preta da Amazônia são 

férteis pela adição de elementos químicos ligados a ação humana, sendo o fósforo uma 

das principais assinaturas destes tipos de solo (Kern, 2008 e 2009). Silva sugere que o 

elemento fósforo pode ter influenciado a preservação das sementes nos contextos de 

terra preta analisados. Argumentando que essa observação indica que, além dos 

materiais orgânicos serem influenciados pelo sedimento argiloso, a preservação dos 

mesmos pode estar diretamente relacionado à presença de terra preta. 

Com a classificação das sementes em Tipos pode-se observar os tipos mais 

recorrentes na Ilha Santo Antônio. Os tipos 1 e 20 foram os mais frequentes no sítio. O 

tipo 1 é a carica e comporta a paisagem atual do sítio, sendo o mamão (aparecendo 3 

vezes, num total de sete indivíduos). O tipo 20 foi identificado como sendo casca de 

coquinho ocorrendo 6 vezes (descrita como de superfície craqueada, com parte interna 

lisa e com um possível furo no topo, lugar onde o broto nasceria; côncava, medindo de 

1,0 a 1,7cm). Este material é encontrado nos níveis mais profundos a partir do 30-40 cm 

a 70-80 cm. 

Os parênquimas são representados por 10 tipos com um total de vinte e três 

amostras. Esses vestígios assemelham-se a coquinhos, mas não possuem traços 

diagnósticos o suficiente para inferimos se faz parte da mesma, talvez suas 

características tenham se perdido pelo processo de queima. Dos endocarpos 

diagnosticados e identificados como coquinho não sabemos dizer a qual tipo de 

palmeira esta pertence. Talvez em estudos mais refinados esta análise seja possível. Das 

amostras não identificadas por tipos temos uma quantidade de quarenta e cinco 

elementos. 

Os vestígios botânicos coquinho e parênquimas comparados com as amostras de 

sementes recentes são sempre maiores, em relação ao seu tamanho, medindo 1,00cm 

chegando a 3,5 cm de comprimento e as sementes não passam de 0,6 mm de tamanho. 

Dificilmente são encontradas sementes maiores do que dois centímetros. Isto pode estar 

relacionado à variabilidade de espécies e preferência por vegetais maiores. Lembrando 

que as amostras menores que 1,00cm estão restritas aos níveis superiores, sendo esses 

mais rasos, e os parênquimas e coquinho estão presentes a partir dos níveis mais 

profundos do 30-40 cm até 100-110cm. 

Vale ressaltar a importância dessa espécie vegetal para a comunidade ribeirinha 

e indígena, sendo os frutos dessas palmeiras a principal renda econômica e de 

alimentação desses povos (Clement et al, 2002). Seu uso é 100% aproveitáveis sendo 
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suas folhas usadas para a cobertura de casas, cestaria, servindo de instrumento para 

espremer a mandioca brava (tipiti), seu caule também serve de alimento e venda, pois 

dele é retirado o palmito, seu fruto também é rico em óleos.   

A quantidade de carvão é bem representativa. Os carvões podem estar 

relacionados à presença de terra preta e principalmente a terra mulata, pois a mesma 

trata-se de prática da agricultura, baseada aqui na Amazônia, sob o método de coivara 

que consiste com a derrubada e queima da vegetação original para preparar o solo para 

o cultivo. Com as informações até então observadas não podemos inferir se os carvões 

estão ligados a uma grande área de fogueira (queima) podendo estar vinculada as terras 

menos escuras ligadas à agricultura. 

Miller (1992) destaca em alguns de seus artigos a importância de algumas 

palmeiras verificadas pela ocorrência não espontânea das mesmas em áreas de terra 

firme. Como o caso do Marajá (Pyrenoglpyis Marajá) que só ocorre endemicamente em 

solos úmidos de igapó, várzea e planície, o Urucuri (Attalea excelsa) ocorrendo apenas 

nas manchas de terra preta e nos arredores de sitio habitação; o Babaçu ocorrendo em 

sítios habitação e o Tucumã (Astrocarium Tucuma) sendo a mais abundante nos sítios 

habitação, Chonta (Guilielma insignis) e Pupunha (Guilielma gasipaes) quando 

presentes são juntas a sítio habitação com terra preta. 

No sítio arqueológico Ilha Santo Antônio durante o campo não foi constatado 

essa informação. A Ilha localizava-se em área de planície de inundação, com uma 

paisagem antropizada, bastante perturbado com plantações recentes (inclusive mamão e 

leguminoso (Feijão) resultante de assentamentos recentes). As palmeiras evidenciadas 

no sítio durante as escavações estão restritas somente a porção sul da ilha (setor III), não 

limitando a terra preta do sítio que corresponde à parte norte e centro da ilha santo 

Antônio (setor I) onde os vestígios botânicos tipo coquinho estão presentes a partir dos 

nos níveis 30-40 cm a 70-80 cm. Os parênquimas que também são representados por 

endocarpos, são encontrados nesta região. Esses endocarpos podem estar indicando uma 

paisagem diferente do que era atualmente encontrado na ilha ou essas amostras estavam 

sendo levadas para este setor. Esta área corresponde a maior densidade de material 

arqueológico cerâmico possivelmente sendo a área de ocupação do sítio.  

