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RESUMO 

 
 
 
Este trabalho de conclusão de curso visa destacar a valorização dos cuidados com os acervos 
arqueológicos botânicos e ao mesmo tempo, propor uma reflexão sobre a conservação de 
materiais arqueológicos orgânicos, neste caso específico, dos vestígios botânicos, coletados 
na unidade N1001 E1000, Montículo 1, Sítio Arqueológico Santa Paula localizado a margem 
esquerda do Rio Madeira Porto Velho, RO. Enfatizamos os procedimentos curatoriais desde 
a coleta em campo (escavação) até o levantamento das informações realizados no processo 
de curadoria em laboratório e guarda da coleção. São discutidas as prioridades estabelecidas 
para a gestão dos acervos botânicos e a salvaguarda na reserva técnica nas Instituições 
Públicas de Guarda. Os estudos e levantamentos realizados foram feitos a partir dos 
macrovestígios tendo como preocupação a perpetuação do acervo, tendo como base 
pesquisas bibliográficas que apresentam metodologias já estabelecidas. Acredita-se que aliar 
esses procedimentos a continuidade na manutenção dos vestígios botânicos na reserva 
técnica, permitirá a elaboração de um manual de procedimentos específicos para os vestígios 
botânicos dentro dos Protocolos gerais que ainda serão estabelecidos dentro do Curso de 
Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia.  

 
 

Palavra chaves: Acervo arqueológico botânico, Amazônia, Gestão.   

 

 

  



 

 
 

 
 

10 

 

ABSTRACT 

 

 

This work of course conclusion aims to highlight the valuation of the care with the botanical 
archaeological collections and at the same time, to propose a reflection on the conservation of 
organic archaeological materials, in this specific case, the botanical vestiges, collected in the 
unit N1001 E1000, Mound 1, Archaeological site Santa Paula located on the left bank of the 
Madeira River Porto Velho, RO. We emphasize the curatorial procedures from the field 
collection (excavation) to the collection of information from the curatorial process in the 
laboratory and collection custody. The priorities established for the management of the 
botanical collections and the safeguarding in the technical reserve in the Public Guard 
Institutions are discussed. The studies and surveys carried out were based on the macro-
researches, with the concern of the perpetuation of the collection, based on bibliographical 
researches that present already established methodologies. It is believed that allying these 
procedures with the continuity in the maintenance of botanical traces in the technical reserve, 
will allow the elaboration of a manual of specific procedures for botanical traces within the 
General Protocols that will still be established within the Archeology Course of the Federal 
University of Rondônia. 

 
 

Key words: Archaeological botanical collection, Amazon, Management. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Este trabalho refere-se à sistematização dos dados relacionados aos materiais 

arqueológicos botânicos obtidos em uma unidade de escavação (coleta de campo na 

escavação da unidade e coleta em campo para flotação em laboratório) do Montículo 1 do 

Sitio Santa Paula, localizado em Porto Velho, Rondônia; verificando a gestão arqueológica, 

ou ainda os procedimentos curatoriais, desde a coleta dos vestígios orgânicos em campo, até 

a manutenção e conservação dentro da Reserva Técnica do Curso de Arqueologia da 

Universidade Federal de Rondônia, a partir de uma revisão bibliográfica relacionada aos 

tratamentos dados a este tipo de acervo arqueológico. Aliado a pesquisa bibliográfica, 

realizamos o método de quantificação dos dois procedimentos; separação dos materiais e 

triagem, etiquetagem, acondicionamento; flotação do sedimento coletado em campo e todo o 

processo de curadoria nas duas formas de obtenção do vestígio botânico. 

O objetivo geral deste trabalho foi realizar uma reflexão da gestão arqueológica para 

acervo botânico em questão, apresentando como sugestão a formulação de protocolos de 

curadoria específicos ao manuseio dos vestígios botânicos, desde a elaboração do projeto de 

escavação até o   seu acondicionamento, perpassando a todos os procedimentos laboratoriais 

de quantificação, analise, curadoria, guarda priorizando sua conservação.  

A pesquisa se justifica na medida em que possibilita informações sobre os cuidados 

com o acervo botânico, para que as pessoas tenham uma melhor compreensão sobre as 

ações e complexidades que poderão ocorrer durante o processo de manuseio dos vestígios 

relacionados a deterioração, visando uma maior  duração deste tipo de acervo, a partir de 

reflexões sobre a curadoria e conservação já existentes. 

Esta monografia está dividida em três capítulos:  

No primeiro capítulo, realizamos uma breve descrição das metodologias utilizadas 

em campo e em laboratório dentre elas: coleta manual, peneiramento do sedimento a seco, 

coluna de sedimento e flotação aplicados aos vestígios da unidade N1001 E 1000, o  processo 

de higienização dos vestígios arqueológicos para limpeza, numeração e o acondicionamento 

dos vestígios na reserva técnica, ressaltando a importância da abordagem técnica que foi 

executada, contribuindo com a discussão ao apresentar perspectivas importantes para a 

reflexão acerca da gestão dos vestígios arqueobôtanicos.  

No segundo capitulo abordamos um histórico das pesquisas arqueológicas no sítio 

estudado, e descrevemos sobre as áreas de intervenções realizadas no montículo 1 até o 
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presente momento, aonde também se realizou a definição das camadas arqueológicas na 

unidade N1001 E 1000. 

No terceiro capitulo apresentamos os resultados relacionados aos dados 

quantitativos e comparativos relacionados aos vestígios botânicos estudados, bem como, as 

discussões e reflexões sobre a conservação dos vestígios arqueobôtanicos.  
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CAPÍTULO I: 

 GESTÃO DO ACERVO BOTÂNICO E METODOLOGIA DE ANÁLISE 

APLICADA PARA O SÍTIO SANTA PAULA 

 

 

 

Além de representar um termo geral que engloba o estudo de diferentes 
partes das plantas, com diversos objetivos, a arqueobotânica se refere 
especificamente aos métodos de coleta, análise e interpretação de dados que 
não envolvem a ação humana (POPPER & HASTORF, 1988, p. 
140)’’tradução nossa’’.  

 

 

Dos trabalhos desenvolvidos em conjunto entre botânica e arqueologia descrevemos 

duas correntes principais; a Arqueobotânica, definida por Ford (1979) como o estudo de 

indícios vegetais procedente de um âmbito arqueológico, sua obtenção e identificação deve 

ser realizada por um especialista, e a Paleoetnobotânica, descrita por Renfrew (1973) como 

pesquisa dos vestígios vegetais amanhados ou que foi feito uso pelos seres humano  que é 

recorrente: encontrado em contexto arqueológico. A grande diferença entre essas correntes 

está no fato de que a Arqueobotânica se diferencia da Paleoetnobotânica pois a mesma 

envolve necessariamente a atividade humana, já a arqueobotânica e necessário a realização 

da coleta, análise e interpretação de dados não (POPPER e HASTORF, 1988). 

Esta diferença, no entanto, não costuma ser reconhecida por pesquisadores europeus, 

que no quadro da “Arqueobotânica” não se restringem a perspectivas taxonômicas e 

descritivas, mas estudam os restos vegetais em contexto arqueológico buscando 

compreender as relações entre humanos e plantas em seus mais variados enfoques – 

incluindo aspectos ecológicos, econômicos, sociais e ideológicos (BUXÓ, 1997).  

 

 

No “Velho Mundo” os dois termos costumam ser usados indistintamente e 
que a denominação da disciplina não é uma questão muito discutida. Na 
América do Norte, embora as definições acima sejam bem aceitas, a questão 
é frequentemente colocada, devido à confusão que se cria por causa das 
diferentes interpretações dadas ao termo “Arqueobotânica” dos dois lados do 
Atlântico (SCHEEL-YBERT 2016, p 120). 
 
“Arqueobotânica” e “Paleoetnobotânica” são sinônimos estritos, e logo 
perfeitamente intercambiáveis em qualquer contexto. Se por um lado é 
verdade que o prefixo “etno” remete ao aspecto humano, por outro lado há 
que se considerar que a Arqueologia é antes de tudo uma ciência humana, e 
consequentemente o caráter cultural das interpretações arqueológicas é 
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intrínseco e indissociável da disciplina. Justamente por esta razão, inclusive, 
tendo a preconizar o uso de “Arqueobotânica”, termo que enfatiza sua filiação 
arqueológica. (SCHEEL-YBERT 2016, p 121). 
 
 
 

Ainda segundo Scheel-Ybert (2016) para a autora a Arqueobotânica é disciplina ainda 

relativamente jovem. Destacando que no Peru tornou-se a análise de vestígios 

macrobotânicos tendo se dado desde o início.  Embora   os estudos de macrovestígios estão 

sendo conduzidas por pesquisadores estrangeiros e/ou por não-arqueólogos. 

 

 

...No Brasil, a Arqueobotânica era virtualmente inexistente até o final da 
década de 1990, excetuando-se apenas algumas identificações de 
macrorrestos vegetais realizadas a pedido de arqueólogos (ROOSEVELT et 
al. 1996) e mais raramente agrônomos ou botânicos que se interessaram pela 
disciplina. Os estudos mais sistemáticos se iniciaram a partir da Antracologia 
(SCHEEL-YBERT 1999) sendo desde o início marcados por uma forte 
preocupação com questões teóricas, metodológicas e interpretativas 
(SCHEEL-YBERT et al. 2003; SCHEEL-YBERT, 2004). Análises baseadas 
em carporrestos (frutos, sementes e outras estruturas relacionadas aos 
órgãos reprodutivos dos vegetais) e em órgãos subterrâneos, no entanto, 
ainda permanecem mais raras. É interessante observar que uma 
especificidade do continente sul-americano é a integração da Antracologia no 
seio das especialidades arqueobotânicas, ao contrário da Europa, aonde ela 
é geralmente considerada como uma disciplina à parte. (SCHEEL-YBERT, 
2016, p 122). 

 

 

Dito isto, salientamos que este trabalho foi construído tendo como referência 

conceitual a Arqueobotânica nos termos apresentados por Scheel-Ybert (2016). 

 

 

1.1 Conservação da coleção botânico arqueológico Sitio Santa Paula 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o protocolo curatorial aplicado ao sítio 

arqueológico Santa Paula (unidade N1001 E1000 Montículo 1) especificamente relacionado 

ao material botânico (carvões e sementes) desde a coleta em campo até inserção no 

laboratório – reserva técnica, realizando o registro das informações referentes à conservação 

de acordo com os procedimentos de curadoria utilizados para o acervo em questão. 

Dentro do processo de curadoria, descrevemos as técnicas utilizadas, dentre elas, a 

secagem, triagem e acondicionamento do material arqueológico no contexto da região do 

estado de Rondônia, desde o trabalho de campo com coleta dos materiais arqueológicos até 
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o processo de acondicionamento, finalizando com dificuldades encontradas no decorrer do 

processo, descrevendo possíveis sugestões para saná-los. 

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

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

a [...] “formadas, organizadas, recolhidas, interpretadas e preservadas” [...] (LADKIN, 2004). 

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

referentes à conservação dos objetos. Dessa forma, a gestão dos acervos objetiva a 

preservação das coleções, em todos os âmbitos, dentro das instituições.  

Coleções botânicas são acervos científicos que possuem uma maior complexidade de 

conservação pois são constituídos de matéria orgânica, portanto, sua preservação para longo 

tempo é um enorme desafio. Como preservação, neste caso, entende-se o processo de 

desaceleração ao máximo da decomposição natural da matéria orgânica, tendo em vista que, 

para cada tipo de material serão necessários procedimentos técnicos e métodos de 

preservação específicos. Ainda que o acervo esteja bem organizado, conservado dentro de 

padrões de controle de umidade e temperatura, etc., o acervo continua a se deteriorar, mesmo 

que em grau desacelerado. 

Ciente disso, o curador precisa estar atento na promoção de uma curadoria para o 

conjunto do acervo, de forma sistêmica, independente do fato de que parte do acervo possa 

ser mais relevante do que outra. 

Por conservação arqueológica, podemos compreender o conjunto de procedimentos e 

estratégias que objetivam proteger artefatos e outros objetos arqueológicos da deterioração. 

Estas ações envolvem tanto as intervenções in situ durante a escavação, como metodologias 

para o transporte até o repositório, e ainda ações referentes ao armazenamento temporário 

nos laboratórios e permanente nas reservas técnicas, passando também pelas operações 

relativas às exposições (VASCONCELOS, 2011).  

No sítio Santa Paula, Unidade N1001 E1000 Montículo 1, foram exumados carvões e 

sementes carbonizadas, e segundo Tereso (2008). 

 
...são várias as formas de conservação de tecidos lenhosos e carpo restos 
em sítios arqueológicos, das quais salienta, na bibliografia existente: 
Carbonização, ou seja, a substituição dos elementos orgânicos por carbono 
(fossilização) e o consequente afastamento dos mesmos dos ciclos de 
degradação biológica (não mecânica). Existência de condições 
anaeróbicas, o que acontece em meios saturados de água, naturais ou 
artificialmente criados (por vezes dentro dos locais de ocupação humana, 
como os poços). Existência de condições extremas, de aridez, frio ou gelo. 
Contato com elementos químicos inibidores da atividade bacteriana, por 
exemplo, alguns metais. A título de exemplo, a ferrugem de um utensílio pode 
garantir a preservação de parte do cabo de madeira do mesmo. 
Mineralização dos carpos restos através da formação de depósitos de sílica 
que, após a morte e decomposição da planta, se conservam enquanto 
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esqueletos de sílica, replicando a morfologia das superfícies vegetais (BUXÓ, 
1997) contudo, nem todas as espécies possuem capacidade de 
mineralização. Impressão de sementes, folhas e ramos em argilas 
(recipientes ou barro de revestimento) (TERESO, 2008, p. 07). 
 

