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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da análise do sedimento coletado 
do sítio arqueológico Garbin localizado em área de terraço fluvial à margem esquerda do 
Rio Madeira. Privilegiou- se o estudo qualitativo e quantitativo do material arqueológico 
encontrado junto a este sedimento, utilizando-se em laboratório como metodologia: a 
flotação e a análise geoquímica na busca do entendimento sobre o assentamento dessas 
populações indígenas antigas, associadas com a fertilidade do solo, através da 
recuperação dos macrovestígios presentes na terra preta arqueológica. Devido às 
características estratigráficas e materiais arqueológicos percebidos no sitio Garbin, 
levantou-se a hipótese deste possuir uma das terras pretas mais antigas da Amazônia 
corroborando com estudos já existentes na região. 
 

Palavras chave: Terra preta arqueológica, Geoquímica, Rio Madeira. 
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Abstract 

 

This paper aims to present the results of the analysis of the sediment collected from the 
Garbin archaeological site located in a fluvial terrace area on the left bank of the Madeira 
River. The qualitative and quantitative study of the archaeological material found next to 
this sediment was privileged, using in the laboratory as methodology: flotation and 
geochemical analysis in the search for understanding about the settlement pattern of these 
ancient populations associated with soil fertility, through the recovery of macrovestages 
present in the archaeological black earth. Due to the stratigraphic characteristics and 
archaeological materials perceived in the Garbin site, it was hypothesized that it has one of 
the oldest black lands in the Amazon corroborating with studies already existing in the 
region. 

 

Keywords: Archaeological black earth, Geochemistry, Wood river. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O sítio arqueológico Garbin está localizado na margem esquerda do Rio Madeira 

em área de terraço fluvial adjacente ao rio. A paisagem apresentava-se com cursos de 

água, existência de fontes de matéria-prima de argila para a confecção de vasilhas 

cerâmicas, principalmente por estar localizada próximo ao Rio Madeira. O Sítio 

arqueológico foi denominado Garbin por estar localizado na propriedade do Senhor de 

mesmo sobrenome. O Sítio arqueológico foi definido inicialmente pela presença de dois 

períodos de ocupação identificados, um como pré-cerâmico e outro cerâmico. 

Salientamos que atualmente este sítio arqueológico não existe mais, pois deu lugar 

a casa de força da UHE Santo Antônio e foi escavado pela Scientia Consultoria Científica. 

As camadas arqueológicas podem ser descritas como: com presença de material cerâmico 

e lítico, junto à terra preta, mais recente; e com presença de material lítico em terra preta, 

mais antiga.  

Este estudo monográfico teve como objetivo geral dar visibilidade aos 

remanescentes indígenas relacionados à unidade 20L E0394690/N9028013, do Sítio 

Garbin (sítio com presença de terra preta arqueológica), localizado na região do Alto 

Madeira, Porto Velho, Brasil, a partir de duas metodologias: flotação e análise química. 

Entende-se que ao final desse estudo foi possível cumprir com o objetivo proposto. 

A unidade destacada acima foi selecionada para a flotação a fim de analisar 

quantitativamente e qualitativamente o material arqueológico encontrado junto ao 

sedimento coletado (em campo), a partir dos níveis artificiais desde 0-10 cm a 110-120 cm, 

visando à identificação, quantificação, e verificação da presença de materiais 

arqueológicos, relacionando-os aos níveis arqueológicos e camadas escavadas in situ, 

associando os resultados das análises das evidências do solo (flotação) com dados 

cronológicos e da cultura material escavada nesta unidade no sítio Garbin. 

Foi dividido em três capítulos. O primeiro Capítulo faz referência às pesquisas 

arqueológicas desenvolvidas sob o tema das terras pretas arqueológicas e sua relação 

com a fertilidade do solo. O capítulo 2, diz respeito aos procedimentos teóricos e 

metodológicos aplicados ao sítio Garbin, bem como uma breve apresentação do mesmo. 

O terceiro e último capítulo, traz as possibilidades interpretativas dos vestígios indígenas 

da terra preta arqueológica na unidade analisada.
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Capítulo 1 

1. Pesquisas Arqueológicas com terra preta e sua relação com 

a fertilidade do solo 

 

 

1.1 Pesquisas Arqueológicas com terra preta na Amazônia relacionadas à fertilidade 

do solo 

  

Os primeiros registros sobre Terra Preta se deram por volta de 1870 por Charles 

Hartt que descreveu a região do baixo Tapajós e as escavações do sítio Taperinha. 

Posteriormente na década de 1920 Hilbert acaba associando o tipo de solo presente no 

sítio com assentamentos indígenas modernos (KERN, KAMPF, WOODS et al, 2009). 

Anteriormente os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos apresentavam descrições 

do estudo da fauna, da flora, mas pouco eram as referências sobre solo principalmente 

com terra preta. 

 

“Nesse período parece que os exploradores estavam preocupados em 
relatar a existência de metais preciosos como o ouro, vegetais, pau-brasil 
e drogas do sertão, animais além de muitos relatos sobre a forma de viver 
dos habitantes da terra, dando ênfase ao seu cotidiano (residências, 
alimentação e guerras) (KERN et al., pg. 76, 2009). 

 

 

Apenas no século 20 que começaram a surgir alguns trabalhos sobre esses solos 

antrópicos associados com o processo de ocupação humana, trabalhos como os de 

Friedrich Katzer em 1903, que reconheceu a fertilidade dos solos no Baixo Amazonas 

(Woods, 2009). Nimmendajú por volta de 1923 e 1924 conduziu pesquisas na região do 

baixo Tapajós e nas margens do Amazonas (KERN et al., 2009). 

 Pesquisas voltadas à Terra Preta ou Terra Preta de Índio (TPI) ou Terra Preta 

Arqueológica (TPA) como é conhecida devido à alta concentração de nutrientes que esses 

solos possuem e a sua coloração escura, estão sempre associados como consequência 

de atividades antrópicas. Segundo Kamp & Kern (2005) as influências que essas atividades 

estariam exercendo sobre o ambiente são fundamentadas em evidências arqueológicas e 

pedológicas. “As Terras Pretas são locais de antigos assentamentos contendo artefatos 

culturais, cuja coloração escura se deve principalmente ao material orgânico 

decomposto(...).” (KAMPF &KERN, 2005). 



 
 

16 
 

A partir de 1970 a relação do conceito de formação da terra preta estava associada 

com ocupações densas em assentamentos antigos, começou a se popularizar no meio 

científico. Antes disso, muitos autores discordavam da ideia que esses solos poderiam 

estar relacionados com assentamentos pretéritos na sua formação. Como Hartt, que 

afirmava que os indígenas eram atraídos pela fertilidade que esses solos apresentavam, 

ou Faria que acreditava em uma formação geológica para a terra preta (KAMPF & KERN, 

2005). 

Nas décadas seguintes a 1970 e principalmente na década de 1990 houve um 

número crescente de trabalhos desenvolvidos com a terra preta. Artigos científicos, teses, 

dissertações. O museu Goeldi em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) vem atuando desde 1986, o departamento de solos da Embrapa, 

universidades como UFPA (Centro de geociências da Universidade Federal do Pará), a 

UEPA (Departamento de microbiologia da Universidade Estadual do Pará) vem 

desenvolvendo estudos através de análises químicas e físicas, morfológicas, além do 

grupo de pesquisa ”Estudo da Terra Preta Arqueológica da Amazônia” desde 1997(KERN 

et al., 2009). 

Além da sua alta fertilidade química resultante da prolongada ocupação humana, 

as modificações nesses solos estão consistentemente associadas com fragmentos de 

artefatos cerâmicos e líticos, restos de fauna e flora, bem como padrões distintos de 

vegetação. (KAMPF & KERN 2005). 

Conforme Kampf e Kern (2005) solos afetados pela atividade humana em sítios de 

assentamento são ubíquos na paisagem amazônica. Muitos sítios arqueológicos são 

identificados pelas qualidades distintas desses solos em relação ao ambiente 

circunvizinho. Além da sua alta fertilidade química resultante da prolongada ocupação 

humana, esses solos também apresentam alto teores de Ca, Mg, Zn, Mn, P e C. As 

modificações antrópicas nesses solos estão consistentemente associadas com fragmentos 

de artefatos cerâmicos e líticos, restos de fauna e flora, bem como com padrões distintos 

da vegetação.  

Segundo Kern (2007), o padrão de assentamento exerce forte influência nas 

propriedades do solo. Tanto as áreas de assentamento como áreas de agricultura 

apresentam características químicas e físicas distintas. De acordo com Sombroek, Kern et 

al. (2009) tanto as terras pretas como as terras mulatas são produtos de atividades 

antropogênicas sobre solos naturais. 

Para Viana (2014) a Amazônia possui uma diversidade cultural extensa com 

processos de ocupação pré-coloniais atrelados a diversidade ecológica de modo que 

influenciou nos modelos de ocupação, no entanto há uma continuidade de presença 
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humana na região combinada com rupturas e descontinuidades dos padrões e processos 

de assentamentos. 

A Terra Preta apresenta uma coloração mais escura em relação à terra mulata que 

apresenta coloração bruno-acinzentado. Possui também uma grande quantidade de 

material arqueológico como fragmentos ósseos, cerâmicos e líticos diferentemente da terra 

mulata. Outro ponto que as difere é em relação à concentração de P (fósforo), Ca (cálcio) 

que na terra preta é mais elevado do que na terra mulata, que apresenta teores de P, Ca 

semelhantes os solos naturais (ARROYO 2010). 

Conforme Viana (2014) grande parte dos processos de formação do solo ocorre de 

maneira natural, entretanto, o homem pode participar deste processo de formação 

intervindo e modificando as propriedades do solo, seja diretamente que indiretamente, o 

que gera solos definidos de origem antrópica. 

A ocorrência de sítios arqueológicos com terra preta de índio dá-se ao longo de rios, 

interflúvios, próximos a cursos de águas, ocupando várzeas, elevações marginais e 

adjacentes, e também em solos de terra firme. São sítios bem drenados, com altos teores 

de nutrientes, muito férteis, apresentam coloração bem escura, geralmente circular 

(KAMPF & KERN, 2005). 

Ainda conforme Viana (2014) a ocupação na região amazônica, sem dúvidas, 

modificou o ambiente de maneira expressiva, pois, precisou de meios para adaptar-se a 

região que impunha uma natureza um tanto agressiva, a exemplo, espécies alimentares 

domesticadas como a mandioca e o milho, e a ocorrência de ‘’Terra Preta Antropogênica’’ 

como fator proeminente. A produção da Terra Preta é um indício (também) da existência 

de populações com pouca mobilidade. 

