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Resumo 

 

 

Este trabalho teve por objetivo apresentar uma discussão sobre gestão do patrimônio 
Arqueológico dentro da Instituição de Guarda Universidade Federal de Rondônia, 
Departamento de Arqueologia, relacionado à coleta do material cerâmico desde o campo 
passando pelos procedimentos laboratoriais até a guarda (Reserva Técnica), numa 
perspectiva entre real versus ideal. Nesse contexto, utilizamos como alvo o Sítio 
arqueológico Donza, onde descrevemos desde como esse material foi levado do sitio 
para o laboratório e reserva técnica, bem como descrevemos como foi feito o registro das 
informações, conservação e preservação de acordo com os procedimentos curatoriais e 
protocolos existentes. 
 

Palavras Chaves: Material arqueológico Cerâmico, Gestão, Rondônia. 
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Abstract 

 

The objective of this work was to present a discussion about the management of the 
Archaeological Heritage within the Institution of Guarda Federal University of Rondônia, 
Department of Archeology, related to the collection of the ceramic material from the field 
through the laboratory procedures to the guard (Technical Reserve), from a perspective 
between real vs. ideal. In this context, we use the Donza Archaeological Site as a target, 
where we describe how this material was taken from the site to the laboratory and the 
technical reserve, as well as describe how the information was recorded, preserved and 
preserved according to curatorial procedures and protocols existing. 
 

 

Keywords: Ceramic archaeological material, Management, Rondônia. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Este trabalho teve por objetivo apresentar uma discussão sobre gestão do 

patrimônio Arqueológico dentro da Instituição de Guarda Universidade Federal de 

Rondônia, Departamento de Arqueologia, relacionado à coleta do material cerâmico 

desde o campo passando pelos procedimentos laboratoriais até a guarda (Reserva 

Técnica), numa perspectiva entre real versus ideal.  

Nesse contexto, utilizamos como alvo o Sítio arqueológico Donza, onde 

descrevemos desde como esse material foi levado do sitio para o laboratório e reserva 

técnica, bem como descrevemos como foi feito o registro das informações, conservação 

e preservação de acordo com os procedimentos curatoriais e protocolos existentes. 

O material utilizado como referência para tal analise foi proveniente das 

escavações realizadas no sitio arqueológico Donza que se encontra localizado na 

margem esquerda do rio madeira em frente a comunidade Aliança.  

Os trabalhos de campo em arqueologia em geral envolvem muitos profissionais e 

os vestígios exumados, muitas vezes, não têm seus registros uniformizados, causando 

duplicidade de dados, inexatidão ou mesmo erros. Quando estes materiais chegam aos 

laboratórios, dadas as diversas formas de registro que podem ocorrer em campo, 

algumas informações preciosas podem ser perdidas.   

Este material foi escavado por acadêmicos em disciplinas de campo e em 

diversos momentos, dadas as dificuldades de compreender o registro feito em campo, 

houve dificuldades durante a etapa de curadoria.  

Desta feita, apresentamos o protocolo de campo seguido pelos profissionais da 

arqueologia no Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia no 

trato com o material arqueológico cerâmico, enfatizando a realidade encontrada e 

realizando ainda sugestões reais que tem por fim garantir a preservação e conservação, 

seja do material, ou das informações advindas do registro arqueológico, quando da 

escavação. Elencamos e descrevemos, dentro do processo de curadoria, as técnicas 

utilizadas, dentre elas, a higienização, secagem e acondicionamento, realizando uma 

discussão sobre o material arqueológico cerâmico do Sítio Arqueológico Donza, contexto 

da região do estado de Rondônia. 
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Capítulo 1 

Gestão de acervos arqueológicos: Fundamentação teórica 

  

 

Os acervos arqueológicos, devido à diversidade de materiais e ao fato de terem 

estado enterrados durante muito tempo, requerem um gerenciamento estratégico das 

coleções e, consequentemente, das reservas técnicas, que têm como objetivo a 

salvaguarda e conservação adequada dos acervos.  

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise e descrição do protocolo 

curatorial aplicado ao sítio arqueológico Donza, especificamente ao material cerâmico, 

desde a coleta em campo até inserção no laboratório – reserva técnica. Realizando o 

registro das informações referentes à conservação e preservação de acordo com os 

procedimentos de curadoria e documentações dos materiais arqueológicos cerâmicos 

encontrados no sítio arqueológico. O sitio arqueológico Donza que está localizado na 

margem esquerda do rio madeira em frente a comunidade de Aliança e sofreu 

intervenção em duas etapas de campo que ocorreram em 2015 e 2017. 

 De maneira geral, os trabalhos de campo em arqueologia envolvem muitos 

profissionais e os vestígios exumados, muitas vezes, não têm seus registros 

uniformizados, causando duplicidade de dados, inexatidão ou até erros. Quando estes 

materiais chegam aos laboratórios, dadas as diversas formas de registro que podem 

ocorrer em campo, algumas informações preciosas podem ser perdidas.   

Basicamente o que fizemos aqui foi elencar e descrever dentro do processo de 

curadoria, as técnicas utilizadas, dentre elas, a higienização, secagem, triagem e 

acondicionamento para o material arqueológico cerâmico, desde o trabalho de campo 

com coleta dos materiais arqueológicos até o processo de acondicionamento, finalizando 

com problematizações e sugestões. 

Entendemos que uma equipe de arqueologia interdisciplinar desempenha um 

papel de planejamento responsável de escavação e conservadores e os museólogos 

podem contribuir de forma fundamental acrescentando conhecimentos e possibilidades 

de preservação aos recursos arqueológicos. 

A metodologia utilizada para a finalização deste trabalho compreendeu a pesquisa 

bibliográfica, documental e fotográfica a respeito dos procedimentos utilizados nos 

materiais cerâmicos arqueológicos e da intervenção no sitio arqueológico Donza. Foram 

utilizadas, como algumas das principais referências, as pesquisas de Bradley A. Rodgers, 
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especialista em Arqueologia Náutica e Ciência da Conservação, autor do Archaeologist’s 

Manual for Conservation (2004); Lacayo com o título Factores de alteración in situ: 

conservación preventiva de material arqueológico (2001) que descreve os agentes de 

deterioração; García Fortes, S.; Flos Travieso, N. em Conservación y restauración de 

bienes arqueológicos (2008), que aborda o conhecimento sobre os componentes e as 

características dos materiais suscetíveis desaparecer em um sítio arqueológico e a 

relação destes com o meio, no momento da escavação, analisa ainda o papel chave de 

uma correta intervenção de conservação e restauração, detalhando os tratamentos 

específicos para cada tipo de material, suscetíveis de serem aplicados tanto in situ 

quanto em laboratório. 

Um dos caminhos possíveis, ao falar de acervos, inicia-se na tarefa de definir o 

campo das coleções e compreender sua complexidade quando institucionalizado através 

de dispositivos patrimoniais. Por coleção, podemos compreender o conjunto de objetos 

“mantidos temporária ou definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, 

sujeitos a uma proteção especial num local fechado preparado para esse fim, ou 

expostos ao olhar do público” (POMIAN, 1984). 

A gestão de acervos compreende o conjunto de procedimentos éticos, legais, 

teóricos e práticos através dos quais as coleções de museus ou outras instituições de 

salvaguarda são “formadas, organizadas, recolhidas, interpretadas e preservadas” 

(LADKIN, 2004, p. 17). Dentre estes procedimentos, podemos citar ações relativas à 

aquisição, documentação, acesso e uso das coleções, bem como questões referentes à 

conservação dos objetos. Dessa forma, a gestão de acervos objetiva a preservação das 

coleções, em todos os âmbitos, dentro das instituições. A política de gerenciamento deve 

existir fisicamente, e funcionar como um documento-guia para todos os envolvidos no 

trabalho de conservação. 

Um ponto crucial no gerenciamento de acervos é a Conservação, disciplina que 

compreende a conservação preventiva, conservação curativa e a restauração 

(TERMINOLOGIA..., 2010; CALLEJA, 2002). Dentro das instituições, a gestão para a 

conservação exige uma abordagem integrada, pois não se refere somente ao acervo, 

mas também ao prédio e seu entorno; um dos principais espaços de ação da disciplina é 

a reserva técnica, local onde os acervos passam a maior parte de sua existência 

(FRONER, 1997). 

Como visto, a gestão de acervos ultrapassa a mera execução de procedimentos 

técnicos: envolve, antes de tudo, comprometimento e conhecimento do acervo a se 
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preservar. Cada coleção é um universo, com características e demandas próprias e, por 

esse motivo, exige ações específicas de gerenciamento. 

1.1 Gestão e conservação de acervos arqueológicos 

 

Por conservação arqueológica, podemos compreender o conjunto de 

procedimentos e estratégias que objetivam proteger artefatos e outros objetos 

arqueológicos da deterioração (RODGERS, 2004). Estas ações envolvem tanto as 

intervenções in situ durante a escavação, como metodologias para o transporte até o 

repositório, e ainda ações referentes ao armazenamento temporário nos laboratórios e 

permanente nas reservas técnicas, passando também pelas operações relativas às 

exposições (GARCÍA & FLOS, 2008). 

Conforme a TERMINOLOGIA..., 2010, o ICOM-CC adota os seguintes termos: 

‘conservação preventiva’, ‘conservação curativa’ e ‘restauração’, que conjuntamente 

constituem a ‘conservação’ do patrimônio cultural tangível. Estes termos se distinguem 

entre si pelos objetivos das medidas e ações que eles abrangem. 

 

As definições dos termos são os seguintes: Conservação – todas 
aquelas medidas ou ações que tenham como objetivo a salvaguarda do 
patrimônio cultural tangível, assegurando sua acessibilidade às gerações 
atuais e  futuras. A conservação compreende a conservação preventiva, 
a conservação curativa e a restauração. Todas estas medidas e ações 
deverão respeitar o significado e as propriedades físicas do bem cultural 
em questão. Conservação preventiva – todas aquelas medidas e ações 
que tenham como objetivo evitar ou minimizar futuras deteriorações ou 
perdas. Elas são realizadas no contexto ou na área circundante ao bem, 
ou mais frequentemente em um grupo de bens, seja qual for sua época 
ou condições. Estas medidas e ações são indiretas – não interferem nos 
materiais e nas estruturas dos bens. Não modificam sua aparência. 
Alguns exemplos de conservação preventiva incluem as medidas e 
ações necessárias para o registro, armazenamento, manuseio, 
embalagem e transporte, segurança, controle das condições ambientais 
(luz, umidade, poluição atmosférica e controle de pragas), planejamento 
de emergência, treinamento de pessoal, sensibilização do público, 
aprovação legal. Conservação curativa – Todas aquelas ações 
aplicadas de maneira direta sobre um bem ou um grupo de bens 
culturais que tenham como objetivo deter os processos danosos 
presentes ou reforçar a sua estrutura. Estas ações somente se realizam 
quando os bens se encontram em um estado de fragilidade adiantada ou 
estão se deteriorando a um ritmo elevado, de tal forma que poderiam 
perder-se em um tempo relativamente curto. Estas ações às vezes 
modificam o aspecto dos bens. Alguns exemplos de conservação 
curativa incluem a desinfestação de têxteis, a dessalinização de 
cerâmicas, a desacidificação do papel, a desidratação de materiais 
arqueológicos úmidos, a estabilização de metais corroídos, a 
consolidação de pinturas murais, a remoção de vegetação invasora nos 
mosaicos. Restauração – Todas aquelas ações aplicadas de maneira 
direta a um bem individual e estável, que tenham como objetivo facilitar 
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sua apreciação, compreensão e uso. Estas  ações somente se realizam 
quando o bem perdeu uma parte de seu significado ou função através de 
alterações passadas. Baseia-se no respeito ao material original. Na 
maioria dos casos, estas ações modificam o aspecto do bem. Alguns 
exemplos de restauração incluem o retoque de uma pintura, 
reconstituição de uma escultura quebrada, a remodelação de uma cesta, 

a reintegração de perdas em um vaso de vidro. (TERMINOLOGIA..., 
2010). 

 

 

Em se tratando de arqueologia a escavação é a base constitui o mais importante 

dos experimentos, que, como em toda ciência, permite comprovar ou eventualmente 

descartar determinadas hipóteses de trabalho. A própria eleição do sítio onde 

desenvolver os trabalhos de escavação não é ou não deveria ser somente o resultado de 

uma hipótese (GARCÍA & FLOS, 2008).  