 
 

Conforme Tereso (2008) para o processo de conservação dos vestígios botânicos 

denominado de carbonização, devemos elucidar como se dá o processo de combustão, 

entendida como uma reação química que exige a presença de combustível e oxigênio e pode 

ocorrer de forma natural ou artificial.  

 
 
Processa-se em quatro principais fases que se sucedem de acordo com o 
aumento da temperatura: 1. Desidratação – até aos170ºC; 2. Torrefacção – 
até aos 270ºC; 3. Carbonização ou pirólise (início da fase exotérmica) – até 
aos 500ºC e 4. Combustão completa. Nas duas primeiras fases, o material 
vegetal seca e dá-se uma perda de 35% do peso, em forma de vapor de água, 
gás carbónico e outros componentes orgânicos. Num sentido estrito, a 
combustão compreende somente as duas fases finais. A carbonização 
(pirólise) é uma reação térmica que conduz à formação de brasas, implicando 
a degradação química da celulose e da lignina, enquanto que a fase seguinte 
corresponde a uma reação oxidante que conduz à formação de cinzas e 
poderá acontecer sem a presença de chamas. A interrupção da combustão 
no final da terceira fase, seja por cessar a alimentação de oxigênio ou pela 
perda de temperatura, conduz à formação de carvões (por calcinação) que, 
desta forma, mantêm a estrutura anatómica e a morfologia básica do material 
vegetal. (TERESO, 2008, p. 07 e 08). 

 
 
 

 Numa escavação arqueológica a recolha de carvões e sementes deve ser encarada 

como um processo rotineiro, a par da recolha de outros artefatos. No entanto, as suas 

singularidades exigem estratégias distintas. Ainda segundo Tereso (2008); 

 
 
Em escavação, a recolha de amostras deve ser efetuada de forma cuidadosa 
para não aumentar a fragmentação dos macrorrestos vegetais (e.g. se o 
contexto sedimentar permitir, recolher a terra em torrões, estes irão 
desagregar-se durante a flutuação); os macrorrestos (recolhas manuais ou 
produto de amostragens, após a flutuação) devem ser guardados em 
recipientes rígidos de forma a diminuir os riscos de fragmentação dos 
mesmos. Manusear de forma apropriada os sacos de amostras e os 
recipientes com macrorrestos (TERESO, 2008, p. 17). 
 

 
 

Porém, como ressalta Caromano (2010) artefatos incontestavelmente produzidos pela 

mão humana certamente são, assim como transformações no ambiente, como solos 

antropizados, considerados materiais arqueológicos, portanto, coletados sem contestação. 
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Mas, e os carvões? A ocupação humana em um local frequentemente produz restos 

carbonizados de material vegetal, quando estes são identificados como oriundos de plantas 

necessariamente cultivadas por seres humanos, como grãos de milho, ou raízes tuberosas 

de mandioca, tais carvões são prova da existência de grupos no passado. Carvões de lenho, 

porém, quando não associados a artefatos ou a solos antropizados são mais dificilmente 

correlacionados positivamente a ocupações passadas, pois estes podem ser oriundos de 

incêndios naturais.  

Assim sendo, em diversas escavações, os mesmos são descartados, ou não 

coletados, e para isso a justificativa percebida gira em torno de questões como: A 

impossibilidade de identificação como parte da ocupação humana; descarte pela possibilidade 

de tratar-se de raiz queimada naturalmente; falta de interesse pelo estudo desse tipo de 

material e ainda dificuldade de conservação destes vestígios nas reservas técnicas. 

 

 

1.2 Metodologias utilizadas na obtenção dos vestígios botânicos: Coleta 

manual, peneiramento seco, coluna de sedimento e flotação. 

 

Conforme Scheel-Ybert (2006) em um modo geral, há três métodos de recuperação 

dos carvões que podem ser utilizados em uma escavação: coleta manual (locais específicos 

e coleta de sedimento), peneiragem e flotação. 

Na coleta manual (procedimento em campo) a obtenção dos macros vestígios deve 

ater-se a iniciativa de coletar a maior quantidade de vestígios priorizando a aquisição com 

qualidade de maneira que os dados não contrastem com a totalidade por falta de atenção no 

momento da coleta e anotações sobre os procedimentos, por se tratar muitas vezes de restos 

de fogueira ou mesmo sementes evidenciadas durante a escavação de locais determinados 

em campo. 

Domingo, Burke e Smith (2007) sugerem que os pegue com a ponta de um a espátula 

ou uma pinça. Pode-se pegá-los manualmente, mas deve-se certificar-se de ter as mãos 

perfeitamente limpas de qualquer outro resíduo orgânico. Se usar luvas, deve saber que pode 

conter algum tipo de pó de farinha de milho, que sendo matéria orgânica, poderia contaminar 

a amostra. Pode-se colocar a amostra diretamente no fundo de uma bolsa de plástico, bem 

identificada, e não esquecer de explicar ao laboratório qual foi o procedimento. 

Os cuidados devem ser tomados desde campo, pois os vestígios botânicos não devem 

sofrer com a mudança com a retirada do material do solo conforme PORTARIA N°. 196, DE 
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18 DE MAIO DE 2016:  Durante a etapa de campo, os bens evitando possíveis degradações 

causadas pelos raios solares. 

Conforme Scheel-Ybert (2006) a coleta manual dos carvões é mais indicada para os 

carvões concentrados. Ela é útil para individualizar certas estruturas no campo, por exemplo 

fogueiras ou estacas queimadas, para dar informações sobre a associação de restos 

botânicos com outros tipos de vestígios, e também para datação. 

Ainda conforme Scheel-Ybert (2006) a utilização da peneira garante uma melhor 

amostragem, sendo importante para revelar os carvões dispersos contidos no sedimento 

arqueológico. No entanto, é fundamental que todos os fragmentos de carvão retidos pela 

peneira sejam coletados, pois a seleção das peças maiores ou mais bem conservadas 

introduz um elemento de escolha subjetiva que acarretará em erros de interpretação.  

No peneiramento a seco os cuidados a serem tomados para não quebrar os carvões, 

em camadas de diferentes níveis são ideais que seja efetuada a utilização da peneira para a 

recuperação dos vestígios botânicos como proposto por Caromano (2010) no segundo 

método de coleta de carvões adotado, a “Peneira Geral”, o restante do sedimento retirado 

durante a escavação ... em malha de 5mm, também de acordo com o nível artificial ou 

eventuais subdivisões deste em virtude da evidenciação de camadas naturais diferenciáveis. 

Scheel-Ybert (2006) destaca que a peneiragem com água, muito útil para outras 

disciplinas, principalmente a zooarqueologia, costuma ser inadequada para a recuperação 

dos restos vegetais, que podem ser pulverizados pelo jato de água ou pelos instrumentos 

usados para revolver o material. O ideal é que a amostragem seja sempre feita utilizando-se 

peneiras de malha de 2mm, ou no máximo 4 mm, a fim de que os vestígios coletados possam 

ser úteis a diversas disciplinas. 

Na peneira molhada (procedimento em campo ou laboratório) é possível a utilização 

de água ininterrupta para o desprendimento do sedimento que muitas vezes são difíceis de 

soltar dos vestígios dificultando a identificação, por isso justifica-se o uso deste procedimento.   

Silva (2011) refere-se à flotação (procedimento em laboratório) como uma técnica 

utilizada na recuperação de restos orgânicos dificilmente observados durante as escavações. 

O objetivo é separar do sedimento restos orgânicos de diferentes densidades. O material 

menos denso flutua na água e é facilmente coletado com a ajuda de uma peneira fina, cerca 

de 0,5 mm. A este material denominamos “fração leve”, o material mais denso fica depositado 

em uma peneira de 2 mm, localizada na parte inferior do balde este material denomina “fração 

pesada”. 

Segundo Oliveira (2015) este método consiste na recuperação de macrovestígios 

botânicos e faunísticos contidos no sedimento arqueológico. Esta técnica permite que o 
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material mais leve como o carvão e sementes flutue e os de maior densidade como os 

fragmentos ósseos, cerâmico e lítico fiquem depositados nas peneiras. 

Para Scheel-Ybert (2006) a flotação permite a recuperação de material botânico de 

todas as classes de tamanho preservadas no sedimento, autorizando a realização de análises 

quantitativas. Esta técnica é baseada na diferença de densidade dos resíduos orgânicos e 

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

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

A flotação é a forma de obtenção de vestígios que muitas vezes em campo não é 

possível a sua coleta e por isso e mais eficaz já possibilitando a separação dos vestígios 

presente nos sedimentos coletados e evidenciados a partir da aplicação da flotação com 

peneiras adequadas para o método escolhido sendo que os materiais coletados devem ser 

colocados para secar e após utilizar a ficha para colocar os dados, em seguida uma bancada 

limpa para secar e poder quantificar e consequentemente realizar a análise. 

Para Scheel-Ybert (2004) o material peneirado com água ou submetido a flotação deve 

ser seco longe de uma fonte de calor intensa para evitar sua fragmentação e deterioração da 

estrutura anatômica. A utilização de cones de papel jornal na flotação é muito prática para 

secar os fragmentos, que em seguida devem ser acondicionados em sacos plásticos, mas 

deve ser evitada quando se intenciona fazer a datação dos carvões. Os carvões não devem 

ser manipulados até sua secagem completa, a fim de evitar uma quebra acidental. 

Na Amazônia são utilizados vários tipos de peneiras para a realização da flotação, pois 

há diferentes tipos de solos, por isso a necessidade do uso da flotação sendo uma das 

maneiras mais eficiente na obtenção dos vestígios de tamanha relevância. Na grande maioria 

das pesquisas realizadas no Departamento de Arqueologia da UNIR as peneiras são de 

diferentes tamanhos; sendo colocadas junto ao tanque de flotação é utilizada uma peneira 

colocada na parte superior medindo 3,5mm e na parte inferior deve se colocar a peneira de 

2,0 mm e abaixo da mesma uma de 1mm. 

Para a coleta de vestígios destinados a datação deve se verificar os materiais a ser 

utilizados até mesmo observar se não há nada nas mãos e nas luvas de vestígios orgânicos, 

que comprometa as amostras. É adequando o uso de pinça e raspadores quanto a materiais 

orgânicos que necessita de um manuseio cuidadoso do pesquisador, tendo o cuidado de 

armazená-la dentro de um saco plástico com a devida identificação descrevendo ao ingressar 

em laboratório o que ocorreu em campo não deixando de contar em detalhes do método 

utilizado e alguma observação sobre a possibilidade de uso para datação. 

Domingo, Burke e Smith (2007) afirmam que embora pode parecer trivial o uso de 

etiquetas para identificar os restos, estas devem ser duráveis e legíveis a longo prazo: os 
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restos arqueológicos não têm valor se não sabemos de onde eles provêm. Os rótulos mais 

duráveis são os de plásticos e alumínio, portanto, papel e cartão não são recomendados 

permanentes ou indeléveis, quando se referem a que se utilizar etiquetas de papel, proteger 

elas com plástico pra não contaminar, de modo que a escrita dure enquanto o próprio rótulo.  

Porém mesmo parecendo algo corriqueiro a identificação deve ser um procedimento 

que se tenha a devida atenção pois, é uma etapa de extrema importância colocando as 

amostras dento de envelopes de alumínio com os dados devidamente esclarecidos em fichas 

preenchidas de maneira que tenha uma maior durabilidade sendo possível saber qual âmbito 

se encontrava e de onde foi retirada. 

Tereso (2008) demonstra a preocupação em relação as coletas de amostras no campo 

e enfatiza que existem alguns procedimentos a ter em atenção, para assegurar uma correta 

leitura e interpretação de dados, assim como para facilitar e otimizar os trabalhos laboratoriais 

ou para simplesmente permitir que estes se realizem. Efetuar sempre uma correta 

etiquetagem das amostras sedimentares, das recolhas manuais e dos elementos resultantes 

das flutuações, em todas as fases de trabalho, pois o material sem origem não tem qualquer 

significado. A etiquetagem deve incluir os seguintes dados: Número de proveniência: Nome 

do Sítio; Quadrado/quadrante/Unidade/Ambiente; Coordenadas de referência (quando 

aplicável); Camada/Unidade Estratigráfica; Número de referência ou inventário. Referenciar 

sempre qual o tipo de amostra/recolha: dispersa, concentrada, pontual ou integral. Os 

macrorrestos de maior dimensão ou quebrados in situ e em conexão devem ser recolhidos 

manualmente e individualizados, para contarem como um só, facilitando a contagem e 

identificação. 

 Se surgirem durante a recolha de uma amostra sedimentar, deve-se anotar a sua 

conexão com essa amostra. Registar a percentagem de sedimento analisada, em especial 

para contextos fechados, quando não é possível efetuar recolhas integrais. Por vezes o 

cálculo poderá ser aproximado (e.g. através da contagem de baldes de terra). Registar o 

volume da amostra (preferencialmente em litros). Os macrorrestos (recolhas manuais ou 

produto de amostragens, após a flutuação) devem ser guardados em recipientes rígidos de 

forma a diminuir os riscos de fragmentação dos mesmos. 