Na Amazônia os mais célebres solos derivados da atividade do homem são 

denominados como ‘’Terra Preta Arqueológica ou Antropogênica’’ (TPA), ‘’Terra Preta de 

Índio’’ (TPI), ou simplesmente ‘’Terra Preta’’ (TP) (KERN e KÄMPF, 1989; KERN, 1996; 

SILVA, 2009; SCHMIDT et al., 2014). O conceito de ‘’Terra Preta’’ talvez não seja típico de 

um único ambiente, todavia pode estar associado a uma funcionalidade. Para Kern et al 

(2009), a coloração escura é devido à decomposição de matéria orgânica e carvões de 

atividades domésticas e por queima da vegetação para a agricultura. 

Balée (2009) assinala que muitas perguntas ainda estão sem respostas no que se 

refere à Terra Preta, e, sugere que as informações possíveis de serem extraídas destes 

solos são relevantes, pois, permitem um melhor entendimento relacionado a estratégias de 

assentamento e comportamento humano pré-histórico, bem como se pode acrescentar a 

utilização da Terra Preta como recurso para a produção alimentícia. 
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A partir da década de 1990 a Terra Preta começa a ser alvo de pesquisas mais 

intensas, sendo confirmado por diversas teses de mestrado e doutorado, bem como os 

vários artigos publicados. Dentre os principais precursores da investigação de Terra Preta 

cita-se (principalmente) o Museu Paraense Emílio Goeldi (nesta instituição destaca-se a 

Doutora Dirse Clara Kern) o Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), o departamento de solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

o departamento de solos da EMBRAPA da Amazônia Oriental, e departamento de 

microbiologia da Universidade Estadual do Pará (UEPA) que vêm desenvolvendo análises 

físicas, químicas, morfológicas e mineralógicas em Terras Pretas e áreas naturais, 

juntamente com mapeamento geoquímico (KERN et al.,2005). 

As terras pretas mais antigas da Amazônia estão associadas a ocupações pré-

ceramistas da fase Massangana, no rio Jamarí, região do Alto Madeira (MILLER 1992a, 

MILLER, 1999b apud ARROYO,2010). 

 

 

1.2 Pesquisas arqueológicas com Terra Preta em Rondônia relacionadas à fertilidade 

do solo 

 

Sítios arqueológicos com terra preta de índio em Rondônia estão localizados em 

diversos locais tais como ao norte do Rio Madeira, oeste do Rio Guaporé, Rio Ji-Paraná e 

Jamari (ZIMPEL, 2009). 

Recentes trabalhos sobre terra preta em Rondônia vêm contribuindo nos estudos 

sobre grupos indígenas do passado e sua relação com o meio. Apesar de se ter 

conhecimento da existência de muitos trabalhos desenvolvidos pela arqueologia preventiva 

em sítios de terra preta arqueológica em Rondônia, com realização de análises químicas, 

pouco ou quase nada se publicou. 

Podemos dizer que um dos pioneiros a tratar sobre esse tema em específico em 

Rondônia, foi o trabalho de mestrado do Professor Carlos Augusto Zimpel Neto (2009), 

onde teve por objetivo realizar discussões da arqueologia do estado de Rondônia 

relacionado às evidências cerâmicas e a terra preta arqueológica, proporcionado pelo Sítio 

arqueológico Encontro (RO-MA-05), onde obteve altos índices de P (126, maior índice) e 

Ca (56 maior índice) nas camadas de terra preta do sítio. Atestou ainda para este sítio uma 

ocupação de 200 anos e salientou que a datação realizada para o sítio o coloca entre os 

mais antigos da Amazônia com presença de terra preta associada à ocupação cerâmica, 

destacando que o tipo de solo não é determinante para a escolha do estabelecimento das 

comunidades indígenas do passado. 
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Na sequência de estudos, podemos citar o trabalho de Oliveira (2015) que apesar 

de enfocar nos estudos arqueobotânicos associados a um sítio analisado visando a 

identificação, quantificação, distribuição e análise dos restos vegetais preservados, 

trabalhou com análises químicas e verificação dos materiais associados tanto em terra 

preta quanto no que ela denomina de solos amarelos, porém, ainda assim, arqueológicos. 

No Sítio Ilha de Santo Antônio, destacou o trabalho em duas unidades de escavação (N990 

E851e N922 E949), uma em terra preta e outra em solo amarelo, onde ela destaca a 

presença de altos níveis de fósforo e cálcio: 

 

O fósforo (P) tem elevados teores em todos os níveis se comparado aos 
valores estipulados pela Embrapa, mesmo se tratando de um sedimento 
sem terra preta arqueológica. Sendo o menor teor 151 para o nível 20-30 
cm variando entre 320, 380, 390 para os níveis 50-60cm, 100-110cm e 
130-140cm nesta ordem, tendo o pico mais alto no nível 150-160cm de 
410 caindo para 390 (200-210cm) e respectivamente a 360(250-260cm). 
Os valores determinados pelo Embrapa são de < 10 (Baixo), 10-20(Médio) 
e de > 20 considerado alto. O Ca (Cálcio) tem valores altos nos níveis 20-
30cm (4,27) e 50-60cm (3,66)tornando-se médio a partir dos níveis 100-
110cm (1,72) e 130-140cm (1,17). Nos níveis seguintes (150-160cm, 200-
210cm, e 250-260cm) os valores são menores do que < 1,5considerados 
baixos (OLIVEIRA, 2015, p.59). 
 
O P (Fósforo) tem resultados altíssimos (1640) se comparados ao 
sugerido pela faixa de fertilidade da Embrapa, havendo um maior pico no 
primeiro (20-30 cm) e último (160-170cm) nível. O Cálcio (Ca) assim como 
o P exibe alto valor de fertilidade em todos os níveis (9,9) (OLIVEIRA, 
2015, p.60). 

 
Para as TPA’s este elemento (o P) é o principal indicativo de atividade 
humana por estar relacionada a descarte de ossos, vegetais e dejetos 
humanos. Na unidade cerâmica (N949 E841) foi evidenciado um osso 
humano durante as escavações e está possui TP diferentemente ocorre 
na unidade pré-cerâmica onde os solos são amarelados e não houve a 
presença de materiais ósseo sendo o material mais recorrente o quartzo, 
mesmo assim esta unidade possui teores de fertilidade acima da média. 
OLIVEIRA, 2015, p.93). 
 

 
Andryanws (2016) desenvolve seu trabalho de monografia com o objetivo de dar 

visibilidade aos remanescentes faunísticos relacionados aos sítios arqueológicos Garbin e 

Teotônio (dois sítios com presença de terra preta arqueológica), localizados na região do 

Alto Madeira, Porto Velho, Brasil, a partir de duas metodologias: a flotação e a análise 

química. Realizou os procedimentos de flotação na unidade N10041 E9955 do sítio 

Teotônio e na unidade N394690/E902803 do Sítio Garbin, com resultados positivos em 

relação aos materiais ósseos para o Sítio Teotônio, porém, o Sítio Garbin não apresentou 

evidências ósseas visíveis. 
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No Sítio Teotônio [...] obtivemos um total de 215 ossos (fragmentados) 
recuperados nas peneiras de malhas 2,0 mm e 3,5 mm (gráfico 1) e mais 
19 ossos ao fundo do tanque de flotação. A grande maioria em farelos ou 
erodidos. Com alguns poucos pedaços parcialmente íntegros. Além de 
triagem do material flotado, contabilizou-se apenas o que foi coletado na 
malha de 3,5mm (cerâmica, rochas e minerais, carvão e sementes e 
outros) (ANDRYANWS, 2016, p. 45). 

 

No sítio Garbin [...] já que as evidências ósseas macroscópicas não foram 
visíveis, realizamos análise química do solo, a fim de verificar se estavam 
de alguma forma presentes nesta unidade do sítio. A análise química 
serviu de base para a compreensão do que ocorreu no local em que se 
encontra a unidade, contribuindo para um levantamento maior dos dados, 
pois o material ósseo, com base desse estudo, não foi aparente. 
Pretendeu-se verificar no solo a quantidade de elemento químico Ca 
(cálcio), possível indicador de presenças de material ósseo. Contudo no 
resultado da análise química percebeu-se níveis baixos de Ca no 
sedimento desta unidade, corroborando com os resultados macros. 

 
 
Nisinga (2018) trabalhou em sua dissertação de Mestrado com o Sítio Ilha de Santo 

Antônio como o objetivo de analisar as dinâmicas de ocupação espacial na Ilha através do 

material arqueológico, utilizando-se das análises dos materiais líticos e análises químicas 

da Terra Preta Arqueológica, onde percebeu um alto índice para o P (236 índice mais alto), 

assim como Oliveira (2015). 

 

Para as análises químicas do solo foi separado 250g do material coletado 
da unidade N990 E851. As amostras foram retiradas dos níveis 
intermediários de cada camada, devido à metodologia de coleta ser a cada 
10 cm, totalizando assim quatro amostras. (NISINGA, 2018, p. 59). 

 

O comportamento do fósforo nos setores apresenta-se de forma diversa, 
no setor I este elemento tende a aumenta conforme aumenta a 
profundidade (gráfico 8); o setor II tende a decair e depois aumentar; e no 
setor III os fósforos e mantém quase estável (NISINGA, 2018, p. 92). 
 
setor com a maior quantidade de P, Ca e Mg é o setor II, que também 
possui uma quantidade maior de cerâmicas e que apresenta indícios de 
habitação, estando ligados à intensa área de TPA.A distribuição da TPA 
no Sítio Ilha de Santo Antônio se dá na porção do centro para o noroeste 
Através do mapa de Krigagem foram espacializadas as áreas da 
TPA,conforme as análises realizadas através dos laudos químicos e dos 
artefatos líticos (NISINGA, 2018, p. 93). 

 
 

Destacamos ainda a pesquisa de Romano (2016) que realizou um estudo em TCC, 

abordando a variabilidade cerâmica do sítio Gabin (Sítio arqueológico base do estudo em 

tela). Analisou o material cerâmico de quatro unidades com datações variando entre 

1.710±40 AP e 480±40 AP, na tentativa de compreensão sobre as cadeias operatórias e 

escolhas das tecnologias para a confecção da cerâmica.  
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Analisamos atributos que caracterizam as escolhas das ceramistas em 
relação à pasta, técnicas de confecção, acabamentos de superfície, 
queima, forma e uso, comparando a distribuição dos atributos nos 
diferentes níveis da camada arqueológica e áreas do sítio, a fim de 
entender as permanências e mudanças tecnológicas. Identificamos uma 
diversidade de escolhas que refletem a dinâmica na ocupação da região, 
e contribuindo dessa forma para a construção da história indígena no Alto 
rio Madeira (ROMANO, 2016, p.07). 

