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Resumo 

Neste trabalho são apresentadas e discutidas algumas das características 

da história indígena profunda do sambaqui Monte Castelo, à luz dos resultados 

recentes da pesquisa naquele sítio e em relação à arqueologia dos sambaquis da 

Amazônia. Os dados obtidos em Monte Castelo confirmam que estão nos 

sambaquis os mais antigos e persistentes conjuntos cerâmicos das Américas, em 

um contexto onde a construção das paisagens perdurou por milênios e marca 

períodos recuados de intensificação na ocupação humana da bacia amazônica. 

Cultura material, estratigrafia e cronologia são apresentadas a fim de caracterizar 

os traços fundamentais sobre a origem e desenvolvimento da tecnologia de 

cerâmica e manejo das paisagens nas terras baixas da América do Sul. Desde 

tempos muito recuados a intervenção humana nas paisagens proporcionou a 

reocupação de muitos dos sítios arqueológicos mais antigos conhecidos. 

Paralelamente, diversos marcadores paleoambientais na Amazônia meridional têm 

evidenciado variações no clima que acompanham as ocupações humanas desde, 

ao menos, o Holoceno Inferior. Na bacia do rio Guaporé, a cronologia da ocupação 

dos sítios parece acompanhar as tendências à maior disponibilidade hídrica e 

expansão das florestas, em um período marcado pelo surgimento de comunidades 

mais numerosas e artefatual complexo ao longo do Holoceno Médio. Ali, o feedback 

entre intervenções humanas e mudanças climáticas criou um lugar privilegiado para 

os assentamentos, cuja impressionante continuidade relativa proporcionou o 

registro de algumas das mais importantes mudanças culturais e paisagísticas que 

amplamente se disseminaram pela Amazônia – e para fora dela – durante milhares 

de anos. Buscando trazer a noção de lugar significativo para a arqueologia dos 

sambaquis amazônicos, este trabalho propõe uma maneira de compreendê-los por 

meio de uma noção inclusiva de ancestralidade e que pode ser útil para os povos 

indígenas contemporâneos recuperarem seus territórios tradicionais. 

Palavras-chave 

Sambaquis da Amazônia; Primeiras Cerâmicas; Geoarqueologia; Construção de 

Paisagens; História Indígena 



 
 

Abstract 

This work presents and discusses some characteristics of the deep 

indigenous history of Monte Castelo, a southwestern Amazonian shellmound site, in 

the light of recent research on that site and the archaeology of shellmounds 

throughout the region. The data obtained at Monte Castelo confirm that the oldest 

and most persistent ceramic assemblages in the Americas are located in 

shellmounds, in contexts where the construction of the landscapes has lasted for 

millennia, marking periods of intensification in the human occupation of the Amazon 

Basin. Material culture, stratigraphy and chronology are presented in order to 

characterize the fundamental traits relating to the origin and development of ceramic 

technology and landscape management in the lowlands of South America. Human 

intervention in the landscape has long propitiated the reoccupation of many of the 

earliest known archaeological sites. Parallel to this, several paleoenvironmental 

markers in the southern Amazon have evidenced variations in the climate that 

accompany human occupations since, at least, the Early Holocene. In the Guaporé 

river basin, the chronology of the sites seems to accompany trends of increased 

water availability and forest expansion, in a period marked by the emergence of more 

numerous communities and complex artifacts throughout the Middle Holocene. 

There, the feedback between human interventions and climate change has created 

a privileged place for settlements, whose striking relative continuity has given rise to 

some of the most important cultural and landscape changes that have spread widely 

throughout the Amazon and beyond for thousands of years. Seeking to bring the 

notion of meaningful places to the archaeology of the Amazonian shellmounds, this 

work proposes a way to understand them through an inclusive notion of ancestry that 

may be useful for contemporary indigenous peoples to recover their traditional 

territories. 
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Capítulo I 

  

Os Sambaquis da Amazônia e a 

História Indígena Profunda da América do Sul 

  

  

 

 

I.I     Introdução 

 

 

Sambaquis, sítios arqueológicos cujas camadas são predominantemente 

compostas por conchas, são encontrados em contextos fluviais e costeiros por todo o 

planeta. São lugares significativos (Zedeño e Bowser 2009), onde a ocupação humana 

tem persistido por milênios (Schlanger 1992), muitas vezes, até o presente. A 

convergência de fatores que levou ao surgimento e às inúmeras reocupações desses locais 

tem sido estudada desde as origens da arqueologia (Steinen 1886, 1894). Na Amazônia, 

sua construção se iniciou, pelo menos, há cerca de 8.000 cal aAP e eles ocorrem em três 

contextos geoambientais distintos: Baixo Amazonas – BA, Estuário e Áreas Costeiras – 

EAC e Sudoeste Amazônico – SOA (Figura 1). Em comum, esses sítios compartilham 

algumas das primeiras cerâmicas1 produzidas no Novo Mundo. Essa correlação entre a 

produção de cerâmicas antigas e estruturas em material malacológico também é 

encontrada fora da Amazônia, como no litoral Pacífico do Equador (Lathrap 1977) e da 

Colômbia (Reichel-Dolmatoff 1985) e no sudeste dos Estados Unidos (Sassaman 1993, 

2004a, 2004b). A razão pela qual esse padrão se desenvolveu é uma das questões mais 

interessantes da arqueologia do continente americano. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Neste trabalho, “cerâmicas” são compreendidas como todo o artefatual confeccionado por meio da 
fusão entre argilas, antiplásticos e fogo. 
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Fig. 1  Sítios com cerâmicas datadas em cerca de 8.000 cal aAP e as áreas de ocorrência estimadas 

de sambaquis na Amazônia. 

  

 

I.II A História de Longa Duração dos Sambaquis da Amazônia 

 

É notável a distância entre as áreas com ocorrências conhecidas de sambaquis na 

Amazônia. Apesar da distância entre os sítios, há características compartilhadas, 

incluindo cronologia, padrões de assentamento e, principalmente, a presença de 

cerâmicas antigas (Evans e Meggers 1960; Simões 1981; Roosevelt et al 1997; Hoopes 

1994; Meggers 1997; Williams 1997). Nas três regiões os sambaquis são montículos 

localizados na margem de rios, em planícies aluviais ou em áreas estuarinas, sempre 

relacionados a ambientes com recursos diversificados de áreas sazonalmente alagáveis. 