Dos sítios, são extraídos grandes volumes de materiais, que irão formar coleções 

e compor os acervos arqueológicos salvaguardados pelos museus, laboratórios e outras 

instituições. A gestão dos acervos arqueológicos se diferencia da curadoria de outras 

tipologias de acervo em diversos aspectos. Primeiramente, pela fragilidade e diversidade 

material dos artefatos; em segundo lugar, por incluir não somente os objetos 

provenientes da escavação, mas também outros materiais e informações associados; em 

terceiro, pelo fato de que inicia – ou deveria iniciar – no planejamento do projeto 

arqueológico, e não somente quando o acervo já se encontra sob a guarda institucional 

(CHILDS & CORCORAN, 2000). 

A especificidade dos artefatos arqueológicos é dada pelo fato de, em sua maioria, 

terem estado enterrados ou submersos durante muito tempo. Quando nesta condição, 

alguns materiais – aqueles que sobrevivem ao tempo e aos fatores de degradação – 

alcançam um estado de estabilidade química, física e biológica com o meio, e os 

processos de degradação são abrandados (WOLF, 2001).  

No momento da extração, entretanto, esses objetos são expostos à atmosfera e 

imediatamente começam a sofrer reações de deterioração. Os materiais, antes em 

equilíbrio, sofrem uma mudança brusca de ambiente, o que acarreta graves 

consequências à conservação. Os artefatos são, desta forma, submetidos a fatores de 

distintas magnitudes, ou até então inexistentes: novas condições mecânicas; 

manipulação; exposição à luz, temperatura e umidade variáveis; contaminação química; 

oxigênio, dióxido de carbono, gases e partículas solidas presente na atmosfera; 

contaminação biológica; etc. (LACAYO, 2001). 
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As causas de degradação do material arqueológico podem ser divididas em 

físicas, químicas e biológicas. As causas físicas são aquelas que se referem aos 

parâmetros ambientais, como temperatura, umidade e luz. No caso de objetos 

localizados sob o solo, a certa profundidade, a temperatura costuma ser mais baixa e 

muito mais constante que a temperatura do ar. Assim, determinados materiais, como 

couro, tornam-se suscetíveis à degradação ao serem expostos a um ambiente de 

temperatura mais elevada, podendo apresentar problemas como deformação e 

rompimentos. No mesmo caso, a exposição à luz, por sua vez, pode ocasionar 

descoloração de pigmentos, deteriorando objetos que apresentem tintas e corantes 

(LACAYO, 2001). 

Os fatores químicos dizem respeito às alterações provocadas pelos fatores físicos 

e que são provocados por elementos externos. A presença de oxigênio é responsável por 

reações de oxidação que acarretarão na corrosão de materiais metálicos como o ferro, 

por exemplo. Além disso, também facilita a proliferação de microorganismos (LACAYO, 

2001). 

As causas biológicas, por fim, são aquelas acarretadas pelo ataque de 

microorganismos e pela presença de excremento de animais. A biodeterioração, 

geralmente comum em materiais orgânicos, corresponde aos danos causados pelo 

acometimento de insetos, cupins, fungos, bactérias, roedores, moluscos, dentro outros. 

Materiais inorgânicos muito porosos, entretanto, também podem ser afetados 

indiretamente por agentes biológicos (LACAYO, 2001). 

As coleções arqueológicas são geralmente volumosas, e contêm uma variedade 

de materiais que atendem a diferentes parâmetros de conservação e também de 

pesquisa. Estas características revestem de complexidade não somente o cuidado no 

momento de resgate dos artefatos, mas seu armazenamento a médio e longo prazo. O 

que se vê atualmente em muitas instituições são coleções organizadas por proveniência 

– no caso, o sítio arqueológico –, fato que vai de encontro às necessidades ambientais de 

cada tipologia de material (WOLF, 2001).  

Este pequeno rastro material é o resultado final de um longo processo. É no 

segundo estágio, coincidindo com o final da existência do grupo humano e da época em 

que estava incluído, quando passa a ser objeto arqueológico. Finalmente seu 

descobrimento ou escavação, fecha o ciclo e interrompe a fase que por imperativo a sua 

adaptação ao meio em que se encontra (enterrado ou submerso), se produzem 

alterações e degradações de seus elementos constitutivos, que ocasionam a perda 

parcial ou total de suas qualidades intrínsecas (GARCÍA & FLOS, 2008).  
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Garcia & Flos (2008) estabelecem uma divisão para tratar das peças oriundas do 

trabalho de campo, classificando-as em matérias primas arqueológicas e objetos 

arqueológicos manufaturados. As matérias primas seriam todo o vestígio arqueológico, 

desde as de origem orgânica e vegetal, exploradas e utilizadas por cada cultura para a 

obtenção dos objetos, até os materiais constitutivos dos seres humanos e das espécies 

animais e vegetais. Dentre os materiais orgânicos, estão a madeira, a lã, o osso, o 

marfim, e outros; dos materiais inorgânicos, fazem parte as rochas ígneas, sedimentares 

e metamórficas. Os objetos arqueológicos manufaturados, seriam aqueles resultantes da 

manipulação da matéria prima, seria o caso da cerâmica, por exemplo. Nestes objetos, 

além de os materiais sofrerem uma mudança na forma física original, uma nova matéria é 

formada em sua estrutura interna. Enquadram-se nesta classificação as cerâmicas, os 

vidros, os metais, as pinturas murais, o mosaico e o couro, sendo este último o único 

material orgânico do grupo. 

Em todas as fases da conservação arqueológica, é fundamental a realização da 

documentação. Esta deve conter itens como fichas de intervenção, nas quais devem 

constar, dentre outras informações, tratamentos realizados, produtos e instrumentos 

utilizados, profissional responsável pela intervenção; registros fotográficos e/ou 

desenhos; exames e análises; mapas e croquis; cadernos de campo; etc. (GARCÍA & 

FLOS, 2008). 

O objetivo da conservação dos bens arqueológicos, é o de prevenir a 

desintegração do objeto quando este é exumado e exposto ao meio. A conservação 

arqueológica deve ser vista como um processo contínuo, que, como parte integrante da 

gestão dos acervos, deve iniciar ainda no planejamento do trabalho de campo, e culminar 

na etapa de curadoria e guarda dos mesmos.  

Após o trabalho de intervenção em campo, os procedimentos e técnicas mais 

elaboradas podem ser executados em laboratório. Nesta etapa, são realizados 

tratamentos de limpeza, consolidação, estabilização, reconstrução, reintegração 

cromática ou volumétrica, etc. A última etapa da conservação arqueológica diz respeito à 

conservação preventiva, dos materiais. É, na realidade, uma ação constante, ininterrupta, 

que termina somente quando o acervo não mais existir. Refere-se, de um modo geral, 

aos processos referentes ao controle ambiental do espaço onde o acervo está 

armazenado: adaptação do edifício, controle do clima e de infestações, controle da 

temperatura, umidade relativa e iluminação, escolha de materiais e mobiliário adequados 

para o acondicionamento e embalagens, dentre outras medidas (GARCÍA & FLOS, 

2008).  
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A cerâmica, que será o objeto de estudo e analise deste trabalho, apesar de ser 

um dos materiais mais estáveis, podem sofrer alterações em função da porosidade de 

seus elementos constitutivos, do contato com a água e da presença de sais, solúveis ou 

insolúveis. Os sais presentes no interior do material cerâmico, quando expostos a uma 

baixa umidade relativa, cristalizam e desencadeiam pressões internas e podem provocar 

quebras e rachaduras. Em um ambiente de alta umidade relativa, por sua vez, os sais se 

dissolvem e formam eflorescências que destroem a área atingida (GARCÍA & FLOS, 

2008). 

Cada uma das cerâmicas arqueológicas, é o resultado de um processo de 

manufatura, reflexo das capacidades técnicas e das qualidades estéticas da civilização, 

do povo, ou do momento em que foi produzida ou utilizada. As matérias primas iniciais da 

cerâmica são a argila, os antiplásticos e a água, que em uma fase posterior se incorpora 

ao calor, como energia imprescindível para fazer dela um material irreversível (GARCÍA & 

FLOS, 2008). As mesmas podem agrupar-se em estáveis ou não estáveis, que seriam as 

que alcançaram uma temperatura de queima adequada para se tornarem irreversíveis ou 

não (GARCÍA & FLOS, 2008).  

De qualquer forma, ressalta-se que na Gestão, a Conservação e Arqueologia, 

assim, se configuram em temas complementares, que devem coexistir para que seja 

alcançada, a preservação dos acervos arqueológicos através da adequada gestão destes 

bens. Os meios para a realização desta parceria são diversos, mas todos deveriam incluir 

a participação integral do profissional conservador nos projetos arqueológicos. 
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Capítulo 2 
Protocolos que lidaram com o material cerâmico, da exumação 

ao depósito em laboratório, no sítio arqueológico Donza. 
  
 

 
2.1 Sítio Arqueológico Donza 

 

O sítio arqueológico Donza está implantado em um barranco, nas coordenadas 

(UTM DATUM WGS84) da tabela 1, a aproximadamente 35 km da cidade de Porto Velho, 

em linha reta, e 49 km por via fluvial descendo o rio Madeira, e a 20 km em linha reta da 

sede do distrito de São Carlos, na foz do rio Jamari, ou a 32 km por via fluvial, subindo o 

rio Madeira. O local fica na comunidade de Itacoã e nas proximidades das comunidades 

de Cujubim e Aliança, na margem direita do rio Madeira e São Carlos na margem 

esquerda. 

  

Tabela 1– Delimitação, a partir dos registros arqueológicos observados na barranca do Rio Madeira, 
da dimensão do sítio Donza. 

Meridiano 
Coordenada 

eixo E-W (x) 

Coordenada 

eixo N-S (y) 

20L 433908E 9050209N 

20L 433873E 9050241N 

20L 433845E 9050264N 

20L 433771E 9050289N 

 

 
Figura 1 - Localização do sítio Donza. Fonte: Google Earth, 2015. 
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Figura 2 - Inserção do Sítio Donza na margem esquerda do rio madeira, próximo ao lago Pau 
D’Arco, e na margem direita o rio Candeias, afluente do Jamari. Fonte: Google Earth, 2015. 
 

 

O Sítio Donza encontra-se em um dique aluvial, em meio a uma planície de 

inundação, entre 56 e 57m acima do nível do mar, nos pontos registrados, a 31 km, em 

linha reta, à oeste da cidade de Porto Velho/RO. No momento da verificação do mesmo, 

a vegetação secundária era composta basicamente por gramíneas, trepadeiras; poucos 

exemplares de vegetação primária e ainda uma pequena plantação de manihot 

esculenta.  

Foi possível perceber ainda uma intensa erosão-deposição nas margens do Rio 

Madeira no local de inserção do Sítio Donza. Acredita-se que as paisagens dinâmicas e 

variabilidade sedimentar envolvidas no processo dos depósitos das planícies de 

inundação no Rio Madeira são os principais fatores responsáveis pela perda do sítio em 

questão. (RELATÓRIO DARQ DONZA, março de 2015). 

 
Figura 3 – Presença de plantação de manihot esculenta em cima de depósitos fluviais. Foto: 

Eduardo Bespalez. DARQ/UNIR. 
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A partir de imagens recuperadas do Google Earth nos anos de 2001, 2009, 2011 

e 2013, é possível visualizar esse processo de erosão junto ao Sítio Donza, nas figuras 

abaixo. 

 

Figuras 4 e 5 – Imagem Google Earth em 2001 e 2009. 

 

Figuras 6 e 7 - Imagem Google Earth em 2011 e 2013. 

 

 

2.2 Sítio arqueológico Donza: Histórico das pesquisas. 

 

 

2.2.1 Campo março de 2015 

 

Alguns moradores da comunidade de Itacoã, na margem esquerda do rio Madeira, 

localizada a 35 km a da cidade de Porto velho, observam há anos a presença de 

fragmentos de vasilhas cerâmicas e líticos polidos em um local junto ao barranco do rio 

Madeira, na propriedade do Sr. Atriquilino Acácio de Souza, mais conhecido como Seu 

Donza. Nos últimos anos o Sr. Cladeilson Ferreira Mendonça, morador da comunidade, 

comunicou a sua sobrinha Fernanda Mendonça Brasil, atualmente estudante do Curso de 

Bacharelado em Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sobre a 

presença de vasilhas cerâmicas inteiras e fragmentadas no barranco do rio. Esta entrou 
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em contato com os professores do Departamento de Arqueologia da UNIR, que 

posteriormente visitaram o local para averiguação que, acompanhados pelo Sr. 

