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Resumo 
 

Este estudo monográfico teve como objetivo dar visibilidade aos remanescentes indígenas 
relacionados aos dois locais de coleta de sedimento (unidade e perfil do barranco), no Sítio 
arqueológico Donza (sítio com presença de terra preta arqueológica), localizado nas margens 
do Rio Madeira, Porto Velho, Brasil, a partir da metodologia de flotação. Os dois locais 
destacados foram selecionados para flotação a fim de analisar quantitativamente e 
qualitativamente o material arqueológico encontrado junto ao sedimento coletado (em campo), 
visando a 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) nos dois locais. 

 

Palavras-chave: Sítio Donza, Terra Preta, Flotação. 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This monographic study aimed to give visibility to the indigenous remnants related to 
the two sediment collection sites (ravine unit and profile), at Sítio Donza (site with the 
presence of archaeological dark earth), located on the banks of the Madeira River, 
Porto Velho, Brazil, from the flotation methodology. The two highlighted sites were 
selected for flotation in order to quantitatively and qualitatively analyze the 
archaeological material found near the collected sediment (in the field), aiming to 
identify, quantify and verify the presence of archaeological materials, relating them to 
archaeological levels and excavated layers. in situ, associating the results of soil 
evidence analysis (flotation) at both sites. 
 
 
Key- Words: Sítio Donza; Dark earth; flotation.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O Sítio Arqueológico Donza está localizado em um barranco, nas coordenadas (UTM 

DATUM WGS 84), 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 nas 

proximidades das comunidades de Cujubim e Aliança, da margem direita do rio Madeira. 

A metodologia de análise dos materiais foi através da flotação do sedimento coletados 

nos níveis artificiais do perfil do Barranco (Sad’69 UTM 433978/9050246) e da unidade 

(Sad’69 UTM 434003/9050245), investigando, observando, quantificando e qualificando os 

materiais, mostrando a representatividade e as características dos vestígios presentes na 

terra preta arqueológica. 

Este estudo monográfico teve como objetivo geral dar visibilidade aos remanescentes 

indígenas relacionados aos dois locais de coleta de sedimento (unidade e perfil do barranco), 

no Sítio Donza, localizado nas margens do rio Madeira, Porto Velho, Brasil, a partir da 

metodologia de flotação.  

Os dois locais destacados foram selecionados para a flotação a fim de analisar 

quantitativamente e qualitativamente o material arqueológico encontrado junto ao sedimento 

coletado (em campo), 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) nos dois locais. 

Verificar as características dos vestígios materiais presentes nas terras pretas do Sítio 

Donza, será de grande relevância, para a comunidade cientifica arqueológica e comunidade 

em geral, a partir da divulgação de novos estudos, apresentação desses materiais em museus 

e laboratórios de ciências, esta pesquisa causará impacto sociocultural no campo acadêmico, 

pois, outros pesquisadores, poderão utilizar desses dados para produção de projetos ou 

mesmo para futuras monografias. 

Ao conhecermos um pouco mais sobre os achados encontrados, sua abrangência e 

variação, ficamos ainda mais perplexos quanto à capacidade de comunidades antigas em 

realizar afazeres com facilidade que muitas vezes hoje em dia são deixados de lado. Da 

mesma forma em que o conhecimento quanto o uso da análise ao elaborar gráficos e tabelas 

vem nos proporcionando maior esclarecimentos sobre a história indígena, visto que, as 

atividades desenvolvidas por eles, sobre a superfície deixam marcas em forma de evidências 
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culturais. Dessa forma, estudar a cultura material do sítio Donza, é compreender a diversidade 

espacial e temporal da ocupação indígena no rio Madeira. 

Este estudo foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo faz referência aos 

estudos com terra preta arqueológica na Amazônia, a partir de uma revisão bibliográfica, 

elencando ainda o olhar arqueológico e o da comunidade. 

O segundo capítulo traz uma descrição do Sítio Arqueológico Donza, metodologia de 

escavação e descrição dos locais de coleta, bem como a metodologia de campo. 

E terceiro e último capítulo é onde foi abordado os resultados das análises, 

demonstrando a eficácia da utilização da flotação para sítios com terra preta indígena. 
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Capítulo I 

1. Estudos com terra preta arqueológica indígena na Amazônia 

 

 

Neste capitulo teceremos considerações sobre a arqueologia e os vestígios materiais 

presentes no solo, abordamos as características e peculiaridades dos materiais, de forma a 

destacar a presença dos povos indígenas sobre as paisagens de Rondônia. A arqueologia é 

definida como a ciência, que estuda os vestígios materiais de presença humana, sejam 

antigos ou recentes, onde o maior objetivo é compreender cada vez mais os aspectos 

humanos. Dessa forma ela compreende o contexto das atividades de certas populações que 

viveram em determinado tempo. 

Para que haja o estudo, os arqueólogos adquirem conhecimentos acerca de diversas 

ciências como: ciências humanas, biológicas, geológicas e até mesmo das ciências exatas, 

se tornando um dos mais inter e multidisciplinar. Souza (2015) defende que a arqueologia 

busca explicações do porquê de as mudanças ocorrerem na sociedade humana, por meio dos 

registros arqueológicos composto pelos sítios arqueológicos, artefatos, restos alimentares e 

outros materiais encontrados durante a pesquisa. Assim o material é analisado e interpretado 

buscando em cada etapa, a elaboração de respostas utilizando-se de métodos previamente 

elaborados. 

O estado de Rondônia possui um dos maiores potenciais arqueológicos do país, onde 

a cada quilometro e meio existe a possibilidade de encontrar sítios arqueológicos, com mais 

de três mil anos (CAMPANA, 2016). Ainda em conformidade com Campana (2016) ressalta-

se que a região que envolve o rio Madeira tem apresentado evidências de culturas, como 

cerâmicas pintadas de várias cores, que a ação do tempo e acidez do solo não conseguiu 

apagar a coloração e a riqueza encontradas nos detalhes. 

Dessa forma os vestígios materiais, estudados pela arqueologia possuem suas 

peculiaridades e características, sendo que cada um destes vestígios apresenta análises 

diferenciadas. Nesta perspectiva, analisar componentes antropológicos na terra preta é 

compreender a cultura material das sociedades do passado, e sobretudo entender a forma 

como os povos pré-históricos interagiam na paisagem modificando e transformando o espaço 

geográfico que vemos hoje. 

A terra preta é formada através dos aspectos de vidas das pessoas, o modo como elas 

usavam seus pertences materiais, e também a forma como eram descartados esses objetos 
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e utensílios sobre a superfície do solo, e principalmente a maneira como os grupos 

confeccionavam os materiais e objetos.  

Segundo Toledo et al. (2001) apud Silva et al. (2003) os vestígios culturais estudados 

pela arqueologia pré-histórica e histórica (cerâmica, artefatos líticos, ossos etc.) encontram-

se no solo, que tem suas características relacionadas, sobretudo, à rocha do embasamento, 

ao clima, à flora e a fauna, ao relevo e ao tempo de formação decorrido e podem ser 

classificados de acordo com a textura, coloração, teor e presença de matéria orgânica e 

espessura, entre outras características. Segundo Balee (2006) as paisagens estão 

conectadas com a biosfera e por essa razão podem ser efetivamente analisadas e estudadas 

no próprio local como um todo. 

Conforme kates et al. (1990, p. 5, Apud BALÉE, 2006, p. 49) as paisagens apresentam 

além de seu enraizamento espacial uma dimensão temporal ou histórica, assim com 

experiências e atividades humanas foi criando padrões de compartilhamentos com grupos 

sociais e coletivamente recebeu a denominação de cultura, porém com a ação do ser humano 

sobre as paisagens afetaram as outras espécies presentes, atingindo a biodiversidade e com 

isto causando distúrbios culturais. Na Amazônia e em outros lugares, essas mudanças são 

resultantes de distúrbios culturalmente induzidos, onde envolvem modificações significativas 

de padrões de drenagem, elevação topográfica e área de superfície coberta por um ambiente 

estritamente construído, tais como: estradas, canais, reservatórios, barragens e praças, 

canais circulares e complexos de montículos artificiais.  

Todos esses fatores são consequências das ações humanas sobre as paisagens. 

Segundo Balée (2006) a cultura indígena da Amazônia tem perturbado e influenciado a 

diversidade das paisagens durante muito tempo, os ecossistemas são analíticos em 

detrimento das paisagens que além delas serem unidades passíveis de análises.  

Segundo Kern et al. (2003) pesquisas arqueológicas apontam que ações humanas do 

passado, contribuíram para a transformação das paisagens sobretudo nas vizinhanças dos 

seus assentamentos, e mais precisamente no pré-histórico tardio. Porém as áreas mais 

atingidas por essas transformações foram aquelas utilizadas pelas sociedades humanas, as 

mesmas apresentam um solo de cor mais escura e restos de material arqueológico tais como 

(fragmentos cerâmicos e de artefatos líticos) com alto teor de Ca, Mg, Zn, Mn, P e C. 

Ainda de acordo com Kern et al. (2003) devido a coloração escura da camada 

superficial, esses solos são comumente conhecidos como Terra Preta Arqueológica (TPA oi 

TP) ou Terra Preta de Índio (TPI), geralmente a cor escura ocorre conforme a decomposição 

do material orgânico e de carvão originados através de fogueiras e queima de vegetação para 



 

 

 

 

  

17 
 

 

fins de atividades agrícolas, por essa razão a fertilidade química da TP é bem maior em 

relação aos demais solos amazônicos não perturbados pela atividade humana.  

Conforme Cunha (2006) os solos de floresta primária e secundária estão constituídos 

de areia e argila, sendo que a presença de silte predomina nos dois, a textura é classificada 

com silte, esses solos apresentam mais fertilidade que os da savana, devido o processo 

antropogênico causados por distúrbios de cultura, como a queima e deposição de matéria 

orgânica por muito tempo. Os solos brasileiros exibem maior quantidades de carbono 

pirogênico, tudo está relacionado com o histórico de incêndios naturais provocados como por 

exemplo em cerrados e ambientes rupestres altimontanos que no caso são as chamadas 

Terras Pretas de Índios que são solos originados por processos antropogênicos de ação 

humana, mais frequentemente ocorridos na região Amazônica.  

Conforme Leal (2015) o carvão pirogênico é provocado pela queima de vegetação e 

assim contribuindo para a fertilidade do solo. 

Kampf e Kern (2005) ressaltam que as terras mulatas não são solos formados através 

do sistema contemporâneo de derruba, queima e cultivo, os solos antrópicos de Terras 

mulatas, contém teores de CO semelhantes aos das terras PTs, mas apresentam menores 

teores de P e Ca e pouco ou nenhum artefato, isso sugere que as TMs não são resíduos de 

áreas de descartes ou habitação. 