Em comum, os sítios têm também a estratigrafia: as camadas de base são formadas pelo 

acúmulo de solos escuros até receberem camadas construtivas de conchas. Em muitas 

dessas camadas há vestígios cerâmicos, que persistem até a superfície. Entretanto, o fato 

de que em todos os sambaquis da Amazônia são encontrados vestígios cerâmicos e que 

nesses sítios sempre há este tipo de tecnologia desde as suas camadas basais se torna 
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evidente quando são observados os dados em nível regional. Ademais, a cerâmica que 

ocorre nos níveis iniciais sempre aparece na forma de vestígios de uma tecnologia 

simples, que em algum momento do Holoceno médio incorpora inovações, inclusive, na 

forma de atributos compartilhados entre contextos muito distantes. Como será visto 

adiante, isso ocorre em Taperinha, em Monte Castelo, nos sítios do Xingu e da costa do 

Pará e das Guianas, mas também nas cerâmicas antigas do litoral da Colômbia e do 

Equador e mesmo no Panamá (Meggers et al. 1965; Reichel-Dolmatoff 1985; Hoopes 

1994; Damp e Vargas 1995; Oyuela-Caycedo 1996). 

 

Roosevelt (1995) foi a primeira a alertar para o fato de que não existem camadas 

pré-cerâmicas nos sambaquis da Amazônia. Estes sítios têm sempre seu início marcado 

em áreas topograficamente privilegiadas que foram recebendo o acúmulo de solo até se 

tornarem montículos e, então, serem erguidas as camadas construtivas em conchas. Em 

todas essas camadas há vestígios cerâmicos e eles persistem até a superfície atual dos 

terrenos. Os dados disponíveis, ainda que escassos, permitem afirmar que desde o início 

da construção física desses locais a cerâmica está presente, ainda que muito simples e/ou 

em baixa densidade, e um eventual componente pré-cerâmico neste tipo de sítio seria, de 

fato, uma exceção (cf. Williams 1997, para outra interpretação). Se estiver correta, esta 

hipótese aponta para um cenário onde a acumulação de solo para a criação de “aterros” e 

a manipulação da argila para a produção de artefatos surgem em contextos onde estas 

ideias estavam sempre associadas. 

 

Características compartilhadas também são observadas nas mudanças registradas 

nas camadas estratigráficas superiores, onde novos padrões de assentamento estão 

associados a diferenças na tecnologia cerâmica, nas atividades de construção de 

montículos e nas mudanças no uso desses lugares ao longo do Holoceno Médio. Há 

também ocupações recorrentes no Holoceno Superior que, em alguns casos, persistem até 

os dias atuais. Quando considerados pela perspectiva do conjunto que esses sítios 

conformam e dos diversos contextos que os compõem, os sambaquis configuram-se como 

lugares persistentes cuja arqueologia pode fornecer dados sobre as continuidade e 

mudanças na ocupação da Amazônia desde, ao menos, o Holoceno Inferior. 
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I.III Explorando as Semelhanças entre os Sambaquis Amazônicos 

 

As definições das áreas aqui propostas são baseadas em critérios diferentes: entre 

os sítios do BA e do EAC essa divisão é baseada nos distintos contextos geoambientais 

em que os sítios estão situados, enquanto que o SA se constitui como uma região mais 

isolada de ocorrência de sambaquis fluviais. Existe a divergência nos materiais utilizados 

para a construção dos sítios em cada região, uma vez que conchas de moluscos bivalves 

são predominantes em BA e EAC, enquanto que conchas de gastrópodes são mais 

proeminentes no SOA. Essas características permitem agrupar as três áreas de ocorrência 

em dois conjuntos isolados de sítios, leste e oeste. Apesar disso, os atributos 

compartilhados por sambaquis amazônicos indicam um caminho através do qual esses 

lugares podem ser explorados como um único conjunto de locais cuja formação recua ao 

início do Holoceno Médio, onde a história do manejo das paisagens amazônicas está 

registrada desde então e até os dias atuais. 

  

I.III.I  Os Sítios Taperinha e do Baixo Rio Xingu (BA) 

Taperinha está localizado ao lado da planície de inundação do rio Amazonas, a 

jusante da cidade de Santarém, em uma borda de terra firme adjacente à planície de 

inundação do rio, com pronto acesso a lagos, pântanos e remansos. O sítio foi inicialmente 

pesquisado pelo geólogo canadense Charles Hartt entre 1870-1. Hartt reconheceu o lugar 

como um sítio arqueológico e avaliou que poderia ser muito antigo, devido à sua 

localização à margem de um paleocanal do rio Amazonas (Hartt 1885). Mais de 100 anos 

depois, Anna Roosevelt retoma as pesquisas no sambaqui, buscando testar a hipótese, por 

ele estabelecida, de que naquele sítio poderiam ser escavados contextos que recuam ao 

Holoceno Inferior (Roosevelt, 2009). 

 

Os resultados das pesquisas realizadas nas décadas de 80 e 90 demonstraram que 

o sítio tem uma área de cerca de 50000 m2, com mais de 6 metros de altura, na área 

construída sobre uma praia onde já haviam registros de ocupações anteriores (Roosevelt 

1999). Hartt já havia alertado para o fato de que ali são encontrados fragmentos cerâmicos 

(Figura 2) desde as camadas basais; nos trabalhos do final do século passado esses estratos 

foram datados do período ao redor de 8.000 cal aAP, colocando o sítio como um centro 

precoce de produção cerâmica e construção em terra no continente (Roosevelt et. al. 1991; 
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1995; 1999; 2009). O lugar foi ocupado por grupos relativamente grandes e estáveis, que 

faziam a pesca intensiva de peixes e mariscos do rio, lagos e igarapés da área. A 

tecnologia cerâmica de Taperinha foi descrita a partir de 383 fragmentos identificados em 

48 estratos diferentes, onde havia, além da cerâmica e conchas de moluscos, carvão, 

sementes e instrumentos ósseos e líticos expedientes (Roosevelt et al. 1991; 1999). A 

presença de cerâmicas antigas na região de Taperinha é reforçada por dados semelhantes 

obtidos a partir da Caverna da Pedra Pintada (Roosevelt 1995), indicando a presença 

desses primeiros vestígios em outros tipos de sítios no BA; com o avanço das pesquisas 

na região de Monte Alegre essa hipótese poderá ser melhor avaliada. 

 

 

Fig. 2  Fragmentos cerâmicos de Taperinha, coletados por (a) Hartt (ambos os lados) e (b) 

Roosevelt. Coleção da Reserva Técnica de Arqueologia Mario Ferreira Simões, Museu Paraense 

Emílio Goeldi / MCTIC (fotos: Elisângela Oliveira). 