Cladeilson, verificaram o local e constataram a existência de um sítio arqueológico. 

Diante disso, desenvolveram um Relatório e foi enviado ao Instituto do Patrimônio 

Histórico Nacional (IPHAN), juntamente com a ficha de registro de sítio, para providenciar 

o seu registro e informar este órgão sobre as condições de conservação que o sítio 

estava exposto.  

Nesta etapa foi verificada a barranco do rio, e percebeu-se que estavam visíveis 

algumas vasilhas cerâmicas inteiras e semi-inteiras, e sedimento (terra preta) caído com 

fragmentos. Enquanto estávamos no local, caíam porções de sedimento, de acordo com 

o movimento das águas, bastante navegadas por embarcações que transportam produtos 

entre Manaus e Porto Velho. (RELATÓRIO DARQ DONZA, março de 2015). 

 

 
Figuras 8 e 9 – Fragmentos doados e em processo de higienização Fragmentos doados e em 
processo de higienização. Fotos: Eduardo Bespalez e Silvana Zuse, respectivamente, 2015. 

 

 

Segundo relatos do Sr. Donza, ele observa a presença dos materiais 

arqueológicos nesta área há mais de 15 anos, quando fez uma pastagem no local, bem 

como a erosão do sito pela ação do rio. Ele acredita que cerca de 20 metros do sítio 

devem ter sido erodidos. O Sr. Cladeilson, que nos acompanhou ao local, nos informou 

que ele observa há cinco anos a erosão da barranca e o consequente aparecimento de 

vasilhas cerâmicas, processo que segundo ele se intensificou após a construção das 

usinas no rio Madeira. Ele realizou a coleta de alguns fragmentos que estavam soltos no 

barranco e doou ao Departamento de Arqueologia na ocasião da visita. (RELATÓRIO 

DARQ DONZA, março de 2015). 
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2.2.2 Campo setembro de 2015 

 

Tendo sido confirmada a presença de um sítio arqueológico no lugar, localizado 

na margem esquerda do baixo curso do rio Madeira, nas proximidades das comunidades 

de Itacoã, Cujubim e Aliança, elaborou-se, em conformidade com as diretrizes do IPHAN, 

um Relatório de vistoria, com o intuito de prestar informações e realizar um pedido de 

providências em relação ao sítio, já que a integridade do mesmo encontrava-se e ainda 

encontra-se seriamente ameaçada pelos processos erosivos desencadeados pelo fluxo 

do rio Madeira.  

No dia 15 de setembro de 2015 uma equipe com professores da UNIR, 

representantes da comunidade, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), com 

apoio do Exército Brasileiro fizeram uma visita no sítio arqueológico, visando verificar as 

atuais condições do local. Por ser uma época de maior vazão do rio, estavam expostos 

no barranco uma grande quantidade de fragmentos de vasilhas cerâmicas e materiais 

líticos, sendo consenso entre os arqueólogos da equipe o caráter de extrema urgência na 

realização das pesquisas na área, a fim de realizar a coleta destes materiais e realizar a 

escavação e retirada de algumas vasilhas cerâmicas que encontravam-se expostas na 

parte mais alta do barranco, antes da próxima cheia, evitando assim a destruição total 

das mesmas. (RELATÓRIO DARQ DONZA, setembro de 2015). 

Ressaltamos que a partir desta visita desenvolveu-se um Projeto de escavação 

emergencial que foi enviado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 

que concedeu portaria para a Professora Juliana realizar os trabalhos em 24 meses (de 

2015 a 2017); Processo n. º 01410.000450/2015-28; Projeto: Salvamento Emergencial do 

Sítio Arqueológico Donza; Área de Abrangência: Itacoã, Porto Velho, Estado de 

Rondônia; PORTARIA N 63, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

 

2.2.3 Campo novembro de 2015 

 

Em 20 a 30 de novembro de 2015 realizou-se a primeira etapa de campo no sítio 

arqueológico Donza, onde, além de desenvolver o Projeto portariado Salvamento 

Emergencial do Sítio Arqueológico Donza, ampliou-se os objetivos com o 

desenvolvimento das Disciplinas obrigatórias ARQ30087 Métodos e Técnicas em 
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Arqueologia - Campo I (80) para a turma do 3º PERÍODO; ARQ30106 Estágio de campo 

8º Período (Turma 2011/2) e ARQ30106 Estágio de campo (80) 8º Período (Turma 

2012/2) do Curso de Bacharelado da UNIR, a fim de permitir a continuidade do segmento 

ensino. Desta feita ressalto que iniciei este trabalho de monografia com participação 

direta em todas as atividades que serão descritas neste capítulo relacionadas ao ano de 

2015. Estou como observadora participante dos trabalhos, desenvolvendo todas as 

etapas. 

O objetivo dos trabalhos em novembro de 2015 tinha como pressuposto, além 

contribuir para ampliar o conhecimento sobre a Arqueologia no Estado de Rondônia e na 

Amazônia, investigar o sítio arqueológico Donza, em Porto Velho/RO, cuja integridade 

está ameaçada pela dinâmica fluvial e sedimentar do Rio Madeira. Apesar dos 

acréscimos observados nos últimos anos, estudos arqueológicos sistemáticos na região 

do sudoeste amazônico ainda são escassos. No entanto, a arqueologia desta área tem 

demonstrado ser crucial para o entendimento da trajetória histórica e cultural da 

ocupação humana na Amazônia, com indícios de ocupações indígenas antigas, datadas 

no Holoceno inicial, sucedidas por uma longa sequência de ocupações pré-históricas, 

caracterizadas por uma grande diversidade cultural, e históricas, a partir da chegada dos 

conquistadores e colonizadores de origem europeia (ALMEIDA, 2013; CRUZ, 2010; 

GOMES, 2013; MILLER, 2009; MILLER et al., 1992; NEVES, 2012; OLIVEIRA, 2013; 

PESSOA, 2015; ZIMPEL, 2010; ZUSE, 2014). (RELATÓRIO DARQ DONZA, novembro 

de 2015). 

O Protocolo de Campo que foi utilizado para os trabalhos no Sítio Donza (2015), 

foi adaptado de Protocolo de Campo de Kipnis (2010) e atualizado em 2017 após a 

verificação de algumas modificações necessárias. 

Essa etapa de campo permitiu a realização de estudos em quatro áreas de 

escavação com prioridade para a exumação das vasilhas evidentes no perfil visível no 

período de seca do Rio Madeira. Área I: vasilha 2; área II: vasilhas 1 e 4; área III: vasilha 

3; área IV: vasilhas 7, 8, 9 e 11. As vasilhas 5, 6 e 10 foram coletadas no barranco, 

realizou-se ainda coleta de superfície em quadras pré-definidas na área do barranco. 

A coleta de superfície realizada em 2015 proporcionou a delimitação de uma área 

de dispersão de materiais arqueológicos que estão perdendo-se nas águas do Rio 

Madeira, no sentido noroeste-sudeste. 

 

 

2.2.4 Campo julho de 2017 
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A etapa de campo em julho de 2017 teve o objetivo de dar continuidade à 

pesquisa arqueológica no sítio Donza, a fim de compreender parte do seu contexto, 

menos alterado e ou impactado pelo processo de erosão provocado pelas águas do 

Madeira, além de coletar dados que possam contribuir com a tarefa de desvendar a 

diversidade espaço-temporal e cultural no Sitio Donza, alto rio Madeira, em Porto 

Velho/RO e assim perceber os significados das paisagens e dos saberes locais que 

interligam as ocupações humanas na região ao longo dos milênios, bem como ministrar 

disciplina de campo, ARQ Métodos e Técnicas em Arqueologia - Campo I (80) para o 6º e 

7 PERÍODO, duas turmas de alunos do Curso de Bacharelado em Arqueologia da 

Universidade Federal de Rondônia. (RELATÓRIO DARQ DONZA, 2017). 

Nesta etapa de campo, não realizei a participação direta e as observações 

realizadas partiram da leitura dos relatórios e das fichas de campo. 

Na prática realizou-se a abertura de duas unidades, (2mx1m); a delimitação 

horizontal e vertical do sítio com o uso de bocas de lobo na realização de furos-testes de 

20 cm de abertura de 20 em 20 com de profundidade até atingir níveis estéreis. Foi 

realizada de 100 em 100 metros horizontalmente; a evidenciação de um perfil na 

barranca do Rio Madeira de 2,50m x 2,00, a fim de verificar a estratigrafia dessa área do 

sítio e finalmente a coleta de sedimentos para análises químicas, mineralógicas e de 

textura, visando entender sua composição, assim como os agentes responsáveis pela 

sua deposição, para possivelmente determinar distintas atividades e usos do solo no 

passado, fazendo correlações crono-estratigráficas através de datações radiocarbônicas, 

termoluminescência e luminescência oticamente estimulada (KIPNIS E SCHEEL-YBERT, 

2005; SCHEEL-YBERT ET AL, 2005-2006; KERN, 2009). Foram coletadas amostras de 

carvão em contextos específicos (área da escavação das unidades (in situ e peneira 

seca) e área do Perfil), para a realização de futuras datações por radiocarbono, e assim 

estimar as idades em que o sítio foi ocupado, em termos absolutos. 

 

 

2.3 Atividades de Campo: Procedimentos metodológicos 

 

Segundo Relatório Donza (2017) o trabalho de campo focou nas ocupações 

anteriores ao período da colonização, porém, dando voz a comunidade viva. Objetivou 

conhecer as ocupações neste local de gentes, bem como, minimizar as perdas de 

informações já causadas pelo rio em seu contexto arqueológico. O Sítio estudado foi 
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identificado e registrado através de um pedido de um morador local, conforme exposto 

anteriormente. Já na primeira visita onde realizou-se somente identificação visual e 

registro fotográfico da área, percebeu-se a relevância e o perigo de desaparecimento do 

mesmo, diante das turbulentas águas do Rio Madeira. 

As etapas de campo levaram em consideração a realização emergencial da 

pesquisa arqueológica, na tentativa de contribuir com a tarefa de desvendar a diversidade 

espaço-temporal e cultural no alto rio Madeira, em Porto Velho/RO, e perceber os 

significados das paisagens e dos saberes locais que interligam as ocupações humanas 

na região ao longo dos milênios. 

Documentação gerada em campo1: Documentação fotográfica2. Para escavação 

de unidade: Ficha de unidade de escavação; Ficha de nível; Ficha de Número de 

Proveniência; Croqui da estratigrafia da unidade. Carvões bons para datação devem ser 

destacados nas fichas dos carvões de peneira, sendo informados nas etiquetas do 

material e nas fichas de escavação, pois serão armazenados separadamente no 

laboratório. O mesmo procedimento deve ser aplicado para sementes queimadas e 

fragmentos de ossos, que serão armazenados separadamente no Laboratório. 

 

Ficha de unidade de escavação 

A ser preenchida ao final da escavação da unidade a que se destina. 

Projeto: Indicar o nome do projeto. 

Localidade 1: Nome do Sitio Arqueológico. 

Localidade 2: Localização mais precisa possível do local da sondagem. 

Coordenadas UTM: Indicar as coordenadas do sistema UTM (Universal Transverse 

Mercator) e Elevação. Indicar o erro (±) na leitura do GPS. 

Datum de Mapa: Indicar qual datum está sendo utilizado (SAD’69 ou WGS84, etc). 

Unidade de sondagem: Indicar o nome/UTM da unidade de sondagem. 

                                                           
1
 Anexo. 

2 Fotos das atividades: caminhamento, furos, peneiramento, investigação do piso, investigações 

oportunísticas (e.g., barrancos de rio, perfil de estrada, raízes caídas, buracos, erosões, etc.); fotos 
da vegetação do local; fotos da paisagem (topografia, visibilidade); fotos do sítio arqueológico: 
material arqueológico em superfície, vegetação, edificações, furos testes, sondagens, etc. O 
objetivo é caracterizar o sítio arqueológico através de imagens; fotos da sondagem com e sem 
escala e indicação do norte: sedimento, estruturas, material arqueológico, etc; fotos de pelo menos 
o perfil norte, e outros se forem necessários; limpar perfil, piso da quadra, etc. antes de tirar foto; 
limpar o entorno da unidade, baldes, pás, mochilas, cadeiras etc. para que não apareçam na foto; 
descarregar as fotos diariamente para ver a qualidade, luz, foco, etc. 
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Profundidade: Indicar a profundidade máxima atingida ao final da escavação da 

sondagem (e.g., 60 cm). 