A assembleia de vestígios botânicos é diminuta não nos permitindo afirmar que 

houve uma modificação pretérita na paisagem da ilha Santo Antônio ou uma dieta 

alimentar com base nesses vegetais. No setor II (pré-cerâmico) do sítio arqueológico foi 

identificado somente uma amostra de coquinho no nível 70-80cm recuperada no campo 
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durante as escavações. Em laboratório não houve evidência deste material botânico. 

Foram observadas sementes bem preservadas nos níveis mais rasos, sendo uma destas 

identificada como uma leguminosa. Os vestígios vegetais deste espaço são 

representados por amostras não identificadas seguidas por sementes/parênquimas.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A arqueologia é uma disciplina multidisciplinar sendo necessário especialistas 

de diversas áreas do conhecimento, a fim de contribuir para o entendimento e 

consequente interpretação dos dados arqueológicos para inferirmos sobre o modo de 

vida das populações pretéritas. 

Pode-se dizer que durante o estágio em Manaus com a pesquisadora Dr. Myrtle 

Shock iniciei a compreensão sobre o processo de formação do sítio Ilha de Santo 

Antônio com base nos vestígios botânicos. Este estudo ora inicial permitiu gerar 

informações quantitativas e qualitativas sobre o sítio estudado. O material apurado 

proporcionou pensarmos sobre a composição da vegetação atual e pretérita da ilha, para 

posteriormente pensar metodologias adequadas para os procedimentos de identificação 

de sementes. 

Este sítio arqueológico possui questões interessantes a serem pesquisadas ainda, 

como é o caso da terra preta enterrada da unidade N870 E840, tema não abordado neste 

trabalho. Estudos de terra preta para o estado de Rondônia são raros e neste caso a 

abordagem se amplia, pois esta terra preta pode ter sido enterrada pela ação do rio 

Madeira, o que se faz necessário entender a dinâmica fluvial deste rio, que é o maior 

afluente do rio Amazonas.  

No recente mestrado da pesquisadora Michelle Mayumi Tizuka ela ressalva o 

aumento significativo das pesquisas geoarqueológicas, mas chama atenção para os 

trabalhos voltados para os sistemas fluviais que ainda são raros (Tizuka, 2013). Em sua 

pesquisa ela tenta correlacionar sistemas fluviais e ocupações pretéritas durante o 

Holoceno para esta região do Alto rio Madeira. 

A partir das flotações realizadas pudemos perceber um alto potencial para a 

recuperação de vestígios “não convencionais” (além das sementes e carvões, também 

fragmentos de ossos, fragmentos de rochas queimadas (?), seixos) que podem auxiliar 

no entendimento dos processos de formação do sitio Ilha de Santo Antônio. A junção de 

técnicas diversas e as pesquisa conjunta com outros pesquisadores nas análises da 

cultura material enriquece ainda mais a pesquisa como um todo. Essa abordagem 

multidisciplinar levanta questionamento acerca não apenas da formação do sítio 

arqueológico sob o olhar das camadas arqueológicas, mas ainda da caracterização e 
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evolução da paisagem que se desenvolveu no sítio desde os tempos pretéritos até os dias 

atuais. 

Em relação ao material cerâmico já analisado através das pesquisas realizadas 

Por Zuse (2014) que a Ilha de Santo Antônio possui ao menos três ocupações distintas. 

A primeira relacionada à cultura material cerâmica com bordas expandidas, barbotina 

laranjada, pasta porosa bem erodida (parecidas com as encontradas nos sítios Garbin e 

Veneza), semelhantes as tradições Saladóide e Pocó. A segunda atribuída à tecnologia 

cerâmica Incisa Modelada (Barrancóide), sendo esta uma das mais antigas e a Tradição 

Policroma da Amazônia (a mais recente), verificada nos primeiros níveis, sendo as 

cerâmicas atribuídas à tradição Barrancóide encontradas aproximadamente até os níveis 

30-40 a 70-80 variando conforme as unidades do sítio, se intensificando no nível 40-50.  

No que diz respeito ao material botânico esta mudança também ocorreu de 

forma bem nítida, sendo que os vestígios vegetais mais recentes atribuídas aos níveis 

mais rasos são diferentes em espécie, forma e tamanho comparado às amostras dos 

níveis mais profundos. Isto pode estar nos indicando possivelmente que grupos mais 

antigos que ocupavam a ilha estavam inseridos em uma paisagem diferente da 

encontrada em tempos atuais.  