  

Nas camadas mais antigas, o antiplástico das cerâmicas é, em sua maioria, 

formado por saibro, mas também por areia e, de maneira menos comum, por conchas 

trituradas (Roosevelt et al. 1991; 1999). As formas são simples e remetem às de tecomate, 

fechadas e abertas, de base arredondada e bordas apontadas, arredondadas e planas. A 

presença de fuligem indica o preparo e o consumo de alimentos (Oliver 2008). Onze 

fragmentos apresentaram incisões, curvilíneas e retilíneas próximas a borda dos potes, 

possivelmente formando motivos zonados-hachurados (Roosevelt 1992; 1999). Nas 

escavações desses estratos foram encontrados instrumentos líticos na forma de 
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percutores, lascas, moedores e pedras para cozinhar. Ocorreram também artefatos como 

raspadores em osso de tartaruga e em conchas (Roosevelt et al. 1991). 

 

Afora as datações e algum detalhamento estratigráfico fornecido pelos perfis, 

outras informações sobre o sítio são raras. Os registros indicam que a base do sítio é 

composta por um montículo de terra sobre o qual foram assentadas as camadas de concha. 

As cerâmicas antigas vêm dessa camada inicial de terra. O início da construção do 

sambaqui propriamente dito marca o momento em que um novo tipo de assentamento se 

instalou e onde passam a ser identificados contextos mais complexos, tanto habitacionais 

quanto fúnebres. São citados pontos de ocorrência destes tipos de contextos também no 

entorno do mound. A ocupação do sítio persistiu por um longo período, após a formação 

das camadas onde foram encontradas as cerâmicas mais antigas. Sobreposta àquela 

ocupação, foi encontrada uma camada substancial de conchas relacionada ao Holoceno 

médio e, ainda, uma ocupação posterior, da Fase Santarém, cuja matriz é composta por 

Terra Preta de Índio2 (TPI), datada do segundo milênio DC. É também apontada a 

presença da Tradição Polícroma na área, a partir de alguns fragmentos encontrados um 

pouco mais distantes da porção principal do sítio, fora do sambaqui, em áreas adjacentes 

(Roosevelt 2009). Hartt já havia registrado o fato de que o sambaqui foi recoberto por 

uma camada de terra preta, onde haviam cerâmicas que se pareciam com aquelas 

encontradas em outros sítios com TPI na região. 

 

Hartt, seguindo as indicações de Baena (1839) e Ferreira Penna (1877) publicou 

dados sobre a presença de outros sambaquis no baixo Amazonas, principalmente na 

região de Santarém e no baixo rio Tocantins, próximo a Cametá (Hartt 1885). Hilbert 

(1959, 1968), seguindo dados de pesquisas prévias de Protasio Frikel, em meados do 

século passado escava e publica o sítio Ponta do Jauari, um sambaqui também localizado 

na região Santarém, onde cerâmicas com padrão decorativo zonado-hachurado foram 

encontradas em camadas superpostas ao pacote de ocupação inicial onde haviam 

cerâmicas da tradição Mina. Já no final do século XX, escavações preliminares foram 

realizadas em sambaquis do rio Xingu (Perota e Botelho 1992). Os dados disponíveis 

sobre os sítios Guará I e II indicam que no período ao redor de 3000 AP foram construídos 

sambaquis no baixo rio Xingu e desde a sua fundação podem ser encontrados materiais 

                                                             
2 Sobre TPIs, ver item IV.VII. 
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cerâmicos relacionados à tradição Mina. São sítios de base alargada, composta pela 

interdigitação entre camadas culturais argilosas e arenosas, onde a cerâmica Mina persiste 

até as camadas intermediárias e abundam as conchas de bivalves. As datações disponíveis 

apontam para um contexto mais recente da Tradição Mina naquela região. De fato, as 

datas mais tardias para a tradição Mina foram registradas nos sítios Guará I (Perota e 

Botelho 1992) e Uruá, estão situadas ao redor de 550 anos AP (Silveira et al. 2009). Os 

dados publicados parecem indicar que o padrão antigo de reocupações verificado na base 

de outros sítios também ocorreu ali e isso coloca esses sítios como palimpsestos do 

alcance e da continuidade da Tradição Mina no Baixo Amazonas e das possíveis conexões 

entre seus produtores e os habitantes de áreas ribeirinhas mais interioranas. 

  

Tabela 1. Datações radiocarbônicas publicadas para o BA, valores medidos e calibrados (Hogg et al. 

2013). 
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I.III.II   A Tradição Mina (EAC) 

Sambaquis com cerâmicas da tradição Mina foram primeiramente citados (Baena 

1839; Barbosa Rodrigues 1876) e descritos (Ferreira Penna 1876, 1877) na literatura do 

século XIX, por uma área compreendida entre o baixo rio Tocantins e a foz do rio 

Amazonas. Levantamentos na Guiana na década de 1950 identificaram sítios 

semelhantes, cujas cerâmicas antigas foram denominadas como fase Alaka (Evans e 

Meggers 1960; Williams 1997). Nos anos de 1960 e 1970, dezenas de outros sambaquis 

e sítios a céu aberto com cerâmica Mina foram mapeados e escavados na costa do 

Atlântico, a leste da boca do rio Amazonas (Simões 1981), onde as cerâmicas foram 

classificadas em 5 fases (Mina, Uruá, Areão, Castália e Macapá), diferenciadas 

principalmente pela localização geográfica e por padrões de assentamento e não em 

relação à variabilidade artefatual (Simões, 1981; Oliveira e Silveira 2016). 

 

Hoje, os sambaquis da Tradição Mina são encontrados em uma região imensa, que 

se estende do arquipélago de Marajó até o oeste do delta do rio Parnaíba, bem como na 

Guiana (Evans e Meggers 1960; Simões 1981; Silveira e Schaan 2005; Bandeira 2016), 

talvez alcançando a Venezuela (Meggers, apud Simões 1981: 78) e o Caribe (Bel 2012). 