Como percebemos na bibliografia citada, as informações sobre as coleções 

arqueobotânicas relacionadas a gestão, referem-se em sua grande maioria aos 

procedimentos de coleta em campo, ao transporte dos vestígios e ao acondicionamento 

dando ênfase a correta etiquetagem e colocação em sacos de alumínio ou recipientes rígidos. 

Não encontramos discussões relacionadas a permanência desses materiais nas reservas 

técnicas e que tipos de cuidados, e verificações devemos ter. 
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Salienta-se ainda a importância de realizarem-se estudos em macrovestígios 

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

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

(elementos visíveis apenas sob magnificação, como grãos de pólen, fitólitos, grãos de amido, 

oxalatos de cálcio e anéis de celulose), pois estes têm disponibilizado informações relevantes 

sobre o ambiente e a utilização desses, incluindo possibilidades que vão desde o 

conhecimento da dieta, do cultivo, dispersão, domesticação de vegetais, processamento de 

alimentos e da cosmogonia de povos pretéritos. 

 

 

1.2.1 Peneiramento seco Sítio Santa Paula (campo)1 

 

A metodologia de escavação do sítio Santa Paula seguiu o Protocolo DARQ2, e no 

caso do Santa Paula as escavações realizaram-se de 10 em 10 cm até o último nível passível 

de ser escavado. Todos os níveis foram fotografados e registrados em fichas específicas, bem 

como, desenhados e retiradas as colorações e texturas do solo. O peneiramento realizado em 

campo foi somente a seco em todos os níveis escavados, de todo o sedimento retirado. 

A abertura do Montículo 1 proporcionou a escavação de quatro unidades de 1m² 

N1000 E1000, N1001 E1001, N1001 E1000 e N1000 E1001, com 27 níveis artificiais de 10 

cm em cada uma, das unidades, no entanto nesta monografia abordaremos as atividades 

realizadas somente na unidade N1001E1000. 

As coletas dos vestígios orgânicos, foram realizadas "coleta manual", ou "amostra 

pontual", como chama (BUXÓ, 1997), apenas dos lenhos maiores e das sementes inteiras, 

utilizando a ponta da colher, visando realizar datações e/ou identificar em analises futuras. Os 

demais foram coletados com peneiramento seco. No caso da coleta na peneira, foi feita com 

a mão e também se certificando de ter as mãos higienizadas de qualquer outro resíduo 

orgânico. Os vestígios botânicos foram escavados junto ao sedimento e passaram por todos 

os procedimentos dos outros vestígios materiais coletados, finalizando a coleta com o uso de 

peneira de 3,5mm para que houvesse a separação dos outros materiais. A abertura das 

unidades dava-se início no período da manhã, quando finalizadas as etapas era colocada 

uma lona preta, para proteger a escavação para a realização da próxima atividade, onde era 

                                            
1 Descrições baseadas nas fichas de campo (documentação de campo) e Relatório de escavação Sítio 
Santa Paula, Zuse et al. (2017). 
2 Adaptado de Kipnis (2010). 
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realizado um diálogo entre os envolvidos (os docentes e discentes) buscando compreender 

como estava ocorrendo cada etapa subsequente. 

Os vestígios são encontrados em meio ao sedimento que encontra-se em contexto 

arqueológico, os vestígios foram coletados e inserido em colocados colocado dentro de um 

saco plástico, com a etiqueta de papel, foi colocada dentro de um saco plástico, foram 

acondicionados separadamente dos outros materiais e importante salientar que  em campo 

se fez a separação dos lenhos, chamados "carvões" na ficha, das sementes, e que eles vem 

separados para o laboratório, e que ambos foram quantificados em campo como ocorreu na 

gestão nessa unidade  que posteriormente, em laboratório, foram triados e contabilizados para 

entender o quanto fragmentou-se no transporte e acondicionamento,  que anterior a isso tem  

que haver uma forma de manuseio sistemático os vestígios são de extrema relevância, por se 

tratar de vestígios o sedimento está num contexto dinâmico, os vestígios obtidos na 

escavação de sua retirada do solo eram imediatamente inseridos em papel alumínio 

devidamente identificado e guardados, até mesmo no momento da entrada dos mesmos em 

laboratório.  

 
Figura 1: Escavação Montículo 1, Sítio Santa Paula: peneiramento a seco. Fonte: 

DARQ/UNIR. 

  
Figuras 2 e 3: Escavação Montículo 1, Sítio Santa Paula: níveis artificiais de 10 em 10 cm. 

Fonte: DARQ/UNIR. 
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Figura 4: Escavação Montículo 1, Sítio Santa Paula: preenchimento das fichas de nível. 

Fonte: DARQ/UNIR. 

 

 

1.2.2 Coleta da coluna de sedimento Sítio Santa Paula (campo) 

 

O trabalho realizado deu ênfase aos vestígios botânicos de uma unidade de escavação 

a N1001 E1000, no Sítio Arqueológico Santa Paula, junto ao Montículo1, relacionados a duas 

formas de coletas. A primeira diz respeito a coletas pelo processo “coleta manual’’ em campo 

de todo os vestígios evidenciados na escavação, em uma área de 1m x 1m e 10cm de 

profundidade.  

A segunda diz respeito ao processo de peneiramento em campo de todo o sedimento 

escavado, em uma área de 1m x 1m e 10cm de profundidade. 

 A terceira diz respeito à retirada uma coluna de sedimento de 25cm x 25cm por 10cm 

de profundidade, respeitando os limites da escavação artificial. 

 Os três procedimentos iniciaram no nível 0-10 indo até 250-270 cm. 
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Figura 5: Coleta da coluna de sedimento para flotação 10cm x 25cm x 25cm. Fonte: 

DARQ/UNIR. 

 

Foram coletados os sedimentos por níveis artificiais para flotação, conforme os níveis 

escavados foram coletados e descritos por litros, retirando-se os sedimentos e colocando-se 

nos balde e em seguida anotando a quantidade na ficha por nível: 

Quantidade de sedimentos coletado por nível desde o 0-10 10 litros; 10-20 apresentou 

11,5 litros; 20-30 foram coletados 12 litros; 30-40 12 litros; 40-50 12 litros; 50-60 12,5 litros; 

60-70 foram 15 litros; 70-80  17 litros; 80-90 adquiriu-se 17 litros; 90-100 16 litros; 100-110 16 

litros; o nível 110-120 foram coletados 13 litros; 120-130 coletou-se 14 litros; 130-140 14 litros; 

140-150 foram coletados 15 litros; 150-160 a quantidade obtida de 15 litros; 160-170 coletou-

se 17 litros; 170-180 16 litros; 180-190 o sedimento presente coletado 15 litros; 190-200 foram 

coletados 15 litros; 200-210 coletou-se 16 litros; 210-220 foram obtidos 16 litros; 220-230 

recolheu-se16 litros; 230-240 foi adquirido a quantidade 18 litros; 240-250 quantidade de litros 

coletados não anotadas.  No nível 160-170 coletou-se o sedimento da feição 10 descrita no 

perfil norte. 
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Tabela1 : Tabela referente a descrição quantitativo do sedimento. (Por Oliveira 2019). 
 

UNIDADE NÍVEL QUANTIDADE (litros) 
N1001 E1000 0-10 10 
N1001 E1000 10-20 11,5 
N1001 E1000 20-30 12 
N1001 E1000 30-40 12 
N1001 E1000 40-50 12 
N1001 E1000 50-60 12,5 
N1001 E1000 60-70 15 
N1001 E1000 70-80 17 
N1001 E1000 80-90 17 
N1001 E1000 90-100 16 
N1001 E1000 100-110 16 
N1001 E1000 110-120 13 
N1001 E1000 120-130 14 
N1001 E1000 130-140 14 
N1001 E1000 140-150 15 
N1001 E1000 150-160 15 
N1001 E1000 160-170 17 
N1001 E1000 170-180 16 
N1001 E1000 180-190 15 
N1001 E1000 190-200 15 
N1001 E1000 200-210 16 
N1001 E1000 210-220 16 
N1001 E1000 220-230 16 
N1001 E1000 230-240 18 
N1001 E1000 240-250 não anotadas. 
N1001 E1000 160-170 feição 10 coletou-se o sedimento da descrita 

no perfil norte 
 

Encerradas as coletas, com os sacos identificados na superfície externa e com 

identificação com etiqueta internamente, dentro de outro saco, levou-se o material a ser 

flotado em laboratório. 

 

 

1.2.3 Flotação Sítio Santa Paula (laboratório) 

 

Para a técnica de flotação utilizada no Sítio Arqueológico Santa Paula partimos dos 

pressupostos de Pearsall (2000) e Scheel-Ybert et al., (2005-2006). A flotação consiste na 

separação do material, arqueológico ou não, do sedimento coletado, de acordo com sua 

densidade. As peneiras com malhas maiores encontram-se dentro do tanque de flotação para 

deposição do material mais denso (rochas, material lítico, cerâmica, ossos e alguns carvões), 

enquanto as duas menores ficam fora, para deposição do material menos denso (carvões, 

sementes e outros materiais vegetais). 
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Figura 6: Tanque de flotação do modelo de (Scheel-Ybert 2005). 

 

 

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

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

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

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

ideal deve ser flotado em torno de 10 litros. 

 

 

Figura 7: Processo de flotação da coluna de sedimento. Fonte: Oliveira 2017. 
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Em agosto de 2017 no âmbito de estágio de monitoria realizamos a flotação dos 

sedimentos coletados na escavação da unidade em 2016. Realizado no laboratório II do 

Departamento de Arqueologia da UNIR, o método seguiu o relatado acima, com a utilização 

de uma peneira 3,5mm para o tanque, uma peneira de malha 2mm, e outra de malha 1mm, 

para o material que sai do tanque.  

Com os sedimentos ainda secos, verificou-se a coloração com a Carta Munsell de 

solos, nível a nível, com o sedimento seco. Todos os materiais arqueológicos advindos desse 

procedimento foram triados e coletados postos a secar em uma bancada dentro de bandejas, 

com papel madeira. 

A peneira utilizada na parte interna do tanque com malha de 3,5mm (mesma do 

peneiramento a seco em campo) e duas peneiras na saída de 2,00 mm e de 1,00 mm, a malha 

de 0,5mm não foi utilizada. A utilização de uma sequência de peneiras de diferentes malhas 

facilita a separação e a identificação do material e proporciona uma quantidade relativa por 

fração. A triagem das amostras foi feita nas seguintes categorias: vestígios botânicos (carvões 

e sementes), cerâmica, lítico (quartzo hialino e leitoso (minerais/rocha), terra queimada, argila. 

Porém, somente receberam tratamento os vestígios botânicos. Todos os vestígios foram 

colocados em caixas etiquetadas. Ressaltamos ainda que só foram descartadas as raízes e 

radículas. 

Após secagem, todos os materiais (exceto os vestígios arqueobotânicos) foram 

contabilizados, separados por tipo, guardados em sacos plásticos, etiquetados e guardados 

na reserva técnica. Todos os vestígios arqueológicos da flotação foram quantificados dentre 

eles: cerâmicas, líticos, ossos, argila, carvões e sementes, foi realizado o preenchimento das 

fichas e os materiais colocados em sacos plásticos, após secagem, com as devidas etiquetas.  

Os vestígios botânicos permaneceram no Laboratório a fim de realizarmos os 

procedimentos de análise. Após secagem, na sombra cima de jornais, foram contabilizados, 

e colocados em papel alumínio, etiquetados e armazenados na reserva técnica, à espera dos 

procedimentos de análise. 

A flotação iniciou-se no mês de agosto do ano de 2017 onde passaram pelo processo 

de flotação.  
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Figura 8: Ficha de Flotação preenchida durante a etapa de flotação. Fonte: DARQ/UNIR. 

 



 

 
 

 
 

34 

 

 
Figura 9: Ficha de Flotação preenchida após a etapa de flotação. Fonte: DARQ/UNIR. 

 

 

As análises dos macrovestígios botânicos foram realizadas no laboratório II no Curso 

de Arqueologia na Universidade Federal de Rondônia e a metodologia utilizada pode ser 

descrita pela: verificação quantitativa e separação entre sementes e carvões.  

 
Figura 10: materiais utilizados no processo da flotação no ano de 2017 Fonte: Oliveira 2017.  
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Figura 11: Processo de flotação da coluna de sedimento. Fonte: Oliveira 2017. 

 
Figura 12: Caixas para acondicionamento após a etapa de campo. Fonte: Oliveira 2017. 

 

 

1.3 A triagem de vestígios arqueobotânicos 

 

As higienizações realizadas, foram feitas em cada unidade dos vestígios botânicos  

sem a utilização de agua, desenvolvidas pormenorizadamente no laboratório II do DARQ-

UNIR com uso de equipamento para melhor manuseio dos vestígios botânicos e para 

liberação de sedimentos e outras impurezas, para que não ocorresse contaminação, (tendo 

sempre o cuidado de ter as mãos higienizadas).  