Conforme David (2012) a maioria dos sítios arqueológicos estão situados nas margens 

dos rios Purus, Madeira, Juruá, Solimões e Amazonas, e 80% dessas áreas apresentam de 2 

e cinco hectares e sendo que a espessura do horizonte antrópico está entre 10 e 200 cm, com 

variação na faixa entre 30-60 cm essa variação de espessura e características morfológicas, 

físicas e químicas do solo estão relacionadas com o padrão de uso ancestral ou mesmo de 

antigos assentamentos. E no que diz respeito a formação das TPs, muitos pesquisadores 

acreditam que a formação da TPI está relacionada a eventos geológicos naquela 

mesorregião, como por exemplo: erupções vulcânicas nos Andes com isto as cinzas teriam 

lançados na Bacia Amazônica, originando as TPI. 

Os sítios de TPs, são compostos por solos de cores bruno acinzentados, as terras 

pretas apresentam alta fertilidade e são procuradas pelas populações para o cultivo e 

subsistência tais como mandioca, banana, milho, mamão etc, os solos de TPs estão presentes 

em quase todas regiões, os mesmos apresentam características bióticas e abióticas. A 

Amazônia brasileira é repleta de Tps elas também estão presentes em outros países, 

Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela, dados quantitativos revelam que as TPs 

cobrem 01 % a 0,3% ou 6 mil a 18 mil km da Bacia Amazônica (DAVID, 2012). Estudos 
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referentes as terras (TPs) tem despertado o interesse da comunidade científica, tanto nacional 

quanto internacional com diversas publicações sobre o tema. 

A Terra Preta Arqueológica (TPA) é caracterizada pela sua alta fertilidade e 

concentração de minerais como Ca, P, Mg, C, resultante do acumulo de restos alimentares 

como ossos, pele de animais ,depósitos de orgânicos como frutas, folhas, cascas de arvores 

além da utilização do fogo que acabou originando carvão vegetal e cinzas 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.  

Os solos de Terra Arqueológica, todavia chamados de Terra Preta de Índio, são solos 

que possuem alto teor de fertilidade, e geralmente são solos encontrados na   floresta 

Amazônica. As características das terras pretas conforme citado por Kampf & Kern (1989); 

Kern (1996); Lima (2001); Embrapa (2001 e 2002). Os solos TP são geralmente bem 

drenados, muito fundo com textura predominantemente de arenosa a muito argilosa, 

apresentando um horizonte A mais escuro (de cor preta a bruno-acinzentado muito escuro 

N2/; 5YR2,5/1;7,5YR 2/0 a 3/1; 10YR 2/0 a 3/2) e mais espesso do que nos solos 

circunvizinhos (KAMPF e KERN, 2005). 

Sítios de ocupação humana pré-histórica na Amazônia estão geralmente situados 

próximos de cursos de água ocupando várzeas, elevações marginais adjacentes e terra firme 

interior, em extensões de menos de um hectare, espalhados em solos de terra firme, até 

centenas de hectares ao longo de rios e interflúvios, as terras pretas podem ser consideradas 

um reflexo das atividades humanas em determinado local. A coloração escura e a espessura 

da TP tem sido relacionada com a duração da ocupação do sítio e, ou, a densidade da 

população (SMITH, 1980; KAMPF & KERN, 2005).  

Segundo Costa et al. (2004) a terra preta arqueológica possui este efeito devido ser 

achada em sítios arqueológicos habitavam grupos pré-históricos, e com isso é encontrado na 

terra preta uma gama de material arqueológico deixado por grupos sobretudo indígenas como 

fragmentos cerâmicos, carvão e artefatos líticos (de pedra). 

Percebe-se que os solos de Terra Preta não são solos formados intencionalmente, 

mas sobre o depósito de material de origem vegetal e animal descartados no solo pelos 

grupos pré-históricos que ali viviam. Conforme Kern, Kampf, (1989) e Kern (1996) existem a 

possibilidade de que essas áreas funcionavam como uma espécie de lixeira, atribuindo o 
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surgimento de uma população com uma grande diversidade nos recursos naturais e assim 

favorecendo para a fertilidade do solo. 

Estudar a terra preta é compreender a cultura material das sociedades do passado, 

sobretudo a forma com que essas pessoas interagiam na paisagem modificando e 

transformando aquele espaço num contexto arqueológico, a terra preta é formada através do 

modo de vida das pessoas, o modo de uso, através do descarte dos objetos, dos utensílios, 

a forma como os grupos ceramistas confeccionavam os objetos, as coisas. 

Contudo são esses fatores que estão associados ao processo de formação da terra 

preta, porém tudo está relacionado com o crescimento da agricultura, todavia com o 

crescimento demográfico, a formação da terra preta está associada diretamente com a 

expansão da Amazônia, o movimento das populações Amazônicas e consequentemente com 

a dispersão espacial e temporal e a formação ou designação das chamadas fases e tradições 

arqueológicas, pelos arqueólogos que trabalham com esta abordagem. 

De acordo com Roosevelt (2000); Neves et al., (2003) ressaltado por Kampf e Kern 

(2005) uma lembrança deixada pela humanidade na floresta amazônica o mais terminante 

são as possíveis marcas de solo de cor escura, ricos em matéria orgânica, sobretudo com 

vários vestígios arqueológicos como artefatos cerâmicos, líticos, essas terras são conhecidas 

como Terra Preta de Índio (TPI) ou Terra Preta Arqueológica ou Antropogênica, ou mesmo 

Terra Preta (TP). Esses solos salientam-se pelo alto teor de fertilidade química, consequência 

da grande duração dos grupos humanos pré-históricos sobre a terra. 

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 pela comunidade 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 



 

 

 

 

  

20 
 

 

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).  

 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).  

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 
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de minerais e mais escuros seja de maneira intencional ou não. (RODRIGUES, 1996; KERN 

& KÄMPF, 1989; WOODS & MCCANN, 1999; LIMA et al, 2002; etc.). 

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). 

Contudo, o estudo  da formação e análise da Terra Preta do sítio Donza não é diferente 

dos demais sítios da região amazônica, pois ali viviam grupos indígenas pré-históricos 

sedentários que ocupavam aquele espaço para fazer uso da terra na agricultura, porém com 

o passar dos anos, e devido ao descarte de material vegetal, orgânico e o descarte de restos 

de alimentos, fragmentos cerâmicos, líticos deixado no solo, este solo foi se tornando cada 

vez mais com alto teor de fertilidade e rico em nutrientes. 

Nas escavações realizadas em 2015 e 2017 no sítio Donza, foi possível observar nas 

camadas estratigráficas a grande quantidade de vestígios arqueológicos presentes na terra 

preta, como por exemplo: cerâmica, lítico, carvão, osso etc. Assim sendo, enfatizamos que 

este trabalho terá a finalidade de apresentar materiais associados a terra preta, uma vez que 

a mesma foi utilizada pelas comunidades antigas e recentes para fins agricultáveis, tanto para 

o cultivo de plantas com base alimentícia quanto para a medicinal, e desta maneira, a própria 

vida cotidiana foi e será geradora desse registro. Espera-se ainda contar uma pequena parte 

da história indígena através dos vestígios arqueológicos. 

 

 

1.1. Terra preta indígena em Rondônia, pelo olhar arqueológico  
 

Pesquisas realizadas por Miller (1992), nas regiões do alto Madeira e Jamari, 

apresentam vestígios materiais associados a camadas de terras pretas arqueológicas. A Fase 

Massangana, localizada no rio Jamari, afluente da margem direita do alto Madeira, está 

composta por vários sítios, sendo sítios habitação, sítios acampamentos e sítios oficinas. 

Também nesta região estão os sítios da Tradição Jamari. Miller escavou trincheiras, que 

exibem camadas culturais, de 45 a 80 cm de espessura, formada por terra preta arqueológica, 

que vão de 1 e 1, 3 cm a 1,45 e 2,1 m abaixo da superfície atual. Essas trincheiras são 

extensas e profundas até 270 x 3,5 x 0,8 em RO-PV-27 e RO, proveniente de contínuas 

reocupações. Além do mais, nesta fase foi descrita a presença, de vários materiais líticos, 

como rochas cristalinas, quartzo e laterita, também foi encontrado diversos artefatos, 

microlascas e lascas e sobretudo, de quartzo, algumas com microlascamento pelo uso, e 

raros raspadores pequenos, pedras bigornas, pequenos pilões e pequenas mãos de pilão 
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toscas núcleos, percutores, moedores impregnados de corantes e pedras corantes (hematita), 

rochas lâminas de machado picotados, lascas mal alisadas, pequenas e toscas (MILLER et 

al, 1992). A Fase Massangana apresentou 19 datas de carbono catorze, que se estendem de 

4780+- 90 a 2640+- 60 anos a. P., formada por uma tradição que foi denominada a uma 

agricultura inicial. De acordo com Miller et al. (1992) seu início transicional seria um pouco 

anterior, ao redor de 5000 anos a. P., em pleno Ótimo Climático, quando teria início a prática 

de uma agricultura incipiente, mas suficiente para dar origem, à evolução de bandos, para 

tribos de acampamentos, sobre as terras pretas antropogênicas desta fase. 

Esse evento – agricultura, seria o marco inicial do Período Formativo, nesta região do 

Sudoeste Amazônico, há cerca de 5000 a.P. A presença de terra preta, característica dos 

sítios habitação, de grupos agrícolas semi-sedentários na Bacia Amazônica, implica 

comportamento similar pela Fase Massangana e, consequentemente, uma dependência 

similar de plantas domésticas, (MILLER et. al, 1992). 

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, 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).  

Zuse (2014) verificou a variabilidade, artefatual da cerâmica no alto Madeira, segundo 

a autora, havia uma grande diversidade cultural naquela área, a partir de análise foi possível 

identificar, as características e escolhas tecnológicas dos ceramistas e perceber diversidades 

no que se referem aos sítios com terra preta e sem. 

A autora encontrou, cinco conjuntos tecnológicos, representando a diversidade e 

dinâmica cultural do passado, diferentes identidades sociais: e culturais. Fez comparação com 

cerâmica de catorze sítios entre eles, Ilha de Santo Antônio, Ilha Dionísio, Ilha das Cobras, 

Ilha do Japó e Ilha São Francisco e os Sítios Coração, Santa Paula, Morro dos Macacos I, 

Vista Alegre, Foz do Jatuarana, Veneza, Teotônio, Boa Vista e Brejo.  Através de observações 

e comparações de diferentes sítios, foi possível identificar que nos sítios mais próximos as 

cachoeiras havia densas camadas de terra bem mais escura, diferente dos sítios mais 

afastados, além disso os artefatos líticos, são mais comuns nos sítios localizados na cachoeira 

de Santo Antônio (ZUSE, 2014). 
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De acordo com Zuse (2014) nos sítios Vista Alegre, Boa Vista e foz do Jatuarana, 

próximo a cachoeira, a cerâmica antiga ocorre em baixa frequência, associada a camadas 

arqueológicas pouco espessas (10 a 40 cm), com sedimento bruno ou bruno avermelhado 

(10YR5/3, 7. 5YR5/4; 7.5YR4/6, 10YR3/4; 10YR3/1, 2.5Y514), mais escuro na feição do Boa 

Vista (bruno escuro 10YR3/3), com raros líticos e presença frequente de carvão. 