Tal distribuição a norte, no entanto, não é contínua e não há sítios conhecidos no Amapá 

e na Guiana Francesa. Os sambaquis ocorrem em áreas estuarinas, ao longo dos rios e 

baías e em ilhas, normalmente rodeados por florestas de mangue. As dimensões variam: 

Porto da Mina tem 40x30m na base e atinge 4m de altura, enquanto Ponta das Pedras tem 

145x70m na base e 9m de altura. A cerâmica Mina também tem sido encontrada em 

outros tipos de sítios onde não há sambaquis, como no sítio Jabuti, localizado em área de 

TPI mais para o interior (Silveira et al. 2011), e, possivelmente, Eva 2, um sítio 

semelhante a San Jacinto localizado na borda florestada dos cerrados costeiros da Guiana 

Francesa (Bel 2012; Pagán-Jiménez et al. 2015.). 

 

A cronologia da tradição Mina estende-se de 5.570 a 1.245 cal aAP, o que a coloca 

como um dos complexos culturais mais longos e persistentes do continente (Simões 1981; 

Bandeira, 2012). Uma característica tecnológica que atravessa os milênios é a presença, 

em proporções variáveis, de antiplásticos de concha moída. A queima parece ter sido em 

baixa temperatura. A superfície dos potes é lisa e o engobo vermelho é frequentemente 

aplicado; as formas são simples e abertas, com bases planas ou ligeiramente arredondadas 
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e lábios planos ou arredondados. Decorações plásticas incluem escovados, roletados e 

incisões (Simões 1981; Bandeira 2008). 

 

A tradição Mina é muito conhecida em virtude de sua antiguidade e da enorme 

propagação de suas características tecnológicas em conjuntos cerâmicos do Holoceno 

Médio e Tardio, como na fase Alaka na Guiana e na fase Guará, no baixo rio Xingu. 

Considerada em conjunto com os sambaquis do Maranhão, essas cerâmicas não são só 

muito antigas e persistentes, como também apresentam uma ampla dispersão pela 

Amazônia Oriental, abrangendo uma área que alcança desde o Baixo Amazonas até a 

região costeira, por várias centenas de quilômetros a sudeste e noroeste do estuário do rio 

Amazonas. Entretanto, a atenção voltada para a antiguidade dessa cerâmica retirou o foco 

da história de longa duração registrada nesses contextos, que só mais recentemente vem 

sendo abordada a partir da análise da variabilidade regional da cerâmica (Bandeira 2009, 

2015) e da variação nos padrões de assentamento (Silveira et al. 2011). 
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Fig. 3  Cerâmica de sambaquis costeiros do estado de MA (Bandeira 2012): a) Tupinambá; b) 

Associado a TPI; c) Tradição Mina; d) cerâmicas pré-sambaqui. 

          

No sambaqui do Bacanga, no estado do Maranhão, os dados indicam que a 

tradição Mina pode ser encontrada antes mesmo do início da sua construção, em um 

período datado entre 6.600 anos AP até 5.800 AP, quando se inicia a antropização da área 

em que posteriormente se estabeleceu o sambaqui. Tal evento é testemunhado por 

estruturas de combustão compostas por blocos de laterita dispostos de maneira circular e 
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associados a carvão, restos alimentares e cerâmica, estas sem o característico antiplástico 

de concha triturada, paredes finas e bem queimadas, e compartilhando poucos atributos 

tecnológicos e morfológicos que ocorrem na tradição Mina (Bandeira 2011). As análises 

dos vestígios coletados nestas camadas iniciais apontam para um cenário em que a dieta 

era pouco dependente de recursos aquáticos e onde a presença do material cerâmico é 

menos densa do que em relação às camadas construídas (Bandeira 2009). 

 

Posteriormente àquele período, as camadas datadas entre 4.800 até 1.830 anos AP 

do sambaqui do Bacanga atestam uma mudança tecnológica significativa, marcada pelo 

início da construção do sambaqui. No decorrer de sua construção, os contextos apontam 

para uma maior utilização de recursos baseados na pesca e na coleta de frutos do mar e 

há um aumento significativo na quantidade de vestígios cerâmicos, líticos e ósseos. Em 

relação à tecnologia cerâmica, há a predominância de vasos globulares, sendo frequentes 

aqueles com cerca de 30 cm de diâmetro de boca e com algum tratamento de superfície, 

incluindo o escovado, o alisado e a decoração incisa em linhas simples e paralelas. As 

camadas culturais são compostas por lentes de conchas inteiras, fragmentadas e 

calcinadas, de espécies diferentes e associadas a solos cuja coloração varia. A elas estão 

associados, além da cerâmica, vestígios ósseos de vertebrados terrestres e aquáticos, 

carvão, blocos de laterita, instrumentos líticos, ósseos, em concha e diversos adornos. Os 

enterramentos humanos são comuns, com indivíduos sepultados em posição fletida e em 

decúbito lateral direito, frequentemente acompanhados por conchas e adornos. Assim 

como nas ocupações mais antigas, são encontradas diversas estruturas de combustão e 

buracos de estaca (Simões 1981; Bandeira 2011). 

 

Por volta de 5.000 AP sambaquis foram construídos e ocupados em distintos 

locais do litoral do Maranhão, Pará e Guiana (Simões 1981; Williams 1981; Hoopes 1994; 

Bandeira 2011). Após este momento de inicial, entre 5.000 e 2.500 anos AP, enquanto os 

sambaquis antigos continuaram também ocupados (Bandeira 2009), novos sítios da 

tradição Mina foram ocupados na costa e interior, como no caso do já citado sítio Jabuti, 

distante 36 km do litoral e onde não foi constatada a ocorrência abundante de conchas de 

moluscos e ossos de peixes no solo, assim como não foi encontrado nenhum tipo de 

construção com esse material ou em mesmo em terra. É um sítio lito-cerâmico a céu 

aberto, em que se destaca a ocorrência de TPI concentrada em diferentes pontos do sítio, 

de 40 cm a mais de 1 m de espessura, onde a maioria das evidências arqueológicas são 
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encontradas. Tem-se uma única datação, de 2.900 aAP, para o início da formação do sítio 

(Silveira et al. 2011). 