Dimensões: Indicar as dimensões da sondagem, comprimento e largura (e.g., 1 m). 

Amostras coletadas: Indicar e descrever amostras coletadas, como sedimento, amostras 

para datação, matéria-prima, etc. Indicar intervalos de NP fornecidos e utilizados para 

aquela sondagem. 

Unidade geomorfológica: Informar a unidade geomorfológica na qual o sítio se insere: 

Serra: Terrenos acidentados com fortes desníveis, frequentemente aplicados a escarpas 

assimétricas, possuindo uma vertente abrupta e outra menos inclinada. Conjunto de 

montanhas, morros, ou encostas de uma escarpa. 

Planalto: Termo geral utilizado para designar regiões da superfície terrestre de relevo 

suave, porém de altitude relativamente mais elevada, podendo ou não ser contornada por 

relevos mais rebaixados, apresentando, contudo, sempre em um dos lados, um desnível 

altimétrico abrupto. (IBGE) 

Planície: Termo genérico referente a qualquer área plana ou suavemente ondulada de 

dimensões variadas que ocorre mais frequentemente em áreas de baixa altitude, e onde 

são predominantes os processos de deposição e acumulação de sedimentos. (IBGE) 

Planície aluvial: Porção do vale do rio que é coberta pela água durante os períodos de 

inundação, correspondendo, em verdade, ao chamado leito maior. O mesmo é coberto 

por sedimentos aluviais, os quais no decorrer do tempo geológico dão lugar aos terraços. 

(IBGE) 

Planície de inundação: Área aluvial, relativamente plana, adjacente ao canal e sujeita a 

inundações periódicas. (IBGE). 

Compartimento topográfico: Indicar a implantação do sítio na paisagem conforme o 

regime evolutivo. 

Regime relictual: Topo 

Regime erosivo: Meia-encosta 

Regime deposicional: Base de vertente, Planície de Inundação ou Rio 

Vegetação Atual: Indicar o tipo de vegetação que se encontra atualmente na área do 

sítio. 

Descrição: Caracterizar a unidade de escavação: solo, sedimento, material arqueológico. 

 

 

Ficha de nível de escavação 
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Deve-se preencher uma ficha para cada nível da escavação, mesmo se 

apresentar-se como estéril arqueologicamente. A nomenclatura da Camada seguira do 

topo pra base com letras, onde na maior parte das vezes a camada “A” será a camada 

orgânica ou húmica. 

Noções teóricas para a descrição da ficha: 

Solo/Sedimento 

Solo: O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS – EMBRAPA, 1999) define 

solo como uma coleção de corpos naturais constituídos por partes sólidas, líquidas e 

gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que 

ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, 

contêm matéria viva e podem ser vegetados na natureza, onde ocorrem. Ocasionalmente 

podem ter sido modificados por atividades humanas. 

Sedimento: matéria depositada por processos naturais. Detrito rochoso resultante da 

erosão, que é depositado quando diminui a energia do fluido que o transporta, água, gelo 

ou vento. As características dos sedimentos dependem da composição da rocha 

erosionada (erodida), do agente de transporte, da duração do transporte e das condições 

físicas da bacia de sedimentação. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e 

litificação dos sedimentos. Os sedimentos e as rochas sedimentares formadas por eles 

são classificados de acordo com o tamanho de grão (granulometria). 

Textura: A textura refere-se à composição granulométrica do sedimento (“tamanho dos 

grãos”). Utilizamos a classificação internacional proposta por Atterberg (1912). 

As classes textura são divididas em: areia, silte, argila, areia franca, franco, franco argilo-

arenoso, franco argiloso, franco arenoso, argila arenosa, muito argiloso, argila siltosa, 

franco argilo-siltoso, e franco siltoso. 

Granulometria: cascalho, areia, silte ou argila. 

Consistência: A consistência significa as manifestações das forças físicas de coesão e 

adesão que se verificam no solo, conforme variações dos teores umidade, dividida em 

seco e úmida. O solo seco é caracterizado pela dureza e tenacidade e o solo úmido pela 

friabilidade.  

A descrição abaixo segue a descrição de Santos et al. (2005). 

Nódulos e concreções minerais: Nódulos são corpos cimentados que podem ser 

removidos intactos do sedimento, carecendo de uma organização interna ordenada. Já 

as concreções minerais, que também são corpos cimentados que podem ser removidos 

intactos do sedimento, apresentam simetria interna organizada em torno de um ponto, de 

uma linha ou de um plano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_sedimentar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Granulometria&amp;action=edit
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Forma: Esférica, irregular e angular. Cor: Utilizar termos simples, como: preto, vermelho, 

branco, etc. Natureza: a presumível natureza do material do qual o nódulo ou concreção 

é principalmente formado deve ser dada, por exemplo: concreções ferruginosas. Ex. 

Nódulo pequeno (0,25 cm), macio, esférico, preto, ferruginoso. 

Atividade biótica: Indicar presença de raízes, insetos, casulos, etc. 

Observações: Comentários gerais sobre a unidade escavada e atividades realizadas, 

como metodologia empregada (e.g., escavação por níveis artificiais de 10 cm), presença 

de água na sondagem, presença de grandes matacões, etc. 

 

Ficha de número de proveniência (NP) 

Para cada unidade, deve-se preencher uma ficha de NP. Sugere-se que cada 

unidade tenha uma ficha separado, para melhor organizar os dados posteriormente. Esta 

ficha deve ser entregue ao Professor Responsável pela disciplina assim que a unidade de 

escavação seja concluída, para que em laboratório confira-se o material arqueológico 

coletado e o intervalo de NP atribuído pelo responsável do sitio. 

A atribuição NP deve seguir o procedimento abaixo: 

Para cada unidade a ser aberta, o responsável pelo sitio indica um intervalo de NP (ex. 

Unidade 387500/902600 – intervalo NP: 1-50). 

Para cada nível de escavação, o responsável pela unidade atribui um NP diferente (ex. 

Nível 0-10, NP 1). Este NP 1 será o mesmo para qualquer material arqueológico deste 

nível, mesmo para coleta posterior de AVC (amostra de volume constante). Caso haja 

carvão para datação plotado no nível, estruturas, feições, cerâmicas diagnósticas ou 

outros materiais que julgue interessante diferenciar, deve-se utilizar um digito. Neste 

caso, por exemplo, uma cerâmica com decoração do nível 0-10, receberá o NP: 1.1. 

Perfil: caso seja feita uma coleta de material arqueológico proveniente do perfil 

desenhado, após o encerramento das escavações, sugere-se um novo NP. Dessa forma 

no desenho deve ser indicado o NP do perfil e nas peças desenhadas no croqui, apenas 

os dígitos são suficientes para identificar este material. 

 

Para desenho de perfil estratigráfico 

Estratigrafia: Estratigrafia é uma área dos estudos de geociências preocupada 

com a descrição, a origem, e relações espaciais e temporais das camadas rochosas 

(Stein 1992). As relações das camadas rochosas são determinadas utilizando os 

princípios de superposição, cruzamento, inclusão e inconsistência. Esses princípios 

funcionam mais claramente quando aplicados a uma escala local. Para seqüências de 
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rochas geograficamente separadas utilizam-se fósseis para determinar as idades 

relativas dos estratos, dos ambientes de deposição, e evidências de evolução, com o 

intuito de correlacionar seqüências descontinuas. Correlações entre camadas rochosas 

geograficamente separadas também são feitas através de técnicas de datação 

cronológica como: radiocarbono (carbono-14), polaridade magnética e inclusões 

isotópicas (e.g., urânio, argônio, estrôncio potássio). A estratigrafia alcança estas 

diretrizes através de uma metodologia e uma nomenclatura normatizada. A ideia de que 

qualquer sequência de estratos pode ser organizada segundo múltiplas sequencias, e de 

que unidades estratigráficas são baseadas em observações diretas das características 

tangíveis dos estratos é fundamental para a estratigrafia. Essas observações são 

independentes das interpretações a respeito de seus significados. Em arqueologia são 

raras as tentativas de normatizar a nomenclatura e as metodologias de estratigrafia 

arqueológica (Gasche & Tuncha 1983; Stein 1987, 1992). Stein (1992:74) propõe uma 

normatização da nomenclatura, termos estratigráficos arqueológicos, e procedimento 

estratigráficos que visam aproximar os estudos modernos de estratigrafia com os estudos 

tradicionais de estratigrafia arqueológica. Stein sugere que sejamos explícitos no uso das 

práticas estratigráficas no intuito de criar correlações regionais mais acuradas (i.e., 

histórias culturais) e de reconstituir a formação do sítio (i.e., tafonomia) de forma mais 

precisa. Stein parte da terminologia estratigráfica moderna e sugere adições conceituais 

relevantes à arqueologia. 

Para a descrição da estratigrafia visualizada nas unidades de escavação, sugere-

se utilização de LETRAS para a descrição de CAMADAS, do topo para a base. Caso seja 

possível diferenciar a camada humica ou orgânica, esta deve ser denominada Camada 

“A”, independentemente da sua espessura. 

Cor: A cor de um sedimento é obtida pela comparação com as Tabelas de Cores de 

Munsell (Munsell Soil Color Charts). Cada tabela é composta de uma matrix 

tridimensional de três variáveis que combinadas servem para descrever todas as cores 

presente nas tabelas. Estas variáveis são denominadas pelo sistema de Munsell como 

Hue (matiz), Value (valor) e Chroma (croma). O objetivo de se utilizar as Tabelas de 

Cores de Munsell, internacionalmente utilizadas e reconhecidas, é o de ser o mais 

objetivo possível na descrição das cores. Com o intuito de minimizar o viés individual no 

registro de cores somente uma pessoa (normalmente o coordenador da escavação) é 

que faz a identificação. 

Hue (matiz) – indica a cor em relação ao vermelho, amarelo, verde, azul e violeta. 
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Value (valor) – indica a tonalidade (luminosidade) da cor e é dividida de zero (preto 

absoluto) a dez (branco absoluto). 

Chroma (croma) – indica a intensidade ou pureza da cor (ou a distância do neutro da 

mesma luminosidade), começa do zero (cinza neutro) e aumenta em intervalos iguais até 

aproximadamente vinte, que não existe para solos. Para cromas absolutas (cinza, branco 

e preto puros), para os quais a croma é zero e não têm matiz, a letra N (neutro) é 

utilizada no lugar da designação de matiz. 

As cores exibidas individualmente nas Tabelas de Cores são de um matiz 

constante, designadas por um símbolo no canto superior direito da cartela (e.g., Gley 2, 

7.5YR). Verticalmente lê-se o valor e horizontalmente lê-se a croma. O nome da cor 

associada à cada combinação de matiz, valor e croma é dada n tabela adjacente. Na 

descrição de facies, níveis, perfis, etc deve-se utilizar o nome da cor e entre parênteses 

as referências para matiz, valor e croma. O ideal para a leitura da cor é que ela seja feita 

com amostras úmidas e secas. 

É comum que ocorram camadas caracterizadas pela presença de várias cores, 

neste caso utiliza-se a denominação variegado ou mosqueada. Nesse caso, todas as 

cores presentes são descritas de acordo com a Tabela de Cores e indica-se a cor 

predominante (i.e., cor de fundo) ou cores predominantes, e cor ou cores das manchas 

existentes (e.g., outras cores observadas que não a cor de fundo). 

Quando a camada tiver várias cores, mas não houver predominância perceptível 

de determinada cor constituindo fundo, ele será descrito como apresentando coloração 

variegada, com o registro das cores mais perceptíveis. 

 

Preenchimento da etiqueta do material embalado 

 

 

Figura 10 – Etiqueta para material arqueológico. Fonte: DARQ-UNIR. 
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Em 2017 atualizou-se o Protocolo de Campo Sítio Donza, adicionando-se o 

Protocolo de escavação de contextos funerários (sepultamentos e depósitos (ficha-

campo3)). 