Mongeló (2015) relata que trabalhos arqueológicos desenvolvidos por Almeida em 

2011, que no Sítio Santo Antônio havia a existência de mais de 1 m em profundidade de 

camada de terra preta antrópica sem a presença de cerâmica, com grande quantidade de 

lascas e núcleos de quartzo, a Fase Massangana estudada por Miller é composta por uma 

indústria lítica com a presença de solo antrópico e que a Terra Preta é um acontecimento 

relativamente recente em relação ao Holoceno. 

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. 

 

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) desenvolveu 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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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).  

 
 

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). 

 
Essa tradição é caracterizada no rio Amazonas pela formação 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). 

 

 

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. 

Santos (2019) realizou um estudo monográfico que 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.  

Devido à grande quantidade, de vestígios materiais, presente no solo, possivelmente 

as terras pretas, dessa região, podem ter sido formadas pelos grupos de caçadores coletores 

e pelas populações pretéritas, que no uso de suas atividades cotidianas, depositavam esses 

materiais ao solo e assim a terra foi ficando cada vez mais fértil. 

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. 

1.2. Terra preta indígena em Rondônia, pelo olhar da comunidade 
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Nesse item propomos uma reflexão sobre como as comunidades que vivem e 

convivem com as Terras Pretas, tenho em vista que os pesquisadores que trabalham com o 

tema, pouco ou nada fazem para demonstrar a importância destas para o desenvolvimento 

de pesquisas científicas com o uso destas e como as comunidades poderiam se apropriar 

desses estudos 

Terras Pretas de Índio (TPI) é a denominação regional na Amazônia para os solos que 

apresentam horizontes superficiais escuros. Estudos demonstraram que a origem destes 

horizontes é antrópica (resultante de ação humana), ocasionada principalmente pelo acúmulo 

de resíduos orgânicos e uso do fogo na sua carbonização. As TPIs apresentam também 

elevada fertilidade, contrastando com os solos adjacentes, destacando-se os altos teores de 

fósforo, cálcio, zinco e manganês, além dos elevados estoques de carbono orgânico nestes 

solos, com estimativa de até cem vezes superiores aos solos adjacentes. As TPIs também se 

caracterizam por apresentarem artefatos cerâmicos indígenas, corroborando sua origem 

antrópica. Este tema tem sido estudado por diversos grupos de pesquisa, com destaque em 

publicações em importantes revistas científicas internacionais, como Nature e Science, por 

exemplo; livros e um grande número de citações em jornais e revistas de todo o mundo.  

Falar sobre as Terras pretas de índio é entrar em um cenário pouco compreensível 

para as comunidades em geral, já que para a maioria delas, a terra preta faz parte do meio 

ambiente em que vivem. É certo que não desenvolvemos nenhuma pesquisa relacionada ao 

que dizem as pessoas que moram atualmente em contexto de presença de terras pretas, 

porém, é um cotidiano experenciado por todos que vivem em Rondônia a utilização dessas 

terras para adubação das hortas, por exemplo.  

Compra-se terra preta por toneladas, e são vendidas tanto em floriculturas, quanto em 

propriedades rurais que detém esses sítios arqueológicos. Nos últimos tempos pode ser 

comprada ainda em sites de vendas como a “Olx” e “Mercado Livre”, por exemplo. No 

processo de venda está disponível ainda, a possibilidade de já vir “peneirada”, ou seja, sem 

as evidências materiais arqueológicas. É uma realidade muito triste do ponto de vista 

científico, pois, percebe-se aí a ineficiência de nossos trabalhos que visam a preservação de 

sítios arqueológicos, atingir essa parte da população. Demonstra ainda, a falta de iniciativa 

por parte do estado em fornecer subsídios de pesquisa e de preservação dessa riqueza 

cultural. E outro ponto a ser refletido aqui é em relação ao conhecimento das comunidades 

que detém esses sítios, ou ainda, conhecimento das propriedades relacionadas a fertilidade 

desses solos. 
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Figura 1 – Terra preta arqueológica sendo vendida na OLX em Rondônia. 

 

Apesar do intenso debate sobre o tema, a maioria dos estudos abordaram unicamente 

aspectos de caracterização do solo, nas diferentes especialidades da ciência. Estudos 

relacionados a este vestígio, são realizados por arqueólogos, antropólogos e pedólogos 

(relacionados a engenharia agronômica).  

Estes cientistas tem ciência de que são constituídos esses sítios, porém, percebe-se 

em diversos momentos que há pouca interação entre as áreas, já que cada um propõe seus 

objetivos partindo de seu ponto de pesquisa. O problemático aqui é quando estudos científicos 

desrespeitam a constituição destes sítios e o fazem simplesmente para atender seus 

objetivos.  

Esse foi o caso denunciado pela Universidade Federal de Rondônia, Departamento de 

Arqueologia, que identificou um trabalho em um sítio arqueológico sem o uso das leis exigidas 

para lidar com intervenções em sítios arqueológicos, e como pode ser visto nos endereços 

eletrônicos citados abaixo. 

http://arqueologiamericana.blogspot.com/2011/01/unir-mostra-uma-rondonia-que-pouca.html 

https://www.gentedeopiniao.com.br/amazonias/zona-da-mata-guarda-uma-rica-reserva-de-terra-preta-
amazonica 

https://www.gentedeopiniao.com.br/amazonias/unir-mostra-uma-rondonia-que-pouca-gente-ve 
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https://amazoniareal.com.br/uma-releitura-do-livro-1499-capitulo-3-ano-6-501-a-c-revolucao-agricola-
made-in-brazil/ 

 Citaremos na íntegra o documento elaborado pelo departamento de Arqueologia, em 2014, 
quando tomou conhecimento do estudo: 

 
Manifestação do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia UNIR 
sobre a matéria “Unir mostra uma Rondônia que pouca gente vê” publicada no site do 

jornal “Gente de Opinião” 
 

Nós, arqueólogos professores do Departamento de Arqueologia (DARQ) da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), através desta carta tornamos pública a 
manifestação com relação à matéria intitulada “Unir mostra uma Rondônia que pouca 
gente vê”, assinada pelo senhor Montezuma Cruz e publicada no dia 21 de janeiro de 2011 
no site do Jornal Eletrônico Gente de Opinião 
(http://www.gentedeopiniao.com.br/lerConteudo.php?news=73963). O conteúdo da referida 
reportagem nos foi apresentado por alunos do departamento de Arqueologia no mês de março 
do corrente ano. 

Muito nos preocupa a abordagem apresentada na matéria com relação ao patrimônio 
arqueológico, ilustrando total desconhecimento da legislação federal que rege tanto a atuação 
do profissional Arqueólogo quanto a proteção ao Patrimônio Arqueológico nacional, bem como 
dos métodos e técnicas do trabalho de campo arqueológico. 

O autor da reportagem informa que o Dr. José Rodolfo Dantas Granha, professor que 
atua no Departamento de Agronomia do Campus de Rolim de Moura da Universidade Federal 
de Rondônia, e equipe estavam interessados na “topografia e nas características biológicas 
da terra preta arqueológica (ou “de índio”) da Zona da Mata rondoniense”. Também foi citado 
depoimento do farmacêutico e especialista em georreferenciamento Joaquim Sebastião da 
Silva, que, segundo a reportagem, realizou levantamento de geoglifos e oficinas líticas que 
“resultaram no registro de um sítio arqueológico no cartório de Rolim de Moura, com o aval 
da Justiça e do Ministério Público em Ji-Paraná” e convidou o Dr. Granha para ‘percorrer as 
“pirâmides” com escadinhas de pedra situadas em Alta Floresta do Oeste e o distrito de 
Izidrolândia’. 

Com relação ao acima citado, informamos que, para além da ética profissional, há no 
Brasil legislação que exige a coordenação de um arqueólogo em quaisquer projetos que 
incidem na pesquisa, seja de levantamento, seja de intervenção direta através de coleta de 
material e/ou realização de escavação de sítios arqueológicos. 

Esta mesma legislação estabelece que, previamente à realização de qualquer 
pesquisa de campo arqueológica, o profissional deve solicitar autorização ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ao qual cabe emitir portaria publicada no 
Diário Oficial da União autorizando o profissional a realizar determinada pesquisa em 
determinada área e em determinado tempo. Abaixo apresentamos trechos da legislação 
referente a este aspecto: 

Lei n. 3.924, de 26 de julho de 1961 
Artigo 8° - O direito de realizar escavações para fins arqueológicos, em terras de domínio público ou 

particular, constitui-se mediante permissão do Governo da União, através da Diretoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ficando obrigado a respeitá-lo i proprietário ou 

possuidor do solo. 
Artigo 9° - O pedido de permissão deve ser dirigido à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, acompanhado de indicação exata do local, do vulto e da duração aproximada dos 
trabalhos a serem executados, da prova de idoneidade técnico-científica e financeira do 

requerente e do nome do responsável pela realização dos trabalhos. 
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Portaria SPHAN n. 07, de 01 de dezembro de 1988 
Artigo 1° - Estabelecer os procedimentos necessários à comunicação prévia, às permissões e às 

autorizações para pesquisa e escavações arqueológicas em sítios arqueológicos previstas  
na Lei n. 3.924, de 26 de julho de 1961. 

 

Com relação à Portaria SPHAN n. 07, o artigo 5º dispõe sobre a documentação 
imprescindível para avaliação da solicitação de permissão de pesquisa, na qual explicita a 
necessidade de comprovação da idoneidade técnico-científica, não apenas do profissional 
coordenador como também de toda equipe envolvida. 

Assim sendo, no caso de qualquer cidadão localizar um sítio arqueológico ou material 
arqueológico (por exemplo, partes ou uma vasilha cerâmica completa, lâminas de machado, 
pontas de flecha, etc) o procedimento correto a ser adotado é: 

1. Em hipótese alguma interferir no solo, principalmente através da abertura de buracos; 
2.  Não coletar material; 
3. Informar à Superintendência Regional do IPHAN o local do achado, se possível 

apresentar fotos e descrever da forma mais detalhista possível o que foi encontrado; 
4. Caso tenha havido coleta de material, o mesmo deve ser entregue ao IPHAN no 

momento da comunicação do achado; 
5. Cabe ao IPHAN realizar vistoria técnica na área e, dependendo do resultado, indicar 

a realização de pesquisas detalhadas. 
No caso de profissionais de outras áreas de pesquisa que tenham interesse em 

trabalhar aspectos físicos, químicos, estatísticos, faunísticos, zoológicos, geológicos, entre 
outros, de materiais arqueológicos, sugerimos fortemente que os mesmos procurem firmar 
parcerias com projetos de pesquisa arqueológicos devidamente autorizados. Esta medida, 
extremamente salutar para o desenvolvimento de melhores entendimentos com relação a 
problemáticas arqueológicas, é tendência no ambiente acadêmico, sendo denominada 
interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. 