Em relação aos vestígios botânicos (especificamente semente e carvão) seguiu-se 

procedimentos indicados, utilizando-se de um instrumento de aço para manuseá-los uso de 

bandeja onde se colocava os vestígios.  Foram limpos com o uso de luvas (ou as mãos 

higienizadas) e instrumentos de aço inoxidável, depois de terem sido secos, e na sequência 

acondicionados. 
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Segundo Sanchez (2016) a limpeza e manuseio de amostras de carvão deve ser 

realizada usando luvas e instrumentos de aço inoxidável em um recinto sem luz solar direta e 

livre de fumaça de qualquer tipo. Na medida do possível, cada pedaço de carvão deve ser 

liberado de impurezas (por exemplo, raízes, terra, pedras pequenas) com pinças ou outro 

instrumento de aço inoxidável. 

 
Figura 13: Materiais utilizados para a limpeza dos vestígios arqueológicos. Fonte: Oliveira 2017. 

 

 

1.4 Acondicionamento e guarda de vestígios arqueobotânicos 

  

Sanchez (2016) indica que a etiqueta em papel com a informação deve estar segura 

sobre o envoltorio de plástico. Cada artefato será guardado  em saco plástico transparente, 

de forma que a etiqueta de identificação esteja visível. Este saco não deve ser fechado com 

amarrilhos e nem fitas.  

Braga (1998) sugere um cuidado adequado com os objetos em relação a umidade e 

temperatura, levando em conta todo e qualquer elementos envolvidos com os materiais para 

realizar seu armazenamento dentro dessas medidas priorizando a conservação preventiva. 

Diante do que Braga (1998) levanta, salientamos que existe uma grande demanda de 

estudos relacionados ao armazenamento desses vestígios. Além de realizarmos o trabalho 

com a higienização quando este chega em laboratório, deve-se ter muito cuidado com os 

riscos biológicos a que eles estão expostos. Explorar com propriedade a sua composição e 

como no caso dos carvões a questão da deterioração dos materiais orgânicos que passam 

por esse processo de carbonização.  

Esses parâmetros demandam o estudo do ambiente onde está localizado o acervo, 

considerando o macro, o médio e o microambiente, partindo ainda da compreensão da região 

(o macroambiente) das condições climáticas e geográficas (SOUZA e FRONER 2008).  
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Sanchez (2016) diz que toda amostra de carvão deve ser devidamente embalada em 

plástico, papel alumínio grosso, com espessura de 0,18 mm devidamente identificada com 

etiqueta dentro do saco. 

Sanchez (2016) sugere ainda que, para trabalhar com materiais antracológicos e 

carpológicos deve-se manuseá-los a seco. A estrutura do carvão ou da semente são frágeis 

e devemos se ter cuidado durante o manuseio, pois sua visibilidade muitas vezes só e possível 

a partir de aparelhos microscópicos, sendo estes de extrema necessidade para entender a 

atuação dos contextos ao qual fazem parte. 

Domingos, Burke e Smith (2007) propõe que todos os vestigios tem que estar com 

etiquetas e bem embalados,as etiqueta devem ser utilizada tanto para material recolhido em 

campo como para armazenamento em laboratório, sendo essa, de fato a descrição mais 

importante desde a retirada do material em campo até o armazenamento na reserva, pois sem 

sua identificação os mesmos perdem o significado.  

Os vestígios botânicos nesse trabalho, receberam o processo de limpeza com 

exclusão de restos de sedimento. Esses processos foram realizados nos vestígios das coletas 

manuais, nas coletas de peneira a seco, (ressaltando que precisou-se trocar os sacos de 

papel alumínio).  Nos dois procedimentos salientado, os vestígios vieram de campo no papel 

alumínio e etiquetadas, a troca se fez necessário pois não houve uma boa conservação. 

Percebeu-se que o papel se encontrava manchado. Os vestígios de flotação também foram 

colocados envoltos em papel alumínio, com descrição realizada em etiqueta, cujos dados 

dizem respeito ao: nome do sitio, sondagem, nível, coordenadas, número de proveniência, 

quantidade, data e pesquisador que realizou o trabalho. Logo as etiquetas em papel foram 

inseridas dentro de sacos plásticos. As etiquetas e o material botânico embalado em alumínio, 

foram colocados em sacos plásticos e fechados com amarrilhos e em seguida inseridos em 

caixas com identificação.  

Com o papel alumínio foram feitos envelopes com espaço suficiente para acomodar o 

material. Salientamos ainda que a etiqueta foi inserida juntamente com a material, porém, 

protegida por uma embalagem com lacre, não expondo os vestígios ao contato direto ao 

papel. Em seguida inseridos caixas arquivo em que foi acondicionados os vestígios botânicos 

colocados em caixas arquivos e ficaram em reserva técnica no antigo casarão, com ar 

condicionado 24 horas ligado, mas este permaneceu algum tempo com problema de 

temporizador, o que ocasionou mudanças de temperatura, não havia desumidificador no 

ambiente. Após a finalização de todos os procedimentos e a verificação de problemas na 

conservação deste matérias, realizou-se a mudança para um novo Prédio, o 2P Prédio da 
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Reserva Técnica do DARQ, Campus José Ribeiro Filho UNIR e os sacos em alumínio foram 

substituídos por potes com tampas. 

 
Figura 14: Materiais utilizados para o processo de identificação e guarda dos vestígios 

Arqueobotânicos: Fonte Oliveira 2017. 
 

 
Figura 15: Ficha utilizada para a escavação, flotação e guarda dos vestígios arqueológicos: Fonte 

Oliveira 2017. 

 
 
 

Neste contexto, salientamos as dificuldades para a gestão deste patrimônio 

arqueológico específico, (patrimônio material orgânico). Os vestígios macrobotânicos e 

antracológicos demonstraram-se de difícil manuseio em todas as etapas, pois tratam-se de 

indícios extremamente frágeis, necessitando de um tempo maior para fazê-lo com todo o 

cuidado necessário, desde a retirada e contabilização dos vestígios em campo, quando em 

laboratório. 

Gostaríamos ainda de destacar a necessidade de equipes que reflitam sobre esses 

procedimentos desde a elaboração do Projeto de escavação, bem como se possível, de 

pessoal especializado com conhecimentos específicos para realizar a identificação, a coleta 

e separação dos materiais botânicos ainda em campo, para que não ocorram perdas ou 

descarte dos materiais botânicos.  
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Para os procedimentos de campo é extremamente necessário levar uma quantidade 

de sacos e etiquetas que deem conta de embalar o material sem fragmentá-lo ou extraviá-lo, 

evitando ainda a reutilização de sacos ou etiquetas, para que não ocorra o contato do papel 

da etiqueta com o material arqueológico. Segundo Froner (1997) esta ação preventiva, ainda 

que inicialmente signifique um custo elevado para a instituição, resulta em intervenções cada 

vez menores sobre os objetos - principalmente no caso deste tipo de vestígio arqueológico.  

A conservação preventiva mesmo tendo custo alto é de extrema necessidade também 

em laboratório. No caso deste trabalho, percebemos dificuldades na padronização do 

tamanho dos potes, e inserção das etiquetas de identificação, e uma grande preocupação 

ainda existe, em relação ao manuseio desse acervo botânico.  

Necessitamos de um manual específico para tratamento desses vestígios botânicos; 

a preparação de uma coleção de referência para identificação na própria universidade, no 

sentido de comparar os vestígios coletados e resgatados durante o processo de flotação; bem 

como equipamentos específicos como microscópios, estufas, etc; que possibilitem a 

finalização do trabalho de análise do acervo. 
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CAPÍTULO II 

O SÍTIO ARQUEOLÓGICO SANTA PAULA 

 

 

O presente capítulo pretende abordar a metodologia adotada na coleta dos vestígios 

arqueobotânicos presentes no contexto arqueológico do Sitio Santa Paula, RO-JP-26, e ainda 

realizar um histórico sobre as intervenções realizadas até o momento no mesmo.  

 
Figura 16: Localização do sítio Santa Paula. Fonte: Google Earth, 2011. 

 

 
Figura 17: Sítio Santa Paula. Fotos: DARQ/UNIR, 2014. 

 

O sítio arqueológico Santa Paula, foi registrado anteriormente por Miller (1987) como 

Porto Seguro RO-JP-03, porém, outras intervenções foram realizadas no sítio de 2009 a 2011, 
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pela empresa de arqueologia cientifica Scientia Consultoria, sob coordenação do Arqueólogo 

Renato Kipnis, e posteriormente em três etapas de escavações como sítio escola realizadas 

no período de 2014, 2015, 2016, pelo Departamento de Arqueologia (DARQ) da Universidade 

Federal de Rondônia. Os vestígios provenientes das intervenções realizadas pelo DARQ 

encontram-se em processo de análise, tornando possível compreender a relação da natureza 

e ocupação no sítio. Conforme DURAM, 2016: 

 

 

No ano de 2009 foi realizada a delimitação do sítio e abertas duas unidades 
amostrais de 1x1m no âmbito do projeto Arqueologia preventiva nas áreas de 
intervenção do AHE Santo Antônio, RO, buscando evidenciar suas 
dimensões horizontais e verticais. A delimitação consistiu na realização de 
furos testes obedecendo a uma malha de 20 x 20m, a partir de uma 
coordenada em UTM usada como ponto zero para o sítio. Em sua totalidade 
foram realizados 220 furos testes (176 com material arqueológico e 47 sem 
qualquer vestígio) para compreender a dimensão, estratigrafia e a disposição 
do material arqueológico do sítio. (DURAM, 2016, p.29). 
 

 
 
 

A unidade E382631 N 9021469 localiza-se na área mais central do sítio e a E382670 

N9021310 na porção sul, ambas abertas nos locais com maior concentração de material 

arqueológico, tais como cerâmica, lítico e fragmentos ósseos, conforme identificado na 

delimitação. Ambas foram escavadas em níveis artificiais de 10 cm, com abertura de 1mx1m 

(SCIENTIA, 2011; DURAM, 2016). 

O sítio arqueológico Santa Paula, foi registrado anteriormente por Miller (1987) como 

Porto Seguro RO-JP-03, porém, outras intervenções foram realizadas no sítio de 2009 a 2011, 

pela empresa de arqueologia cientifica Scientia Consultoria, sob coordenação do Arqueólogo 

Renato Kipnis, e posteriormente em três etapas de escavações como sítio escola realizadas 

no período de 2014, 2015, 2016, pelo Departamento de Arqueologia (DARQ) da Universidade 

Federal de Rondônia. Os vestígios provenientes das intervenções realizadas pelo DARQ 

encontram-se em processo de análise, tornando possível compreender a relação da natureza 

e ocupação no sítio. A esse respeito Zuse et al, 2017 declara: 

 

 

O sítio Santa Paula localiza-se na margem esquerda do rio Madeira, à 
aproximadamente 20 km a montante da cidade de Porto Velho, por via fluvial. 
Este sítio era conhecido desde a década de 1970-80, através das pesquisas 
do arqueólogo Eurico Miller no âmbito do Programa Nacional de Pesquisas 
Arqueológicas na Bacia do Amazonas (PRONAPABA). Trata-se de um sítio 
arqueológico com espessas camadas de terra preta com material 
arqueológico, acumulados ao longo das centenas ou milhares de anos em 
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que foi ocupado, possivelmente por populações densas, que habitaram este 
lugar estratégico junto à cachoeira do rio Madeira, construindo estruturas de 
terra (montículos) que se destacam na paisagem. A escolha deste sítio para 
a realização da prática de campo nas disciplinas do curso de bacharelado em 
Arqueologia da UNIR se deu em função do grande potencial arqueológico e 
da relativa proximidade da cidade de Porto Velho, o que facilita a estrutura e 
logística de campo. (ZUSE et al., 2017, pg.5). 

 
 

 

O sítio Santa Paula encontra-se nas proximidades da antiga Vila Amazonas, em uma 

área mais elevada, defronte à cachoeira do Teotônio. O Sr. Leonardo Martins reside na área 

do sítio, utilizada atualmente como uma pequena propriedade rural, há mais de quatro 

décadas (Zuse et al, 2017). 

Foram feitas coletas de superfície em algumas áreas do sítio e escavações em duas 

áreas, no montículo 1 e no montículo 2. Além disso, foi realizada a topografia do sítio, sendo 

observadas quatro 28 estruturas monticulares formando uma espécie de semicírculo aberto 

para a porção sudoeste, em torno de uma área mais plana e baixa, uma possível praça (ZUSE 

et al, 2017). 

Na primeira etapa realizada pela equipe do DARQ foi possível realizar a abertura de 

quatro unidades no montículo 1. 

 

 
Figura 18: Delimitação das unidades de escavação no montículo I. Fotos: DARQ/UNIR, 

agosto e setembro de 2014. 
 

 

Os trabalhos de 2014, 2015 e 2016 tratam-se de atividades relacionadas a sítio escola, 

dentro de atividades voltadas a disciplinas obrigatórias de campo. Realizadas no intuito de 

agregar os discentes às atividades de práticas em campo preenchidas conforme Protocolo de 

N1001 E1000 N1001 E1001 

N1000 E1000 N1000 E1001 
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campo DARQ, onde a documentação continha: Ficha de unidades, Ficha de número de 

proveniência, Ficha de nível de escavação e Croqui de campo da unidade. 

 
Figura 19: Exemplo de ficha de nível de escavação preenchida (DARQ/UNIR). 