 

1. Identificação do Remanescente ósseo: 
 
( ) Identificável ( ) Não identificável 
( ) Humano ( ) Faunístico 
 
1.1 Se fauna:  
( ) mamífero ( ) réptil ( ) quelônio ( ) peixe ( ) ave ( ) não identificado 
 
1.1.1 Grau de preservação do remanescente ósseo: 
( ) íntegro ( ) friável ( ) fragmentado ( ) esfarelado 
 
1.1.2 Quantidade ______________ 
 
1.2 Se Humano: 
1.2.1 Grau de preservação do remanescente ósseo: 
( ) íntegro ( ) friável ( ) fragmentado ( ) esfarelado ( ) não identificado 
 

1.1.1 e 1.2.1  

Íntegro: quando o osso encontrado in situ apresenta todas as partes (proximal, mesial e 

distal) observáveis, admitindo-se pequenas fraturas.  

Friável: quando o osso é passível de sofrer esfacelamento e capaz de esboroar-se.  

Fragmentado: quando o osso encontrado in situ apresenta-se em partes.  

Esfarelado: quando o osso encontrado in situ apresenta-se reduzido a pó, transformado 

em farelo. 

 
1.2.1.1 Se íntegro: 

( ) completo ( ) incompleto 
( ) articulado ( ) desarticulado 
 
1.2.1.1.1 Tipo de articulações: 
( ) estritas ( ) quase-estritas ( ) soltas ( ) sem articulação. 
 
______________________________________________________________________________ 
Acima descrever relação entre ossos que não se articulam (ex.costelas) se presentes. 

 

1.2.1.1.1 As articulações entre os ossos podem ser classificadas em:  

Estritas: quando não há espaço entre os ossos e que eles estão em posição anatômica. 

Quase-estritas: quando há presença de leves torções ou deslocamentos, de até 

aproximadamente 1cm, entre ossos que se articulam. 

                                                           
3 Ficha elaborada e adaptada de Adaptado de RAPP PY DANIEL (2009) definido a partir de Buikstra e 

Ubelaker (1994) Duday (2005), Dupras et al. (2006), Haglund (2002), Rocksandic (2002), Sorg e Haglund 

(2002), Ubelaker (1999)., urante a disciplina de Bioarqueologia, turma 2014-2, RIBEIRO, G. Leandro; VÊNERE, P. 

Pedro; COSTA, S. Mayara Simey; SANTOS, S. Eliamagda; SANTI, R. Juliana. 
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Soltas: quando há proximidade entre as extremidades que se articulam, mas há 

distanciamento e torções de aproximadamente 90º graus ou mais. 

Sem articulação: no caso de ossos que não se articulam diretamente, por exemplo as 

costelas: o fato de ossos estarem ou não na posição anatômica também são indícios de 

movimentos.  

No caso de sepultamentos secundários anotar a organização dos ossos (em feixe, 

posição do crânio, etc.). A identificação das faces de aparição dos ossos, em relação ao 

plano anatômico permite verificar a natureza dos giros, torções e inversões dos ossos. 

 

2. Tipo de contexto funerário:  
( ) sepultamento ( ) depósito 
 

2. Depósito: quando os restos humanos estão dispersos sem organização, sem a 

verificação de anexos funerários.  

Sepultamento: para que um corpo ou elementos sejam considerados como sepultamento 

é necessário que haja intencionalidade da parte dos vivos de enterrá-lo. Nesse caso o 

sepultamento faz parte de um ritual, mesmo que este seja muito breve. 

 

3. Tipo de depósito 
( ) primário ( ) secundário  

 

3. Depósito primário: é fruto de um ato intencional. Esse gesto não é ligado a rituais 

funerários, geralmente essa ação está ligada a reorganizações de cemitérios e ou 

sepultamentos. Depósito secundário: provém de um gesto não intencional. Assim os 

restos podem ser enviados para outro local, sem que esse tenha sido o objetivo da ação. 

O transporte dos restos é um resultado secundário e não o objetivo do transporte, 

podendo nem ser percebido pelo autor. 

 

4. Tipo de sepultamento 
( ) primário ( ) secundário  

 

4. Sepultamento primário: identificados a partir das relações anatômicas entre os ossos, 

onde é possível determinar que a decomposição das partes moles acontecera in situ. 

Sepultamento secundário: enterramentos de ossos “secos”, onde não há (ou há pouca) 

organização anatômica, mas onde a presença de uma organização é evidente (ex. ossos 

longos em feixe com crânio por cima). O enterramento definitivo é precedido de uma fase 

de decomposição ou descarnamento das partes “moles” que acontece em geral em um 
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local de transição. Portanto o corpo do indivíduo é tratado antes de ser enterrado 

definitivamente. 

 

4.1 Se primário:  
( ) direto  
( ) indireto _____________________________ 
 
4.2 Se secundário: 
( ) direto  
( ) indireto_________________________________ 

 

4.1 e 4.2 Sepultamento primário 

Direto: Os sepultamentos colocados diretamente na terra e são às vezes distinguíveis 

pelo posicionamento de ossos em posições de “desequilíbrio”.  

Indireto: Quando existe um material entre o corpo (ou ossos) e a terra, o sepultamento é 

considerado como indireto (em vasilha, cestaria, tecidos, esteira, etc.). Se o elemento for 

orgânico ele pode se decompor criando espaços vazios importantes e permitindo que 

ocorra movimentação dos ossos. 

Descrever os elementos. 

 

4.1.1 Se primário e direto 
( ) estendido ( ) fletido  
 
4.1.2 Se primário e indireto: 
( ) estendido ( ) fletido   
 
4.2.1 Se secundário e direto 
( ) desarticulado ( ) cremado 
 
4.2.2 Se secundário e indireto 
( ) desarticulado ( ) cremado 

 

4.1.1; 4.1.2; 4.2.1 e 4.2.2 

Para identificar a posição do corpo dentro da cova, leva-se em conta a posição da coluna, 

das pernas, dos braços e do crânio. 

Estendido: decúbito dorsal: indivíduo de costas; decúbito lateral: indivíduo de lado; 

decúbito ventral: indivíduo de frente. 

Fletido: pernas fletidas: pernas dobradas. 

Desarticulado: partes sem relação anatômica. 

Cremado: redução de um corpo a cinzas através do processo de queima, ou presença de 

queima nos ossos.  
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5. 
Verificar a delimitação aproximada da cova. 
Sepultamentos devem ser trabalhados como entidades inteiras. 
Expor o máximo de osso e articulações possíveis. 
Registro fotográfico e desenho do sepultamento dos detalhes das articulações e/ou associações 
de ossos. 
Fotos amplas para contextualização. 
Desenho geral mostrando todos os elementos ósseos visíveis. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
 

a) Descrever a posição de todos os elementos ósseos e suas relações. 
b) Descrição da relação anatômica geral e detalhada. 
c) Identificação dos elementos ósseos. 
d) Estimar o número mínimo de indivíduos. 
e) Estimar sexo e idade, se a preservação permitir. 
f) Identificar face de aparição dos ossos. 
g) Medir todos os ossos in situ. 
h) Identificar efeitos de delimitação da cova. 

 

5. h)  

Efeito de parede: quando um elemento se encontrava mantido em situação instável, 

porque ele se apoia (ou apoiava) em uma estrutura impedindo a sua queda. Não está 

necessariamente relacionado à presença de uma parede e sim de “algo” que mantém o 

osso ou outro elemento em sua posição (parede, terra, limites de cova, etc.). 

Efeito de restrição ou de compressão: Esse efeito é visível em algumas articulações do 

corpo (posição das clavículas, dos coxais, dos pés, das mãos, das costelas) que 

demonstram que algum elemento diminuiu o espaço de decomposição do corpo, 

comprimindo-o (ex: saco ou amarração). 

 

i) Identificar tipo de preenchimento da cova. 

 

i) Progressivo: onde o espaço vazio criado pela desaparição das partes “moles” do corpo 

é preenchido imediatamente, não permitindo que haja movimentação dos ossos ou outros 

elementos. De acordo com o desaparecimento das partes, o sedimento toma seu lugar 

em seguida, impedindo que ossos em posições instáveis caiam (sepultamentos 

primários). 

Rápido: sedimento inserido em cima do indivíduo de forma instantânea (sepultamentos 

secundários). 
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Lento: quando o preenchimento do espaço vazio criado pela desaparição das partes 

“moles” do corpo não é imediato, permitindo que haja movimentação dos ossos ou outros 

elementos. 

 

j) Desmontagem do sepultamento elemento ósseo por elemento ósseo 
k) Atribuição de número individual por elemento 
l) Medir a profundidade da base do osso. 
m) Descrição detalhada de todos os elementos visíveis (materiais arqueológicos que acompanham 
o registro funerário verificado) 

 
 

6. Identificação dos processos tafonômicos: 
( ) Fatores tafonômicos Internos 
( ) Fatores tafonômicos externos 
( ) Ação humana 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________. 
 

6.  Fatores tafonômicos internos: 

Morte - Causa da morte: Mortes violentas podem deixar marcas nos ossos (fraturas de 

defesa, 

presença de corpos estranhos – pontas de flecha, balas). 

Corpo - Estado do corpo no momento da morte, idade, sexo, corpulência, patologias. 

Fatores tafonômicos externos:  

Decomposição: Descoloração, manchas, erosão, rachaduras, descascamento, 

craquelamento.  

Solo: Acidez, umidade, drenagem, compactação, granulosidade e tipo de sedimento, 

contaminantes.  
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Atividade de animais: Marcas de dentes de roedores, de carnívoros, de remexedores de 

terra (ex. tatu). 

Atividade botânica: Ácido húmico (marcas sinuosas nos ossos), atividade mecânica 

(raízes quebrando os ossos de dentro para fora). 

Ambiente: temperatura antes do enterramento (a decomposição é acelerada por 

temperaturas altas), umidade (quanto maior a umidade maior o número de micro-

organismos), exposição do corpo à atmosfera após enterro, presença de oxigênio (sem 

oxigênio as bactérias não se proliferam). 

Ação humana:  

Tratamento pré-sepulcral: Traços de corte e/ou queima. Os traços de corte estão 

frequentemente perto das articulações nas inserções musculares. O efeito da queima no 

osso indica se esta acontece com ele ainda fresco (úmido) ou seco. 

Tipo de sepultamento: Profundidade (sepultamentos rasos são mais afetados pelas 

perturbações animais e humanas), compactação, inclusões, preenchimento. 

Causa da morte: Rituais, guerras, assassinatos, canibalismo (presença de objetos 

estranhos e tipos de covas). 

Perturbações: Reocupações do local, longevidade do cemitério, reestruturação do espaço 

podem causar danos nos ossos e deslocamento. 

 

6. Acondicionamento 
Descrever as condições: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 
2.3.1 Metodologia aplicada durante as atividades de campo em 20154 

 

Os procedimentos metodológicos em campo, a fim de realizar os objetivos em 

2015 seguiram etapas descritas abaixo e seguiram o Protocolo descrito acima: 

Visita ao sítio no dia 15 de setembro a fim de visualizar aspectos relacionados à 

barranca do rio madeira, tendo em vista a época de seca, a fim de propor estratégias 

para o acesso ao sítio no momento das escavações. 

A escavação foi realizada durante os dias 21 a 31 de outubro de 2015 em caráter 

de urgência tendo em vista a constante perda desse contexto arqueológico associado à 

barranca do Rio madeira.  

                                                           
4
 Conforme dados do Relatório DARQ Sítio Donza 2015. 
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Foram abertas unidades de escavação através de estratégias que foram definidas 

in loco, a partir da verificação do estado de preservação da estratigrafia e a possibilidade 

ou não da mesma ceder, visto que será na barranca do rio.  Onde o local de escavação 

permitiu (tendo em vista o estado de conservação da estratigrafia) as escavações foram 

realizadas em níveis artificiais de 10 em 10 cm de profundidade. Os níveis foram 

definidos com o auxílio do nível de bolha e o registro das informações em fichas 

específicas já utilizadas para o Sítio Santa Paula e adaptadas ao Donza. O registro 

fotográfico foi um procedimento essencial para a devida interpretação e extroversão das 

atividades realizadas em campo. 

A etapa de escavação de novembro de 2015 proporcionou a exumação de 11 

vasilhas. A coleta de superfície delimitou a área de dispersão de materiais arqueológicos 

que estão perdendo-se nas águas do Rio Madeira. 