A troca de experiências é fundamental e inibe a proliferação de conceitos errôneos ou 
entendimentos equivocados com relação à gênese, usos e funções de vestígios 
arqueológicos, bem como da conceituação teórica e metodológica da Arqueologia, que 
sabemos ser objeto de fascinação por grande parte das pessoas. 

Neste sentido, salientamos que a forma como a discussão com relação à Terra Preta 
Arqueológica (TPA) ou terra preta de índio (TPI) foi apresentada na matéria é equivocada. A 
TPI é um vestígio arqueológico encontrado em sítios arqueológicos no Brasil todo, assim 
sendo, a realização de pesquisas, incluindo intervenções com perfurações no solo e coleta de 
amostras, restringe-se ao arqueólogo. 

Nas últimas décadas, avanços importantes com relação à gênese deste vestígio foram 
alcançados nas pesquisas de profissionais como a Dra. Dirse Clara Kern, pesquisadora do 
Museu Paraense Emílio Goeldi e autoridade internacionalmente reconhecida na área, cuja 
formação é pedologia e arqueologia, que foi citada pela reportagem. Contudo, não há 
consenso entre os pesquisadores sob os diversos aspectos da TPI e uma longa bibliografia 
está disponível para aqueles que se interessam pelo tema. 

Inclusive, a Dra. Kern é responsável por um projeto de pesquisa cujo objetivo é replicar 
a TPI, ou seja, criar terra preta. A partir da adição de vários incrementos ao solo, o trabalho 
por ela desenvolvido espera criar um solo com níveis semelhantes dos componentes químicos 
e físicos que fazem a TPI extremamente fértil. E por que isso? Para fornecer ao mercado uma 
alternativa viável à exploração das TPI’s para fins agrícolas de larga escala, pois como 
mencionamos ao longo deste documento, escavar e alterar as características de qualquer 
sítio arqueológico por não profissionais é proibido por lei. 
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Neste ponto, alertamos que qualquer atuação sobre patrimônio arqueológico por 
profissionais não iniciados nos métodos e técnicas de campo da pesquisa arqueológica pode 
acarretar danos irreversíveis ao mesmo. De acordo com o aspecto legal, a destruição, total 
ou parcial deste patrimônio, bem como sua comercialização ou aproveitamento econômico, é 
crime passível de punição. 
 

Lei n. 3.924, de 26 de julho de 1961 
Artigo 1° - Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no 

território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e 
proteção do Poder Público, de acordo com o que estabelece o art. 180 da Constituição 

Federal. 
Artigo 3º - São proibidos em todo território nacional o aproveitamento econômico, a destruição ou 

mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como 
sambaquis, casqueiros, concheiros, bir bigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, 
inscrições e objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo anterior, antes de serem 

devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não caducas. 
Artigo 5º - Qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos a que se refere o 

art. 2° desta Lei será considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de 
acordo com o disposto nas leis penais. 

 

Diante do exposto, solicitamos que os citados na matéria entrem em contato com o 
Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia para que um diálogo seja 
estabelecido e esclarecimentos adicionais sejam realizados. Solicitamos também aos 
responsáveis pelo “Gente de Opinião” que divulguem esta carta no site do jornal e se 
disponham a publicar entrevistas com arqueólogos para que as questões abordadas na 
reportagem aqui citada sejam devidamente esclarecidas, do ponto de vista do profissional 
legalmente responsável pela pesquisa dos mesmos. 

Concluindo, ressaltamos que todos os questionamentos aqui apresentados, bem como 
os esclarecimentos dos aspectos legais envolvidos, objetivam resguardar a integridade do 
patrimônio arqueológico nacional. 

Respeitosamente, 
Porto Velho, 02 de abril de 2014. 

 

 

O que aconteceu após essa manifestação? Nada! Não houve resposta. O que 

queremos aqui é salientar os problemas que existem quando se separa os vestígios de suas 

gentes, torna-se “terra de ninguém”, que pode ser explorada e utilizada irrestritamente. 

Acreditamos que trabalhos que levem o conhecimento gerado pelos estudos 

arqueológicos as populações que detém esses sítios arqueológicos com presença de Terra 

Preta de índio, são urgentes em Rondônia. Urge ainda, que o Estado desenvolva pautas para 

preservar seu patrimônio arqueológico. E ainda, que trabalhos científicos desenvolvidos sem 

respeitar minimamente a legislação sejam repudiados pelos órgãos de fomento e pela própria 

Universidade. 
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Nesse sentido, dentro da arqueologia brasileira, cresceu um ramo preocupado com a 

conscientização e transmissão das informações e do conhecimento arqueológico, conhecido 

como arqueologia pública.  

Desde o final dos anos 1970, inicialmente usado para referir-se a políticas públicas 

para a preservação do patrimônio arqueológico, o termo "arqueologia pública" passou, com o 

tempo, a designar práticas mais diversas. De maneira breve, consideramos aqui a arqueologia 

pública como uma abertura à prática autocrítica da arqueologia, levando em conta seu 

impacto sobre a sociedade na qual se insere e seu potencial político de transformação dos 

discursos vigentes. Defendemos, portanto, que arqueólogos e arqueólogas não são aqueles 

que pensam sobre o passado e, muitas vezes, suas perspectivas entram em conflito com 

outras narrativas sobre o passado e o presente e por isso um assunto delicado e necessário, 

principalmente se contrastado com as perspectivas das comunidades. 

Arqueologia Publica como é descrito por Sousa & Silva (2017) se refere a atuação de 

pessoas que proporcionam diálogos e discussões a respeito de toda a simbologias e as 

representações que são constituídas da cultura material, com foco na busca de uma maior 

interação e compartilhamento com o público sobre o conhecimento arqueológico promovendo 

a sensibilização na sociedade em relação a preservação do patrimônio.  

Nossa reflexão, dentro da nossa área, é a de nos atermos mais as necessidades de 

diálogos com as comunidades detentoras desse patrimônio materializado, para que possamos 

reverter minimamente o avanço da destruição de sítios arqueológicos sob a égide da ausência 

de conhecimento sobre o tema. 
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Capítulo II 

2. Sítio Arqueológico Donza: perfil do Barranco 433978/9050246 

e unidade 434003/9050245. 

 

 

O enfoque especial neste segundo capítulo é mostrar as primeiras pesquisas 

realizadas no sítio Donza, destacando a escavação realizada em 2017. O sítio fica localizado 

na região do Alto Madeira e a pesquisa foi feita pelos professores do Curso de Arqueologia 

da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no dia sete (7) de março de 2015. Os docentes 

receberam a informação do proprietário do referido sítio com o pressuposto de que lá poderia 

ser um sítio arqueológico em consequência da quantidade de vestígios materiais exposto 

sobre a superfície do sítio e no barranco do rio Madeira, e diante dessa informação os 

pesquisadores foram averiguar a área junto ao órgão do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), e foi confirmado que aquela área se tratava de um sítio 

arqueológico. 

Desta forma o sítio Donza não é diferente dos demais sítios do sudoeste Amazônico 

devido a variabilidade de vestígios materiais encontrado na terra preta, vasilhas cerâmicas 

inteiras e fragmentadas no barranco do rio Madeira (conforme relatório 2015). 

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

DATUM WGS84), 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. 
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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 Alto Madeira é uma região repleta de cultura arqueológica, e o mais significativo 

testemunho arqueológico da história do sítio Donza, mostra que aquela área tem sido ocupada 

por comunidades indígenas em virtude dos artefatos encontrados naquele local. Na primeira 

visita dos pesquisadores ao sítio Donza já de cara foi possível visualizar algumas vasilhas 

cerâmicas inteiras e semi-inteiras junto ao sedimento de terra preta, as porções de sedimento 

de terra preta caíam com frequência em virtude do movimento das águas, bastante navegadas 

por embarcações que transportam produtos entre Manaus e Porto Velho  

Conforme relatório Departamento de Arqueologia sobre o Sítio Donza (2015) os 

pesquisadores fizeram uma caminhada sobre o barranco do rio, e foi constatado que o sítio 

encontra-se atualmente em uma faixa estreita entre o rio Madeira e uma área alagada; 

também foi confirmado a presença de um cemitério, segundo informações do sobrinho do 

proprietário do sítio esse cemitério era utilizado para o sepultamento de crianças daquela 

comunidade de (Itacoã). Sendo que a última criança a ser sepultada foi no início de 2014, 

antes da grande cheia do Madeira, não obstante em decorrência da vegetação alta não foi 

possível visualizar outros locais de sepultamento. 

Conforme informações do relatório de 2015, é possível que o sítio estenda-se até a 

área de sepultamento, apesar do sítio estar em uma faixa estreita de acordo com o que foi 

visualizado no barranco e também relatos do dono do sítio o mesmo se estende por uma área 

extensa ao longo do barranco, os termos horizontais e verticais do sítio foram verificados 

através das pesquisas de 2015 e 2017 no referido sítio.  
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Figura 3 - Verificação da presença da terra preta na barranca do rio Madeira. Foto: Darq UNIR, 2015. 

 

Figura 4 - Verificação da presença da terra preta na barranca do rio Madeira. Foto: Darq UNIR, 2015. 
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Figura 5 - Verificação da presença da terra preta na barranca do rio Madeira. Foto: Darq UNIR, 2015. 

 

Figura 6 - Verificação da presença da terra preta na barranca do rio Madeira. Foto: Darq UNIR, 2015. 

 



 

 

 

 

  

35 
 

 

O proprietário do sítio já observava os vestígios materiais naquela área há mais de 15 

anos, quando ele fez uma pastagem no local e percebeu que o sítio estava sendo erodido 

devido a ação da água do rio Madeira, pressupõe-se que cerca de 20 metros do sítio têm sido 

erodidos em virtude da água do rio. 

Cladeilson Ferreira Mendonça, que acompanhou os pesquisadores, informou que ele 

também observava há mais de 5 anos a erosão da barranca e principalmente a presença de 

vasilhas cerâmicas; segundo consta este processo de erosão tornou-se mais intenso após a 

construção das usinas no rio Madeira. Após verificações das dimensões do sítio junto a 

barranco do rio Madeira, as evidências deixam clara que aquela área tem sido ocupada por 

comunidades indígenas e transformou aquele espaço em um contexto arqueológico formado 

por terra preta da Amazônia, composto por vestígios materiais, sepultamento, vasilhas 

cerâmicas inteiras e fragmentadas supostamente usadas como urnas e/ou acompanhamentos 

funerários, e materiais líticos, incluindo lâminas de machado e contas de colar. 