 
A partir dos dados obtidos com a triagem e análise da cerâmica do sítio 
Garbin, foi possível observar que a maior parte da cerâmica possui 
características comuns às ceramistas antigas no alto rio Madeira, 
semelhantes às cerâmicas Pocó, Açutuba e Saladóide, associadas à 
presença de povos de matriz cultural Arawak (Zuse, 2014). O contexto e 
a cerâmica do sítio Garbin apresentam semelhanças com que Neves et. 
al. (2014) evidenciaram no rio Amazonas, entre a bacia do rio Trombetas 
até o Baixo Japurá, denominada de tradição Pocó-Açutuba. Entre as 
características comuns estão as formas complexas (carenadas), as 
flanges labiais e mesiais, aplique zoomorfo, presença de engobo 
vermelho, decoração plástica com incisões em linhas retas e o inciso 
ponteado. Essa tradição á caracterizada no rio Amazonas pela formação 
99 inicial das terras pretas e presença de feições com material cerâmico, 
no entanto no sítio Garbin não foram identificadas feições apenas um 
estrutura de combustão (N900 E1017), e nesse sítio a terra preta mais 
antiga não está associada às ocupações ceramistas, mas sim às 
ocupações ceramistas mais antigas (Camada III), correspondente à fase 
pré-cerâmica Massangana, definida por Miller (1992) (ROMANO, 2016, 
p.98-99). 

 
 

A grande maioria dos sítios arqueológicos amazônicos descritos com presença de 

Terra Preta, datam dos últimos 2.500 anos, com um claro aumento por volta de 1.000 anos 

atrás. Este aumento tem sido utilizado como indicativo de crescimento demográfico e 

complexidade social e em alguns casos são  resultados de diversas ocupações, desde 

tempos pretéritos até as ocupação pelas comunidades atuais.Desta forma, é possível dizer 

que os vestígios arqueológicos fazem parte, de diferentes maneiras, do cotidiano dessas 

populações. Seja em sua relação com as terras pretas – solo antropogênico muito fértil, de 

coloração escura – seja pelos inúmeros fragmentos e vasilhas cerâmicas que afloram no 

entorno de suas casas e comunidades. 

 

 

1.3 Os Solos Antropogênicos: A terra Preta Arqueológica 

 

 Como afirma Arroyo (2010) as mudanças antrópicas nas paisagens e solos são 

pontos importantes para entender o sedentarismo na Amazônia. Essas mudanças 
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significativas são resultantes da ocupação humana por um longo período que contribuíram 

para a formação dos solos antropogênicos. 

Segundo Costa (2009) a ocupação humana modificou o ambiente amazônico 

transformando significantemente a paisagem nas áreas de assentamento e em locais 

circunvizinhos. E um dos pontos na modificação da paisagem deixados por esses grupos 

são as manchas pretas nos solos, as terras pretas de índios. 

De acordo com Woods (2009) as modificações presentes no ambiente em 

decorrência da utilização de sistemas agroflorestais, do sedentarismo, de espécies 

domesticadas e semi domesticadas estariam elevando a fertilidade desses solos através 

de atividades humanas ao longo do período de ocupação. E que os solos de terra preta 

como também a terra mulata seriam indícios de um estilo de vida sedentário na Amazônia 

pré-histórica (ARROYO, 2010). 

 Essas ocupações humanas representadas muitas vezes por sociedades 

complexas estariam modificando o meio em que habitavam e deixando esses registros no 

solo. Segundo Arroyo (2010) as manchas de terra preta são evidências de atividades 

relacionadas às áreas de assentamento (terra preta) e a prática da agricultura, (terra 

mulata) uma variação da terra preta geralmente encontrada nas proximidades de 

assentamentos com pouca quantidade de material arqueológico. 

 O formativo da Amazônia compreendeu-se através da disponibilidade de recursos 

como a caça, a pesca e a coleta que os grupos pré-históricos adaptados ao meio se 

beneficiavam (TEIXEIRA, 2008). 

A Amazônia foi ocupada no passado por numerosos grupos e diversidades culturais 

(KÄMP f& KERN, 2005). 

 

Latrhrap defendia a ideia de que a Amazônia Central fora um grande 
pólo de desenvolvimento cultural, centro de domesticação de 
plantas e do sistema produtivo baseado na mandioca amarga, local 
do desenvolvimento da primeira indústria cerâmica e de estilos 
sofisticados (FAUSTO, 2005 p.31). 
 

 

 Segundo Fausto (2005) Lathrap acreditava que a floresta tropical era um ambiente 

fértil contrapondo a ideia que Betty Meggers tinha sobre a várzea. A autora defendia a 

baixa fertilidade dos solos, a pobreza de recursos alimentares como subsídios para 

limitações no desenvolvimento de grupos locais.  

As pesquisas que se têm sobre a terra preta de índio na Amazônia corroboram com 

a ideia de que havia grupos numerosos vivendo na região, e que a Amazônia não carecia 

de recursos como se acreditava no passado (FAUSTO, 2005). 
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A TPA é caracterizada pela sua alta fertilidade e concentração de minerais como 

Ca, P, Mg, C, resultante do acumulo de restos orgânicos como ossos, pele de animais, 

frutas, entre outros além da utilização do fogo que acabou originando carvão vegetal   nos 

assentamentos pretéritos (TEIXEIRA, 2008). Além disso, esses solos estão relacionados 

com um período longo de ocupação. A denominação para os solos TPI refere-se a sua 

coloração escura e por ocorrerem principalmente na Amazônia (EMBRAPA, 2012).  

Segundo Teixeira (2008), estes solos não possuem uma classificação especifica no 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos sendo denominados através de 

levantamentos de solos como horizontes antrópicos.  

A fertilidade associada às Terras Pretas deve conforme Woods (2009) ao alto teor 

de nutrientes absorvidos através da deposição de detritos orgânicos e inorgânicos, sendo 

as maiores contribuições provenientes de produtos animais e vegetais trazidos ao local da 

habitação, seja para consumo direto pelo homem ou indireto através de animais 

domésticos, materiais para construção e combustível.  

Teixeira (2008) expõe que a fertilidade que tanto as TPIs como as terras mulatas 

apresentam, ocorre pela adição de resíduos domésticos e o uso do fogo que se 

acumulavam nesses locais. O autor argumenta que “... Uma das hipóteses para a formação 

dos horizontes enriquecidos com carbono de forma estável é o uso do carvão como fonte 

de carbono”. 

Segundo IBGE (2007) a caracterização do perfil do solo dá-se por descrições 

morfológicas de horizontes e camadas estratigráficas, como a textura, coloração e a 

profundidade.  

 A coloração dos solos com terra preta arqueológica é definida pela utilização de 

cartas de cores. Uma das mais utilizadas principalmente em arqueologia é a do livro 

Munsell Soil Color Charts (IBGE, 2007). A simbologia que se utiliza para definir a cor da 

terra preta arqueológica é 10yr, por sua vez, é a coloração mais escura do Munsell. Essa 

coloração escura desses solos antropogênicos dá-se pela decomposição orgânica de 

animais, restos alimentares, carvão proveniente de fogueiras domésticas e queima da 

vegetação para agricultura (KERN et al., 2009).  

Como afirma Kämpf & Kern (2005), essas terras pretas se diferenciam de latossolos 

e argissolos amazônicos pela sua composição química de elementos como o CO, P, Ca 

Mg e pH serem bem elevados. 

 Essa coloração escurecida nesses solos pode ser utilizada na arqueologia, como 

uma referência para identificar a extensão e a profundidade desses sítios (KAMPF & 

KERN, 2005).  
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 Segundo Teixeira (2008) a textura arenosa predominante nesses solos pode estar 

relacionada com o uso intensivo do fogo que combinado com a matéria orgânica formam 

partículas organominerais. 

A coloração escura deve-se principalmente à presença de material orgânico 

decomposto, em parte na forma de carvão residual de fogueiras domésticas e da queima 

da vegetação para uso agrícola do solo. Os elevados teores de C orgânico, bem como os 

de P, Ca e de Mg, são resultantes da deposição de cinzas, resíduos de peixes, conchas, 

caça, dejetos humanos, entre outros compostos orgânicos. Por essa razão, a fertilidade 

química da TP é significativamente superior à maioria dos solos amazônicos não 

perturbados pela atividade humana pré-histórica, que são geralmente ácidos e pobres em 

nutrientes (RODRIGUES, 1996; KERN & KÄMPF, 1989; WOODS & Mccann, 1999; LIMA 

et al, 2002).  

 Segundo Embrapa (2007) o horizonte antrópico A é o horizonte que foi modificado 

pelo homem através do uso contínuo do solo como o cultivo ou pelo processo de ocupação. 

Os horizontes antrópicos que correspondem às terras pretas antropogênicas mostram que 

a intervenção humana sendo intencional ou não contribuiu na fertilidade desses solos. 

 

Estes horizontes antrópicos foram enriquecidos em nutrientes e carbono, 
por resíduos de origem vegetal (cascas e sobras de alimentos) e de 
origem animal (ossos, sangue e pele de animais, espinhas de peixes, 
carapaças de quelônios, etc.) e pela utilização do fogo para carbonização 
dos resíduos originando cinzas e carvão vegetal nos antigos 
assentamentos indígenas de civilizações pré-colombianas (TEIXEIRA, 
2008, p. 2). 

  

 

1.3.1 A Química do solo e a fertilidade das terras pretas arqueológicas 

 

 Segundo Jarbas (2009) o composto orgânico do solo poderia ser dividido em 

substâncias húmicas representadas pelos ácidos húmicos (solos antrópicos), fúlvicos 

(solos não antrópicos) e não húmicos que enquadra os polissacarídeos, proteínas, 

aminoácido entre outros. 

 Esses ácidos húmicos são importantes para a sustentabilidade das propriedades 

dos solos como na acumulação do carbono e retenção de nutrientes (MADARI et al, 2009). 

 

A fração orgânica do solo representa um sistema complexo, 
composto de diversas substâncias, sendo sua dinâmica 
determinada pela incorporação de material orgânico (quer seja 
carbonizado ou não) e pela transformação deste pela ação de 
diferentes grupos de microrganismos, enzimas e da fauna do solo, 
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além de fatores abióticos tais como: temperatura, irradiação solar e 
reações químicas (JARBAS, 2009 p. 264). 

 

 

Essa dinâmica de microrganismos e minerais atua diretamente na composição 

química. O uso do fogo principal fonte de carbono, possui papel importante para a formação 

das terras pretas arqueológicas, pois eleva o teor de ph desses solos. 

 

Nos incêndios naturais e provocados, na queima de combustíveis 
fósseis, madeira e carvão, bem como na incineração de detritos, 
geralmente, ocorre a combustão incompleta do material orgânico, o 
que leva à formação de uma série de compostos genericamente 
denominados carbono pirogênico. Esses compostos, pela sua 
recalcitrância representam um importante reservatório de carbono 
estável, podendo mitigar o aumento da concentração atmosférica 
de CO2, e também desempenham importante papel na fertilidade 
dos solos, especialmente quando química e biologicamente 
alterados (JARBAS, 2009 p. 263). 