 

Acima das camadas relacionadas à fase Mina, fragmentos de cerâmicas variadas 

são sempre encontrados em sambaquis. São normalmente associados a diferentes 

períodos de ocupação, chegando a apresentar registros de cerâmicas neo-brasileiras do 

período colonial, mas, infelizmente, não se sabe muito esses registros mais recentes 

(Simões 1981:14). No Maranhão, sempre ocorre o contexto de TPI posterior à ocupação 

sambaquieira, e dois componentes cerâmicos principais foram identificados e 

cronologicamente situados após o final da tradição Mina (Bandeira 2008, 2012) (Figura 

3). São camadas de 30 a 50 cm de espessura, distribuídas amplamente nos sítios 

arqueológicos, onde é abundante a presença de cerâmica, líticos polidos e lascados, 

ictiofauna, e enterramentos sem associação com conchas. Possuem três datações, 900 aAP 

para o sambaqui do Bacanga e Paço do Lumiar e 760 aAP para o sítio Panaquatira 

(Bandeira, 2011). As cerâmicas são totalmente distintas da fase Mina, correlacionadas a 

outros complexos cerâmicos da Amazônia, como os das tradições Borda-Incisa e 

Tupinambá (Bandeira 2008, 2012). Estes assentamentos persistem até o século XVII, 

muito tempo após o início da colonização europeia, e as últimas ocupações são associadas 

aos Tupinambás descritos historicamente (Bandeira 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Datações radiocarbônicas publicadas para o EAC, valores medidos e calibrados (Hogg et 

al. 2013). 
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I.III.III Sambaquis do Sudoeste Amazônico (SOA) 

No sudoeste da Amazônia, o sambaqui mais notável é o Monte Castelo, construído 

na extensa planície alagável do médio rio Guaporé, o Pantanal do Guaporé – PG, junto à 

fronteira da Bolívia e Brasil (Figura 4). Com mais de 120 metros em seu eixo maior e 

cerca de 6,5 metros de altura em relação à cota atual do banhado que o cerca, o sítio foi 

previamente escavado por Eurico Miller nos anos 1980. Os resultados mostram registros 

relativamente contínuos da ocupação humana desde o início do Holoceno (Miller 2009, 

2013) e a retomada das pesquisas no sítio tem evidenciado a presença de fragmentos 

cerâmicos desde as camadas basais até a superfície. Do mesmo modo que nos sambaquis 

do litoral e baixo Amazonas, os fragmentos mais antigos de cerâmica em MC são 

associados a vestígios de fauna e carvão em camadas sem acúmulo expressivo de conchas 

como material construtivo. A relação entre o desenvolvimento da tecnologia cerâmica e 

a história profunda das paisagens amazônicas será discutida no Capítulo II. 

 

 
Fig. 4 Pantanal do Guaporé com Sambaqui Monte Castelo em primeiro plano (foto: Carlos Zimpel). 

  

Monte Castelo é vizinho da região de Llanos de Moxos na Bolívia, onde, além das 

inúmeras construções em terra (Denevan 1966; Erickson 2006; Prümers 2012; Jaimes 

Betancourt e Prümers 2015), também há informações sobre sambaquis. Recentemente 
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alguns destes sítios têm sido localizados e três assentamentos foram pesquisados 

próximos ao município de Trinidad. Trata-se de sítios semelhantes a Monte Castelo, mas 

de dimensões muito menores, chegando a pouco mais de 1,2 metros de altura em relação 

à cota atual do entorno, com a profundidade dos vestígios alcançando cerca de 2,4 metros. 

Têm aspecto de pequenas ilhas cobertas por floresta em meio às savanas da região e as 

datas para a base desses sítios alcançam 10.000 cal aAP. Assim como em Monte Castelo, 

desde o início do Holoceno médio percebe-se um maior investimento na construção e 

acúmulo de conchas (monumentalização) e há evidências precoces da presença de 

cerâmicas (Lombardo et al. 2013). Também há notícias de outros sambaquis ao noroeste 

dos Llanos, próximos à lagoa Rogoaguado. São sítios onde há montículos de conchas e 

as poucas informações disponíveis indicam que também apresentam o padrão de 

associação entre cerâmicas antigas e material malacológico que começa a ser conhecido 

para os assentamentos da região (Etchevarría 2008). 

 Em Monte Castelo, datas recentemente obtidas confirmaram que os vestígios 

cerâmicos que são encontrados nas camadas mais antigas do sítio são relacionados a 

ocupações anteriores a 6.000 cal aAP. Isso implica que o conjunto cerâmico encontrado 

nessas camadas pertence ao horizonte das primeiras cerâmicas do continente americano 

e resulta na possibilidade de uma nova interpretação sobre esses contextos antigos. 

Diferentemente do observado em sítios como San Jacinto 1, as cerâmicas mais antigas 

dos sambaquis da Amazônia apresentam correlação estratigráfica evidente com contextos 

de processamento e consumo de alimentos. Nas camadas mais antigas dos sítios 

amazônicos os vasilhames cerâmicos parecem ter sido, pouco após seu surgimento, 

artefatos utilizados para o preparo e consumo ordinário de alimentos. Dados das análises 

de resíduos e outros tipos de microvestígios encontrados em associação com esse material 

irão sustentar ou não essa hipótese, mas considerando as características desses contextos, 

os sítios amazônicos são muito distintos dos outros com cerâmicas antigas fora da bacia, 

onde, inclusive, há uma cerâmica muito mais elaborada já nos primeiros estratos. Nos 

sambaquis da Amazônia, essa cerâmica tida como “ritualístisca”, ou com presença muito 

mais intensa de decorações, aparece normalmente em contextos relativamente mais 

recentes, do Holoceno médio em diante, em camadas formadas sobre pacotes mais antigos 

onde há uma tecnologia cerâmica mais simples, mas, no caso do Monte Castelo, já com 

alta densidade de vestígios. 

Artefatos amorfos com uma parede alisada são uma constante na estratigrafia de 

Monte Castelo, desde as camadas basais até o final da ocupação Bacabal, quando chegam 
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a apresentar sinais de decoração. Talvez sejam o elo entre o surgimento da cerâmica e 

longa continuidade dessa tecnologia local, um tipo de vestígio que pode ter acompanhado 

toda a formação do sambaqui. A função associada à estruturação das áreas de combustão 

parece ter conferido um status diferenciado para esses artefatos, proporcionando a sua 

longa permanência, à despeito das diversas mudanças ocorridas na variabilidade 

artefatual. 

Tabela 3. Datações radiocarbônicas publicadas para o SOA, valores medidos e calibrados (Hogg et 

al. 2013). 