Naquele momento, foram visualizadas três vasilhas cerâmicas inteiras junto ao 

barranco, elas encontravam-se depositadas em sedimento com coloração marrom a cerca de 

40cm de profundidade nas coordenadas 20 L 433824E/9050261N e 20L 433908e/9050209N.  

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). 

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. 

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 



 

 

 

 

  

36 
 

 

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

das Disciplinas obrigatórias ARQ30087 Métodos e Técnicas em 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). 

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, bem como a verificação visual da terra preta no perfil. 

Em julho de 2017, houve outra etapa de campo, 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, 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 
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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). 

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. 

 

 

2.1. Metodologia de abordada em campo 
 

Conforme relatado acima, daremos ênfase somente as intervenções de 2017, na 

unidade E434003 N9050245 e no barranco 20L E433978 N9050246, pois fizeram parte das 

coletas em coluna de sedimento e análises realizadas em laboratório. 

 

 

2.1.1 Unidade 20L E434003 N9050245 (2mx1m) 
 

 

Realizou-se a abertura de duas unidades, sob coordenada UTM Sad’ 69 20L E434003 

N9050245 (2mx1m) com escavação 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, 
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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 etiquetados 

conforme protocolo para serem flotados em laboratório e para futuras analises físico químicas. 

 

Figura 7 - Escavação da unidade 2mx 1m. Fonte: Darq-UNIR. 
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Figura 8 - Escavação da unidade 2mx 1m. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figura 9 - Escavação da unidade 2mx 1m. Fonte: Darq-UNIR. 
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Figura 10 - Desenho de Perfil unidade 2mx 1m. Fonte: Darq-UNIR. 

 

Figura 11 - Desenho de Perfil da unidade 2mx 1m. Fonte: Darq-UNIR. 
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Figura 12 - Desenho de Perfil da unidade 2mx 1m. Fonte: Darq-UNIR. 

Figura 13 - Retirada da coluna de sedimento, para flotação e análises químicas. Fonte: Darq-UNIR. 
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Figura 14 - Retirada da coluna de sedimento, para flotação e análises químicas. Fonte: DARQ/UNIR. 

 

Este trabalho teve início no dia 20 de julho de 2017, o término foi em 26 do mesmo 

mês e ano objetivando dar sequência nas pesquisas da etapa de campo de 2015. 

 Na área superficial da unidade E434002 N9050245, foi coletado 12 litros de sedimento 

sem presença de vestígios materiais. 

 No nível que correspondente de 0-10cm da referida unidade, é descrito a presença 

de agentes biológicos e naturais (formigas e raízes de plantas), porém não houve vestígios 

arqueológicos. Neste nível foi coletado 120 litros de sedimento apresentando uma coloração 

de 10YR 5/3 e com a textura silto arenosa, a distribuição dos vestígios arqueológicos no perfil 

do solo se deu a partir dos níveis de 10-20 cm. 
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O nível 10-20cm apresentou apenas 19 fragmentos de cerâmicas e coletado 171 litros 

de sedimento com coloração de 10YR 5/2 e com textura silto arenosa. Houve mudança na cor 

do sedimento em relação ao anterior, periodicamente o sedimento anterior parecia ter sido 

trazido pela água do rio Madeira com presença intensa de coquinhos e palmeiras do entorno 

do sítio. 

O nível de 20-30cm, percebeu-se a presença constante de material arqueológico com 

um sedimento muito duro e foram exumados e contabilizados somente material cerâmico no 

total de 280 fragmentos, apresentando um sedimento de cor 10YR 3/3 e com textura silto 

arenosa.  

O nível que corresponde ao 30-40cm apresentou um sedimento compactado e com 

alto índice de vestígios arqueológicos e uma considerável presença de líticos, contabilizando 

345 fragmentos cerâmicas e 15 líticos, a cor do sedimento é de 10YR 3/2 e a textura do 

sedimento predominou em silto arenoso e foi coletado 144 litros de sedimento. 

No nível de 40-50cm apenas 08 líticos e 268 fragmentos de cerâmica. A coloração do 

sedimento é de 10YR 3/2 e textura silto arenosa, coletados 125 litros de sedimento.  

No nível de 50-60cm a textura do sedimento também é silto arenosa, não houve 

presença de agentes naturais e biológicos, foram encontrados materiais cerâmicos e líticos 

no total de 62 fragmentos de cerâmicas e apenas 1 lítico, e com a cor do sedimento de 10YR 

4/4 e coletado 134 litros de sedimento.  

No nível de 70-80 houve diminuição nos vestígios materiais como por exemplo apenas 

7 fragmentos de cerâmica, a textura do sedimento muda para argiloso siltoso e a cor do 

sedimento é 10YR 4/4, coletado 127 litros de sedimento. 

No nível 80-90cm não foi perceptível a presença de vestígios materiais, a cor do 

sedimento é 10YR 4/6 e a textura é argilo siltoso coletado 138 litros de sedimento.  

No nível 90-100cm, coletado 177 litros de sedimento   não apresentaram    vestígios 

arqueológicos, somente o sedimento de cor 10YR 4/6 e com textura argilo siltoso. 

 No nível 100-190 também houve a presença de vestígios arqueológicos, a cor do 

sedimento permaneceu em 10YR 4/6 e com a textura argiloso siltoso. 

Para a unidade E434003 N9050245, foi realizado a limpeza de superfície o sedimento 

foi peneirado e não houve presença de vestígios arqueológicos e foram coletados 12 litros de 

sedimento. 

 No nível 0-10 cm houve considerável presença de agentes naturais e biológicos 

(raízes, minhocas) e o solo apresentou pontos avermelhados caracterizando nódulos de 

oxidação sem presença de material arqueológico, foi coletado 108 litros de sedimento. 
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 O nível 10-20cm apresentou um solo mais escuro, porém, este nível teve apenas 4 

fragmentos de cerâmica cor do sedimento 10YR 5/4 e textura silto arenosa. 

No nível 20-30cm houve a presença de material arqueológico, sedimento muito duro 

dificultando a escavação fragmentos de cerâmica esparsos próximo. As cerâmicas estavam 

junto a torrões/ blocos aparentando estar associado ao aquecimento ou queima e 

contabilizado somente material cerâmico no total de 225 fragmentos. A cor do sedimento é de 

10YR 3/3 de textura silto arenoso. 

No nível 30-40cm o solo permanece com as mesmas características do nível anterior 

compactado, a cor do sedimento 10YR 3/2 com textura silto arenoso, ainda com presença de 

bioturbação e possível formigueiro, raízes e uma mudança no tipo de cerâmica evidenciada 

que apresentou uma cor cinza com antiplástico cariapé, contabilizando 497 fragmentos e 43 

líticos, coletado 123 litros de sedimento. 

No nível 40-50cm o solo mantém as características ainda na cor e compactação, 

porém sem bioturbação e formigueiros e com poucas raízes. Apresentou alta quantidade de 

fragmentos cerâmicos no total de 506 e 56 líticos, cor do sedimento 10YR 3/12 com textura 

do sedimento silto arenosa foi coletado 134 litros de sedimento.  

O nível 50-60cm apresentou fragmentos cerâmicos no total de 157 e apenas 1 lítico, a 

cor do sedimento 10YR 4/4 com textura silto arenoso foi coletado 124 litros de sedimento. 

No nível de 70-80cm, apenas 4 fragmentos cerâmico foram evidentes, a cor do 

sedimento 10YR 4/4 com textura argiloso siltoso e coletado 168 litros. 

 No nível 80-90cm caracteriza-se pela ausência de vestígios materiais, cor do 

sedimento 10YR 4/6 a textura do sedimento argiloso siltoso. 

 No nível 90-100cm apenas 2 fragmentos de cerâmica, sedimento 10YR4/6 com 

textura argiloso siltoso coletado 142 litros. 

Nos níveis de 100-150cm ausência de vestígios arqueológicos, a cor do sedimento 

para esses níveis foram de 10YR4/6 e a textura do sedimento predominou em argilo siltoso. 

As camadas arqueológicas podem ser descritas como Camada A: camada com 

presença de sedimento de coloração acinzentada, proveniente da cheia do rio Madeira, com 

pouquíssima frequência de material arqueológico (níveis 0-10), textura silto arenosa, com 

manchas de oxidação.  

 

 

2.1.2 Perfil 20L E433978 N9050246 
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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 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 15 e 16 - Evidenciação do perfil do Barranco. Fonte: DARQ/UNIR. 
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Figuras 17 e 18 - Evidenciação do perfil do Barranco. Fonte: DARQ/UNIR. 

Figura 19 - Retirada da coluna de sedimento do perfil do barranco. Fonte: DARQ/UNIR. 

 

A escavação é um dos principais pilares da arqueologia, e tanto se constitui o 

procedimento fundamental, de recuperação dos testemunhos materiais do passado, através 

da exumação sistemática, e dos depósitos arqueológicos estratigráficos, que se encontram 

parcialmente enterrados em sítio arqueológico. 
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Nas escavações realizadas em 2017 no sítio Donza, foi possível observar nas 

camadas estratigráficas, a grande quantidade de vestígios arqueológicos presente na terra 

preta, como por exemplo, cerâmica, lítico, carvão, osso. 

Foi realizada a evidenciação (limpeza/ maquiagem) do perfil da barranca do Rio 

Madeira no perfil norte a metodologia foi limpeza com pinceis, espátulas, escova de dente, 

vassoura até que nove camadas de sedimentos ficaram evidentes. Foi feito o desenho croqui 

esquemático) descrição das camadas e registro fotográfico; realizou-se a coleta de uma 

coluna de sedimento para flotação e análise química. A metodologia seguiu em 10 cm de 

profundidade por 25 de largura e 25 de comprimento, as coletas foram realizadas a partir das 

camadas definidas no croqui (desenho). 

PNs associados aos sedimentos coletados para flotação das camadas lito 

estratigráficas: 

A- 3500(PN) 

B- 3501(PN) 

C- 3502(PN) 

D- 3503(PN) 

E- 3504(PN) 

F- 3505(PN) 

G- 3506(PN) 

H- 3507(PN) 

 I- 3508(PN) 

 

 

2.2 Metodologia em laboratório 

 

De acordo com Silva et al. (2013), a técnica de flotação, auxilia na recuperação, de 

remanescentes vegetais, e faunísticos em sítios arqueológicos. Em campo será selecionado, 

através do peneiramento a seco, somente os maiores fragmentos, de ossos em detrimento 

dos menores, além disso os ossos, serão selecionados ao invés dos remanescentes vegetais. 