 

 

O carbono pirogênico além das propriedades químicas da terra preta exerce 

também grande influência nas propriedades físicas destes solos. Por possuir uma estrutura 

porosa aumenta a capacidade de retenção de água no solo que combinado com adição de 

matéria orgânica eleva o teor de fertilidade (MADARI et al., 2009).  

Segundo Viana (2014) as análises geoquímicas são diferenciais aos métodos 

arqueológicos tradicionais no entendimento de aspectos pedológicos, pois permite atingir 

dados intangíveis e não observáveis a olho ‘’nu’’. A geoquímica em conjunto com outras 

disciplinas das ciências da terra (geomorofologia, geologia, pedologia, etc.) possibilitou 

melhor entendimento dos ambientes dos sítios arqueológicos de modo a discutir os 

modelos de ocupação e a formação da Terra Preta. 

No que tange aos padrões em assinaturas químicas, muitos trabalhos a luz da 

ciência fazem referência aos fosfatos no solo como indicador chave na identificação de 

sítios arqueológicos (CAMPOS e PINGARRÓN, 1989; KAEMPF e KERN, 2005; WOODS, 

2005). 

Salienta-se que os fosfatos são facilmente retidos no solo (MALAVOLTA,1957) e 

podem ser produtos de dejetos humanos decompostos (WOODS, 2005; DENEVAN, 2009; 

SOMBROEK, 2009). As plantas, animais e ossos possuem grande quantidade de fósforo 

(WOODS, 2005) diz ainda que este elemento é de fácil detecção em exames geoquímicos. 

Conforme Woods (2005) a cor enegrecida ocorre em virtude do conteúdo elevado 

de matéria orgânica, dos teores de carbonatos de cálcio e da concentração e estado da 
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oxidação do ferro e do manganês, também influenciada por presença de carvões, cinzas e 

materiais terrosos oxidados. 

Evidências suportam a ideia de que as Terras Pretas são depósitos culturais 

formados a partir da adição de dejetos em volta de áreas habitadas e da manipulação de 

aditivos orgânicos em áreas associadas a cultivos e que o fogo é um fator importante na 

formação destes solos por fornecer carvão e cinza aumentando o pH e suprimindo as 

atividades tóxicas do alumínio nas raízes das plantas e na microbiologia do solo (SCHMIDT 

e HECKENBERGER, 2005; WOODS, 2005). 

Há duas hipóteses mais aceitas em termos de formação da Terra Preta, a primeira 

que a mesma teria sido o resultado não intencional da ocupação humana e do descarte de 

lixo, e a segunda que a Terra Preta teria sido resultado do manejo do solo para agricultura, 

todavia os estudos sugerem que a linha entre as duas hipóteses é distante (SCHMIDT e 

HECKENBERGER, 2005). 

O solo sofre modificações em sua estrutura resultante da adição direta e indireta de 

nutrientes. Essas substâncias provêm do processo desde a obtenção de alimentos quanto 

do descarte. Processos físicos como também processos culturais vêm transformando a 

estrutura desse solo e sua coloração. Com o passar do tempo esses solos vão se tornando 

enriquecidos de minerais e mais escuros seja de maneira intencional ou não. 

(RODRIGUES, 1996; KERN & KÄMPF, 1989; WOODS & MCCANN, 1999; LIMA et al, 

2002; etc.). 

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

arqueológica. Atividades humanas realizadas sob a superfície de qualquer terreno deixam 

impressas marcas através de assinaturas físicas e químicas do solo. Essas assinaturas 

derivam de gestos cotidianos como a produção e consumo de alimentos, excrementos, 

acúmulo de lixo, transporte e deposição de matérias primas, entre outras atividades. Desta 

forma, a química do solo se altera numa proporção direta a deposição e a decomposição 

da matéria. Neste sentido, as assinaturas químicas do solo contribuem para entendimento 

de assentamentos abandonados quando estas alterações são mapeadas e associadas às 

atividades que as geraram (SANTI, 2009). 

 A terra preta no sítio arqueológico pode ser consequência da dinâmica entre o 

comportamento humano com o meio.  Quando entendida como vestígio arqueológico, a 

terra preta, traz por meio de análises químicas informações relevantes que ao olho nu 

seriam despercebidas, e concomitante aos vestígios de cultura material é possível inferir 

com mais exatidão o contexto sistêmico e arqueológico no qual o sítio arqueológico está 

inserido.    



 
 

27 
 

O sítio arqueológico Garbin se encontrava inserido em terraço fluvial com 

abundância de caça e pesca, rodeado de fontes de matéria-prima como argila e granitos 

em forma de blocos estariam sendo extraídos para a realização de atividades cotidianas, 

seja na confecção de cerâmicas, de instrumentos líticos para cortar, furar entre outros.  

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

atividades processadas num mesmo local sob um determinado tempo deixam distintas 

assinaturas químicas fixas no solo. Pensando em microescalas, os pisos dos 

assentamentos sofrem anomalias no seu pH, além de exibirem um grande aumento de 

distintos compostos como cálcio, nitrogênio, carbono, fosfato, e alguns traços metálicos 

(Woods, 1977). Esses componentes químicos também contribuem para a transformação 

das propriedades físicas do solo. 

 

 

Os elevados teores de Ca (Cálcio), Mg (Magnésio), P (Fósforo), Zn 
(Zinco), Mn (Manganês), Cu (Cobre) e C (carbono orgânico) e valores 
altos de Ph são característicos da terra preta arqueológica. “Esses 
elementos associados com P2O5, MgO, CaO, Ba. Cl, Sr, Fe2O3, Na2O, 
As, Cd, Co, Cr, F, Ga, Pb e U podem ser de grande importância para 
avaliar padrões de assentamentos estabelecidos pelo homem pré-hitórico” 
(COSTA, 2009, p. 167).  

 

 

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

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

2003). Para fins arqueológicos, a coloração do solo pode ser usada para definir horizontes, 

como também é possível utilizá-la como uma técnica de datação relativa. Os solos mais 

escuros geralmente estão associados a ocupações humanas devido ao enriquecimento 

orgânico e do acúmulo de húmus (WOODS, 2003). 

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

Madeira, afetam o pH do solo, devido os sedimentos que carregam provindos da cordilheira 

dos Andes, tornando-os mais altos (FALCÃO, 2009). 

Tanto os animais quanto os vegetais carregam consigo quantidades de nutrientes 

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

e ingeridos, eles são eliminados aos arredores do sítio. Ao fim deste processo, os nutrientes 

são naturalmente incorporados ao solo, alterando sua composição e coloração. Durante o 

processamento da comida há a combustão constante de madeira nos fogões para o 

cozimento dos alimentos. Este processo configura um dos possíveis comportamentos que 

criaram as terras pretas. Porém, nem todos os assentamentos pré-coloniais apresentam 
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este tipo de solo e, portanto, sua gênese estaria ligada a uma mudança nos padrões de 

assentamentos na região. (WOODS et. al. 2003). 

Ressalta-se ainda que Schiffer (1972) identificou três aspectos no contexto 

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

que oferecem subsídios para inferências no contexto arqueológico. Foram chamados de: 

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

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

(é o material que entra para o contexto arqueológico sem ser formalmente descartado). 

Dessa forma, destacamos abaixo uma tabela que demonstra hipoteticamente as 

possibilidades de atividades realizadas no contexto sistêmico que podem estar causando 

elevados teores químicos nestes solos. 

 
Figura1 - Tabela sobre a possibilidade de atividades relacionadas à composição química do solo. 

Fonte: Rebellato, 2007, p.83. 
  



 
 

29 
 

 
 

Capítulo 2 

2. O Sítio Arqueológico Garbin: Metodologias aplicadas à 

pesquisa1 

 

 

O sítio arqueológico Garbin está localizado na margem esquerda do Rio Madeira 

em área de terraço fluvial adjacente ao rio. A paisagem apresenta-se com cursos de água, 

com existência de fontes de matéria-prima de argila para a confecção de vasilhas 

cerâmicas, principalmente por estar localizada próximo ao Rio Madeira. O Sítio 

arqueológico foi denominado Garbin por estar localizado na propriedade do Senhor de 

mesmo sobrenome. O Sítio arqueológico foi definido inicialmente pela presença de dois 

períodos de ocupação identificados, um pré-cerâmico e outro cerâmico. 

Conforme relatório SCIENTIA (2010) a superfície do terreno não apresentava 

afloramentos superficiais, mas havia a presença de granitos em forma de placas e blocos; 

laterita de tamanhos variados e pequenos grânulos e seixos de quartzo. Foi observado, 

indícios da ação humana que as transformaram em matéria prima para atividades 

cotidianas como cortar, furar, lascar, bater, extrair coloração, etc. 

Este sítio arqueológico não existe mais, pois deu lugar a casa de força da UHE 

Santo Antônio. 

 
“Está localizado em uma área que a aproximadamente uns 60 anos atrás 
(segundo moradores locais) era mata era virgem, e foi posteriormente 
pasto para a criação de gado e em seguida, plantação de feijão, abóbora, 
milho e mandioca. Atualmente a localidade é composta de uma capoeira 
recente e vegetação rasteira. No seu entorno é possível identificar uma 
variedade muito grande de plantas como murtinhas, goiaba-araçá, 
samambaia brava, rabo-de-camaleão entre outros.” (Relatório referente às 
unidades escavadas no Sítio Garbin – (N960 E980-981-982, N960 E963 
e N960 E974), 2008). 

                                                           
1Todas as informações referentes aos procedimentos de campo foram retiradas do Relatório de 
Campo do Sítio Garbin de (2008) e (2010), sendo este último realizado e elaborado pela orientadora 
deste trabalho, quando fez parte da equipe Scientia. 
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Figura 2 – Imagem da inserção do Sítio Garbin na paisagem. Fonte: SCIENTIA (2008). 

 

 

O sítio Arqueológico Garbin, área de estudo, sofreu intervenções em duas etapas 

de campo. A primeira em 2008, para liberação de um setor de via de acesso na margem 

esquerda do Rio Madeira para a AHE Santo Antônio. Em 2010 foi realizada a segunda 

etapa da intervenção na tentativa de reabrir as unidades escavadas anteriormente e a 

abertura de novas unidades para a comprovação de hipóteses levantadas em 2008 

(SCIENTIA, 2010). 

Sua localização se dá no município de Porto Velho à margem esquerda do Rio 

Madeira a jusante das corredeiras de Santo Antônio em área de terraço fluvial. 