Contudo vale ressaltar que a ilha foi ocupada em tempos recentes com áreas de 

roçado o que pode ter alterado a antiga paisagem da ilha para um melhor 

aproveitamento do espaço para plantio em tempos modernos. Mas os grupos pretéritos 

mais recentes relacionados à tradição policroma da Amazônia ainda pode ter alcançado 

a mesma paisagem que os grupos mais antigos do sítio composto por endocarpos 

côncavos, fibrosos alguns se encontram bem vitrificados devido à alta temperatura de 

queima estando todos os indivíduos carbonizados, e amostras do tipo Palmeira (não foi 

possível identificar a qual espécie de palmeira as evidencias pertencem).  

Além dos artefatos cerâmicos o que tudo indica também ocorria atividades 

relacionadas à indústria lítica no sítio. Durante as flotações foi recuperado uma lasca em 

quartzo leitoso e um fragmento de lasca refletida em quartzo hialino embutidos em 

solos amarelos em uma unidade de 260 cm de profundidade. Estes artefatos foram 

encontrados na porção mais alta da ilha, talvez seja uma área procurada por grupos do 

passado para a prática desta atividade. Isso atesta a eficácia da flotação para a 

evidenciação de outros tipos de artefatos. Por isso chamo a atenção dos pesquisadores 

para a salva guarda dos materiais líticos e cerâmicos retidos durante a flotação, de que 

os mesmos podem ser agregados juntos a uma amostra maior desses vestígios, pois 
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também fazem parte da unidade escavada não sendo um material a parte não passível de 

ser analisado. 

Em relação às analises química pode-se dizer que o alto teor do elemento 

químico Fósforo (P) nos solos/sedimentos do sítio arqueológico evidencia novos 

caminhos relacionados a interpretações e presença destes principalmente nas terras 

amareladas. O elevado grau de fertilidade do P foi encontrado em todos os níveis das 

unidades selecionadas para análise química com profundidades que vão até 260cm. 

 Para as TPA’s este elemento é o principal indicativo de atividade humana por 

estar relacionada a descarte de ossos, vegetais e dejetos humanos. Na unidade cerâmica 

(N949 E841) foi evidenciado um osso humano durante as escavações e está possui TP 

diferentemente ocorre na unidade pré-cerâmica onde os solos são amarelados e não 

houve a presença de materiais ósseo sendo o material mais recorrente o quartzo, mesmo 

assim esta unidade possui teores de fertilidade acima da média.  

Não sabemos o que pode ter provocado este teor diferente dos padrões nos solos 

amarelados, já que para a unidade com TP o alto valor desse elemento é mais plausível 

por se tratar da área de ocupação mais intensa do sítio. Talvez o nível elevado deste 

elemento na unidade pré-cerâmica pode estar relacionado a um processo recente de 

ocupação, não formando os solos de terra preta ou uma área que foi ocupada por um 

curto tempo ou até mesmo abandonada não sendo o suficiente para a formação da terra 

preta arqueológica, mas vale ressaltar que esta é a área mais antiga do sítio datada em 

mais de 7.000 anos antes do presente. A presença humana neste local é marcada por 

líticos lascados por tanto não podemos afirmar se a ocupação se deu de forma contínua 

até 900 A.C, pois esses vestígios também são evidenciados nos solos de terra preta e 

como mencionados anteriormente esta área do sítio em especifico pode ter sido usada 

para esta finalidade. 

Ressaltamos que havia um grande fluxo de pessoas em épocas de seca devido à 

pesca, podendo ter alterado a paisagem do sítio. A estratigrafia dos sítios revela, no 

entanto, estruturas e feições arqueológicas antigas, sem evidencias de inversões na 

estratigrafia. A questão, portanto gira em torno do quanto a informação botânica e 

bioarqueológica pode sofrer movimentações laterais/verticais ao longo do perfil. Talvez 

em sítios onde a paisagem atual seja menos antropizada, seja adequado realizar 

inventários florestais antes do início das escavações, com coletas de sementes e frutos.  
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Sobre a presença e relação da terra preta no sítio, podemos afirmar pouco até o 

momento sem uma correlação estratigráfica de todos os perfis do sitio arqueológico. 

Com certeza, há no sitio dois processos de formação (naturais e antrópicos) que se 

reveza em maior ou menor expressão no registro arqueológico para ao menos três 

momentos distintos: 

1) Inicio do Holoceno: ocupação de um grupo pré-ceramista (de acordo com Kipnis 

(2010)), por volta de 7000 anos antes do presente que ocupou uma ilha com a 

presença de sedimentos arenosos-argilosos. 