Amostra Sítio 14C aAP Cal aAP ARDP

Poz34228 Isla del Tesoro 345±25 401±50 0,774189

B103185 Monte Castelo 810±70 714±90 0,893065

B106285 Monte Castelo 1540±80 1410±135 0,992486

B103184 Monte Castelo 1970±80 1883±182 0,98964

B106286 Monte Castelo 2060±60 1973±139 0,971749

SI6844 Monte Castelo 2270±105 2242±250 0,97003

SI6843 Monte Castelo 2475±105 2531±225 0,988817

B66308 Monte Castelo 2760±100 2888±193 0,935629

B66309 Monte Castelo 3160±70 3312±170 0,985646

SI6846 Monte Castelo 3580±105 3830±265 0,988586

Beta408413 Monte Castelo 3700±30 3990±95 -

Poz28854 Isla del Tesoro 3830±50 4181±119 0,818582

Poz34229 Isla del Tesoro 3895±35 4283±129 1

SI6847 Monte Castelo 3920±85 4302±223 0,978696

SI6845 Monte Castelo 3945±110 4306±323 0,984496

SI6855 Monte Castelo 4300±80 4777±210 0,949916

B103186 Monte Castelo 4350±130 4931±365 0,981716

Poz28855 Isla del Tesoro 4415±35 4949±99 1

SI6848 Monte Castelo 4395±70 4955±133 0,848148

Poz28856 Isla del Tesoro 4480±40 4980±107 0,601058

Poz28850 Isla del Tesoro 4495±35 5052±94 0,527177

SI6852 Monte Castelo 4455±100 5073±246 1

Beta408414 Monte Castelo 4570±30 5260±50 -

B66310 Monte Castelo 4810±90 5483±179 0,996319

Poz38850 SM2 4770±60 5511±76 0,613352

Poz34230 Isla del Tesoro 4945±35 5654±66 1

Poz38853 SM2 4950±40 5660±73 1

SI6849 Monte Castelo 5065±85 5761±161 1

Poz38862 SM3 5140±40 5832±97 1

SI6854 Monte Castelo 5165±80 5838±183 0,970316

CEZ32117 Monte Castelo 5140±23 5872±110 -

CEZ32116 Monte Castelo 5159±33 5879±113 -

Poz24633 Isla del Tesoro 5360±40 6101±112 0,951687

Poz38851 SM2 5380±40 6106±112 0,925057

Poz34232 Isla del Tesoro 5460±40 6239±64 0,876072

Poz24634 Isla del Tesoro 5505±35 6252±67 0,988798

Poz38852 SM2 5500±40 6252±71 0,968054

Poz22902 Isla del Tesoro 5520±40 6258±67 0,900398

Poz34231 Isla del Tesoro 5520±40 6258±67 0,900398

SI6853 Monte Castelo 5605±95 6376±194 0,977476

Poz36136 Isla del Tesoro 5800±35 6556±102 1

B118275 Monte Castelo 5970±80 6749±211 1

SI6850 Monte Castelo 6316±105 7180±243 1

B118274 Monte Castelo 7010±80 7810±148 1

Poz38866 SM3 7790±80 8556±173 0,991232

Poz38865 SM3 7860±50 8608±167 0,999553

B103187 Monte Castelo 8350±70 9284±193 1

Poz34301 Isla del Tesoro 9270±60 10040±2153 1

Poz36135 Isla del Tesoro 9420±50 10061±4127 0,972748
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Capítulo II 

  

A Longa História das Paisagens Amazônicas a partir do 

Sambaqui Monte Castelo 

  

 

II.I    Introdução 

 

Sambaquis, aterros, lomas, tesos e montículos estão entre os diversos tipos de 

estruturas arqueológicas construídas a partir da acumulação de terra que podem ser 

encontradas, de uma maneira relativamente comum, em sítios por toda a bacia amazônica. 

Entre elas, os sambaquis constituem lugares que foram e vêm sendo ocupados desde 

tempos muito recuados, devido às suas características excepcionais na paisagem. Sítios 

onde os pacotes estratigráficos são compostos predominantemente por material 

malacológico são conhecidos na literatura desde o século XIX (Barbosa Rodrigues 1892; 

Ferreira Penna 1876; Hartt 1871, 1885, 1896) e constituem uma exceção ao hiato 

cronológico do Holoceno Médio (Araujo et al. 2005; Neves 2008). A continuidade 

relativa das datações torna esses sítios fundamentais para a compreensão da ocupação e 

dispersão humana na América do Sul naquele período. 

         Desde os primórdios, as pesquisas arqueológicas no sudoeste amazônico têm 

evidenciando pacotes arqueológicos densos espessos, com superposições de camadas 

cujas datas recuam ao Holoceno Inferior e Médio (Miller 1983, 1987). Naquela região, 

têm sido encontrados sinais do início do manejo e da domesticação de espécies vegetais 

de alta representatividade para a dieta das populações atuais – como a pupunha (Bactris 

gasipaes: Clement et al. 2017), a mandioca (Manihot esculenta: Olsen e Schaal 1999, 

2001) e o arroz (Hilbert et al. 2017), do surgimento (ca. 5.500 AP) das primeiras terras 

pretas amazônicas e da origem de várias línguas de diferentes troncos linguísticos – dentre 

elas, muitas do tronco Tupi-guarani (Rodrigues 1958; Neves 2013; Eriksen 2011) –, além 

de marcantes inovações tecnológicas regionais, como o surgimento da tecnologia 

cerâmica (Pugliese et al. 2017) e o desenvolvimento de indústrias de artefatos líticos 

lascados (Miller 1983, 1987; Mongeló 2015). 
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Quando considerado em relação ao conjunto de sítios que compõe (Pugliese et al. 

2017), o sambaqui Monte Castelo pode ser visto como parte de uma das paisagens 

arqueologicamente mais significativas do sudoeste amazônico, que vai desde as 

cachoeiras do rio Madeira até as monumentais construções em terra dos Llanos de Moxos. 

Naquela região, a antiguidade da ocupação humana foi confirmada por datas publicadas 

para pequenos sítios que parecem remontar até cerca de 10.000 cal aAP (Lombardo et al., 

2013). Sabe-se que, no Pantanal do Guaporé, o surgimento de sambaquis está relacionado 

ao início do Holoceno Médio e que, especialmente lá, o registro arqueológico pode revelar 

uma história de continuidade na ocupação de sítios construídos nunca antes vista em outra 

parte da Amazônia (Miller 2009, 2013). 