 

Figura 3– Localização do Sítio Garbin. Fonte: Google Earth. 
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Na sequência ao encontro do sítio, procedeu-se a delimitação do mesmo, abertura 

de unidades de escavação e todos os procedimentos necessários para o resgate do sítio, 

pois se demonstrou um Sítio arqueológico com preservação espacial horizontal e 

verticalmente foi denominado de Sítio arqueológico Garbin. No sítio Garbin foram 

identificados dois tipos de camadas arqueológicas: com material cerâmico e lítico, junto à 

terra preta, mais recente, e com material lítico em terra preta, mais antiga. A estratigrafia 

do sítio mostra duas camadas arqueológicas bem definidas. Foram coletadas amostras de 

carvão para datação e verificação da temporalidade do sítio. Durante a escavação em 

2010, realizou-se a abertura de 26 unidades de escavação (1mx1m), que demonstraram 

uma relativa semelhança em termos de configuração estratigráfica e presença de materiais 

arqueológicos.  

O sítio possui camadas de ocupação cerâmica e pré-cerâmica. A camada pré-

cerâmica apresenta material lítico lascado, predominantemente lascas e micro lascas, a 

maioria de quartzo, bem como líticos polidos em hematita, associada à terra preta que 

consiste em um sedimento escurecido devido a processos pós-deposicionais, e à camada 

orgânica resultante de milhares de anos de ocupação humana, e ao manejo do solo. Esta 

camada, com maior densidade entre 80-90 cm de profundidade. A estratigrafia do sítio, na 

maioria dos perfis analisados, mostra duas camadas arqueológicas bem definidas, 

conforme demonstrado no croqui das unidades N960 E 980-981-982.  

 

Croqui 1 - Perfil estratigráfico com as camadas de sedimentos e respectivos materiais 
arqueológicos. Fonte: Relatório Mensal de dezembro de 2009 – Scientia (Porto Velho – RO). 
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Segundo NEVES (diário de campo (fichas de campo Sítio Garbin, 2008): 

 

“as camadas estratigráficas do Sítio Garbin foram definidas a partir do 
exame e interpretação dos perfis estratigráficos das seguintes unidades: 
N 980-981-982 E 941 (face W); N 980 E 941 (face S); N 980-981 E 1001 
(face W); N 981 E 977-976 (faces N e W); N 981 E 999-1000 (face N). 
Percebe-se nas descrições que nem todas as camadas estão presentes 
em todos os perfis. Em linhas gerais as estratigrafias mostram uma 
sequência que inclui, da base para o topo, um componente pré-cerâmico 
associado a uma terra preta que convencionamos denominar de Camada 
III: esta camada está sobreposta a uma camada de latossolo argiloso 
amarelo, que recebeu a denominação IIB, IIA, e I, que seriam a laterita em 
diferentes estágios de intemperização (esta camada pode estar associada 
a fase massangana). Nosso grande problema de interpretação é a 
Camada IV: trata-se de uma camada, também de terra preta, com 
materiais líticos e cerâmicos, bastante espessa, predominantemente 
argilosa, com uma variação cromática razoável, de 10YR 3/4 e 10YR 4/4 
(DarkYellonish Brown), o que nos levou inicialmente a dividi-la em duas 
camadas distintas (Camadas IV e V). Posteriormente decidimos que não 
havia diferenças significativas o suficiente para manter a divisão e 
unificamos as duas camadas em uma só, a Camada IV. No laboratório, a 
análise dos materiais deve aferir a acuidade dessa unificação. Pode ser 
que tenhamos que dividi-la mais uma vez. Camada V: ocorre apenas em 
N980-981-982 E 941. Trata-se de uma camada mais clara, com materiais 
arqueológicos, que recobre a Camada IV. A Camada VI é o horizonte A, 
que pode ser uma terra preta superficial”(NEVES, 2008, p.11). 

 

 

A segunda etapa de escavação foi no ano de 2010, conforme Relatório Scientia 

(2010) na tentativa de proceder a reabertura de unidades de escavação e a abertura de 

novas unidades a fim de buscar mais informações a respeito das hipóteses levantadas 

durante o trabalho de campo e laboratório. Confessa-se que a primeira percepção obtida 

visualizando a paisagem atual do Sítio é a de que este sofreu recentemente a ação de 

mecânica pesada, com tratores e escavadeiras de modo a que as camadas arqueológicas 

outrora definidas e organizadas mostram-se agora em alguns pontos invertidas e em 

montes de sedimentos. Com a intenção de identificação dos limites das unidades 

escavadas em 2008, realizamos a abertura de alguns furos-testes investigativo próximo as 

coordenadas de algumas unidades escavadas em 2008 (unidades N981 E1001; N981 

E988; N981 E941). 

Ainda segundo o Relatório Scientia (2010) abriu-se duas trincheiras e uma unidade: 

a trincheira de coordenada: SW 20L E0394716/N9027985 e unidade SW 20L 

E0394717/N9027983, próximas a unidade 2008 (N900 E1017); e a trincheira de 

coordenada: SW 20L E0394681/N9028040, próxima a unidade 2008 (N960 E982). 

Identificou-se a Trincheira que foi aberta em 2008, sem coordenada na época, com o auxílio 

de uma retro-escavadeira, e de coordenada atual: SW 20L E0394705/N9028019. Realizou-
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se a abertura de 25 novas unidades de escavação (2010). Sendo elas:Unidade SW 20L 

E0394690/N9028013;Unidade SW 20L E0394702/N9028049;Quadra 3m x 3m: SW20L 

E0394699/N9028013; SW 20L E0394700/N9028013; SW 20L E0394701/N9028013; SW 

20L E0394699/N9028012; SW 20L E0394700/ N9028012; SW 20L E0394701/N9028012; 

SW 20L E0394699/N9028011; SW 20L E0394700/N9028011; SW 20L 

E0394701/N9028011; a Unidade SW 20L E0394702/N9028012; Unidades (Trincheira): SW 

20L E0394691/N9028013; SW 20L E0394692/N9028013; SW 20L E0394693/N9028013; 

SW 20L E0394694/N9028013, SW 20L E0394695/N9028013; SW 20L 

E0394696/N9028013; SW 20L E0394697/N9028013; SW 20L E0394698/N9028013. 

Unidades junto ao Bloco Testemunho: SW 20L E0394691/N9028014; SW 20L 

E0394693/N9028014; SW 20L E0394691/N9028015; SW 20L E0394692/N9028015; SW 

20L E0394693/N9028015. 

Como verificou-se no Relatório Scientia (2010) devido às características 

estratigráficas e materiais arqueológicos percebidos no Sítio Garbin, ou seja, dados 

somente de campo, levantou-se a hipótese de ser este, um sítio arqueológico, que 

corroborando com estudos de Miller et. alli. (1992), Miller e Meggers (2003) evidenciam a 

existência no Estado de Rondônia, de uma das mais antigas Terras Pretas Arqueológicas 

da Amazônia, atribuída à fase pré-cerâmica Massangana. 

As novas escavações permitiram a afirmação, segundo Relatório Scientia (2010) 

de que o Sítio arqueológico Garbin apresentava terra preta antropogênica desde a 

superfície até os últimos níveis arqueológicos. Apresentava uma camada lito cerâmica 

superficial (variando entre uma profundidade de 20 cm a 60 cm desde a superfície) e uma 

camada pré-cerâmica (variando entre a profundidade de 60 cm até 120 cm). Porém, 

ressalta-se que há uma continuidade no perfil horizontal deste material lítico, desde os 

primeiros níveis até o último, com modificações na frequência somente.  

As datações radiocarbônicas feitas no Sítio Garbin demonstram um longo período 

de ocupações, desde 7740 +/- 50 AP até 480 +/- 40 AP. 

Conforme o relatório (SCIENTIA, 2010) o sítio possui camadas de ocupação 

cerâmica e pré-cerâmica. A camada pré-cerâmica apresenta material lítico lascado, 

predominantemente lascas e micro lascas, a maioria de quartzo, bem como líticos polidos 

em hematita, associada à terra preta que consiste em um sedimento escurecido devido a 

processos pós-deposicionais, e à camada orgânica resultante de milhares de anos de 

ocupação humana, e ao manejo do solo. Esta camada, com maior densidade entre 80-90 

cm de profundidade foi datada em 7740 ± 40 AP. Já a camada arqueológica cerâmica, com 

maior densidade nos primeiros níveis de escavação, foi datada em 480 ± 40 AP.  
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Com as atividades realizadas de fevereiro a março de 2010 no sítio Arqueológico 

Garbin foram feitas novas datações, conforme publicadas por Caldarelli e Kipnis (2017).  

 

Tabela 1 – Datações realizada no Sítio Garbin. Fonte: CALDARELLI, S. & KIPNIS, 2017. 

 
 

 

Tabela 2 - Datações radiocarbônicas obtidas para o sítio Garbin. (Fonte: Relatório Mensal 
de dezembro de 2009 – Scientia (Porto Velho – RO). 

Profundidade da amostra (cm) Idade AP Material arq. associado 

17 480±40 Cerâmica, lítico lascado 

75 1710±40 Cerâmica, lítico lascado e 

polido 

50-60 4910±100 lítico lascado e polido 

86 7740±50 lítico lascado e polido 

 

 

Figura 4 – Datações inseridas no perfil estratigráfico do Sítio Garbin. Foto Scientia, 2010. 

 

Conforme Relatório da Scientia (2010) a camada pré-cerâmica apresenta material 

lítico lascado, predominantemente lascas e micro-lascas, a maioria de quartzo, bem como 

líticos polidos em hematita, associada à terra preta que consiste em um sedimento 
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escurecido devido a processos pós-deposicionais, e à camada orgânica resultante de 

milhares de anos de ocupação humana (Terra Preta), e ao manejo do solo. Esta camada, 

com maior densidade entre 80-90 cm de profundidade foi datada em 7740 ± 40 AP; 6050 

AP e 4910 AP. Já a camada arqueológica cerâmica, com maior densidade nos primeiros 

níveis de escavação, foi datada em 480 ± 40 AP e 990 AP.  

Destaca-se que para este trabalho realizou-se o estudo geoquímico e flotação 

somente na unidade E 394690/N 9002813 proveniente da etapa de 2010, que apresentou 

5 camadas arqueológicas que foram escavadas em 13 níveis artificiais de 10 em 10 cm 

(SCIENTIA, 2010), conforme descrição abaixo. 

 
 
  
2.1 Unidade 20L E0394690/N9028013 

 

Conforme Relatório do Sítio Garbin (SCIENTIA, 2010) a abertura da unidade: 

coordenada nordeste: SW 20L E0394690/N9028013. Decapagem por níveis artificiais de 

10 cm em 10 cm. Presença de material arqueológico lítico e cerâmico desde o nível 20-30. 