A conservação, dos materiais vegetais, nos sítios arqueológicos, varia devido ao estado, e o 

contexto, em que foram depositados esses materiais, e que os vestígios carbonizados, 

apresentam bons índices de conservação, em todos os ambientes, fatores como aridez, 

encharcamento do solo podem ajudar na conservação botânica (SILVA et al., 2013). 
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De acordo com Silva (2011), a técnica de flotação da arqueobotânica, foi aplicada para 

a recuperação dos remanescentes vegetais e faunísticos, uma vez que esses vestígios 

perdem suas qualidades, devido sedimento argiloso ficar agregado a esses remanescentes, 

segundo a autora, o solo da região amazônica é muito encharcado e argiloso, e com isso será 

necessário usar algumas substâncias de defloculantes. Para o sedimento agregado nos 

macro-restos vegetais fossem removidos, a autora afirma que a técnica de flotação, 

juntamente com essas substâncias, facilitou para que os mesmos fossem analisados por mais 

tempo em laboratório, além do mais esta técnica pode contribuir para as analises 

zoarqueológicas e lítico, e também para as realizadas no campo da paleoetnobotânica. 

A flotação tem por objetivo, separar do sedimento restos orgânicos de diferentes 

camadas. Sendo que o material menos denso flutua na água e é difícil ser coletado com ajuda 

de uma peneira fina, cerca de 0,5mm. Este tipo de material é chamado de “fração leve”, o 

mais denso fica em uma peneira de 2mm, localizada na parte inferior do balde, este material 

é chamado de “fração pesada” (SILVA, 2011).  

Conforme Dias (2013) após coletar o material, será encaminhado ao laboratório de 

arqueologia, chegados os materiais ao laboratório, são separados, de acordo com a sua 

classificação, separa-se os líticos das cerâmicas, recebem os procedimentos de curadoria em 

momentos diferentes. 

Após serem separados, os materiais serão colocados na mesa de análise, de acordo 

com o método de coleta, na ordem, os encontrados através de coleta superficiais, ficam juntos, 

os coletados na escavação, após a separação, iniciam-se os procedimentos de higienização, 

e marcação das peças, visto que os procedimentos, serão diferenciados, devido a tipologia 

do material (DIAS, 2013). 

A metodologia de flotação do sedimento, foi realizada no laboratório do Departamento 

de Arqueologia (UNIR), a fim de encontrar materiais como por exemplo: lítico, cerâmica, 

carvão, osso, semente, para serem analisados. Os equipamentos utilizados, para pôr em 

prática esse trabalho, foram as peneiras, com malhas de 1,0 mm, 2,0 e 3,5 mm, separados 

por níveis para viabilizar as análises dos materiais, e em seguida, fazer o armazenamento dos 

vestígios, e dar sequência nos estudos do material flotado. 

O sistema proveniente da flotação, consistiu na coleta do sedimento, da unidade 

escavada e no perfil, em camadas arqueológicas, selecionando para flotação, a fim de 

analisar, quantitativamente e qualitativamente o material arqueológico. 

Segundo Moura (2015) o método de flotação, é feito com o enchimento do tanque com 

muita água, e despejando o sedimento coletado, separados por níveis preestabelecido em 
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campo. Segundo Pearsall (2000) a quantidade de sedimento a ser coletado deve contribuir 

para um melhor estabelecimento dos dados a serem considerados na flotação do mesmo.  

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

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

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. A cor 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), as terras pretas se diferenciam de latossolos e argissolos amazônicos 

pela sua composição química CO, P, Ca Mg e pH elevado. 

 A cor é uma das características mais utilizadas em arqueologia referente ao solo 

(Woods, 2009). Como afirmam Kampf & Kern (2005), arqueólogos utilizam-se da cor escura 

dessas terras pretas para determinar a extensão e a profundidade desses sítios. 

O material flotado é oriundo das etapas de escavação de 2017 do sítio arqueológico 

Donza, para a retirada do sedimento naquele espaço físico foi necessário fazer a topografia 

e a sondagem na área a ser estudada e/ou escavada, também foi realizado a evidenciação e 

limpeza do perfil da barranca do rio Madeira no perfil norte, a metodologia utilizada para dar 

início a este trabalho foi a limpeza com pincéis espátula e escova de dente e vassoura, com 

este procedimento nove camadas de sedimentos foram evidenciadas, também foi realizado o 

desenho de croquis e a descrição das camadas e registro fotográfico. 

Realizou-se a coleta de uma coluna de sedimento para flotação e para possíveis 

análises químicas. A metodologia de coleta seguiu a metodologia da escavação feitas 10 cm 

de profundidade, porém, neste caso, 25 de largura e 25 de comprimento. As coletas foram 

realizadas a partir das camadas definidas no croqui (desenho) feito em um papel milimetrado.  

Considerando a dinâmica e o contexto histórico do sítio Donza é de suma importância 

ressaltar a metodologia de escavação para a realização da flotação do sedimento coletado 

nas unidades escavadas no sítio Donza, o mesmo  é um sítio arqueológico que inicialmente 

foi habitado por comunidades indígenas e posteriormente por populações recentes que 

baseavam suas economias a partir de plantação de alimentos e com isto garantir a 

subsistência. 
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Para se ter entendimento detalhado sobre os vestígios materiais dessas populações 

antigas fez-se necessário a realização dos procedimentos da flotação do sedimento do sítio 

em questão. A flotação do sedimento procede das escavações arqueológicas, as amostras 

de sedimentos coletados no sítio Donza foram submetidas este processo onde os materiais 

mais leves flutuam e são recolhidas em peneira com abertura de 1,5 mm. O sedimento foi 

completamente triado entre as diversas classes de material arqueológico. 

O procedimento de flotação do sedimento do sítio Donza, ocorreu no laboratório de 

estudos e pesquisas arqueológicas da Universidade Federal de Rondônia (Unir), no dia 20 de 

novembro de 2018 e estendeu-se até o dia 26 do mesmo mês e ano. Com o intuito de 

encontrar por meio de flotação do sedimento vestígios materiais presentes na terra preta. 

 

Figura 20 - Metodologia de flotação utilizada para o sedimento do Sítio Donza. Foto: Glenda Félix, 
2018. 

 

 

Este trabalho contou com a participação de várias pessoas entre elas: professores, 

técnicos e discentes do curso de arqueologia. O processo de flotação iniciou-se com o tanque 

cheio de água, e em seguida utilizou-se quatro malhas de peneiras: 3,5 mm, 2,00mm e 1,00m 

e 0,5mm, para fazer a seleção do material arqueológico. O sedimento foi sendo despejado no 

tanque conforme coletado em cada nível. 

A utilização de fichas específicas a estes procedimentos são de grande importância 

para registrar a aquisição de dados dos materiais encontrados via flotação e possibilitar o 
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entendimento dos vestígios presentes na terra preta, visto que, quando o sedimento sai de 

campo e chega ao laboratório para ser flotado, ele passa por várias situações como por 

exemplo: triagem, peso e organização, com isto é utilizado  um pincel para  anotar a inserção 

de dados dos materiais, além disto a flotação é relevante pois capta informações que são de 

difícil obtenção no processo de peneiramento em campo. 

 

 

 

Figuras 21, 22, 23 e 24 - Triagem do sedimento antes da flotação. Fonte: DARQ/UNIR. 

                                                                

 

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 carvão 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. 
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Figura 25 - Amostra dos vestígios materiais encontrados na flotação do sedimento do Sítio Donza. 
Foto: Glenda Félix, 2018. 

     

 

 Abaixo apresenta uma ficha de flotação, onde são inseridos a quantidade de vestígios 

materiais encontrados no Perfil 20L E433978 N9050246 e na unidade N434003 E 9050245, 

também nesta ficha são apresentados o peso, a triagem do sedimento a ser flotado. 
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Figuras 26 e 27 - Ficha de Flotação preenchida durante a etapa de flotação. Fonte: DARQ/UNIR.
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Figura 28 - Etiqueta para guarda de material arqueológico preenchida durante a etapa de flotação. 
Fonte: DARQ/UNIR. 

 

 

Após a flotação é necessário fazer a curadoria do material arqueológico. Esta 

incumbência consiste na tentativa de preservação das peças arqueológicas em laboratório 

proporcionando melhor conservação e guarda dos materiais na reserva técnica. Os artefatos 

coletados durante o trabalho de campo, são manipulados e inseridos em contextos diferentes 

como por exemplo, estes vestígios são reintegrados em contexto cultural em funcionamentos 

como o nosso no caso o contemporâneo, esses materiais ganham vida novamente são 

interpretados avaliados, recebendo significados.  

A arqueologia ela vai além da retirada de objetos do solo, ela é uma ciência em 

construção que visa dar significados as coisas de tempos específicos e as vezes remotos. 

Muitos pensam que a arqueologia é somente o esburacamento do solo e retirada dos 

artefatos, porém, ela tem por finalidade estudar a materialidade existente no espaço geo- 

histórico, produzida pela sociedade. 

 Ao ir em campo resgatar os materiais significa em primeira instância, destruirmos o 

contexto arqueológico, uma vez que retiramos os materiais daquele local ele não será mais o 

mesmo, este material é levado para o laboratório para ser interpretado e apresentado a 

sociedade. O material é retirado do contexto natural e passa a ser inserido em um contexto 

teórico e interpretativo.  
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Capítulo III 

3. Resultados das análises do perfil do Barranco 433978/9050246 

e da unidade 434003/9050245. 

 

 

O objetivo principal neste terceiro capítulo, é mostrar os resultados da pesquisa 

arqueológica realizada na etapa de campo de 2017 no sítio Donza, com destaque para a 

variabilidade e presença dos vestígios materiais presentes na terra preta do referido sítio. 

 Os vestígios materiais presentes na mesma são consequência de diversas ocupações 

humanas, que habitaram o local, sobretudo populações indígenas que ali viveram deixando 

como testemunho restos materiais, portanto, as camadas estratigráficas mostraram que os 

vestígios arqueológicos inseridos no contexto dos horizontes antrópicos são resultado da 

ocupação do solo por muito tempo, nesta região Amazônica.   

Desta forma, considerando a dinâmica geomorfológica e histórica do Sítio Donza, ao 

entorno das unidades escavadas N43002 E9050245, N434003 E9050245 e do perfil do 

barranco 433978/9050246, apresentaram uma contextualização paisagística composta por 

uma variabilidade de elementos que condizem com unidade doméstica e funerária. Com 

presença de cerâmicas, líticos e pequenas pedaços de carvões e farelos de ossos.  
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3.1.1. Sítio Donza Unidades N434002 E9050245/ N434003 E9050245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croqui 1 – Definição das camadas arqueológicas no desenho. 

 



 

 

 

 

  

58 
 

 

Camada B entre os níveis 10-20, apresenta baixa frequência de materiais 

arqueológicos, como argila queimada, carvões e cerâmica. A cor do sedimento é de 10YR 3/3 

de textura silto arenoso.  

Camada C: entre 20-30 a 80-90, sedimento com coloração mais escura, com maior 

concentração de material arqueológico. Textura do sedimento é silto arenosa. Presença de 

fragmentos cerâmicos, lateritas, carvões, argila queimada, sementes carbonizadas e 

bioturbações. 