 

 

Segundo Zuse (2014) a área do sítio arqueológico Santa Paula é composta por 

vegetação antropizada com árvores frutíferas diversificadas, áreas de capoeira e roça de 

mandioca, com a presença de vestígios cerâmicos, fragmentos ósseos, sementes e carvões 

presentes na terra preta. Segundo Zuse et al. (2017). 

 

A escavação realizada no montículo I refere-se as unidades N1000 E1000, 
N1000 E1001, N1001 E1000 e N1001 E1001. Foram escavados 27 níveis 
artificiais, os quais resultaram no peneiramento de 13.422 litros de sedimento 
e na coleta de 42.812 materiais arqueológicos (17.888 cerâmicas; 3.126 
líticos; 18.577 carvões; 1.213 sementes e 2.008 ossos) e na descoberta de 
ao menos sete camadas estratigráficas e parte de uma feição/estrutura, do 
tipo bolsão, enterrada abaixo da base do montículo. As escavações foram 
realizadas em quatro etapas de campo: da superfície até 20-30 cm, em 
agosto de 2014; do nível 30-40 a 80-90 cm, em setembro de 2014; os níveis 
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90-100 a 150-160 cm, em julho de 2015, e do nível 160-170 cm até a base 
da escavação, em novembro de 2016 (ZUSE et al., 2017, p.13). 

 

 

 
Figura 20: Delimitação Escavação no topo do montículo 1 (tenda branca, ao centro da foto) e 

local de peneiramento de sedimento, na área adjacente ao montículo (tenda azul, a esquerda da 
foto). Foto: DARQ/UNIR, setembro de 2014. 

 

 

Este trabalho for desenvolvido utilizando-se dos dados relacionados somente a 

unidade N1001 E1000 do Montículo I, no Sítio Arqueológico Santa Paula. 

 

 

2.1 Descrição da Unidade N1001E1000  

 

As quatro unidades escavadas foram identificadas no topo do montículo 1, escavadas 

em níveis artificiais de 10 cm e finalizadas com a profundidade em torno de 250 a 270.Foram 

encontrados materiais líticos, cerâmicos, restos faunísticos e botânicos e uma estrutura. 
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Figura 21: Escavação das unidades N1001 E1000, N1001 E1001, N1000 E1000 N1000 

E1001. Fonte: DARQ/UNIR, 2016. 
 

 

Conforme descrição realizada na ficha de nível de escavação a unidade N1001 E 1000 

observou-se na coleta em superfície a presença de vegetação rasteira e graminha, inclusive 

formigueiro. O sedimento apresentou a textura seco e solto com a coloração Black os vestígios 

coletados foram cerâmicos, e lítico lascado características presentes no nível 0-10 a 100-110. 

 
Figura 22: Perfil estratigráfico Montículo I. Fonte: DARQ/UNIR. 
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Durante o ano de 2014 foram realizadas coleta de superfície sobre a coordenação da 

equipe do DARQ /UNIR e dado continuidade na escavação dos níveis 30- 40 cm a 80 -90 cm 

no mesmo ano. Em junho de 2015, na disciplina de estágio de Campo chegou-se aos níveis 

90-100 cm a 150-160 com retorno posterior. 

Em novembro de 2016 foram retomadas as atividades, com a disciplina obrigatória 

ministrada pelo professor Dr. Eduardo Bespalez e também foi desenvolvida uma 

complementar de campo, sobre a coordenação das professoras Dra. Juliana Rossato Santi e 

Dra. Silvana Zuse. a realização das atividades de escavação foi de grande importância no 

desenvolvimento dos trabalhos, contou com a participação dos discentes, tanto da separação 

dos materiais quanto na escavação, pois diante da sistematização dessas informações é 

possível inferir aqui parte do que se foi proposto. 

 

 

2.1.1 Descrição das características das camadas arqueológicas por níveis artificiais 

escavados relacionadas ao Montículo I. 

  

As camadas arqueológicas foram definidas em campo e foram descritas por (ZUSE, et 

al., 2017), destacando-se que a descrição das camadas foi realizada de baixo para cima da 

seguinte maneira: 

 

Camada I: o nível evidenciado e composto de latossolo teve seu início no nível 200-210, mas 

tornou-se dominante no nível 230-240 a coloração marrom (7.5 YR5/6 STRONG BROWN) 

com textura argilosa, tanto seco quanto úmido, consistência seca e muito intensa, com 

frequência de bioturbação causada por artrópodes próximo a camada II sem presença de 

vestígios arqueológicos; 

 

Camada II:  a camada subsequente tratando-se do penúltimo nível 170-180 cm e o nível 240-

250. Sendo a camada de sedimento siltoso e de coloração marrom escuro (10YR3/3-

STRONG BROWN) seco com a consistência seca e ligeiramente dura, com a presença de 

materiais arqueológicos em baixa densidade, formandos principalmente por fragmentos 

cerâmicos, líticos brutos, carvões e restos faunísticos; 

 

Camada III: Camada constituída por sedimento siltoso, a coloração do sedimento (10 YR2/2 

very dark brown), úmida de consistência seca ligeiramente dura e presença inclusive de 
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bioturbação. Os vestígios arqueológicos presentes foram cerâmicos, líticos brutos, carvões, 

cinzas, restos osteológicos faunísticos e semente.  

 

A Camada IV: Situada predominante entre os níveis 140-150cm e 170-180cm. A camada é 

formada pela coloração (10YR 2/2) (úmido) seco, ligeiramente duro, com inclusões 

semelhantes as camadas II e III, presença de materiais cerâmicos, líticos, carvões, osso e 

semente. Pode ter sido formada por porções retiradas das escavadas na camada III, II até a 

camada I. 

  

Camada V: Observada entre os níveis artificiais 70-80 cm e 130-140 cm, sedimento silto 

marrom muito escuro (10YR2/2), seco e macio, inclusões moderadas de grânulos e seixos 

graníticos e lateriticos, bioturbação causada por artrópodes, e vestígios arqueológicos em alta 

concentração, compostos por cerâmicas, líticos, carvões e restos faunísticos e 

arqueobotânicos. Os vestígios arqueobotânicos, em fim, são constituídos principalmente por 

semente carbonizada (ZUSE, et al, 2017). As observações efetuadas em campo, 

demonstram que na escavação da unidade e (N1001 E1000) foi encontrada uma feição e 

denominada de feição F2, encontrada no nível 80-90 cm sedimento de coloração escuro 10YR 

2/1 de sedimento solto e escuro (10YR2/1) (ZUSE et al, 2017). 

 

Camada VI e VII: Sedimento com textura de silte, coloração preta (10yr 2/1) tanto seco quanto 

úmido, consistência seca e macia, inclusões frequentes e registro arqueológico formado por 

fragmentos e estruturas de fragmentos cerâmicos, bem como por materiais líticos, carvões, 

restos faunísticos e botânicos, associados com fragmentos de vasilhas cerâmicas 

características das tradições Barrancoide e policromas. Na unidade N1001 E1000 foram 

percebidos na camada VI foi observada entre os níveis artificiais. O limite entre esses, 

destaca-se uma estrutura formada principalmente por grandes fragmentos de vasilhas e 

vasilhas semi-inteiras, sendo algumas decoradas com incisões em contextos com os 

apêndices zoomórficos, entre os níveis artificiais 50-60 (PN 2107.1) com a camada estruturas 

foram identificadas e escavadas E2 e outra E4 entre os níveis 60-70 (PN 2108.1)   

O sitio Santa Paula tem em seu contexto, montículos ao entorno onde se acredita ser 

uma área central, a tradição policroma estão presente nos níveis superficiais juntos a terra 

preta arqueológica, sobreposta a barrancoide tendo a coloração vermelha e branca na face 

externa, associada a subtradiçao jatuarana, tendo presença de vasilhas cerâmicas com 

abertura e base, com diâmetro maior que os descritos em outros sítios de lítico polidos e 

lascados, as cerâmica barrancoide encontram-se neste sitio nos níveis superiores das 
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escavações, sobre antigas cerâmica com características saladoide, açutuba e pocó, tradição 

borda incisa ,barrancoide ou inciso modelado foi relacionada e representada pela fase 

Manacapuru no alto rio madeira (Zuse ,2014).  

Segundo (Zuse et al, 2017) As cerâmicas coletadas na escavação da unidade de 

N1001 E 1000 estão sendo analisada pelos discentes Pedro Pedraza venerê e também foi 

analisada a iconografia da cerâmica Barrancoide na Monografia de conclusão de curso da 

discente Gegliane Neves da Silva, os materiais líticos passaram por numeração por bolsista 

(PIBEC/PROCEA /UNIR, no ano 2016). 

 

Tabela 2: Tabela referente a descrição das camadas VII a I. (Por Oliveira 2019). 
 

CAMADA NÍVEL COLORAÇÃO MUNSELL 
VII Perfil 0-10 a 50-60 Black10YR2/2 
VI 50-60 Black10YR2/2 
V 70-80 e 130-140 Very Dark Brown10YR2/2 
IV 140-150 e 170-180 Very Dark Brown10YR2/2 
III 160-180 Very Dark Brown10YR2/2 
II 170-180 e 240-240 Strong Brown 3YR3/3 
I 230-270 Strong Brown 7YR4/6 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

49 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÕES NA GESTÃO DOS VESTÍGIOS 

BOTÂNICOS DO SÍTIO SANTA PAULA 

 
 

 

Nas escavações realizadas no sítio santa Paula foram resgatados vestígios botânicos, 

que até o presente momento foram alvos de todo o processo de curadoria, bem como 

separações, quantificações e identificações (semente ou carvão) porém não foram 

analisados, sob a perspectiva de identificação de espécie.  

Na unidade N1001 E1000 foram recuperados:  

a) Nas atividades de flotação, 1620 carvões e 135 sementes (somente 27 

carbonizadas), além de 36 fragmentos ósseos, 909 fragmentos cerâmicos, 2192 rochas e 

líticos lascados de quartzo, fragmentos de rocha e minerais.  

b)   Nas atividades de escavação, 4163 carvões e 219 sementes (210 carbonizadas), 

além de 202 fragmentos ósseos, 4767 fragmentos cerâmicos, 5005 rochas e líticos lascados 

de quartzo, fragmentos de rocha e minerais.  

Ressaltamos que daremos ênfase aos dados quantitativos relacionados aos vestígios 

botânicos. Esses dados representam somente um quarto da totalidade da escavação do 

Montículo I, já que somente analisamos uma unidade das quatro que foram escavadas. 

Estamos falando de 1852 vestígios botânicos relacionados a flotação e 4382 vestígios 

botânicos relacionados ao processo de escavação, ou ainda, 6234 vestígios botânicos 

arqueológicos a serem curados em laboratório e conservados na reserva técnica somente 

nesta pequena área. 

Assim, para além de tantas questões políticas e em meio a tantas questões teórico 

conceituais; linhas de pensamento e de pesquisa; acirrados debates acadêmicos e 

epistemológicos; diante da cultura material e dos próprios artefatos resgatados, estudados ou 

não, expostos ou não, guardados ou não, destacamos uma reflexão de caráter prático, ainda 

que permeada pela intenção ética: Como conservar os vestígios orgânicos do passado? 

Se por um lado, não podemos perder a percepção de que é impossível reconstituir o 

objeto em sua materialidade original, devemos buscar estabilizar os processos de alteração e 

degradação dos vestígios. Devemos perceber a imensa dificuldade de praticar um respeito 

rigoroso a integridade do objeto (preservação material e seu significado), então buscar esta 

prática a todo custo, começa pelos processos reflexivos, para desencadear em critérios, ética, 

bom senso e conhecimentos científicos específicos. 
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Assim sendo este trabalho configura-se em um início do processo reflexivo que deverá 

desencadear na continuidade, que seria a busca pela elaboração de protocolos específicos 

para esse tipo de vestígios, sem deixar de lado, o bom senso que passa pelas dificuldades e 

necessidades que não serão sanadas tão cedo em relação as políticas de guarda de material 

arqueológico,  sem ampliação da disponibilização de recursos para as políticas de guarda do 

vestígios arqueológico. 

 

 

3.1 Resultados relacionados aos materiais arqueológicos encontrados no 

processo de coleta manual, peneiramento a seco (escavação) e na flotação 

(laboratório) da unidade analisada. 

 

 

3.1.1 Descrição dos níveis escavados na unidade N1001 E 1000 

 

De acordo com informações que constam nas fichas de números de proveniência da 

escavação em 2014, nos primeiros níveis (da superfície até 50cm) ocorreu uma baixa variação 

da frequência de vestígios botânicos (camada VII), porém a partir do nível 60-70cm (camada 

VI) teve um aumento considerável dos indícios coletados, no nível 80-90cm evidenciou-se 

uma mancha circular com o sedimento solto e escuro com a possibilidade da presença de 

buraco de estaca.  

No nível 100-110cm foi evidenciado maior quantidade de sementes e coquinhos 

(Camada V). 

Durante a escavação do nível 160-170cm percebeu-se a presença de carvão em toda 

unidade. Apresentou uma bioturbação, no nível 180-190cm (camada IV) onde foi possível o 

recolhimento de microfragmentos de carvão, no nível, presentes no quadrante norte. Junto 

das manchas com sedimento de coloração escura apareceu ossos e carvão.  

No nível 240-250 cm (Camada I e II) também pôde observar e coletar na bioturbação 

sementes carbonizadas. 