A abertura chegou à profundidade de 130 cm, sendo este nível estéril para material 

arqueológico. Apresentou registro arqueológico preservado, tanto a nível horizontal quanto 

vertical.  

 

 

Figura 5 - Unidade 20L E0394690/N9028013 (aberta em 2010), superfície. Fonte: Relatório 
Scientia, 2010. 

 

 

Ainda conforme Relatório Scientia (2010) a superfície, formada por sedimento/solo 

de coloração escura (10YR3/2), textura argilosa, desde a superfície, apresentava-se 
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recoberta por vegetação rasteira/gramínea.Foram escavados 13 níveis artificiais de 

100cm³, os quais resultaram na identificação de 5 camadas de sedimento e na coleta de 

347 materiais arqueológicos (25 cerâmicas, 318 líticos, 04 carvões). 

As cinco camadas de sedimentação foram descritas da seguintemaneira: 

Camada A, camada húmica, observada no início do nível 1, possui espessura entre 3 e 15 

cm, e apresentou sedimento/solo com coloração escura, textura argilosa, ausência de 

materiais arqueológicos. Sedimento/solo de coloração escura (10YR3/2), textura argilosa.  

Camada B, localizada entre os níveis 1, 2 e 3, 4 e 5 entre 4 e 48 cm, apresentou 

sedimento/solo com coloração escura (10YR 3/2), textura argilosa, presença de materiais 

arqueológicos em pouca densidade (cerâmica e lítico).  

Camada C, situada nos níveis 5, 6, 7 e 8 entre 42 e 82 cm, apresentou sedimento/solo 

muito escuro (preto) (10YR2/2), argiloso, com presença de material arqueológico (lítico) 

em alta densidade. Presença de blocos lateríticos e placas de granito. 

Camada D, vista nos níveis 7 a 130, entre 67 e 130 cm, apresentou sedimento/solo 

mosqueado, com as colorações escura (preta) (10 YR 3/2) e amarela (10 YR 5/8) ambas 

com textura argilosa. Nesta camada ocorre presença de materiais arqueológicos (lítico) em 

densidade média. A presença de bioturbações provavelmente deslocaram o 

solo/sedimento e os materiais arqueológicos a níveis bem inferiores do que seria a camada 

original.  

Camada E, localizada entre os níveis 7 a 13, entre 68 cm e 130 cm, apresentou 

sedimento/solo com coloração amarelada (10 YR 5/8) muito argiloso, compactação alta, 

com presença considerável de grânulos, seixos e blocos lateríticos (cascalho) ausência de 

materiais arqueológicos. 

Segundo os dados do Relatório Scientia (2010) os materiais arqueológicos ocorrem 

entre o nível 20-30 e o nível 110-120, a presença de cerâmica (em baixa densidade) ocorre 

desde o nível 20-30 ao 50-60. Percebemos ainda um fragmento cerâmico no nível 90-100, 

resultado de processos de bioturbações evidentes no perfil. Ocorre a presença de materiais 

líticos desde os níveis 20-30, com uma intensificação no 50-70 e diminuição até o 110-120.  
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Croqui2 e Figura 6 - Desenho e foto do perfil Norte da Unidade SW 20L E0394690/N9028013. 
Desenho: Juliana Santi. Fonte: Relatório Scientia (2010). 

 

Conforme é possível verificar acima, a unidade apresentou importante definição de 

camadas arqueológicas. Foi selecionada para a flotação a fim de analisar 

quantitativamente e qualitativamente o material arqueológico encontrado junto ao 

sedimento coletado (em campo), a partir dos níveis artificiais desde 0-10 cm a 110-120 cm, 

visando à identificação, quantificação, e verificação da presença de materiais 

arqueológicos, relacionando-os aos níveis arqueológicos e camadas escavadas in situ, 

associando os resultados das análises de microevidências do solo (flotação) com dados 

cronológicos e da cultura material desta unidade no sítio Garbin. 

Segundo Relatório Scientia (2010) houveram coletas de sedimento em 18 unidades 

das 25 escavadas na etapa de 2010, porém, somente em quatro dessas foram coletadas 

as colunas por nível artificial escavado (gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Unidades do sítio Garbin em que houve coletas de sedimento na etapa 2010. 

 

 

2.2 Metodologia de seleção de amostras para análise química do solo no Sítio Garbin 

 

As coletas de solo seguiram a metodologia sugerida pelo “Manual de Coleta de Solo 

em Campo”, descrita por Santos et al. (2005). O critério utilizado para identificar as Terras 

Pretas ocorreu a partir da identificação das manchas enegrecidas em contexto 

arqueológico que se distingue das áreas vizinhas, apresentando um horizonte A, mais 

escuro de cor preta a bruno-acinzentada muito escura, verificada a partir da Tabela Munsell 

N2: 5YR 2,5/1; 7,5YR 2/0 a 3/1; 10YR 2/0 a 2/2 e mais espesso do que nos solos 

circunvizinhos (KERN e KAEMPF, 1989; KERN, 1996; LIMA, 2001;EMBRAPA, 2001; 2002; 

2006). 

Para tal foi separada amostras de sedimento por camadas (de acordo com a divisão 

realizada em campo) buscando privilegiar os níveis que não fazem parte da camada de 

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

cada nível elegido das unidades de escavação sugerida para esta pesquisa. O sedimento 

inserido em 13 sacos plásticos referentes aos 13 níveis da unidade com um volume de 

aproximadamente 20,88 l no total. Sendo separado um volume de 100g de cada nível para 

as análises químicas. 

As amostras para análise química foram encaminhadas para a Embrapa Solos 

unidade de Porto Velho (processo MehlichIII), e são referentes as camadas arqueológicas 
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identificadas em campo (anexo 1): 20L E0394690/N9028013: 0-10; 20-30; 60-70; 80-90; 

110-120 cm = 05 amostras. 

As análises químicas foram determinadas segundo a metodologia da Embrapa 

(1997, 2015) para as análises de rotina (PH, P, K, Ca, Mg, Al, H+Al, P), matéria orgânica e 

microelementos (Fe, Zn, Mn e Cu).  

 

 

Figura 7- Valores utilizados na interpretação dos resultados das análises químicas dos solos. 
Fonte: Embrapa, 2015. 

 

 
Figura 8 - Valores utilizados na interpretação dos resultados das análises químicas (P e K) dos 

solos de Rondônia. Fonte: Embrapa, 1998. 

 

Os dados da Embrapa (1998, 2015) conforme tabelas acima, foram utilizados como 

referência para demonstração dos teores (baixo, médio e alto) dos macronutrientes 

(elementos químicos) presentes no solo analisado no sítio. Como ressalta o Embrapa 
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(2008), alguns elementos como o P e K devem ser analisados, conforme determinação 

específica da região, pois solos como os amazônicos, por exemplo, tendem a sofrer um 

elevado grau de intemperismos favorecendo as perdas de nutrientes, seja por erosão, 

lixiviação, absorção, volatização, etc. 

 

 

2.3 Metodologia de seleção de amostras para flotação no Sítio Garbin2 

 

A técnica de flotação é baseada na diferença de densidade dos resíduos orgânicos 

e inorgânicos. Fragmentos carbonizados de madeira, sementes ou tubérculos em geral 

flutuam, enquanto restos de moluscos, ossos e cerâmica, são depositados na peneira. 

Existem vários modelos de células de flotação, desde o artesanal, baseado na imersão de 

um balde numa cuba maior contendo água, até os  mais elaborados, com assistência 

mecânica. Uma grande variedade de modelos de equipamentos e de técnicas de flotação 

já foi apresentada (PEARSALL, 2000). 

Essencialmente, o princípio de funcionamento de uma “célula de flotação” é 

bastante simples. Consiste em lavar o sedimento, depositado em uma peneira submersa 

numa cuba, com uma corrente de água turbilhonante que entra pela parte inferior. Os 

carvões, liberados do sedimento, são levados à superfície da água e em direção à periferia 

da cuba, caindo sobre uma peneira de malha fina onde eles são recuperados (YBERT et 

al., 1997; PEARSALL,2000). 

A flotação tem sido utilizada quase que em sua totalidade na Amazônia a fim de 

recuperar vestígios vegetais. Conforme Silva (2013) o tipo de sedimento presente em sítios 

arqueológicos é um dos fatores que pode dificultar a recuperação dos vestígios botânicos. 

Os sítios arqueológicos na Amazônia ocorrem em diversos contextos geográficos e 

hidrográficos, cujos solos variam em textura e predomínio ou presença de diferentes 

minerais (JUNK, 1983). Tais características influenciam a composição dos sedimentos 

observados nos depósitos arqueológicos. A argila, um constituinte importante dos solos da 

Amazônia, possui elevada capacidade de agregação aos diversos materiais presentes na 

matriz sedimentar. 

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

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

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

vestígios botânicos na região Amazônica foram realizados no âmbito do PAC (Projeto 

                                                           
2Trabalho realizado em conjunto com Andryanws (2016). 
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Amazônia Central) por Trombeta (2011) no sítio Laguinho, Caromano (2012) com 

Antracologia no sítio Hatahara, Silva (2012) com vestígios macrobotânicos em três sítios 

da Amazônia central e Cascon (2010) com microvestigios no sítio Hatahara. Os estudos 

macrobotânicos realizados nestes sítios usaram de técnicas específicas como a flotação 

para recuperações de tais materiais possibilitando discussões para que novos métodos 

sejam empregados a fim de facilitar os trabalhos com este tipo de artefato em solos 

Amazônicos (SILVA, et al 2013).  

A facilidade de processamento e a simplicidade do equipamento fazem com que 

ela seja facilmente realizada no campo, e hoje em dia este método é utilizado por quase 

todas as equipes de escavação dos Estados Unidos e Europa (PEARSALL, 2000). O 

desenvolvimento desta técnica, a partir dos anos 70, teve um forte impacto na arqueologia. 

A recuperação de restos botânicos de pequenas dimensões acarretou numa visão inédita 

sobre o sistema de subsistência de populações pré-históricas. Cereais, pequenas 

sementes, cúpulas destacadas de espigas de milho, fragmentos de tubérculos e uma série 

de outros vestígios que nunca haviam sido encontrados pelas técnicas tradicionais 

apareceram na flotação, levando a um rápido desenvolvimento das pesquisas sobre 

subsistência, domesticação de vegetais e agricultura, e permitindo um melhor 

conhecimento do meio-ambiente de populações pré-históricas. Vários cientistas 

concordam ao afirmar que a flotação revolucionou a recuperação de dados relevantes para 

os estudos de subsistência, e que praticamente todo o conhecimento sobre origem da 

agricultura no Oriente Próximo e na América do Norte foi produzido a partir de amostras de 

flotação (SMITH, 1994; PIPERNO & PEARSALL, 1998; PEARSALL, 2000). 