Camada D: entre 80-90 a 110-120, sedimento com coloração mais clara, com 

diminuição drástica de material arqueológico. Textura do sedimento é silto arenosa. Presença 

de baixíssima frequência de fragmentos cerâmicos e carvões. 

Camada E: ausência de material arqueológico, camada estéril e presença de 

latossolo, textura argilosa e coloração amarela. 

A princípio verificamos a presença de material arqueológico nas unidades escavadas, 

quando da escavação das unidades e posteriormente quando se fez o inventário. Não houve 

diferença, provavelmente porque o inventário começou a ser feito assim que o material chegou 

de campo. 

 

 
Gráfico 1- Presença de material arqueológico nos níveis escavados das unidades no local de escavação em 

2017. 
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Gráfico 2– Presença de material arqueológico nos níveis escavados das unidades de 2017. 

 

 

Gráfico 3 - Presença de material arqueológico nas camadas. 
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Gráfico 4 - Presença de material arqueológico nas camadas, segundo informações da malha. 

 

Figura 29 – Imagem com a representação das camadas de sedimentação. Fonte DARQ/UNIR 
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                                                                            FICHA DE FLOTAÇÃO 

SÍTIO: DONZA Unidade e perfil:E434003/N9050245 

Coletor e data: Flotação e data: 20.11.18 

  

  

CAMADA MALHA CERAMICA CARVÕES/SEMENTES OSSOS MINERAIS/ROCHA OUTROS OBSERVAÇÕES 

CAMADA A >3.5mm - - - - -   

 2.00mm - - - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA B >3.5mm - - - - -   

 2.00mm - - - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA C >3.5mm 102 11 2 4 81*  Argila 

 2.00mm - 5 - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA D >3.5mm - - - - -   

 2.00mm - - - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA E >3.5mm - - - - -   

 2.00mm - - - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   
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CAMADA F >3.5mm - - - - -   

 2.00mm - - - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA G >3.5mm        

 2.00mm        

 1.00m        

 0.5mm        

CAMADA H >3.5mm        

 2.00mm        

 1.00m        

 0.5mm        

CAMADA I >3.5mm        

 2.00mm        

 1.00m        

 0.5mm        

Tabela 1 - Esta ficha apresenta a quantidade de vestígios materiais encontrados na metodologia de flotação no sedimento do sítio Donza, proveniente da 
camada C unidade E434003 N9050245. 
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                                                                      FICHA DE FLOTAÇÃO 

SÍTIO: DONZA –UNIDADE VALÉRIA PERFIL: CAMADA A a E 

UNIDADE:  E434003 N9050245 DATA: 20/11/18 

CAMADAS NP TEXTURA COR (SECO) VOLUME (1) PESO (g) 

CAMADA A 2515 - 10YR 7/4 - 574 

CAMADA B 2516 - 10YR4/2 - 320 

CAMADA C 2517 - 10YR 4/2 - 6.620 

CAMADA D 2518 - 10YR7/3 - 521 

CAMADA E 2512 - 10YR8/3 - 803 

Observações sobre a coleta de amostra de volume constante: 

 

Tabela 2 - Esta tabela apresenta a cor e o peso do sedimento coletado nas camadas estratigráficas da unidade E434003 N9050245. 

 

 



 

 

 

 

  

65 
 

 

Apresentamos abaixo imagens do material encontrado na metodologia de flotação 

nas malhas de peneiras 2,00mm e >3,5mm da unidade E434003 N9050245 -Sítio Donza 

2017. 

 

 

Figuras 30 e 31 - Materiais encontrados na camada C, na malha de peneira 2,00mm:05 carvões e na 
malha >3,5mm. 12 carvões Fonte DARQ/UNIR. 

 

 

Figuras 32 e 33 – Materiais encontrados na camada C na malha de peneira>3,5mm: 02 ossos e 102 
cerâmicas. Fonte DARQ/UNIR. 
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Figuras 34 e 35 –Materiais encontrados na camada C na malha >3,5mm:04 –minerais e 81 argilas. 
Fonte: DARQ/UNIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

67 
 

 

3.1.2. Evidenciação do Perfil do Barranco Rio Madeira 433978/9050246 

  

 

Croqui 2– Desenho das camadas arqueológicas definidas durante a evidenciação do Perfil. 

 

A camada A encontra-se aproximadamente de 0 a 26cm de profundidade, 

apresentando um sedimento de coloração 10YR 5/4 de aspecto seco e 10YR 5/2 (molhado) 

com textura silte e areia e consistência dura, presença de raízes em virtude da cheia de 

2014.  

A camada B é de 26cm a 39cm a coloração do sedimento é 10YR 5/5 de aspecto 

seco e10yr 3/3 molhado e com textura silte arenoso, de consistência dura presença de 

raízes. 
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Camada C, a coloração do sedimento muda em relação as camadas A e B, vai de 

39cm à 60cm a coloração do sedimento 10YR 5/3 (seco) e 10YR 5/2 molhado, de textura 

silte arenoso e de consistência dura. Nesta camada houve presença de materiais 

arqueológicos no perfil do solo, foram evidenciados fragmentos cerâmicos, a maioria com 

queima redutora e com inclusão de caraipé, porém, em alguns fragmentos foi identificado 

elementos minerais, ausentes os materiais líticos e argila. 

A camada D vai de 60cm a 109cm com o sedimento de coloração 10YR 3/1 (seco) 

e de coloração 10YR 2/1 (molhado) com textura silte arenoso, seco e ligeiramente duro. 

Esta camada é espessa e composta por material arqueológico, cerâmica, farelos de osso, 

laterita e carvão juntamente com bolotas de argila. Os fragmentos de carvão estão 

dispostos por todo o perfil, não foi identificado sementes carbonizadas. Os fragmentos 

cerâmicos possuem espessura variando entre 2 e 0,5mm, sendo que a grande maioria 

possui queima redutora. Foi visualizado uma pequena parcela de argila queimada 

distribuída por toda camada e com presença de farelos de ossos juntamente com placas 

de laterita. 

Camada E, vai de 109cm a 122cm, apresentando sedimento de coloração 10YR 4/3 

de aspecto seco e de 10YR 2/2 úmido, de textura silte arenosa consistência seca e 

ligeiramente dura, presença de pequenos fragmentos de madeira carbonizada e fragmentos 

de ossos que provavelmente seria de animais. Acredita-se que esta camada seja um hiato 

na ocupação, pois são ausentes os fragmentos cerâmicos, líticos e argila queimada, há 

possibilidade de ser um evento natural rápido como uma cheia. 

Camada F, vai de 122cm a 140cm com sedimento de coloração 10YR 3/2 seco e 

10YR  2/1 (úmido) e de textura silte argilosa, com presença de argila, carvão, cerâmica e 

lítico. Em relação a madeira carbonizada, ressalta-se que há um aumento considerável em 

relação a camada D, apresentando-se em todo o perfil. Os fragmentos cerâmicos 

apresentam queima redutora variando de 1 a 0,5 mm de espessura, as inclusões em sua 

maioria são de caraipé. O material lítico (provavelmente núcleo lascado) a argila queimada 

está disposta por toda camada. 

A camada G, vai de 140 a 165cm com sedimento de coloração 10YR 4/6 (seco) 

10YR 4/4 (úmido) – predominantemente mosqueado e de coloração 10YR 4/3 (seco) e de 

10YR 4/3 (úmido) e com textura silte argilosa e de consistência ligeiramente dura. Ausência 

de material arqueológico e provavelmente é mais um hiato na ocupação. 

 A camada H, vai de 165cm a 212cm coloração 10YR 2/2 (seco) 10YR 2/1 (úmido) 

textura mais silte que argila, consistência seca e solta. Em relação aos ossos presentes na 

camada, destaca-se a grande quantidade dos mesmos, dispersos associados a grande 
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quantidade de madeira carbonizada, a princípio não aparentam estágios de combustão, 

porém, em um deles é nítido marcas de cortes (provavelmente faunísticos). Destaca-se 

ainda a grande quantidade de carvão dispersos por toda a camada. Há presença de argila 

queimada junto aos carvões. Os fragmentos de cerâmica presentes possuem espessura 

em torno de 0,5m até 13mm, todos os fragmentos evidentes no perfil apresentam queima 

redutora e adição de caraipe, presença de um lítico com marcas de uso (furos). Os 

fragmentos cerâmicos encontrados apresentam tratamento de superfície alisada e não 

foram evidentes colorações diferentes apliques, flanges ou incisões. 

Camada I, vai de 212cm e finalizamos a evidenciação a 230cm, porém ela tem 

continuação, a coloração 10YR 4/6 (seco) 10YR 4/6 (úmido) predominante mosqueada 

10YR 4/3 (seco) 10YR (úmido) consistência seco e macio textura silte. Camada estéril para 

material arqueológico. 
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                                                                            FICHA DE FLOTAÇÃO 

SÍTIO: DONZA Unidade e perfil:E433978/N9050246 

Coletor e data: Flotação e data: 21.11.18 

  

  

CAMADAS MALHA CERAMICA CARVÕES/SEMENTES OSSOS MINERAIS/ROCHA OUTROS OBSERVAÇÕES 

CAMADA A >3.5mm - 3 - - VEGETAL   

 2.00mm - 1 - - VEGETAL   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA B >3.5mm - - - - -   

 2.00mm - - - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA C >3.5mm 22 2 - - -  07 lateritas descritas e fotografadas (9088.JPG) 

 2.00mm - 15 - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA D >3.5mm 92 5 - 4   47 lateritas descartadas e fotografadas (9023.JPG) 

 2.00mm - 7 - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA E >3.5mm 28 6 3 - -  21 lateritas descartadas e fotografadas (9089.JPG) 

 2.00mm - 33 - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm -       

CAMADA F >3.5mm 98 33 1 3 lítico   49 lateritas descartadas e fotografadas 

 2.00mm - 308 - - -   
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 1.00m - NQ - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA G >3.5mm 5 6 - - -  06 lateritas descartadas e fotografadas (9092.JPG) 

 2.00mm - 47 - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA H >3.5mm 47 77 16 Lítico 04 01 seixo  3 (cascas vegetais) 

 2.00mm - - - - -  23 lateritas descartadas e fotografadas(9095.JPG) 

 1.00m - NQ - - -   

 0.5mm - - - - -   

CAMADA I >3.5mm - - - - -   

 2.00mm - 5 - - -   

 1.00m - - - - -   

 0.5mm - - - - -   

         

         

Tabela 3 - Amostragem dos vestígios materiais presente nas camadas estratigráficas do perfil do barranco E433978 N9050246, do sítio Donza após a 
metodologia de flotação do sedimento. 
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                                                                      FICHA DE FLOTAÇÃO 

SÍTIO: DONZA –PERFIL DO BARRANCO PERFIL: CAMADAS A a I 

UNIDADE:  E433978 N9050246 DATA: 20/11/18 

CAMADAS NP TEXTURA COR (SECO) VOLUME (1) PESO(g) 

CAMADA A 3500 - 10YR6 /4 - 6778 

CAMADA B 3501 - 10YR5 /3 - 6308 

CAMADA C 3502 - 10YR5 /3 - 6732 

CAMADA D 3503 - 5YR 3/2 - 70024 

CAMADA E 3504 - 7.5YR 4/3 - 6338 

CAMADA F 3504 - 7.5YR 4/2 - 8406 

CAMADA G 3505 - 2.5YR 5/3 - 8686 

CAMADA H 3506 - 5 YR 3/1 - 6695 

CAMADA I 3507 - 10YR 5/6 - 9382 

Tabela 4 - Tabela apresentando a cor e o peso do sedimento extraído das camadas do perfil do barranco 
E433978 N9050246. 
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Gráfico 5 - Presença de material arqueológico nas camadas. 