Se descrevermos os níveis escavados percebemos que no nível 0-10cm apresentou 

sedimento queimado, com presença de raízes e radículas, cerâmicas, lítico polido, sementes, 

carvões e rochas.  
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No nível 10-20cm observou-se a presença de insetos, formigueiro, baratas e 

minhocas, foi coletado carvões sendo que um carvão3,apresentava boas condições para 

datação, cerâmicas, carvões e rochas.  

O nível 20-30cm apresentou uma maior concentração de fragmentos cerâmicos e 

possíveis fragmentos ósseos no quadrante noroeste. Na observação dos vestígios 

arqueológicos percebe-se cerâmicas, lítico polido, sementes, carvão e ossos. 

No nível 30-40cm foram evidenciados fragmentos cerâmicos, líticos, sementes, ossos 

e carvões. Foi realizada a coleta de um carvão separado que recebeu PN 2105.1. 

No nível 40-50cm pequenas bolotas de argila, nódulos e grânulos, os materiais 

coletados foram cerâmicos, carvões, ossos, lítico lascado. 

Na coleta do nível 50-60cm presença de bolota de argila; fragmentos cerâmicos, líticos 

polidos, sementes e carvão. 

 No nível 60-70cm começou a aparecer mais grânulos de laterita, no quadrante 

noroeste apareceu uma estrutura com fragmentos cerâmicos, carvão (2108.1.1), laterita e 

granito. A estrutura 4 recebeu PN 2008.1, a cor (7.5YR 2.5/2) os fragmentos foram coletados 

com dígitos, assinalados com etiquetas e fotografados.  

No nível 70-80cm apresentou um núcleo bipolar em seixo de silexito e uma semente 

inteira, os vestigios coletados foram cerâmicos, lítico polido, sementes, carvões, ossos e 

rochas. Abaixo da estrutura 4, escavada no nível anterior identificou-se um aplique zoomorfo 

que recebeu PN 2109.1. 

No nível 80-90cm, a cor do sedimento mosqueado começou a mudar para um 

sedimento mais claro de textura mais esfarelada, aparece pequenos fragmentos de carvão, 

no quadrante nordeste mais próximo ao perfil evidenciou-se uma mancha circular com o 

sedimento mais solto e escuro, acreditamos que seja um buraco de estaca. 

No nível 90-100cm presença de pouco de carvão, laterita em maior frequência, 

presença de nódulos de laterita baixando a frequência, uma semente carbonizada PN 2112.1, 

uma cerâmica PN 2112.2 do interior da feição F2 (carena com entalhamento), sedimento 

feição 2 coletada entre 92-100cm PN 2112.3, cerâmica queimada ao lado sudoeste da feição 

F2 PN 2112.4, carvão coletado no fundo do buraco de estaca (F2) a mesma feição teve 

cerâmica diagnostica também. A feição 2 foi escavada, inicialmente mantendo-se o bloco 

onde ela apareceu e posteriormente o seu sedimento com presença de cacos de cerâmicas, 

o sedimento solto de terra preta homogênea. Não houve presença de cerâmicas 

aparentemente queimada em seu entorno, a feição dois tem 1,75 cm de diâmetro, forma 

circular com profundidade de 6,5 cm, com fundo irregular, cuja a base e plana, o lado oeste 

                                            
3 Bom para datação. 
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com declive mais abrupto e o lado leste suave. No lado leste ocorreram carvões e uma 

cerâmicas queimada, plotados com PNs específicos e possivelmente não se trata de um 

buraco de estaca, pois possui profundidade muito pequena. 

No nível 100-110cm evidenciou-se vestígios arqueológicos dentre eles cerâmicas, 

lítico polido, semente, carvão, restos faunísticos. Foi apontado uma feição, encontrou-se um 

grande fragmento cerâmico associado com carvão em tamanhos maiores. Na peneira notou-

se um aumento na quantidade de carvão sendo pouca quantidade, também foi retirado porção 

de carvão coletado com proximidade a cerâmicas PN 2113.2, PN 2113.3, PN 2113.4 PN 

2113.5.  

No nível 110-120cm presença de cerâmicas, líticos, sementes, carvões e ossos. 

Durante a escavação notou-se uma diminuição na ocorrência de fragmentos cerâmicos e 

líticos.  

No nível 120-130cm observou-se a diminuição de fragmentos cerâmicos, presença de 

sementes, carvões, lítico polido e ossos. 

O nível 130-140cm apresenta bolota de argila, bastante argila queimada, houve 

aumento das inclusões de nódulo de laterita. Os vestígios coletados foram cerâmicos, 

sementes, carvões, líticos, polidos, ossos. 

No nível 140-150cm os materiais arqueológicos coletadas cerâmicas, sementes, 

carvões, bolotas, lítico polido, ossos e bolotas, O solo com textura argilosa apresentado no 

nível anterior continuou neste, as argilas estão tendo continuidade nos quatro quadrantes 

associados aos carvões.  

No nível 150-160cm a estrutura descrita nos níveis anteriores não continuou, vestígios 

coletados foram cerâmicos, sementes, carvões e rochas. 

No nível 160-170cm foi coletado um fragmento ósseo (farelo), ao sul da unidade 

percebe-se bolota de argila laranja e presença de carvão por toda unidade (fragmentos 

pequenos). 

O nível 170-180cm os vestígios presentes cerâmicos, líticos, sementes, carvões, 

ossos e argilas.  Este nível apresenta grande quantidade de carvão, porém muitos pequenos, 

em alguns locais o carvão deixou de ser solido e passou a ser “manchas’’, presença de granito 

lascado e farelo de ossos no quadrante noroeste. Apareceram alguns pedaços de carvões 

na peneira e quartzo lascado na contagem verificou-se que a maioria dos líticos são granitos. 

O nível 180-190cm apresentou muitos fragmentos de carvão na porção sudoeste, no 

início da escavação no quadrante NE foi recolhido fragmentos ósseos e o surgimento de uma 

possível feição com sedimento mais escuro no quadrante SE. Presença de fragmentos 

cerâmicos, líticos, sementes, ossos e argilas.  
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O nível 190-200cm apresentou cerâmicas, carvões, bolota, dentes, lítico lascado e 

ossos. No quadrante nordeste o solo ficou mais escuro e ocorreu o aparecimento de mais 

carvões, há concentração de carvões muito fragmentado no quadrante sudeste. Mais ou 

menos no centro da unidade ocorreu duas feições com presença de carvão dentro e ao seu 

redor, na feição mais ao centro apareceu pó de osso em meio a ela. 

No nível 200-210cm ocorreu presença de cerâmicas, sementes, carvões, líticos 

polidos, ossos e bolotas de argila. 

O nível 210-220cm ocorreu a presença de materiais como: cerâmicos, líticos, carvões 

e bolotas. 

No nível 220-230cm vestígios presentes cerâmica, líticos, carvões e ossos.   

No nível 230-240cm observou-se a diminuição da quantidade de materiais, sendo eles: 

líticos, cerâmicas, carvões e presença manchas com sedimento escuro, apareceu ossos e 

carvão.   

O nível 240-250cm presença de semente na bioturbação no quadrante noroeste, os 

vestígios coletados foram líticos, semente e carvão. 

A descrição dos materiais encontrados nesta unidade é de extrema importância para 

a realização de uma comparação entre o processo de escavação e flotação para percepção 

dos vestígios botânicos na sequencia deste trabalho. 

A camada V apresentou, segundo dados de campo, vestígios arqueológicos em alta 

concentração, compostos por cerâmicas, líticos, carvões e restos faunísticos e 

arqueobotânicos. Os vestígios arqueobotânicos, são constituídos principalmente por 

sementes carbonizadas (ZUSE, et al., 2017).   

 
 

Tabela 3: Tabela referente a descrição dos vestígios botânicos níveis escavados. (Por Oliveira 
2019). 

 

NÍVEL 
 

SEMENTE CARVÃO 

0-10 129 11 
10-20 0 41 
20-30 6 126 
30-40 17 166 
40-50 0 1 
50-60 2 207 
60-70 0 356 
70-80 6 182 
80-90 3 330 

90-100 7 377 
100-110 10 292 
110-120 37 379 
120-130 63 482 
130-140 55 427 
140-150 4 215 
150-160 19 66 
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160-170 0 34 
170-180 9 56 
180-190 2 78 
190-200 0 97 
200-210 0 92 
210-220 0 17 
220-230 0 43 
230-240 0 27 
240-250 4 1 

 

 

3.1.2 Descrição dos níveis flotados na unidade N1001 E 1000 

 

No método de flotação o sedimento arqueológico passa por um refinamento, através 

de peneiras sequenciadas (>3.5mm, 2.00mm e 1.00mm); o que possibilitou uma amostragem 

maior de vestígios botânicos recuperados e de vários tamanhos (triagem previa). Diferente do 

que acontece em campo onde a peneira utilizada para a recuperação de vestígios 

arqueológicos é de 3,5mm, acarretando a perda de materiais bioarqueológicos (ossos e 

vegetais) de menor proporção podendo influenciar na baixa densidade de vestígios 

arqueológicos escavados e peneirado a seco. 

A flotação é ideal para a recuperação de materiais de flora e fauna contidos no 

sedimento arqueológico e permite que o material mais leve, flutue, como os fragmentos de 

carvão e semente o de maior densidade, ossos, lítico e cerâmico, fiquem depositados na 

peneira. Este trabalho implica em menos esforço e maior eficiência permitindo um trabalho 

mais qualitativo e quantitativo para a futura análise dos materiais. 

O processo de separação deu conta de demonstrar a existência de duas categorias 

de vestígios botânicos inicialmente, uma que denominamos de carvão e a outra de sementes.  

Iniciou-se a flotação no nível 0-10 cm (PN 2232.1) com o solo seco, onde foi possível 

observar na peneira de 3,5 mm a presença de cerâmica, lítico,ossos e possíveis sementes. A 

coloração do sedimento 10YR4/1. Dando continuidade a flotação na peneira de 2mm a 

presença de radículas, carvões, na peneira de 1mm sós radículas (descartadas).   

No nível 10-20 cm, coloração 10YR2/1 (PN 2232.2) com presença de radícula na 

peneira de 4 mm, menor concentração de semente, ossos, lítico e cerâmica. Os materiais 

obtidos na peneira 2mm foram carvões. 

No nível 20-30 cm (PN 2232.3) a coloração do sedimento 10/YR2/1. Foram obtidos na 

flotação os seguintes vestígios arqueológicos: cerâmica, lítico e carvões. Na peneira de 

3,5mm, possíveis ossos, carvões menores e radículas também em um quantitativo menor na 

peneira de 2mm. 
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No nível 30-40 cm (PN 2232.4) sedimento seco e solto coloração 10YR2/1. Presença 

de ossos, lítico e cerâmica na peneira 3,5mm e na peneira 2mm, raiz e carvão. 

No nível 40-50 cm (PN 2232.5) apresentou durante a flotação a coloração 10YR2/1, a 

peneira de 3,5mm apresentou cerâmica, seixo, quartzo, ossos e líticos e na malha de 2mm 

carvão pequenos e raiz. 

No nível 50-60 cm (PN 2232.6), coloração 10YR2/2 a presença de cerâmica e carvões 

na peneira de malha 3,5mm, e na peneira de 2mm carvões. 

No nível 60-70 cm, coloração 10YR2/1 (PN 2232.7) apresentou material na malha de 

3,5mm líticos pequenos e cerâmicas. Na malha de 2mm os vestígios obtidos foram carvões 

e uma semente. 

No nível 70-80 cm (PN 2232.8) cor do sedimento 10YR 2/2, foram obtidos na peneira 

3,5mm cerâmicas finas e líticos e na peneira de malha de 2mm carvões e raízes. 

No nível 80-90 cm o sedimento flotado (PN 2232.9) apresentou a coloração 10YR2/2, 

na peneira 3,5mm obtenção de borda e base cerâmicas, ossos e líticos. e na peneira de malha 

de 2mm, carvões e raiz. 

No nível 90-100 cm (PN 2232.10) foram retirados da peneira de 3,5mm: cerâmica, 

líticos, ossos e carvões, já na peneira de 2mm carvões pequenos.  

No nível 100-110 (PN 2232.11) o sedimento flotado na malha de 3,5 mm apresentou 

cerâmica, carvão e lítico e na peneira 2mm carvões pequenos. 

No nível 110-120 cm, coloração 10 YR 3/1 (PN 2232.12) evidenciou-se na peneira 3,5 

mm, cerâmica, líticos, carvões e possível semente e na peneira de 2mm pequenos carvões. 

No 120-130 cm (PN 2232.13) sedimento de coloração 10YR3/1. Verificou-se presença 

de cerâmica, ossos, líticos, carvões maiores que os observados nos níveis anteriores, na 

peneira 3,5mm, já os vestígios presentes na malha de 2mm eram carvões. 

No nível 130-140 (PN 2232.14) sedimento de cor 10 YR3/1, na peneira de malha 

3,5mm poucos vestígios de carvões e cerâmica. Diferente dos outros níveis na malha 2mm 

obteve-se carvões e líticos. 

 No nível 140-150 cm (PN 2232.15) coloração 10YR3/3, os materiais retirados da 

peneira de 3,5mm foram cerâmicas e lítico e na peneira de 2mm carvão e semente. 