Na unidade analisada do Sítio Garbin, após a separação para análise geoquímica, 

a metodologia utilizada foi o processo de flotação do sedimento em peneiras de malha 3,5 

mm, 2mm, 1mm e 0,5mm. A flotação baseia-se na diferença da densidade do material 

arqueológico, onde materiais mais densos como cerâmica e o lítico se depositam no fundo 

da peneira, enquanto materiais menos densos como carv\ão flutuam facilitando a 

separação (SCHEEL, 2006). 

A textura e a coloração do sedimento foram tiradas antes da flotação de todos os 

níveis. A coloração foi obtida pelo Munsell Soil Color Charts com o sedimento molhado e 

seco. A coloração classificada do sedimento na maioria dos níveis foi de 10yr 2/2. 

 Para a obtenção da textura do sedimento seguiu-se o protocolo de campo 

(SCIENTIA, 2008) predominando na unidade o areno siltoso, com exceção dos níveis 80-

90; 90-100 que correspondeu ao areno argiloso. 

A flotação é o método que implica em menor esforço metodológico e maior 

eficiência, por isto foi o método selecionado para ser utilizado no presente trabalho. Além 
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dos fragmentos de carvão que são de pequenas dimensões e muito leves, é possível 

também, a recuperação dos outros vestígios, como fragmentos cerâmicos, líticos, e ossos, 

que geralmente permanecessem na peneira dentro do tanque. 

 O procedimento utilizado além de ser eficaz para a recuperação de macrovestígios 

que muitas vezes passam despercebidos em campo é um método que não necessita de 

grandes e sofisticados equipamentos. Conforme os objetivos que se deseja alcançar, 

materiais simples como bacias, baldes, peneiras e uma torneira são suficientes para 

realização do trabalho. 
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Capítulo 3 

3. Sítio Arqueológico Garbin e o comportamento de grupos 

indígenas visto através da terra preta arqueológica da 

unidade 20L E0394690/N9028013 

 

 

3.1 Possibilidades interpretativas dos vestígios indígenas da terra preta do sítio 

Garbin, unidade E0394690/N9028013 

 

As escavações evidenciaram um rico registro arqueológico, com presença de 

material lítico lascado e polido, fragmentos cerâmicos, com boa preservação de estruturas 

de combustão. Porém, a importância do Sítio Garbin não se restringe às datas antigas, 

mas deve-se pensar, sobretudo, no material arqueológico, suas interpretações intra e extra 

sítio, associando estes dados as datações que remontam o médio holoceno do Alto Rio 

Madeira (SCIENTIA, 2010). 

Devido às características estratigráficas e materiais arqueológicos percebidos no 

Sítio Garbin, levantou-se a hipótese de ser este, um sítio arqueológico, que corroborando 

com estudos de Miller et. alli. (1992), Miller e Meggers, (2003) evidencia a existência no 

Estado de Rondônia, de uma das mais antigas Terras Pretas Arqueológicas da Amazônia, 

atribuída à fase pré-cerâmica Massangana (SCIENTIA, 2010). 

 

Parece haver uma uniformidade da indústria lítica desde a possível 
camada “pré-cerâmica” até os níveis ceramistas, sendo esta composta 
basicamente em placas e nódulos de laterita com marcas de desgaste, 
lascas de quartzo com e sem marcas de uso, raramente retocadas e 
grandes blocos de granito com vestígios de polimento. Podemos levantar 
a hipótese de que os nódulos lateríticos seriam desgastados nas 
plaquetas de laterita e granitos existentes em abundância no contexto 
arqueológico estudado, para obtenção de corante vermelho (óxido de 
ferro). Também aparecem percutores em granito, com marcas de 
maceramento devido ao uso durante o ato de lascar, para a obtenção dos 
artefatos líticos desejados .[...] podemos perceber que grandes blocos 
graníticos com marcas de polimento se mostraram presentes nas 
unidades abertas em 2010, acreditamos na hipótese destes terem sido 
usados para o processamento de vegetais, raízes ou amêndoas, já que a 
diminuta presença de artefatos polidos e o pequeno grau de desgaste 
observados nos blocos parecem ir contra seu uso para o polimento de 
artefatos de pedra (SCIENTIA, p. 89 e 90, 2010). 
 
O material cerâmico coletado e que pôde ser observado em campo 
apresenta técnica de confecção acordelada. A espessura dos fragmentos 
é bem variada, desde espessuras finas (2mm) a espessuras mais grossas 
(15mm). Alguns fragmentos cerâmicos apresentam aplicação de engobo 
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vermelho na superfície, o que parece corroborar com a utilização massiva 
dos nódulos lateríticos que apresentam-se desgastados (polidos). De uma 
maneira geral é perceptível uma predominância de bordas extrovertidas, 
com ou sem engobo vermelho e com ou sem incisões. A maioria das 
bases coletadas apresentam-se planas. Os tratamentos de superfície 
externa percebidos foram o alisado e o inciso. De uma maneira geral a 
incidência de fragmentos cerâmicos no sítio é baixa e nas camadas mais 
recentes (superficiais) (SCIENTIA, p.90, 2010). 
 
 

 

Conforme relatado no Relatório sobre o sítio de 2010 SCIENTIA (2010) as 

evidências observadas no contexto arqueológico indicam: 1) evidências pré-cerâmicas 

(camadas C (43 e 82 cm) e D (67 e 130 cm) na unidade analisada) com uma longa 

sequência no perfil estratigráfico, apresentando rochas com matérias-primas como 

quartzo, granito e conglomerados lateríticos, que foram utilizadas para a elaboração de 

artefatos líticos, tanto utilitários quanto decorativos (adornos), com intensas atividades 

geradoras de terra preta antropogênica (TPA); 2) evidências lito cerâmicas nas camadas 

mais recentes (Camada B entre 4 e 48 cm, na unidade analisada) com pouca intensidade 

para os vestígios cerâmicos, apresentando rochas de matérias-primas: quartzo, granito e 

conglomerados lateríticos utilizadas para elaboração de artefatos líticos, tanto utilitários 

quanto decorativos (adornos), com intensas atividades geradoras de terra preta 

antropogênica (TPA). 

 

Tabela 3–Definição das camadas arqueológicas da unidade 20L E0394690/N9028013. 

C AM AD AS  
ar t i f i c ia is  
(cm)  

natura is  ( cm)  Terra Pr eta 
Arqueológi ca  

presença de 
mater i a is  

arqueológi cos  
Camada A  0-10  ≅0 a  4  cm   Present e  ausent e  
Camada B  10-20 a  40 -50  ≅4 a  48 cm Present e  l í t i co  e  ce râm ica 
Camada C  50-60 a  70 -80  ≅43 a 82 cm Present e  l í t i co  

Camada D  80-90 a  110-
120  

≅67 a 130 cm Present e  
l í t i co  

Camada E  120 -130  ≅ 120 a  130 cm Ausente  es tér i l  
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Figura 9 - Perfil Norte da Unidade SW 20L E0394690/N9028013, e a coluna de coleta de 
sedimento. Fonte: Santi, 2010. 

 

Figura 10 – Processo de escavação da Unidade SW 20L E0394690/N9028013 em 2010. Fonte: 
Bonfim, 2010. 
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3.1.1 Resultados: Flotação 

 

O processo de flotação resultante dos procedimentos metodológicos, descritos no 

Capítulo 2, demonstram a importância de utilização de todos os recursos que se tem 

disponível para a interpretação do registro arqueológico.  

Dito isso, salienta-se que se optou por utilizar uma bacia e uma torneira no 

processo, pois o sedimento a ser flotado, não possuía um volume significativo e métodos 

mais simples como este, não comprometeria os resultados que se desejara obter no 

processo de flotação. Após a flotação o material depois de seco foi coletado e separado 

em sacos plásticos etiquetados de acordo com a malha da peneira, o tipo de material e o 

número de proveniência. 

Os materiais mais densos se alojaram no fundo da peneira de 3,5mm, enquanto 

que os materiais leves flutuaram e foram coletados nas peneiras de malhas 2mm, 1mm e 

0,5 mm (gráfico 2). 

A malha que mais recuperou carvão foi a malha de 1mm, porém são fragmentos 

muito pequenos, não sendo muito úteis no processo de verificação de espécies, por 

exemplo. Nesse sentido, relacionado a carvões e sementes a malha de 0,5 mm não é 

eficaz. Insistimos na utilização da mesma para a recuperação de possíveis microevidências 

de lascamento, porém, não foi o caso desta amostra (gráfico 2).  

Em relação a eficácia da malha, de modo geral, levando e consideração a 

recuperação de vestígios passíveis de se fazer analises futuras, atestamos que para esta 

unidade foi a de 3,5mm, seguida da de 2mm e 1mm (gráfico 4).  
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Gráfico 2– Frequência de material arqueológico na malha granulométrica utilizada nos níveis 
flotados. 
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Conforme é perceptível (gráficos 4 e 6) durante a flotação só foram evidentes os 

seguintes materiais arqueológicos: rochas/líticos (assim denominamos, pois não 

realizamos análises para indicar se eram brutos ou se sofreram ação humana) e carvão e 

sementes.  

É perceptível ainda, que o material arqueológico menos evidente durante a 

escavação foi o carvão (gráficos 3 e 5) enquanto que nos procedimentos de flotação foi 

possível recuperar uma quantidade significativa de carvão/sementes(gráficos4 e 6)mesmo 

tendo-se a percepção de que para a flotação a quantidade de sedimento verificado no nível 

artificial é um décimo da que é verificada na unidade, indicando a necessidade de utilização 

desta metodologia em sítios com especificidades como o do Garbin. 

 

 

Gráfico 3 - Frequência de material arqueológico nos níveis escavados. 

 

Gráfico 4 - Frequência de material arqueológico nos níveis flotados. 
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Gráfico 5 - Materiais arqueológicos presentes nas camadas arqueológicas durante a escavação da 

unidade. 

 

 

 

Gráfico 6 - Materiais arqueológicos presentes nas camadas arqueológicas durante aflotação da 

unidade. 
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(lítico, rocha, laterita com marca de uso). 
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Em relação a matéria-prima lítica, houve a presença de granitos, lateritas e quartzo. 

Poucos granitos e lateritas apresentaram marcas de uso e os fragmentos de quartzo 

apresentam-se como micro-lascas e lascas. Foram contabilizados no total de 82 líticos e 

1727 rochas, provenientes da flotação.   

A maior incidência de material lítico (excluindo-se as rochas brutas) foi nos níveis 

50-60, 70-80, pertencentes à camada C, assim como verificado na unidade escavada 

(maior frequência na camada C). 

 

Figuras11 e  12 - Fragmento de quartzo e lasca de quartzo, encontrados nos procedimentos de 
flotação. 