Realizou-se o peneiramento de todo sedimento escavado, coletando-se todos os 

materiais arqueológicos, entre eles fragmentos cerâmicos, líticos, ossos e vegetais. 

Ao final da escavação, as unidades foram encobertas com lona preta (perfurada) 

e sedimento, visando preservá-la para futuras etapas de campo. 

 
 

 
2.3.1.1 Área I Vasilha 2  

 

A vasilha 2 foi percebida na barranca do Rio Madeira, sob Coordenada UTM Sad’ 

69 20L E433876 N9050304 (20L E433876 N9050305 expansão) exumada e não 

escavada internamente em campo. 

Os procedimentos adotados para sua retirada seguiram os protocolos de 

escavação para o sítio nesta etapa, com registro nas fichas específicas, coletas e 

separação do material associado, por nível artificial. Cada nível recebem um NP (número 

de proveniência específico) e o material separado (ossos, cerâmica, lítico, etc.) e 

embalados em sacos plásticos com etiqueta em papel e preenchida a lápis. 

Foi feito o registro fotográfico de todas as atividades e desenho e descrição do 

perfil estratigráfico pós finalização da escavação, chegando a dois níveis após coleta da 

mesma. 
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Figuras 11 e 12 – Vasilha 2. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Durante a escavação desta vasilha foi necessária a elaboração de uma escora a 

fim de evitar o desbarrancamento do solo e a queda da mesma. No momento em que a 

escavação atingiu o fundo da vasilha, iniciou-se o processo final da exumação com a 

inserção da etiqueta de identificação, a instalação do plástico filme ao redor da mesma 

para dar sustentação às possíveis peças soltas e na sequência a aplicação do plástico 

bolha para minimizar o impacto durante o processo de retirada e transporte até o 

laboratório.  

Foram confeccionadas ainda, caixas de madeira (com madeiras firmes e 

descartadas pelos moradores e encontradas no local do sítio). A essas caixas foram 

adicionados cabos para sustentação e transporte. No seu interior foi adicionado todo o 

tipo de vegetação seca (palha, folhas, gramíneas), para que pudessem agir como um 

estofado e suportar os impactos do transporte. As vasilhas foram transportadas dentro 

das caixas de barco até a margem direita do Rio Madeira e de lá seguiram em caminhão 

baú para o Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia. 
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Figuras 13 e 14 – Escavação da vasilha 2 e inserção do suporte de madeira. Fonte: Darq-UNIR. 

 

 

Figuras 15 e 16 – Inserção do plástico bolha e início da retirada da vasilha. Fonte: Darq-UNIR. 

 

 

Figuras 17 e 18 – Retirada da vasilha do local de escavação e finalização da aplicação dos 
procedimentos protocolares nas unidades. Fonte: Darq-UNIR. 
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Figuras 19 e 20 – Transporte das vasilhas retiradas na etapa de campo Donza, 2015. Fonte: Darq-
UNIR. 

 

Figuras 21 e 22 - Transporte das vasilhas retiradas na etapa de campo Donza, 2015. Fonte: Darq-
UNIR. 

 

A escavação dessa área do sítio permitiu a coleta de 4302 fragmentos cerâmicos 

(entre bolotas de argila e fragmentos cerâmicos) e um total de 4511 vestígios 

arqueológicos (com exceção dos vestígios botânicos que não foram calculados em 

campo), além da vasilha 2. 

 

 

2.3.1.2 Área II Vasilhas 1 e 4 

 

A vasilha 1 foi percebida na barranca do Rio Madeira, sob Coordenada UTM Sad’ 

69 20L E433907 N9050285 (20L E433907 N9050286 expansão) exumada e não 

escavada internamente em campo. A vasilha 4 foi encontrada durante a expansão da 

unidade. 

Os procedimentos adotados para sua retirada seguiram os protocolos de 

escavação para o sítio nesta etapa, conforme descritos para vasilha 2 acima. 



  

 

 
 

 
 

44 
 

Foi feito o registro fotográfico de todas as atividades e desenho e descrição do 

perfil estratigráfico pós finalização da escavação, chegando a dois níveis após coleta da 

mesma. 

Os procedimentos de exumação e transporte foram os mesmos descritos para a 

vasilha 2. 

 

Figura 23 e 24 - Vasilhas 1 e 4. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figuras 25 e 26 - Escavação da vasilha 1 e 4 e inserção do plástico filme. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figuras 27 e 28 – Finalização da escavação das vasilhas e inserção do plástico filme. Fonte: Darq-
UNIR. 
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Figuras 29 e 30 - Finalização da escavação das vasilhas e inserção do plástico filme e vasilha 
retirada com o plástico bolha em volta. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figuras 31 e 32 – Inserção das vasilhas na caixa de madeira. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figura 33 - Finalização da aplicação dos procedimentos protocolares nas unidades escavadas. 
Fonte: Darq-UNIR. 

 

A escavação dessa área do sítio permitiu a coleta de 6139 fragmentos cerâmicos 

(entre bolotas de argila e fragmentos cerâmicos) e um total de 6595 vestígios 

arqueológicos (com exceção dos vestígios botânicos que não foram calculados em 

campo), além da vasilha 1 e 4. 
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2.3.1.3 Área III Vasilha 3 

 

A vasilha 3 foi percebida na barranca do Rio Madeira, sob Coordenada UTM Sad’ 

69 20L E433919 N9050275 exumada e escavada internamente em campo (presença de 

um crânio humano), pois diferentemente das vasilhas 1, 2 e 4, não estava inteira. 

Apresentou uma configuração funerária diferente, onde foi perceptível após a finalização 

da escavação que a fragmentação e inserção dos fragmentos cerâmicos encima dos 

remanescentes ósseos humanos foi intencional. 

Os procedimentos adotados para sua retirada seguiram os protocolos de 

escavação para o sítio nesta etapa, conforme descritos para vasilha 2, 1 e 4 acima, 

porém ao finalizar a exumação dos fragmentos pertencentes a vasilha 3, percebeu-se 

fragmentos ósseos muito fragmentados e mesclados ao sedimento argiloso do local. O 

procedimento adotado nesse caso, foi a retirada de um bloco de terra para realizar a 

escavação em laboratório. Os procedimentos de retirada e guarda do bloco de terra 

passaram pelo mesmo processo que as vasilhas. 

 

 

Figuras 34 e 35 – Vasilha 3 encontrada no barranco. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figuras 36 e 37 – Escavação/exumação da Vasilha 3. Fonte: Darq-UNIR. 
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Figuras 38 e 39 – Vasilha 3 e remanescentes ósseos humanos. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figuras 40 e 41 – Verificação do sedimento e os remanescentes ósseos humanos. Fonte: Darq-
UNIR. 

 

Figuras 42 e 43 – Retirada do bloco onde os remanescentes se encontravam. Fonte: Darq-UNIR. 

 

A escavação dessa área do sítio permitiu a coleta de 1294 fragmentos cerâmicos 

(entre bolotas de argila e fragmentos cerâmicos), além da vasilha 3 e do bloco de 

sedimento. 

 

 

2.3.1.4 Área IV Vasilhas 6, 7, 8, 9 e 11. 
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As vasilhas 7, 9 e 11 foram percebidas na barranca do Rio Madeira, e ao iniciar a 

delimitação das unidades e o processo de escavação percebeu-se mais duas vasilhas, a 

7 e a 8. As vasilhas 7, 8, 9 encontram-se sob Coordenadas UTM Sad’ 69 20L E433963 

N9050258. A vasilha 9 encontra-se também sob coordenada 20L E433964 N9050257. A 

vasilha 8 encontra-se também sob coordenada 20L E433964 N9050258. As vasilhas 8, 

11 também se encontram sob coordenada 20L E433964 N9050258. Já a vasilha 11 

apareceu ainda na unidade 20L E433963 N9050259. A vasilha 6 estava sob coordenada 

20L E433965 N9050257 (desbarrancada). Todas as vasilhas da Área IV foram exumadas 

e não escavadas internamente em campo. Ressaltamos, porém que nem todas estavam 

inteiras, devido ao processo de erosão bem avançado neste barranco. 

Os procedimentos adotados para sua escavação e retirada seguiram os 

protocolos de escavação para o sítio nesta etapa, conforme descritos para vasilha 2, 1 e 

4 acima.  

 

Figuras 44 e 45 - Início da escavação da Área IV. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figuras 46 e 47 - Vasilha 7. Fonte: Darq-UNIR. 

 



  

 

 
 

 
 

49 
 

 

Figuras 48, 49, 50 e 51 - Vasilha 8. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figuras 52, 53, 54 e 55 - Vasilha 9. Fonte: Darq-UNIR. 
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Figuras 56, 57, 58 e 59 – Vasilha 11. Fonte: Darq-UNIR. 

 

A escavação dessa área do sítio permitiu a coleta de 3231 fragmentos cerâmicos 

(entre bolotas de argila e fragmentos cerâmicos) além da vasilha 6, 7, 8, 9 6 11. 

 

 

2.3.1.5 Vasilha 10  

 

A vasilha 10 foi percebida na barranca do Rio Madeira, durante a limpeza do barranco 

sob Coordenada UTM Sad’ 69 20L E433965 N9050286 exumada e não foi escavada 

internamente em campo. Aparentemente havia caído da barranca durante a época de 

cheia e encontrava-se sentada no chão. Devido sua pequena dimensão, realizamos 

somente o procedimento de coleta. A embalagem seguiu o mesmo procedimento adotado 

para as outras vasilhas, porém foi transportada em um engradado. 
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Figuras 60 e 61 - Vasilha 10. Fonte: Darq-UNIR. 

 

2.3.1.6 Vasilha 5 

 

A vasilha 5 foi percebida no chão erodido da barranca do Rio Madeira, durante a 

coleta de superfície, junto a uma raiz de palmeira, que provavelmente foi arrastada 

durante a cheia do rio. Encontrava-se no momento sob Coordenada UTM Sad’ 69 20L 

E433950 N9050242 exumada e escavada internamente em campo.  

 A guarda e escavação dos fragmentos foi realizada conforme os protocolos de 

campo e a embalagem seguiu o mesmo procedimento adotado para as outras vasilhas, 

porém foi transportada em um engradado. 

 

Figuras 62 e 63 – Vasilha 5. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Além dos fragmentos que compõe a vasilha 5, foram coletados mais 2 fragmentos 

ao redor dela. 

 

Das 11 vasilhas exumadas, seis ainda estão com sedimento interno, dessa forma, 

não se pode afirmar se há algum vestígio ligado a enterramentos em seu interior.  
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2.3.1.7 Coleta de superfície na barranca do rio 

 

A coleta de superfície em quadras pré-definidas na área do barranco, objetivou 

conhecer o material arqueológico que estava se perdendo em decorrência da erosão 

fluvial na beira do rio, e ainda proporcionar a verificação de possíveis fragmentos de 

vasilhas que permaneciam com partes ainda na barranca do rio. 

Esse material foi coletado com coordenadas UTM da quadra pré-definida em 

campo a fim de servir para análises comparativas com o material escavado in situ.  

 

Figura 64 - Barranca do Rio Madeira e área de dispersão do material arqueológico, em 
decorrência da erosão. Fonte: Darq-UNIR. 

 

 

Figuras 65 e 66 - Material arqueológico coletado em superfície. Fonte: Darq-UNIR. 

 

 O registro das coletas foi realizado em ficha de nível e em desenho de croqui em 

papel milimetrado, contendo informações como coordenada UTM e quantidades. 
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2.3.2 Metodologia aplicada durante as atividades de campo em 20175 

 

Com o objetivo de dar continuidade à pesquisa arqueológica no sítio Donza, a fim 

de compreender parte do seu contexto, menos alterado e ou impactado pelo processo de 

erosão provocado pelas águas do Madeira, foram abertas duas unidades mais distantes 

da barranca do Rio Madeira, realizou-se a delimitação do sítio a partir de furos-testes e a 

evidenciação de uma barranca do rio.  

Realizou-se o peneiramento de todo sedimento escavado, coletando-se todos os 

materiais arqueológicos, entre eles fragmentos cerâmicos, líticos, ossos e vegetais. 

Foram coletadas amostras de carvão em contextos específicos (área da 

escavação das unidades e área do Perfil, para a realização de datações por 

radiocarbono, e assim estimar as idades em que o sítio foi ocupado. 