No nível 150-160 (PN 2232.16) coloração 10YR3/3, ocorreu presença de argila 

endurecida, lítico, ossos na peneira de 3,5mm e referente a peneira de 2mm carvão e raiz.  

No nível 160-170 cm (PN 2232.17) sedimento de coloração 10YR3/3, ocorreu na 

peneira 3,5mm poucas cerâmicas, líticos, bolota de argila endurecida e quartzo e na peneira 

de 2mm presença de lítico. 
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No nível 170-180 cm (PN 2232.18) observou-se a coloração 10YR 3/3, e os vestígios 

presentes na peneira de 3,5mm eram líticos, cerâmica, ossos carvão e semente.  Na malha 

de 2mm carvões.        

No nível 180-190 cm (PN 2232.19) sedimento de coloração 10YR 3/3, ocorreu 

fragmentos de cerâmica, líticos, argila, carvões na malha de 3,5mm, já na peneira de 2mm 

carvões e raiz.  

No nível 190-200 cm, coloração 10YR 3/3 (PN 2232.20) os materiais obtidos na 

peneira de malha 3,5mm foram cerâmicas, líticos e carvões e na peneira de 2mm presença 

de carvões e radículas. 

No nível 200-210 cm (PN 2231.21) carvão nas duas peneiras de malha de 3,5mm e 

2mm.  

No nível 210-220 (PN 2232.22) o sedimento mais argiloso com a coloração 10YR 3/2 

em meio a esse sedimento presença de líticos, ossos na peneira de 3,5mm.   

No nível 220-230 (PN 2232.23) o sedimento presentou coloração 10YR 4/4, presença 

de argila e lítico na malha de 3,5mm e na peneira de 2mm carvão e argila. 

No nível 230-240 cm (PN 2232.24) coloração 10YR 3/6, presença de argila endurecida 

na peneira malha de 3,5mm e na malha de 2mm, carvão e argila.  

No nível 240-250 cm constatou-se argila endurecida na peneira de 3,5mm e na malha 

de 2mm presença de argila e carvão. 

 

 
Tabela 4: Tabela referente a descrição dos vestígios botânicos níveis flotação (por 

Oliveira,2019). 
 

NÍVEL 
 

SEMENTE 
 4mm 

SEMENTE  
2mm 

CARVÃO 
4mm 

CARVÃO 
2mm 

0-10 21 60 1 96 
10-20 5 8 4 52 
20-30 4 4 8 36 
30-40 0 0 10 14 
40-50 0 0 23 52 
50-60 0 0 10 41 
60-70 1 0 32 59 
70-80 3 0 31 36 
80-90 0 0 39 15 

90-100 0 0 54 25 
100-110 0 0 100 43 
110-120 26 0 40 26 
120-130 0 0 68 52 
130-140 0 0 45 58 
140-150 1 0 12 48 
150-160 0 0 10 93 
160-170 0 0 18 39 
170-180 1 0 21 30 
180-190 0 0 17 59 
190-200 1 1 25 92 
200-210 0 0 17 57 
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210-220 0 0 10 32 
220-230 0 0 5 23 
230-240 0 0 3 7 
240-250 0 0 0 2 

 

3.1.3 Comparação de frequência de materiais arqueológicos nos níveis escavados e 

flotados na unidade N1001 E1000 

 

 
Gráfico 1 - Frequência dos materiais coletados na etapa de escavação, por níveis artificiais. Fonte: 

DARQ/UNIR. 
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Gráfico 2 - Frequência dos materiais coletados na etapa de escavação, por camadas naturais. Fonte: 

DARQ/UNIR. 
 

 

Realizamos a elaboração de dois gráficos, relacionados a percepção da frequência de 

material arqueológico escavados, um por níveis artificiais e outro pela descrição das camadas 

estratigráficas do Montículo 1. 

Em termos gerais podemos perceber que as camadas V e VII, no gráfico 2, são as que 

apresentaram uma maior frequência de materiais arqueológicos, assim como, carvões e 

sementes carbonizadas, porém ressalta-se que na camada VII, as sementes são 

provavelmente associadas a ocupação recente e na grande maioria não estão carbonizadas. 

Mesmo resultado pode ser verificado no gráfico 1 quando verificamos por níveis artificiais (70-

80 a 130-140).  
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Gráfico 3 - Frequência dos materiais coletados na etapa de escavação, por níveis artificiais. Fonte: 

DARQ/UNIR. 

 
Gráfico 4 - Frequência dos materiais coletados na etapa de escavação, por camadas naturais. Fonte: 

DARQ/UNIR 
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Logo em seguida realizamos a elaboração de dois gráficos, relacionados a percepção 

da frequência de material arqueológico flotado, um por níveis artificiais e outro pela descrição 

das camadas estratigráficas do Montículo 1. 

Em termos gerais podemos perceber que a camada V, no gráfico 4, é a que apresentou 

uma maior frequência de carvões, assim como sementes carbonizadas, pois na camada VII, 

as sementes são provavelmente associadas a ocupação recente e na grande maioria não 

estão carbonizadas. Mesmo resultado pode ser verificado no gráfico 3 quando verificamos por 

níveis artificiais (70-80 a 130-140).  As camadas que apresentam maior frequência de material 

arqueológico na unidade analisada são a VII (superfície) e a V. 

 

 

 

Gráficos 5 e 6 - Frequência dos materiais coletados nas etapas de escavação e flotação, por 
camadas naturais. Fonte: DARQ/UNIR 
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Gráficos 7 e 8 - Frequência dos materiais coletados nas etapas de escavação e flotação, por níveis 

artificiais. Fonte: DARQ/UNIR. 
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Em relação as camadas apresentamos os dados gerais da escavação do Montículo 1 

que demonstram que as duas camadas destacadas são as de maior frequência de material. 

A camada V, apresenta materiais arqueológicos em maior densidade, sobretudo 

cerâmicos, líticos, carvões, faunísticos e botânicos, associados majoritariamente à 

diagnósticos Barrancóide. Chama à atenção a ocorrência de uma série de feições com seções 

horizontais circulares, contínuas através dos níveis artificiais na camada V, tidas como 

buracos de esteios e/ou de facilidades domésticas, como girais. Fragmentos de vasilhas 

cerâmicas de grandes dimensões, inclusive assadores semi-inteiros. Obviamente, a camada 

V foi formada através de processos culturais dos portadores da tradição Barrancóide. A 

questão que se coloca é se esta camada foi formada ao longo da ocupação Barrancóide do 

montículo, ou se trata de uma forma de camada construtiva, como a camada IV (ZUSE, et al, 

2017). 

As camadas VI e VII, mais superficiais apresentam materiais cerâmicos, líticos, 

carvões, restos faunísticos e botânicos em alta densidade. Com efeito, tanto a camada VI 

quanto à VII correspondem à terra preta de índio da Amazônia. A diferença é que a última é 

mais recente corresponde à camada atual, manejada pelo Sr. Léo e sua família. As 

perturbações antrópicas e biológicas foram muito mais intensas nas camadas de terra preta, 

apesar da presença de formigueiros, cupinzeiros e casulos de besouro nos níveis mais 

profundos. O contexto arqueológico conta com diagnósticos das tradições Barrancóide, 

observados em todos os níveis artificiais das camadas VI e VII, e da tradição Polícroma da 

Amazônia, entre a superfície e o nível 4. Nos níveis 5 e 6 da camada VI foram encontradas 

algumas estruturas formadas por concentrações de vasilhas cerâmicas fragmentadas e semi-

inteiras, a exemplo de um jarro com o pescoço decorado com incisões. Isto posto, parece 

claro que as camadas de terra preta no montículo 1 foram formadas pelos portadores da 

tradição Barrancóide e reocupadas pelos portadores da Tradição Polícroma (ZUSE, et al, 

2017). 

 

 

3.2 Reflexões sobre a metodologia do peneiramento a seco (escavação) e 

flotação (laboratório) na evidenciação dos vestígios botânicos, na unidade 

N1001 E1000 

 

A análise dos vestígios botânicos recuperados nos dois procedimentos campo e 

laboratório permitiram problematizar e levantar algumas questões dos procedimentos 

metodológicos utilizados no sítio Santa Paula. 
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Gráficos 9 e 10 - Frequência dos vestígios botânicos nas etapas de escavação e flotação, por níveis 

artificiais. Fonte: DARQ/UNIR. 

 
Gráficos 11 e 12 - Frequência dos vestígios botânicos nas etapas de escavação e flotação, por 

camadas naturais. Fonte: DARQ/UNIR. 
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Em relação ao material botânico procurado através dos métodos de escavação em 

campo e flotação em laboratório pode-se afirmar que os procedimentos foram realizados com 

toda a preocupação e cuidado possível, tanto que não se percebeu diferenças nas relações 

de frequência de vestígios botânicos nos dois procedimentos. Em muitos trabalhos que levam 

esses dois procedimentos a cabo, não se percebe uma boa relação percentual e geralmente 

estes associam a não coleta total das evidencias botânicas em campo. 

Na unidade processada percebeu-se, a partir do nível 70-80 até 130-140 um aumento 

significativo na frequência de materiais botânicos nos dois procedimentos metodológicos. Há 

indícios de existência de plantas que serviam para alimentação do grupo (sementes de 

coquinhos), bem como provenientes do processo de combustão. 

Em relação a malha utilizada nos procedimentos de flotação, percebe-se que em 

relação ao carvão e às sementes, a malha que recuperou maior número de fragmentos foi a 

de 2mm, mesmo para fragmentos superiores a 2mm (figuras 22 e 23). Isso explica-se pelo 

fato de que a primeira peneira, a de 4mm é a que está dentro do tanque absorvendo todos o 

sedimento flotado e a primeira peneira que recebeu os materiais que flutuam é a de 2mm, a 

segunda, de 1mm (peneira abaixo da 2mm) não recuperou nenhum vestígio botânico. 

Ressaltamos ainda que a opção da utilização destas malhas foi eficiente para a 

recuperação dos vestígios botânicos desta unidade. 

 

 

Gráfico 13 - Frequência das sementes na etapa de flotação, distribuídos nas malhas de 4mm e 2mm. 
Fonte: DARQ/UNIR. 
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Gráfico 14 - Frequência de carvões na etapa de flotação, distribuídos nas malhas de 4mm e 2mm. 
Fonte: DARQ/UNIR. 

 

 

Figura 23: Etapa de Flotação carvão nível 70-80, malha de 4mm. Fonte: Santi, 2019. 
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Figura 24: Etapa de Flotação carvão nível 70-80, malha de 2mm. Fonte: Santi, 2019. 

 
Figura 25: Etapa de Escavação carvão nível 100-110. Fonte: Santi, 2019. 

 

 

Conforme Oliveira (2015) como vestígios botânicos recuperados são poucos, não se 

pode ter certeza das atividades envolvendo os mesmos, porém podemos levantar 
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possibilidades como: esses materiais foram consumidos e descartados neste local? os 

materiais poderiam estar sendo utilizados como combustível? poderiam ainda estar sendo 

trazidos de outras áreas para esta área do sítio? 

Os restos de madeira carbonizada e sementes em contexto arqueológico encontrados 

em sítios arqueológicos são fruto da relação entre as populações e seu meio ambiente 

vegetal, isso é um fato. Porém, como não realizamos análises específicas para identificação 

de espécies de madeira e frutos encontrados nesta unidade, não foi possível perceber a 

utilização específica desta madeira e ultrapassar o simples inventário para interpretá-la dentro 

de um contexto ecológico particular. Os carvões podem provir de uma utilização doméstica 

para combustível e corresponder os resíduos de uma atividade que tenha tido uma duração 

temporal suficientemente longa. Se tivéssemos encontrado, por exemplo, diversas espécies 

associadas a este contexto, poderíamos estar hipotetizando sobre o caráter pouco seletivo da 

coleta de lenha para uso doméstico, ao contrário do que ocorre com a utilização da madeira 

para finalidades específicas. Mesmo assim, esta amostragem talvez fosse insuficiente para 

irmos tão longe, visto que existe uma correlação direta entre o tempo de duração da coleta e 

a superfície da área amostrada, ou ainda a vegetação circundante será tanto melhor 

representada quanto maior for o número de coletas de lenha feitas durante o tempo de 

ocupação do sítio, portanto quanto maior a área de amostragem, maior a possibilidade de 

levantar hipóteses plausíveis sobre os vestígios botânicos. 

 
Figura 26: Etapa de Flotação, sementes carbonizadas, nível 110-120, malha de 2mm. Fonte: Santi, 

2019. 
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Figura 27: Etapa de Escavação, sementes carbonizadas, nível 100-110. Fonte: Santi, 2019. 

 

Gráficos 15 e 16- Frequência das sementes carbonizadas nas etapas de flotação e escavação. Fonte: 
DARQ/UNIR. 
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Conforme percebemos acima, durante os procedimentos de flotação recuperamos 

sementes carbonizadas na camada V, porém elas estavam presentes em forma não 

carbonizada na camada VI e VII. O mesmo não ocorre nos procedimentos de escavação, 

embora está claro que a camada V nos dois procedimentos, foi a de maior frequência de 

sementes carbonizadas, na escavação as sementes não estão presentes na camada VI e VII. 

Por pertencerem a camadas superficiais não foram coletados e ainda por aparentarem 

ser evidências recentemente adicionadas ao solo, como no caso das recuperadas no 

procedimento de flotação. Destacamos que a necessidade de coletada desses vestígios em 

campo, separada das demais e acondicionada de forma distinta, destacando-se essas 

informações nas etiquetas é um procedimento importante a ser adicionado em campo. 