  

II.II  A Antiguidade e a Persistência das Paisagens do Sudoeste da 

Amazônia 

 

A antiguidade da ocupação humana no sudoeste amazônico é conhecida desde os 

trabalhos pioneiros de Miller (1983, 1987, 1992, 2009). Como ocorre em outras partes do 

globo, na Amazônia as datas mais antigas estão em abrigos-sob-rocha, mas também em 

sambaquis (Roosevelt et al. 1991, 1992, 1995, 1996). Desde a publicação das datas dos 

sambaquis Monte Castelo (Miller 2009) e Taperinha (Roosevelt 1991) e dos abrigos 

rochosos Abrigo do Sol (Miller 1987) e Pedra Pintada (Roosevelt 1995, 1996) os sítios 

da bacia amazônica passaram a figurar no centro dos debates sobre a colonização do 

continente americano. O material de Pedra Pintada foi utilizado por Roosevelt para refutar 

a hipótese Clóvis first e as datações mais antigas do Abrigo do Sol foram apropriadas por 

Meggers e seguidores na definição da cronologia das indústrias líticas dos grupos 

caçadores-coletores que colonizaram a região. No município de Monte Alegre, no estado 

do Pará, a caverna da Pedra Pintada apresentou datas entre 11.730 a 9.980 aAP, com 

estratos cerâmicos datando entre 7.580 a 4.710 aAP. O sítio – localizado num abrigo sob 

rocha em área bastante estratégica, que permite aos seus habitantes rápido acesso tanto 

aos recursos da planície amazônica quanto às savanas e bosques nas regiões próximas – 

apresenta camadas de solos de matriz antrópica, semelhantes a terras pretas de índio 

(Roosevelt et al. 1996). 
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No estado do Mato Grosso, localizado próximo ao córrego Dourado, bacia do rio 

Novo (afluente do alto curso do rio Guaporé), o sítio Abrigo do Sol – escavado com a 

ajuda de índios Nambiquara na década de 1980 – apresentou datas entre 14.700 e 8.930 

AP (Miller 1987) para uma indústria lítica diversificada de seixos, núcleos e lascas 

enquadrada no Complexo Dourados – também encontrado na porção sudoeste de 

Rondônia, na Chapada dos Parecis. Outros sítios que evidenciam a ocupação humana da 

Amazônia na transição Pleistoceno-Holoceno localizam-se no médio rio Caquetá (ca. 

9.000 AP – Gnecco e Mora 1997), nas savanas das Guianas (ca. 11.000 AP – Rostain 

2008), nas imediações de Santarém (ca. 11.000 AP – Roosevelt et al. 1996), na região da 

Amazônia central (ca. 8.000 AP – Neves 2013) e na bacia do médio Tocantins (Bueno 

2010). 

 

Na bacia do alto rio Madeira, a antiguidade das ocupações humanas é atestada na 

bacia do médio rio Jamari (13.720 aAP; Meggers e Miller 2003). A presença de solos 

antrópicos enterrados em sítios adjacentes à calha dos rios Jamari e Madeira, 

especialmente aqueles das imediações da cachoeira de Santo Antônio, em Porto Velho 

parecem representar um reflexo do estabelecimento de vidas sedentárias com economias 

de caçadores e coletores ainda no Holoceno Inferior. Na bacia do alto Paraguai, próximo 

aos formadores do alto rio Guaporé, a escavação do sítio Santa Elina revelou camadas 

arqueológicas pleistocênicas, que poderiam alcançar até 27.000 cal AP (Vialou et al. 

2017). 

 

Apesar da antiguidade de diversas ocorrências arqueológicas, muitas destas 

regiões da Amazônia parecem ter presenciado ocupações descontínuas ao longo do 

Holoceno, principalmente no Holoceno Médio (ca. 7.000 a 4.000 AP – Araujo et al. 2005; 

Neves 2012). Tal hiato, no entanto, não se manifesta nos locais onde se têm estabelecido 

sequências cronológicas mais controladas na bacia do alto Madeira (Zimpel Neto 2009; 

Almeida 2013). De fato, a arqueologia do sudoeste amazônico mostra significativas 

continuidades nas ocupações humanas desde tempos recuados, com registros 

relativamente contínuos para quase todo o Holoceno (e.g. sítio Teotônio) e esse quadro é 

consideravelmente distinto do que vem sendo observado para as outras porções da bacia 

amazônica. A despeito da possibilidade desse fato estar relacionado à formação ou 

preservação de contextos do Holoceno médio, ou mesmo às metodologias aplicadas aos 
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levantamentos arqueológicos realizados, o padrão de continuidade nas ocupações ao 

longo do Holoceno em algumas áreas do sudoeste amazônico demanda investigações 

mais aprofundadas para que se compreenda como ocorreu o processo de diversificação 

cultural e como se desenvolveram as relações entre populações humanas e o meio 

ambiente ao longo dos muitos milênios de ocupação humana na Amazônia. 

 

II.III  Cartografia Geoambiental 

 

O rio Guaporé é considerado como o limite leste da região arqueológica conhecida 

como Llanos de Moxos – LM. Situado no imenso corredor ecotonal da Amazônia 

meridional, localmente o ecótono dos LM se estende pelo sudoeste da bacia desde o funil 

formado na confluência do rio Beni com o Mamoré pela aproximação do Arco 

Fitzcarraldo e o Escudo Brasileiro (Lombardo et al. 2014) até a faixa de rebaixamento 

dos contrafortes andinos a oeste e os limites com a região chaquenha a sul. Entretanto, no 

Brasil os limites dos LM avançam sobre a região conhecida como Pantanal do Guaporé, 

abarcando uma área de mais de 13.000 km2 de banhados que se estendem no sentido SE-

NO, por cerca de 300 km paralelamente à da margem direita do médio curso daquele rio, 

desde o rio dos Veados, em Pimenteiras do Oeste, até o rio Cautarinho, próximo à 

comunidade de Santo Antônio, no município de São Francisco do Guaporé. Com uma 

altitude média de ca. 150 m.s.n.m.m. e inclinação média de 0,1%, no PG existem muitas 

das mesmas associações entre feições topográficas e fitogeográficas encontradas nos LM 

(Plotkin 2011). Apesar de não apresentar a diversidade de lagos característica daquela 

região (Brugger 2016, Lombardo e Veit 2013, Mayle et al. 2000), a geomorfologia 

correlata faz com que as áreas rebaixadas do PG compartilhem as savanas típicas de áreas 

inundáveis, com as ilhas de florestas se distribuindo sobre as formações residuais do 

escudo cristalino brasileiro e os paleodiques marginais dos rios, compondo uma mesma 

paisagem regional (Figura 5). 
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Fig. 5  SRTM do sudoeste da Amazônia (acima) e do Pantanal do Guaporé (abaixo, com destaque 

para a bacia do rio Branco e suas drenagens a partir da Chapada dos Parecis). 
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Com largura se estendendo até 70 km a partir da margem direita do médio rio 

Guaporé, Pantanal do Guaporé é a denominação utilizada para denominar toda a vasta 

planície fluviolacustre, contígua à Depressão do Guaporé, localizada entre o Planalto dos 

Parecis e a fronteira do Brasil com a Bolívia (Figura 6). O PG localiza-se na porção 

brasileira da bacia do médio rio Guaporé, distribuindo-se por mais de 350 Km ao longo 

da sua margem direita. Sua área, que abrange mais de 10.500 Km2, é compreendida pelos 

municípios de São Francisco do Guaporé, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, 

Pimenteiras do Oeste e Cerejeiras, no sudoeste do estado de Rondônia. 