 

Gráfico 6 – Presença de material arqueológico nas camadas, segundo informações da malha. 
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Figura 36 - Imagem com a representação das camadas de sedimentação.Fonte: DARQ/UNIR. 

 

Abaixo ilustrações dos materiais encontrados na metodologia de flotação nas malhas de 

peneira 2,00mm do perfil do barranco N 905046 E 433978. 

  

Figuras 37 e 38 - Materiais encontrados na malha 2,00mm camada A: 1 carvão, malha > 3.5mm camada 
A: 3 vegetais. Fonte DARQ/UNIR. 
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Figuras 39,40,41- materiais malha > 3.5mm camada C. 22 cerâmicas, 16 carvões e 2 ossos.Fonte 
DARQ/UNIR. 

 

 

 

Figuras 42,43,44 e 45- Materiais camada D, malha 2.00mm :07 carvões, malha>3,5mm: 06 carvões, 92 
cerâmicas e 4 líticos. Fonte DARQ/UNIR. 
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Figuras 46, 47, 48 e 49 - Materiais camada E, malha 2,00mm, malha>3,5mm. Fonte DARQ/UNIR 

 

 
Figuras 50,51,52 e 53- Materiais camada F, malha 2,00mm: 308 carvões, malha>3,5mm: 33 carvões, 1 

osso e 98 cerâmicas. Fonte DARQ/UNIR. 
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Figuras 54,55 e 56- Materiais Camada G: malha >3,5, 06 carvões, 05 cerâmicas, malha 2,00mm 33 
carvões. Fonte DARQ/UNIR. 

 

 

 

Figuras 57,58,59,60,61 e 62- Materiais camada H: malha >3,5mm 16 ossos, 77 carvões, 04 líticos, 03 
cascas, 47 cerâmicas e 1 seixo. Fonte DARQ/UNIR. 
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3.1.3. Percepções 

 

As unidades N434002 E9050245/ N434003 E9050245 tiveram suas aberturas na etapa 

de campo de 2017 e foi observado que nos níveis de escavação de 0-10 não apresentaram 

materiais arqueológicos, os vestígios materiais em grande quantidade aparecem a partir dos 

níveis  30-40 e nos níveis de 40-50 com alto índice de vestígios arqueológicos contabilizando o 

material das duas unidades destes níveis citados acima foram 1003 fragmentos cerâmicos e 99 

líticos (gráficos 1 e 2).  

Durante a flotação das unidades N434002 E9050245/ N434003 E9050245, os materiais 

arqueológicos só estiveram presentes na camada C, sendo perceptível ossos, 

minerais/rocha/lítico, carvões/sementes e fragmentos cerâmicos. As duas malhas com maior 

resultado foram 3,5mm e a 2mm (para carvões) (gráficos 3 e 4). 

Foi notado que na evidenciação do perfil do barranco 433978/9050246 os vestígios 

arqueológicos estão presentes em maior quantidade na quarta camada de ocupação a qual 

denominada por camada D, e cerâmica está presente em quase todas as camadas exceto a 

camada A, B e I. A presença de carvões ao longo do perfil é bem significativa, estando ausente 

somente na camada B (gráfico 5). 

Durante a flotação do perfil do barranco 433978/9050246, os materiais arqueológicos 

estiveram presentes em quase todas as camadas, sendo perceptível ossos, minerais/rocha/lítico, 

carvões/sementes e fragmentos cerâmicos. As duas malhas com maior resultado foram 3,5mm 

e a 2mm (para carvões) (gráficos 5 e 6). 

Durante as descrições em campo, ressaltou-se que este perfil possuía camadas de 

“vazios” de ocupação intercalando as camadas e atribuiu-se a possibilidade de ser referente a 

possíveis cheias, assim seriam as camadas A, B, E e G. Na flotação, foi encontrado material 

cerâmico, ossos e carvões na camada E e carvões e cerâmica na G. Em relação a E, no desenho 

do perfil ossos e carvões, assim é possível que a cerâmica tenha vindo da camada superior ou 

inferior, assim como os materiais flotados na camada G. 

Os dados de campo sugerem que as unidades, possuem 5 camadas de sedimentação, 

sendo elas a A, B, C, D e E, sendo a C com maior frequência de materiais arqueológicos e 

presença da terra preta arqueológica, e a E com ausência de material arqueológico. E que no 

perfil, há 9 camadas de sedimentação, sendo elas A, B, C, D, E, F, G, H e I, com maior frequência 

de materiais arqueológicos na camada D e H, sendo que as camadas D, F e H, possuem terra 

preta arqueológica e a mais escura está na camada mais profunda: a H. 
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Figura 63 – Imagem dos locais escavados no Sítio Donza (em destaque o local do Perfil do Barranco e 
as unidades de 2017.Fonte DARQ/UNIR. 

 

Figuras 64 e 65 – Percepções sobre as camadas e sedimentação do perfil e das unidades. Fonte 
DARQ/UNIR. 

 

Ressaltamos que acreditamos que as camadas A, B do perfil correspondem a Camada A 

das unidades. A camada C do perfil corresponderia a camada B das unidades. A camada D do 

perfil seria a camada C das unidades. Sendo evidente que na área que corresponde a inserção 

das unidades não houveram ocupações mais antigas.
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                                 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Entender a relação entre a terra preta do Sítio Arqueológico Donza com as demais 

terras dos sítios da região Amazônica, pode ajudar a compreender a história das sociedades 

indígenas, que transformaram a paisagem do norte da Amazônia.       

Demonstramos que a terra preta indígena do sítio arqueológico Donza, em termos 

quantitativos e qualitativos possui uma vasta variabilidade artefatual relacionada aos vestígios 

presentes no mesmo, e está intrinsecamente relacionado as ocupações indígenas, que por 

sua vez estão interligadas com a construção das terras pretas, através das ações humanas 

sobre o solo. Ressaltamos que este estudo teve a finalidade de mostrar os vestígios materiais 

das populações que viveram em contextos específicos, destacando ainda a variabilidade 

material dos vestígios presentes no sedimento do sítio Arqueológico Donza. A terra preta é 

um artefato e um patrimônio cultural que está presente nos sítios arqueológicos e é formada 

pela interação das sociedades indígenas sobre as paisagens. 

Deste modo, mostrar a representatividade desses materiais significa “dialogar” com as 

pessoas que viveram em tempos remotos que de certa forma deixaram suas impressões 

registradas nos vestígios materiais que estão inseridos no perfil do horizonte do solo; a terra 

preta destaca-se em virtude da sua alta fertilidade química,  a mesma é  uma potência em 

adubação para hortaliças e floriculturas em decorrência da deposição e decomposição da 

matéria orgânica sobre o solo e também pelos os processos antropogênicos de queima da 

vegetação que contribuíram para a formação do carbono e originando o carvão pirogênico e  

assim aumentando as suas propriedades físicas e químicas. 

Consequentemente, isto é resultado da ocupação humana sobre as paisagens que 

transformaram e modificaram o ambiente que vemos hoje, dessa forma, e a arqueologia é a 

ciência que apresenta a materialidade das culturas das diferentes sociedades humanas. O 

estado de Rondônia é repleto de cultura material arqueológica associada a ocupações 

indígenas. 

Nas escavações realizadas em 2015 e 2017 no sítio Donza, foi possível observar nas 

camadas estratigráficas a grande quantidade de vestígios arqueológicos presentes na terra 

preta, como por exemplo: cerâmica, lítico, carvão, osso etc. Apresentar materiais associados 

a terra preta, uma vez que a mesma foi utilizada pelas comunidades antigas e recentes para 
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fins agricultáveis, tanto para o cultivo de plantas com base alimentícia quanto para a medicinal, 

é mostrar a própria vida cotidiana foi e será geradora desse registro.  

Destacamos que sobre as Terras pretas de índio é entrar em um cenário pouco 

compreensível para as comunidades em geral, já que para a maioria delas, a terra preta faz 

parte do meio ambiente em que vivem. É certo que não desenvolvemos nenhuma pesquisa 

relacionada ao que dizem as pessoas que moram atualmente em contexto de presença de 

terras pretas, porém, é um cotidiano experenciado por todos que vivem em Rondônia a 

utilização dessas terras para adubação das hortas, por exemplo.  

Apesar do intenso debate sobre o tema, a maioria dos estudos abordaram unicamente 

aspectos de caracterização do solo, nas diferentes especialidades da ciência. O problema que 

salientamos aqui é quando estudos científicos desrespeitam a constituição destes sítios e o 

fazem simplesmente para atender seus objetivos.  

O material arqueológico selecionado para ser flotado é proveniente da etapa de campo 

de 2017 do sítio arqueológico Donza, junto ao Perfil 20L E433978 N9050246 e Unidade 20L 

E434003 N9050245 (2mx1m) que apresentaram uma contextualização paisagística composta 

por uma variabilidade de elementos que condizem com unidade doméstica e funerária. Com 

presença de cerâmicas, líticos e pequenas pedaços de carvões e farelos de ossos. 

Durante a flotação das unidades N434002 E9050245/ N434003 E9050245, os 

materiais arqueológicos só estiveram presentes nesta camada, sendo perceptível ossos, 

minerais/rocha/lítico, carvões/sementes e fragmentos cerâmicos. As duas malhas com maior 

resultado foram 3,5mm e a 2mm (para carvões). 

Durante a flotação do perfil do barranco 433978/9050246, os materiais arqueológicos 

estiveram presentes em quase todas as camadas, sendo perceptível ossos, 

minerais/rocha/lítico, carvões/sementes e fragmentos cerâmicos. As duas malhas com maior 

resultado foram 3,5mm e a 2mm (para carvões). 

Nesta perspectiva, analisar componentes antropológicos na terra preta é compreender 

a cultura material das sociedades do passado, e sobretudo entender a forma como os povos 

pré-históricos interagiam na paisagem modificando e transformando o espaço geográfico que 

vemos hoje. 
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