 

 

3.3 Verificação da conservação dos vestígios botânicos na unidade N1001 E1000 

 
De acordo com Froner (2001) os acervos devem ser conservados para as próximas 

gerações e cabe àqueles que trabalham nas instituições, no curto período que passarem por 

lá, lutar por essa prerrogativa, num esforço contínuo e permanente: [‘as pessoas passam as 

coleções permanecem’] […]. O acervo permanece e deve estar em condição salubre para ser 

submetido às pesquisas científicas ou submetido a tratamentos específicos para exposição 

permanente ou temporária ao público. 

Cabrita et al. (1993) e Paiva, A. P. (2006) descrevem as etapas que devem fazer parte 

do processo reflexivo para os resgates de materiais arqueológicos, resumidamente 

apresentamos abaixo. 

 

A conservação engloba todo o conjunto de ações destinadas a prolongar o 
tempo de vida de um objeto. Implica em desencadear um conjunto de 
medidas destinadas a salvaguardar e prevenir a degradação, incluindo a 
realização das operações de monitoramento e manutenção. 
A prevenção é o conjunto de atuações de conservação, a longo prazo, 
motivadas por conhecimentos prospectivos, sobre o objeto considerado e 
sobre as condições do seu contexto ambiental. 
A salvaguarda pode ser considerada qualquer medida de conservação e 
prevenção que não implique em intervenções diretas sobre o objeto 
considerado. Destacamos que a noção de salvaguarda considerada para 
esse estudo é também ampliada e envolve desde ações de conservação 
preventiva, a pesquisa, a análise e a perícia, até a difusão desse 
conhecimento sobre o acervo em questão. 
A manutenção consiste em uma série de operações empreendidas com o 
objetivo de minimizar o ritmo de deterioração na vida de um objeto, sendo 
desenvolvidas inclusive sobre as suas instalações e seus equipamentos. São 
operações programadas e geralmente efetuadas em ciclos regulares. 
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A restauração é qualquer intervenção que, respeitando os princípios da 
conservação e fundamentando-se num cuidadoso conhecimento prévio, visa 
a restituir ao objeto, nos limites do possível, uma relativa legibilidade. 

 

 

No processo de curadoria dos vestígios, observamos os cuidados necessários, os 

limites possíveis relativos ao manuseio, para a troca dos vestígios retirando com a pinça para 

colocá-los em recipientes com tampa, os identificando, validando a preservação dos vestígios 

arqueológicos.   

Assim, corroboramos com a visão pós-processualista da Arqueologia, que estabelece 

uma rede de intenções, onde o objeto é visto como um elemento com múltiplos significados, 

perpassando como metodologia do pensamento científico tanto a objetividade como a 

subjetividade. 

Para Lima (2007) a ética da conservação esta compromissada em proporcionar 

longevidade máxima aos registros arqueológicos, envolvendo não apenas as evidências 

físicas de sistemas socioculturais extintos, mas também toda a documentação associada a 

elas, desde aquelas produzidas no momento do achado até as resultantes do seu estudo. 

 
 
É um princípio fundamental para a preservação dos acervos especialmente 
dos acervos arqueológicos o fato de que toda a informação a eles relacionada 
não podem ser dissociadas, existindo um elo crucial entre as evidências e os 
dados sobre sua procedência, meios de obtenção, critérios utilizados para 
seu registro e conservação, o tratamento analítico que lhes foi dispensado e 
sua interpretação final, compondo uma cadeia de informações que lhes 
confere sentido (LIMA, 2007, p. 18). 

 
 
 

De nada adiantará salvar os sítios se aquilo que deles for retirado se perder por falta 

de conservação adequada nas prateleiras das reservas técnicas. 

 
 
Com a ampliação do conceito de curadoria e sua expansão como processo 
curatorial (CURY, 2009) pode-se configurar uma categorização para acervos 
arqueológicos em Coleções de Referência e Acervos de Pesquisa [...] 
...curadoria arqueológica ou processo curatorial apoia-se no tripé: 
Arqueologia – Conservação – Museologia, é a partir da avaliação do estado 
de conservação das coleções e acervos arqueológicos que teremos o 
desenvolvimento de novas linhas de pesquisa que abordem de forma mais 
apurada os problemas relacionados coma preservação do acervo 
arqueológico e suas coleções para as gerações futuras. (GHETTI, 2015 
p.126) 
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De toda maneira, acreditamos que o pós-campo é o estágio onde a colaboração é 

mais vital, mas precisa ser estimulada na elaboração de projetos de pesquisa. Já na fase do 

pré-campo, os projetos são tão importantes quanto àqueles elaborados para a fase de 

campo/escavação. 

Guimarães (2012) destaca algumas questões como o estabelecimento de uma relação 

direta entre as ações administrativas, recursos financeiros, recursos técnico-científicos, os 

recursos humanos e o estabelecimento de prioridades. Coloca no centro dessa discussão a 

necessidade de se definir das ações de preservação a partir de prioridades pré-estabelecidas 

em diagnósticos, considerando os itens como; local de guarda adequado; higienização do 

acervo; o controle ambiental; o acondicionamento das coleções; a padronização do mobiliário; 

a segurança; a prevenção contra desastres; a normatização do acesso, como definir 

responsabilidades na elaboração da política de preservação do acervo. 

Algumas alterações foram detectadas durante o diagnóstico parcial do acervo 

estudado. Entre estes, destaca-se a desidratação e hiperfragmentação de vestígios vegetais; 

impregnação por contato do invólucro de etiquetas com o vestígio; a decomposição da 

etiqueta com perda parcial de informações; e o ressecamento, oxidação e decomposição do 

invólucro que acondiciona o vestígio vegetal; ação de micro-organismos (fungos). 

O ambiente da Reserva Técnica em que o material estava acondicionado apresentava-

se com baixa ventilação e luminosidade artificial. A correção da umidade do ambiente não 

estava sendo realizada de modo eficiente, pois dava-se somente por meio de um equipamento 

condicionador de ar com ausência de um desumidificador, ou qualquer tipo de medição de 

umidade e temperatura. 

 

Figura 28: Etapa de Flotação, sementes não carbonizadas (presença de fungos), nível 0-10, malha de 
2mm. Fonte: Santi 2019. 
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Além disso, durante o período de análise desse material, percebeu-se a falta de 

manutenção e monitoramento em relação as condições de preservação; manipulação e 

eventos incidentais (quedas, perdas, rachaduras e quebras) decorrentes da natureza do 

material, de seu acondicionamento e dos processos de decomposição já instalados desde a 

sua retirada de campo. 

Na manipulação em laboratório, durante o processo de troca de recipiente, observou-

se nos sacos de alumínio em que os vestígios botânicos arqueológicos foram guardados,  

tanto os obtidos em escavação, quanto em flotação, que houve um processo de oxidação, 

provavelmente relacionado a umidade presente nos vestígios, que demonstra uma piora no 

estado de conservação dos vestígios junto ao papel alumínio. Destacamos mais uma vez a 

necessidade de realização de manutenção nos processos de curadoria, de maneira contínua.  

 

Figura 29: Processo de oxidação verificado durante a troca do material para outro recipiente em 
laboratório, nível 200-210 (escavação). Fonte: Por Oliveira 2019. 

  

Figura 30: Processo de oxidação verificado durante a troca do material para outro recipiente em 
laboratório, nível 130-140. Fonte: Por Oliveira 2019.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nas escavações realizadas no sítio Santa Paula foram resgatados vestígios botânicos, 

que até o presente momento foram alvos de quantificações. Na unidade N1001 E 1000, 

Montículo 1, foram coletados materiais durante a escavação (peneiramento a seco) e para o 

processo de flotação em laboratório. Percebe-se que os dois procedimentos apresentam 

frequência significativa relacionada ao acervo botânico arqueológico. 

O processo de separação e quantificação deu conta de demonstrar inicialmente a 

existência de duas categorias de vestígios botânicos inicialmente, uma que denominamos de 

carvão e a outra de sementes.  

Quando buscamos a comparação de frequência de materiais arqueológicos nos níveis 

artificiais e naturais, escavados e flotados na unidade N1001 E1000, percebemos uma 

equivalência nos resultados, ou seja, as camadas V e VII, são as que apresentaram uma 

maior frequência de materiais arqueológicos, assim como carvões e sementes carbonizadas, 

porém ressaltamos que na camada VII, as sementes são provavelmente associadas a 

ocupação recente e na grande maioria não estão carbonizadas, demonstrando com isso que 

os dados de flotação e de escavação não variaram em termos percentuais de frequência de 

material. 

Quando buscamos reflexões sobre a metodologia do peneiramento a seco 

(escavação) e flotação (laboratório) na evidenciação dos vestígios botânicos, na unidade 

N1001 E1000, percebeu-se que em relação ao material botânico buscado através dos 

métodos de escavação em campo e flotação em laboratório pode-se afirmar que os 

procedimentos foram realizados com toda a preocupação e cuidado possível, tanto que não 

se percebeu diferenças nas relações percentuais de frequência de vestígios botânicos nos 

dois procedimentos. Em muitos trabalhos que levam esses dois procedimentos a cabo, não 

se percebe uma boa relação percentual e geralmente estes associam a não coleta total das 

evidencias botânicas em campo. Percebeu-se também que, a partir do nível 70-80 até 130-

140 um aumento significativo na frequência de materiais botânicos nos dois procedimentos 

metodológicos. Há indícios de existência de plantas que serviam para alimentação do grupo 

(sementes de coquinhos), bem como provenientes do processo de combustão. 

Em relação a malha utilizada nos procedimentos de flotação, percebe-se que em 

relação ao carvão e às sementes, a malha que recuperou maior número de fragmentos foi a 

de 2mm, mesmo para fragmentos superiores a 2mm, porém, percebeu-se ser pelo fato de que 

a primeira peneira, a de 4mm é a que está dentro do tanque absorvendo todos o sedimento 
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flotado e a primeira peneira que recebe os materiais que flutuam é a de 2mm. Assim sendo, 

enfatizamos que o uso destas malhas foi eficiente para a recuperação dos vestígios botânicos 

desta unidade. 

Quando propusemos a verificação da conservação dos vestígios botânicos na unidade 

N1001 E1000, percebemos algumas alterações relacionados aos vestígios botânicos como: 

a desidratação e hiperfragmentação de alguns vestígios vegetais; impregnação por contato 

do invólucro de etiquetas com o vestígio; a decomposição da etiqueta com perda parcial de 

informações; e o ressecamento, oxidação e consequentemente a decomposição do invólucro 

que acondicionava os vestígios vegetais; ação de microrganismos (fungos). 

Destacamos ainda que durante o período de análise desse material, percebeu-se a 

falta de manutenção e monitoramento em relação as condições de preservação que 

permaneceu durante anos dentro da Reserva Técnica, da forma como chegou do campo. 

Em termos gerais foi possível identificar indícios da existência de plantas que serviam 

para alimentação do grupo, bem como de madeiras provenientes do processo de combustão 

(fogueiras).  

Em relação a percepção dos vestígios nas camadas definidas por Zuse, et al 2017, as 

camadas que apresentam maior frequência de material arqueológico na unidade analisada 

apresentam materiais cerâmicos, líticos, restos faunísticos e botânicos em alta densidade e 

correspondem à terra preta de índio da Amazônia, tradição Barrancóide e reocupadas pelos 

portadores da Tradição Polícroma (camadas de V a VII) porém destacamos que a última, ou 

seja, a mais recente está associada à camada atual, de ocupação e manejo agrícola pelo Sr. 

Léo e sua família. 

Podemos concluir com este trabalho, que o acervo botânico nos sítios arqueológicos 

estudados é de extrema importância e deve ter um cuidado específico, mesmo sendo um 

material frágil, orgânico e de fácil decomposição, possui grandes possibilidades 

interpretativas, principalmente quando utilizado em conjunto com os outros materiais 

resgatados,  que vai desde a compreensão da paisagem, quanto dos hábitos alimentares e 

de vida cotidiana dos povos que habitavam esses locais.  

De acordo com os levantamentos e reflexões feitas neste estudo, salientamos que há 

uma necessidade extrema de elaboração de protocolos específicos de manutenção, 

preservação e conservação do acervo deste tipo de acervo e que se aliem aos protocolos de 

campo.  

A manutenção deste acervo específico é importante ainda, pois, pode gerar em um 

futuro próximo, analises desses e dos vestígios botânicos das demais unidades, as quais 

foram descritas nesta pesquisa, relacionadas ao estudo das espécies encontradas, podendo-
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se agregar dados aos conhecimentos já gerados relacionados a coleção cerâmica e lítica do 

sítio Santa Paula e inseridos em um contexto mais amplo, que interpretam os modos de vida 

dos povos originários no contexto amazônico.  

Finalmente, as reflexões geradas neste trabalho sobre a gestão arqueológica para 

acervo botânico em questão, proporcionou que sugeríssemos a formulação de protocolos de 

curadoria específicos ao manuseio dos vestígios botânicos, desde a elaboração do projeto de 

escavação até sua guarda, perpassando a todos os procedimentos laboratoriais de 

quantificação, analise, curadoria e guarda priorizando sua conservação pensada no âmbito 

amazônico. 
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