2) Durante o Holoceno Médio, possivelmente não houve ocupação na Ilha, talvez 

por alguma modificação climática ocorrida neste período. A ilha sofria neste 

momento, processos naturais de acumulação (deposições fluviais) e 

transformação do solo (formação de solos amarelos/vermelhos produtos de 

intemperismo). 

3) Por volta de 1000 anos antes do presente, um grupo ceramista ocupa a ilha, e 

inicia-se a formação da terra preta arqueológica, portanto, a ilha tem neste 

momento, processos antrópicos mais expressivos que naturais. Estes processos 

naturais ocorreriam apenas nas porções mais inferiores da Ilha (Setor III) onde 

sedimentos fluviais foram encontrados sobre a terra preta arqueológica. Ainda 

são poucas datas e análises químicas para a Ilha, mas até o momento acredita-se 

que por ser uma região de maior influência das cheias do rio Madeira, este setor 

foi menos ocupado, o que justificaria ocorrer uma terra preta menos espessa 

neste local e não intencionalmente como uma área periférica de cultivo ou 

manejo. 

Essas e outras questões sobre o sítio Ilha de Santo Antônio não foram 

respondidas, mas serão mais bem apuradas em pesquisas futuras com a colaboração de 

pesquisadores parceiros para melhor inferirmos sobre a paisagem do Sítio arqueológico 

Ilha de Santo Antônio.  

Desta forma esperamos ter contribuído para o novo quadro de pesquisas 

relacionadas ao sítio arqueológico Ilha de Santo Antônio e ao estado de Rondônia e 

também no que cerne os vestígios macro-botânicos e esperamos que este trabalho inicial 

sobre os ecofatos seja só o começo de muitas outras pesquisas.  
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7. ANEXOS 

 

7.1 Anexo 1 

 

Tipo 28 (ISA 3707V.ah): Semente 
medindo 0,5mm de comprimento e fora 
evidenciada na malha de 2,00mm a 0-10 
cm de profundidade, unidade N922 E949. 
Trata-se de uma leguminosa, talvez um 
feijão (?).  

 

Não identificado (ISA 3709V.aa): 
Parênquima recuperado na malha de 
3,5mm medindo 0,6mm de comprimento, 
a 90-100cm de profundidade. Tem em sua 
porção externa uma casca fina de formato 
irregular e apresenta uma divisão no 
centro da amostra representada por uma 
linha. Em um dos lados ocorre a presença 
de pontos circulares que varia de 
tamanho. Observa-se que na parte interna 
da amostra há uma continuação da mesma 
que está locada somente no centro do 
parênquima, é uma camada de espessura 
fina e linear que parte do início mais 
plano da casca do parênquima até o meio 
da amostra. 
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Não identificado (ISA 3713V aa):  
Parênquima com 0,2mm de comprimento 
e foi recuperada na malha de 2,00mm 
durante a flotação no nível 130-140cm. 
Tem em um dos lados uma depressão 
apresentando algumas rachaduras (linhas 
bem discretas) possui formato semilunar. 
No lado oposto a amostra vai afunilando e 
tem em sua superfície uma textura lisa e 
plana com formato triangular. 

 

Tipo 20 (ISA 3109V.aa): identificado 
como casca de coquinho de superfície 
craqueada, com parte interna lisa e com 
um possível furo no topo (lugar onde o 
broto nasceria); côncava, medindo de 1,0 
a 1,4 cm variando de tamanho conforme a 
amostra. Recuperada na unidade N989 
E850 a 40-50cm de profundidade. 

 

Tipo 6: semente oval, lisa dos dois lados. 
Um dos lados é mais reto e o outro 
anguloso. De cor esbranquiçada a bege, 
de superfície brilhante com uma capa 
envolto. Pertence a subfamilia Poniceae 
(3 gêneros pertencente a esta familia: 
Ponicum, Paspalum e Setaria) familia 
Poaceae, ou Gramínea nome popular. 
Mede de 0,1 a 0,3mm. Recuperada N990 
E850 a 10-20cm de profundidade.  
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Tipo 2 (ISA 3328V.aa):  semente oval, um 
lado mais arredondado e outro mais 
angular com presença de carúncula. Mede 
de 0,8 a 0,9mm. Trata-se de uma 
Euforbiaceae-Alchornea. Unidade N887 
E1047 a 0-10 cm de profundidade. 
 

 

Tipo 5 (ISA 4007V.aa): Semente 
Heliconea cf.  (heliconeaceae) ou Banana 
do Mato, medindo 0,6mm e 1,1cm. 
Unidade N990 E850 a 0-10 cm de 
profundidade. De cor marrom estriada na 
porção superior da amostra com 
ondulações nas laterais. 

 

Tipo 1 ISA 3432V.aa: Semente oval, 
enrugada, de 4 a 6 mm no eixo maior da 
semente encontrada na unidade N980 
E849 a 10-20cm de profundidade. 
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7.2 Anexo 2 
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