Ao final da escavação, as unidades foram encobertas com lona preta (perfurada) 

e sedimento, visando preservá-la para futuras etapas de campo. 

Todas as atividades seguiram o Protocolo destacado no item 1.3 desta 

monografia.   

 

 

2.3.2.1 Abertura unidade UTM Sad’ 69 20L E434003 N9050245 (2mx1m) 

 

Na prática realizou-se a abertura de duas unidades, sob coordenada UTM Sad’ 69 

20L E434003 N9050245 (2mx1m) realizadas em níveis artificiais de 10 em 10 cm de 

profundidade. Os níveis foram definidos com o auxílio do nível de bolha e o registro das 

informações em fichas específicas já utilizadas para o Sítio Santa Paula e adaptadas ao 

Donza. Realizou-se ainda o desenho dos perfis, atribuindo-se um número de 

proveniência para os materiais de cada nível (ficha de PN), com dígitos específicos no 

caso de fragmentos estruturados ou diagnósticos (SCHIFFER, 1995; KIPNIS, 2003; 

RENFREW E BAHN, 2004; NEVES, 2012). As estruturas foram evidenciadas mantendo-

as nos diferentes níveis onde apareceram, para a sua completa retirada, atribuindo-se 

dígitos específicos aos fragmentos, registrados em fotografia e croquis, conforme 

Protocolo de Campo Donza 2015 (RELATORIO DONZA, 2017). 

Realizou-se ainda a retirada de uma coluna de sedimentos de 25x25x10 cm, 

respeitando as camadas verificadas no perfil. Os sedimentos foram embalados e 

                                                           
5
 Conforme dados do Relatório DARQ Sítio Donza 2017. 
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etiquetados conforme protocolo para serem flotados em laboratório e para futuras 

analises físico químicas. 

 

 

Figuras 67 e 68 – Escavação da unidade 2mx 1m. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figuras 69 e 70 – Peneiramento e retirada da coluna de sedimento. Fonte: Darq-UNIR. 

 

A escavação dessa área do sítio permitiu a coleta de 2423 fragmentos cerâmicos. 

 

 

2.3.2.2 Delimitação horizontal e vertical  

 

Delimitação horizontal e vertical do sítio com o uso de bocas de lobo na realização 

de furos-testes de 20 cm de abertura de 20 em 20 com de profundidade até atingir níveis 

estéreis. Foi realizada de 100 em 100 metros horizontalmente. Recorreu-se ao Google 

Earth, para montar linhas imaginárias que dessem conta de visualizar locais onde não 

havíamos explorado ainda. Complementa-se que os furos foram feitos da área com baixa 

potencialidade de material arqueológico em direção à área com presença de material 
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arqueológico, dessa forma, levando em consideração a particularidade desse sítio 

(presença de material ósseo humano, dentro e fora de vasilhas cerâmicas) minimizamos 

o impacto nas áreas com presença de material arqueológico. (RELATORIO DONZA, 

2017). 

A topografia do sítio foi feita a partir de procedimentos utilizados com o uso de 

equipamento específico, sem intervir no solo. 

 

Figuras 71 e 72 - Delimitação e topografia no sítio. Fonte: Darq-UNIR. 

 

 

Figuras 73 e 74 - Delimitação e topografia no sítio. Fonte: Darq-UNIR. 

 

 

2.3.2.3 Evidenciação do perfil UTM Sad’ 69 20L E433978 N9050246 

 

A evidenciação de um perfil na barranca do Rio Madeira de 2,50mx2,00, foi feita a 

fim de verificar a estratigrafia dessa área do sítio sob UTM Sad’ 69 20L E433978 

N9050246. O registro fotográfico foi um procedimento essencial para a devida 

interpretação e extroversão das atividades realizadas em campo. Desenho de croqui 

realizado em papel milimetrado, acompanhando o preenchimento das fichas. As camadas 

identificadas no perfil foram descritas de acordo com a cor, textura e compactação do 
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sedimento, nomeadas por letras sequenciais (Camada “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, etc.), da 

mais superficial para a mais profunda, conforme Protocolo de Campo Donza 2015. Não 

foi realizada a retirada dos materiais arqueológicos evidenciados. 

A coleta de sedimentos deu-se para análises químicas, mineralógicas e de 

textura, visando entender sua composição, assim como os agentes responsáveis pela 

sua deposição, para possivelmente determinar distintas atividades e usos do solo no 

passado, fazendo correlações crono-estratigráficas através de datações radiocarbônicas, 

termoluminescência e luminescência oticamente estimulada (KIPNIS E SCHEEL-YBERT, 

2005; SCHEEL-YBERT ET AL, 2005-2006; KERN, 2009). 

Realizou-se ainda a retirada de uma coluna de sedimentos de 25x25x10 cm, 

quando suficientes, respeitando as camadas verificadas no perfil. Os sedimentos foram 

embalados e etiquetados conforme protocolo para serem flotados em laboratório. 

  

Figuras 75 e 76 – Evidenciação do perfil do Barranco. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figuras 77 e 78 - Evidenciação do perfil do Barranco. Fonte: Darq-UNIR. 
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Figura 79 - Retirada da coluna de sedimento do perfil do barranco. Fonte: Darq-UNIR. 

 

A escavação das áreas descritas acima do sítio Donza permitiu a coleta de 17389 

fragmentos cerâmicos (entre bolotas de argila e fragmentos cerâmicos) e um total de 

18807 vestígios arqueológicos (com exceção dos vestígios botânicos que não foram 

calculados em campo), além das vasilhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

Diante de todas as informações apresentadas relacionadas ao campo podemos 

dizer que seguir um protocolo uniformizou as informações e minimizou as chances de 

perda de material arqueológico e das informações relacionadas a ele. 

De qualquer forma, ressaltamos que a falta de alguns profissionais que trabalham 

especificamente com conservação de material arqueológico ajudaria na escolha corretas 

de atitudes que as por diversas vezes foram tomadas durante o processo de escavação. 

Na maioria das vezes, a manipulação e/ou acondicionamento inadequados 

durante a escavação são responsáveis por uma grande perda de objetos, por estes 

aparentarem, frequentemente, menos fragilidade da que em realidade possuem, sem 

contar que em termos de Amazônia, temos possibilidades maiores em relação a junção 

do sol e da umidade. 

Nesse contexto, destacamos que o conservador desenvolveria um papel de 

extrema importância, com uma atuação que poderia ter iniciado nos procedimentos de 

intervenção in situ, com um conjunto de medidas de conservação que poderiam ter sido 

tomadas no momento da escavação a partir da utilização de sua formação, com 

procedimentos pós escavação nos laboratórios e terminaria dentro das reservas técnicas 

que poderia culminar em um trabalho inclusive de restauração. 

A proposta seria averiguar como a intervenção in situ se configuraria em uma 

estratégia eficaz de conservação na gestão dos acervos arqueológicos a serem 

salvaguardados nas reservas técnicas de arqueologia, analisando a problemática da 
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conservação de acervos arqueológicos, desde o momento da retirada dos materiais em 

campo, até a conservação de longo prazo nas reservas técnicas, e descrever e analisar 

criticamente, os procedimentos de conservação in situ realizados durante a escavação do 

sítio arqueológico. 

No caso do sítio Donza a equipe de conservadores não participou de forma efetiva 

na planificação da escavação. Este fato implicou em um despreparo da equipe para a 

realização das ações de conservação que terminariam no processo final de guarda. As 

tipologias e quantidade de materiais a serem resgatados não puderam ser calculadas no 

momento da chegada de campo, e ainda, os produtos e instrumentos necessários para a 

retirada das vasilhas em um contexto tão específico como foi o caso deste sítio, não 

puderam ser pensados com antecedência, sendo adquiridos no decorrer do trabalho de 

campo. 

Outra questão importante referente à documentação diz respeito ao registro 

fotográfico. No sítio Donza, muitas peças que sofreram intervenção não foram 

fotografadas antes de ser submetidas ao tratamento de retirada in situ. Isto dificultou a 

análise posterior em laboratório, impossibilitando a comparação dos materiais antes e 

depois da intervenção. Podemos descrever como exemplo, o caso da vasilha 6, que tem 

registros na documentação de campo, porém não o registro fotográfico. O registro 

fotográfico foi realizado, porém, “perdido” nos cartões de memória. A vasilha 6 foi 

encontrada junto a área IV, porém não estava inteira, e “desbarrancada”, havia sinais de 

que ela havia caído e parte de seu contexto não estava preservado. Ela foi recolhida e 

inserida em saco plástico com etiqueta própria, porém ao chegar em laboratório não foi 

inserido junto das outras vasilhas, e encontra-la foi um processo de escavação na própria 

reserva técnica. 

Importante destacar ainda que não houve uma organização de caixas e materiais 

arqueológicos no momento em que o material chegou do campo, sendo espalhado por 

todos os ambientes que permitiram abrigar essa coleção, pois o Departamento de 

Arqueologia não possuía espaço suficiente e nem um espaço específico para tal, 

dificultando muito o trabalho posterior de limpeza, curadoria e guarda em Reserva 

Técnica dos mesmos.  
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Capítulo 3 
“Arranca-rabo” da gestão pós-campo do material arqueológico 

cerâmico do sítio arqueológico Donza. 
 

 

3.1 Metodologia aplicada durante as atividades no laboratório 

 

Os procedimentos laboratoriais que incidiram sobre ao material cerâmico foram os 

seguintes: higienização de todo os fragmentos cerâmicos advindos de campo; escavação 

interna da Vasilha 4; escavação interna da Vasilha 10, início da escavação da vasilha 11 

(somente a “tampa” foi retirada), inventário da coleção e guarda. 

Salientamos que nesta etapa minha participação foi como observadora dos 

processos e não de executora. Estive presente durante diversas discussões relacionadas 

aos problemas e soluções encontrados junto a coleção analisada. 

 

 

3.1.1 Higienização 

 

Foi realizada a higienização de toda a cerâmica escavada nestas unidades, bem 

como das coletas de superfície e dos pontos de delimitação. Em água corrente, sobre 

uma peneira, e com uso de pincéis e escovas (dentais) macias, foi retirado o sedimento 

que encobria os fragmentos, com cuidado para não remover possíveis marcas de uso ou 

pigmentos.  

No caso das cerâmicas pintadas (em menor número) a higienização fez-se com 

água destilada misturada ao álcool, utilizando-se de um palito com algodão, o qual era 

trocado sempre que sujo, rolando a parte úmida sobre a superfície até a remoção 

máxima do sedimento, minimizando a perda dos pigmentos. Os procedimentos foram 

registrados em fichas de higienização, arquivadas no Departamento de Arqueologia da 

UNIR e posteriormente digitalizadas. 

Logo após a secagem, a cerâmica higienizada foi armazenada em sacos 

plásticos, acondicionados em caixas plásticas, com a etiqueta de identificação dentro dos 

sacos e nas caixas, na antiga reserva técnica do DARQ/UNIR. Na sequência estes 

materiais serão numerados e analisados nas pesquisas de iniciação científica de alguns 

estudantes.  
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Figura 80 – Preenchimento da ficha (digitada) de higienização Donza. Fonte: Darq-UNIR. 

 

 

3.1.2 Escavação Interna da Vasilha 4 

 

Durante escavação da unidade 20L E433849 N9050247, no nível 20-30, camada 

B-C, a vasilha 4 apareceu a 30 cm de profundidade, ocorreu um fragmento grande na 

horizontal (sendo descrito como possivelmente uma tampa) com presença de vestígios 

líticos, e seixos lascados. Durante a escavação da camada C, há ocorrência de 

fragmento cerâmicos, e no nível 60-70 cm onde foi finalizada a escavação e retirada da 

vasilha. 

A vasilha 4 foi levada para o laboratório e foi realizada a escavação interna da 

mesma, a metodologia usada para esse processo foi: a retirada dos fragmentos 

cerâmicos e da possível tampa; escavação realizada em níveis artificiais de 5 em 5 cm 

até encontrar evidencias que permitissem a continuidade por níveis naturais (evidências 

como fragmentos ósseos, líticos, fragmentos cerâmicos, carvões, etc.). 