 

 
Figuras13e14- Restos vegetais 0-10 e semente carbonizada 20-30, encontrados nos 

procedimentos de flotação. 

 
Figuras15 e16- Carvão 40-50 e carvão 80-90, encontrados nos procedimentos de flotação. 
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3.1.2 Resultados: Análises geoquímicas 

 

Ressalta-se inicialmente, que as interpretações dos resultados da análise química 

do solo para a unidade analisada no sítio arqueológico Garbin, será apresentada, a partir 

dos macronutrientes somente.  

No que tange aos padrões em assinaturas químicas, diversos trabalhos científicos, 

fazem referência aos fosfatos no solo como indicador chave na identificação de sítios 

arqueológicos, que são facilmente retidos no solo e podem ser produtos de dejetos 

humanos decompostos (MALAVOLTA, 1957; CAMPOS e PINGARRÓN, 1989; KAEMPF e 

KERN, 2005; WOODS, 2005). 

Elementos químicos presentes no solo de um sítio arqueológico podem, dar luz à 

atividades relacionadas a ocupação do sítio, como exemplo, os altos teores de fósforo, 

sendo que este é o segundo nutriente mineral mais abundante nos seres humanos 

(evidenciado nos ossos e dentes), encontrados também nos vegetais tipo mandioca, açaí, 

bacaba, também sendo presente nesses o Cálcio.O elemento químico Magnésio pode ser 

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

dejetos (FALCÃO, 2009; COSTA, 2009; KERN, 2009; WOODS, 2005; DENEVAN, 2009; 

SOMBROEK, 2009).  

Abaixo o resultado dos valores encontrados durante os procedimentos de análise 

nos sedimentos da unidade 20L E0394690/N9028013. 

 

Tabela 4 - Resultado da análise química de solo da unidade 20L E0394690/N9028013. 

AM OSTRA 
Ph 

Ág ua 
MO 

g Kg-1  
P  

Mg dm 
K Mg AL  Ca 

Camada A (0-10)  3,7  60,7  1320  0,07  0 ,03  2 ,07  0 ,28  
Camada B (20-30 )  4,1  42,3  1080  0.01  0 ,01  1 ,58  0 ,04  
Camada C (60-70 )  4,2  52,8  920  0 ,01  0 ,05  1 ,80  0 ,08  
Camada D (80-90 )  4,3  47,1  960  0 ,01  0 ,06  2 ,10  0 ,08  
Camada E (110-120 )  5,6  0 ,5  920  0 ,01  0 ,02  2 ,38  0 ,08  

 

 

O teor de pH desta unidade é considerado muito baixo, de acordo com o resultado 

do laudo de análise química de solo da Embrapa, nas primeiras quatro camadas desta 

unidade (variando de 3,7 a 4,3 entre os níveis 00-10cm, 20-30cm, 60-70cm e 80-90cm) 

passando para um teor, considerado médio de valor 5,6 na quinta e última camada (110-

120cm). Quando o pH se situa entre 4 e 5, indica a presença de alumínio trocável, 

indicando ser um solo pouco ácido. 

A matéria orgânica (MO) é maior que 17,0 nas camadas A, B, C, D, considerada 

alta segundo a Embrapa, sendo os valores obtidos respectivamente apresentados com os 
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seus níveis correspondentes a cada camada: A 60,7; B 42,2;C 52,8 e D 47,1.Na  camada 

E o valor é de 0,5 considerado baixo.   

O fósforo (P) tem elevados teores em todos os níveis se comparado aos valores 

estipulados pela Embrapa de < 10 (Baixo), 11-30 (Médio) e de >30 considerado alto. Sendo 

o menor teor 920 percebe-se nas camadas C e E que apresentam os mesmos valores. O 

maior valor de 1320 é perceptível na Camada A, e na B com 1080. A camada D apresentou 

um teor de 960.  

Em relação ao Ca (Cálcio) todos os valores são considerados baixos segundo a 

faixa de fertilidade da Embrapa (os valores são menores do que < 1,6 considerados baixo). 

Os valores apontados são: Camada A (0,28); Camada B (0,04); Camada C (0,08); Camada 

D (0,08) e Camada D (0,08). 

Já o elemento Potássio (K) é considerado muito baixo (<0,12) em todos os níveis 

com resultados apontados para a Camada A teor de 0,07 e nas demais camadas, o mesmo 

teor de 0,01. 

 O Mg (Magnésio) é sugerido como baixo pela Embrapa (Baixo ≤ 0,4; médio 0,4-

1,0 e alto > 1,0) nas camadas A; B; C e E sendo os valores apurados em 0,01 na Camada 

B com 0,06. 

Para o sítio Garbin, o elevado grau de fertilidade do P foi encontrado em todos os 

níveis das unidades selecionadas para análise química com profundidades que vão até 

120cm. 

De maneira geral pode-se dizer que esta unidade apresenta altos teores de P, 

sendo que o P pode ser considerado alto em todas as camadas arqueológicas, porém o 

Ca possui baixos teores em todas as camadas das unidades verificada no Garbin. 

Como podemos perceber durante a escavação desta unidade percebeu-se a 

presença de materiais arqueológicos até 110 cm de profundidade. A presença de material 

lítico vai desde 20cm de profundidade com maior frequência dos 60 a 90cm, sendo que os 

fragmentos cerâmicos são evidentes desde 20cm até 60cm. Se levarmos em consideração 

estas evidências percebemos que os maiores índices de P (fósforo) no sítio Garbin estão 

na camada cerâmica, porém nas camadas pré-cerâmicas os índices continuam elevados. 

Quando relacionamos estes dados à temporalização destes eventos, podemos 

dizer que mesmo durante as ocupações datadas em 7000 anos AP e 4900 anos AP 

(camadas denominadas pré-cerâmicas) os índices de P são altíssimos para os padrões de 

fertilidade do solo, dados que nos fazem afirmar ser provável que houve no sítio Garbin, 

uma intensa ocupação e uma longa permanência. 
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A esta ocupação mais antiga, pode-se levantar a hipótese de que para a 

permanência por um longo período em um mesmo local, estes possuíam um domínio e 

manejo da paisagem e ambiente que permitiam tal possibilidade. 

 

 

3.2 Possibilidades interpretativas dos resultados na unidade 20L 

E0394690/N9028013no sitio Garbin. 

 

As terras pretas antropogênicas são formadas a partir de atividades demandas por 

longos períodos de ocupação humana, essas alterações nos solos são provenientes de 

diferentes fatores como: queimas de fogueiras, adição de orgânicos provenientes de restos 

de atividades cotidianas que alteram significativamente a propriedade química destacando 

teores de fósforo, cálcio e manganês e física (coloração escura) do solo. As terras pretas 

antropogênicas se comparadas com outros solos adjacentes apresentam um teor elevado 

de fertilidade (EMBRAPA, 2009). 

Como apresentado, a Terra Preta está associada, no sítio Garbin, aos 

assentamentos indígenas e processos de ocupação que ali decorreram. Estes processos 

de ocupação trazem características físicas visíveis que se distinguem na paisagem, como, 

por exemplo, a cor, e por ser nitidamente distinta nos solos adjacentes. 

Para além das características físicas que podem distinguir a TP na paisagem, 

existem as informações químicas, que não são observáveis macroscopicamente, no 

entanto, podem ser detectadas tais informações por meio de análises geoquímicas, 

fornecendo grandes contributos para o entendimento da formação destes solos atípicos. 

Atualmente a etnoarqueologia têm mostrado que a dinâmica do descarte ocorre em 

paralelo com os processos de limpeza das áreas de atividade, com alguma frequência as 

áreas de cozinhas e de descanso são varridas, e deste modo uma quantidade 

relativamente grande de materiais diversos são depositados nas áreas de descarte. Os 

índios Assurini no alto Xingu, por exemplo, tem por hábito queimar todo 

‘’lixo’’periodicamente, o que resulta num acúmulo de cinzas no local (SILVA, 2009) que por 

sua vez interage com a dinâmica do solo e modifica o depósito. 

O resultado da ação humana sobre a paisagem tem modificado várias partes da 

Terra através de mecanismos diferenciados, o que condiciona a modificação do solo em 

que estas paisagens estão inseridas. Em termos de análises geoquímicas esta pesquisa 

representa resultados que corroboraram com as discussões relacionadas ao entendimento 

e influência da ocupação de populações pretéritas no solo. Sugere-se a ampliação deste 
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estudo para que se possa verificar se estes resultados são isolados ou abrangem todo o 

sítio. 

As microevidencias percebidas em laboratório revelam grande incidência de 

carvões presentes no sedimento arqueológico e que podem estar associados ao manejo 

agroflorestal e modificações paisagísticas pelos grupos indígenas que ocuparam este sítio, 

corroborando com a formação das terras pretas. 

Os materiais líticos encontrados no sítio são nódulos de lateritas com marcas de 

desgastes, lascas de quartzo com ou sem marca de uso e blocos de granitos com 

polimento que foram bastante recorrentes no Sítio, conforme Relatório Sicentia (2010).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em relação à inserção dos Sítios nesta paisagem, destacamos o deste estudo (sítio 

em terraço) a poucos metros de distância um sítio em ilha (Ilha de Santo Antônio), ambos 

no entorno da cachoeira de Santo Antônio, com presença de antigas ocupações. O Sitio 

Garbin (7700AP) e a Ilha Santo Antônio apresentam datações antigas (7700AP) e um 

período de permanência que remonta os dias atuais. 

Em relação às analises química do sítio Garbin, pode-se dizer que o único elemento 

com alto teor foi o P (fósforo) nos solos/sedimentos e foi percebido em todos os 

níveis/camadas da unidade selecionada, com profundidade até 120 cm, e está diretamente 

relacionado à fertilidade do solo. 

Quando relacionamos estes dados à temporalização destes eventos, podemos 

dizer que mesmo durante as ocupações datadas em 7000 anos AP e 4900 anos AP 

(camadas denominadas pré-cerâmicas) os índices de P são altíssimos para os padrões de 

fertilidade do solo, dados que nos fazem afirmar que houve no sítio Garbin uma intensa e 

longa ocupação neste local. A esta ocupação indígena mais antiga, pode-se levantar a 

hipótese de que para a permanência por um longo período em um mesmo local, tinham 

domínio de atividades de manejo da paisagem e do ambiente, que permitiam tal 

possibilidade. 

A região do alto rio Madeira é crucial para o entendimento do padrão de 

assentamento das populações pretéritas na Amazônia devido à presença de um registro 

arqueológico que abrange todo o Holoceno, que tange importantes questões 

paleoambientais e arqueológicas. Os dados analisados até o momento permitem iniciar 

estudos relacionados às Ciências da Terra, cuja relação com os dados arqueológicos 

parece um fértil e desafiador terreno a prosseguir. 
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