 Os níveis escavados foram: nível 0-05; nível 5-10 (bioturbações e carvão e 

alguns vestígios cerâmicos, raiz, lascada seixos e farelo de ossos de 1mm); nível 10-15 

cm (farelos ósseos, bolota de argila, carvão, cerâmicas da estrutura da possível tampa; 

nível 15-20 (farelos de ossos, bioturbações, raiz, carvões e carvões maiores em grande 

quantidade, um fragmento de laterita e um fragmento de quartzo); nível 20-30 (carvão, 



  

 

 
 

 
 

61 
 

farelo ósseo, bioturbações e raiz) ao fim da escavação apareceu um furo na base da 

vasilha de 5 cm de diâmetro. O material retirado ainda não foi analisado e nem 

numerado, apenas higienizado e os fragmentos guardados na Reserva Técnica conforme 

figura 104. 

 

Figuras 81, 82, 83, 84, 85,  86, 87 e 88 – Etapas de escavação interna e higienização da Vasilha  

4. Fonte: Darq-UNIR. 
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3.1.3 Início da escavação interna da Vasilha 11 

 

As vasilhas 8, 11 se encontram sob a mesma coordenada 20L E433964 

N9050258, porém a vasilha 11 apareceu ainda na unidade 20L E433963 N9050259. A 

vasilha 11 foi levada para o laboratório e foi realizada a tentativa de escavação interna da 

mesma. O primeiro procedimento foi o de retirar os fragmentos cerâmicos da possível 

tampa, que com o auxílio de uma imagem fotográfica impressa inseriu-se todos os 

fragmentos com devidas numerações.  

Porém, ao findar a retirada desses fragmentos, percebeu-se que não iriam 

conseguir dar continuidade neste procedimento pois o sedimento argiloso na parte 

interna estava tão compactado que a continuidade da escavação só contribuiria para a 

destruição dos ossos visíveis durante a retirada dos primeiros fragmentos da tampa. Os 

fragmentos foram embalados, etiquetados e guardados e a Vasilha foi embalada 

novamente e permaneceu no Laboratório II. 
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Figuras 89, 90, 91, 92, 93 e 94 -  Início da escavação interna da Vasilha 11, retirada da tampa. 
Fonte: Darq-UNIR. 

3.1.4 Escavação da Vasilha 10 

 

A vasilha 10 foi percebida na barranca do Rio Madeira, durante a limpeza do 

barranco sob Coordenada UTM Sad’ 69 20L E433965 N9050286. Por seu diminuto 

tamanho, foi levada ao Laboratório sem grandes problemas. Os procedimentos de 

escavação interna da mesma foram estabelecidos por níveis naturais. Durante a 

escavação da mesma encontrou-se pequenos farelos ósseos não identificáveis. Ao finar 

a escavação procedeu-se à limpeza e a mesma foi etiquetada e embalada. Neste 

momento encontra-se no Laboratório III. 

 

Figuras 95, 96, 97 e 98 - Escavação interna da Vasilha 10. Fonte: Darq-UNIR. 

 

3.1.5 Inventário e guarda dos materiais cerâmicos (vasilhas e fragmentos) 

 

No ano de 2018, o Departamento de Arqueologia criou os Regimentos internos 

dos Laboratórios e da Reserva Técnica, nomeando a partir de portarias os cargos que 

cada um terá para a organização mais detalhada dos procedimentos e dos espaços. 

Cada ambiente tem seus coordenadores, vices e técnicos especializados. O primeiro 

passo de ambas equipes de trabalho foi fazer o inventário digital de material arqueológico 
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que a Reserva Técnica e Laboratórios abrigam. Os trabalhos sistemáticos iniciaram em 

outubro de 2018 e até o presente momento ainda estão sendo finalizados. 

É um trabalho minucioso e requer toda atenção e paciência para que o trabalho 

não tenha que ser refeito. Os campos que foram priorizados no inventário foram: Sítio; 

Unidade; Nível; PNs; Quantidade; Material; Caixa; Estante; Curadoria (higienizado; ou 

higienizado e numerado); OBS. 

Todas essas informações estão sendo de extrema importância para fazer um 

diagnóstico das necessidades do Departamento em relação a salvaguarda dos materiais 

que estão sob sua tutela. 

 
Figura 99 – Armazenamento das Vasilhas 1 e 2 (laboratório II DARQ-UNIR). Fonte: Darq-UNIR. 

 
Figuras 100 e 101 - Armazenamento das Vasilhas 11 e 7 (laboratório II DARQ-UNIR). Fonte: Darq-

UNIR. 

 
Figuras 102 e 103 - Armazenamento da Vasilhas 8 e Bloco V3 (laboratório II DARQ-UNIR). Fonte: 

Darq-UNIR. 



  

 

 
 

 
 

65 
 

 
Figuras 104 e 105 - Armazenamento das Vasilhas 9 e 4 (Reserva Técnica DARQ-UNIR). Fonte: 

Darq-UNIR. 

 
Figuras 106 e 107 - Armazenamento das Vasilhas 10 (laboratório III DARQ-UNIR) e 5 (caixa 1, 

laboratório I DARQ-UNIR). Fonte: Darq-UNIR. 

 

 
Figuras 108 e 109 - Armazenamento das Vasilhas 3 (caixa 7) e 6 (caixa 8) (Laboratório I DARQ-

UNIR). Fonte: Darq-UNIR. 
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Figura 110 – Armazenamento dos fragmentos cerâmicos do Sitio Donza nas caixas plásticas 

pretas embaixo das bancadas de higienização (Laboratório I DARQ UNIR). Fonte: Darq-UNIR. 
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Figura 111 – Inventário do material arqueológico no Sítio Donza. Fonte: Darq-UNIR. 
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3.2 Gestão do Acervo cerâmico 

 

Este material foi escavado por acadêmicos, em disciplinas de campo estando em 

processo de aprendizado, em diversos momentos, dadas as dificuldades de compreender 

o registro feito em campo, houve dificuldades durante a etapa de curadoria. Desta feita, 

propomos que o protocolo a ser seguido por profissionais da arqueologia dentro do 

DARQ-UNIR no trato com o material arqueológico, seja reelaborado incluindo-se o passo 

a passo da chegada em laboratório até a sua guarda na Reserva Técnica.  

Para que funcione de forma efetiva, a gestão dos acervos arqueológicos deveria 

iniciar juntamente com o planejamento das atividades de campo. Práticas relativas aos 

locais de guarda e materiais para guarda devem ser pensados antes da saída a campo, 

para que estes não virem um problema que culminarão na demora para curadoria, 

demora para o processo de guarda na reserva técnica, aumentando os riscos de perdas. 

O projeto, além de seguir os protocolos existentes, deve estabelecer parâmetros para 

definir quais materiais serão ou não serão coletados, o que interessa para a pesquisa e o 

que pode ser descartado, e ainda de que forma o material será armazenado 

temporariamente e também a longo prazo, como no caso de sacos de sedimentos, ou 

rochas brutas. 

Em relação à gestão dos acervos de origem arqueológica, percebe-se que se 

necessita de diálogo entre diferentes áreas para que ela seja efetiva. Entretanto, as 

características dos acervos arqueológicos os tornam um caso à parte, pois, além de 

estes incluírem não somente os artefatos, mas também outros materiais e informações 

associadas, se caracterizam pela fragilidade e acelerada degradação das coleções, 

causadas pela brusca mudança ambiental no momento do resgate, seguindo-se para o 

momento do transporte, momento de inserção no laboratório e a espera pelo processo de 

higienização, curadoria e guarda. 

A participação do conservador, assim, ou de um especialista na área, deve ser 

urgente no DARQ-UNIR, porque a atuação deste profissional iniciaria ainda na 

planificação do trabalho de campo: principalmente na definição das metodologias que 

serão aplicadas e os materiais que serão utilizados, em função da tipologia do sítio e dos 

prováveis vestígios a serem resgatados. 

A falta de organização do material assim que este chegou de campo produziu 

problemas de identificação e localização dos materiais arqueológicos no momento em 

que se iniciou a limpeza e como na etapa de limpeza a falta de um local específico para 

colocar a coleção ainda existia, o problema permaneceu até a etapa de curadoria final. 
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Alguns sacos ficaram sem identificação no pós higienização, pois a única preocupação foi 

inserir os dados nos sacos e não colocou-se etiquetas no seu interior, com o passar dos 

dias os dados apagaram-se e estes sacos passaram a ser um problema, desvendado por 

eliminação dos que faltavam. 

De toda maneira a falta de espaços determinados para chegada de campo, 

higienização, curadoria e um local mais espaçoso para servir de Reserva Técnica, 

produziu problemas na gestão dessa coleção. 

Diante de todas as informações apresentadas enfatizamos que seguir um 

protocolo, como foi o caso do campo, proporcionou a uniformização das informações e 

minimizou as chances de perda de material arqueológico bem como das informações 

relacionadas a ele. 

Dito isto, entendemos ser crucial que o Laboratório de Arqueologia da 

Universidade Federal de Rondônia elabore um Protocolo relacionado aos momentos 

posteriores ao campo. O protocolo de campo utilizado foi importante, porém, não é o 

oficial do Departamento de Arqueologia, sendo assim, este também poderia ser 

oficializado, revisado e utilizado. Propomos que seja realizado um protocolo oficializado o 

Protocolo de Campo, elaborado o Protocolo de Laboratório e elaborado o Protocolo da 

Reserva Técnica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sabe-se que o quadro atual dos acervos arqueológicos brasileiros, indica que a 

gestão da grande maioria das coleções não tem sido considerada de forma integral por 

seus responsáveis. Estas práticas vêm dando origem a um grande número de coleções, 

que não encontram nas instituições, condições adequadas para seu armazenamento. As 

reservas técnicas de museus e laboratórios de arqueologia encontram-se preenchidas 

com um sem fim de materiais oriundos de escavações, e geralmente não apresentam as 

condições ideais de armazenamento. 

A recolha sem critérios pré-estabelecidos dos materiais encontrados na pesquisa 

de campo talvez seja, uma das principais causas da superlotação que as reservas 

técnicas vêm enfrentando. É necessário que haja uma mudança na mentalidade dos 

responsáveis pelas pesquisas arqueológicas, e que esta mudança não apenas resulte em 

preceitos teóricos, mas em novas práticas. 

Além da vasta quantidade de coleções, as reservas técnicas de museus e 

laboratórios de arqueologia também enfrentam problemas básicos de estrutura. 

Usualmente, estas estão situadas em áreas insalubres dos edifícios, o que resulta em 

ambientes inadequados para a conservação dos objetos. Como vimos, a especificidade 

dos materiais arqueológicos faz com que a preservação destes dependa diretamente do 

ambiente do local onde estão armazenados, o que ressalta a importância de uma reserva 

técnica que esteja de acordo com os princípios da Conservação. Uma prática comum 

encontrada em muitas regiões é a adequação da função à arquitetura – transformar um 

prédio histórico ou um ambiente sem maior utilidade dentro de um prédio, numa reserva – 

ao invés de adequar a arquitetura à função. 

O estado atual de degradação de grande parte dos acervos arqueológicos, em 

decorrência da complexidade e variedade tipológica destes materiais, da intensificação 

das pesquisas em função dos trabalhos de arqueologia de salvamento e das más 

condições das reservas técnicas de museus e laboratórios, tem comprometido as 

pesquisas e a salvaguarda destes bens e por esse motivo, a Conservação deve cada vez 

mais, figurar como protagonista no sistema de gestão destes acervos. 

A experiência de intervenção in situ na busca de salvamento do material 

arqueológico cerâmico do sítio arqueológico Donza, principalmente das vasilhas que 

estavam se perdendo no desbarrancamento do Madeira, demonstrou a importância da 

existência de protocolos de campo, porém, também evidenciou a necessidade de 
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protocolos de laboratório. Acreditamos que a melhoria na gestão das informações 

documentais e dos materiais se configuram como os principais pontos a serem melhor 

elaborados e desenvolvidos, neste caso. 

Acreditamos basicamente que as melhores respostas para minimizar as perdas de 

informação neste caso envolvem ações diretamente ligadas ao meio acadêmico: tornar a 

conservação e gestão uma estratégia anterior a prática; reflexão e desenvolvimento de 

utilização de métodos não invasivos sempre que possível, que minimizem a ocorrência 

de escavações; organização de espaços amplos e definidos que caibam os acervos; a 

oficialização, discussão e reflexão do Protocolo de campo utilizado neste sítio e 

finalmente a elaboração de um Protocolo de Laboratório e outro Protocolo para Reserva 

Técnica para uso comum no Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de 

Rondônia. 
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