A geologia (Figura 10) e a litologia (Figura 11) do PG proporcionaram a formação 

de terrenos muito recentes e maldrenados, que apresentam amplo domínio de solos 

hidromórficos. Na planície fluviolacustre do rio Guaporé (Figura 7), o predomínio é de 

Gleissolos húmicos e distróficos e, subordinadamente, solos aluviais eutróficos e 

distróficos, latossolos distróficos e neossolos quartzarênicos (Figura 8). O PG é parte da 

extensa zona de acumulação de sedimentos (Figura 9), resultante da subsidência tectônica 

associada à orogenia da Cadeia Andina (Bacia de Retro-Arco). A Bacia Sedimentar do 

Guaporé foi basicamente formada pelo abatimento crustal do relevo do sudoeste 

amazônico ocorrido, primordialmente, durante o Cenozoico (Kux et al. 1979; Quadros et 

al. 1996; Souza Filho et al. 1999; Dantas e Adamy 2010). 

O Pantanal do Guaporé (Figuras 5 e 6) pode ser dividido em três seções distintas 

(Dantas e Adamy 2010). Há os diques marginais e planícies inundáveis, adjacentes ao rio 

Guaporé, apresentando altitudes um pouco maiores e florestas tropicais. Existem também 

dois tipos de formações de planícies, variando dependendo da altitude, conhecidas como 

planícies de decantação e planícies de inundação. As planícies de decantação estão 

localizadas no interior do PG, com superfície próxima ao nível médio da água, 

apresentando assim inundações prolongadas e permanentes, tornando-se pântanos à 

medida que a altitude decresce. Os pantanais são as formações predominantes, também 

conhecidas como planícies de inundação, distribuídos por toda a superfície plana das 

zonas interioranas. Durante da estação chuvosa, esses terrenos ficam situados abaixo do 

nível da água e as espécies vegetais predominantes são aquelas de campos hidrofílicos e 

de florestas inundáveis (Figura 12). 
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Fig. 6  Geomorfologia do oeste do Pantanal do Guaporé, bacias do médio e baixo rio Branco e 

entorno. 
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Fig. 7  Relevo do oeste do Pantanal do Guaporé, bacias do médio e baixo rio Branco e entorno. 
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Fig. 8  Solos do oeste do Pantanal do Guaporé, bacias do médio e baixo rio Branco e entorno. 
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Fig. 9  Depósitos sedimentares do oeste do Pantanal do Guaporé, bacias do médio e baixo rio Branco 

e entorno. 
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Fig. 10   Geologia do oeste do Pantanal do Guaporé, bacias do médio e baixo rio Branco e entorno. 
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Fig. 11   Litologia do oeste do Pantanal do Guaporé, bacias do médio e baixo rio Branco e entorno. 
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Fig. 12   Vegetação do oeste do Pantanal do Guaporé, bacias do médio e baixo rio Branco e entorno. 
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II.IV A Arqueologia do Médio Rio Guaporé 

 

O rio Guaporé está localizado na porção sudoeste da Amazônia e seus cursos 

médio e baixo demarcam a fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Também conhecido como 

Iténez no país vizinho, é um dos muitos tributários do rio Madeira, o maior afluente do 

rio Amazonas, e suas cabeceiras são próximas à cidade de Vila Bela da Santíssima 

Trindade, no estado do Mato Grosso, de onde percorre mais de 1.100 km em direção 

norte, até sua confluência com o rio Mamoré, na porção norte da fronteira do estado de 

Rondônia com o território boliviano. Iniciada em 1980, a pavimentação da rodovia que 

liga Cuiabá a Porto Velho possibilitou a colonização moderna dessa parte do sudoeste 

amazônico e aquela região rapidamente passou a liderar os índices de desflorestamento, 

considerada toda a bacia do grande rio. Entretanto, devido a sua localização fronteiriça e 

à presença de terras indígenas, de comunidades quilombolas e de unidades de conservação 

(Figura 13), foram ali impedidas maiores devastações florestais, em comparação a outras 

áreas no estado de Rondônia. 

 

 

 
Fig. 13   Pantanal do Guaporé: terras indígenas e unidades de conservação. 
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As primeiras pesquisas na região foram realizadas por Erland Nordenskiöld no 

início do século passado, quando, após percorrer desde os afluentes do lado boliviano do 

rio Guaporé até o rio Beni, são produzidas informações sobre os sítios arqueológicos no 

rio Mequéns, afluente do Guaporé em terras brasileiras (Nordenskiöld 1912). Na década 

de 50, Becker-Donner (1956) também atua na área e, de certa maneira, ambos os 

pesquisadores apontam em seus relatos para a uniformidade dos achados cerâmicos nos 

sítios do médio curso daquele rio, notadamente no registro de recorrências nos motivos 

decorativos e na morfologia de alguns potes. 

         A cronologia da arqueologia do rio Guaporé foi fundada pelas pesquisas 

coordenadas pelo arqueólogo pioneiro Eurico Miller (1977, 1983, 1987, 1992, 2009, 

2013), que produziu um significativo volume de informações resultantes de suas 

pesquisas desenvolvidas no âmbito do PRONAPABA (Simões 1983; Simões e Lopes 

1987). Do lado boliviano, Dougherty e Calandra (1984-85 e 1984) e, mais recentemente, 

Jaimes Betancourt (2011) e Prümers e Jaimes Betancourt (2017), publicaram informações 

mais detalhadas sobre coleções cerâmicas de sítios da bacia da margem esquerda do rio 

Guaporé. 
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Fig. 14 Datações radiocarbônicas calibradas para os sítios do alto (AG) e médio (MG) rio Guaporé 

(Zimpel e Pugliese 2016). 
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Entretanto, há somente algum conhecimento incipiente sobre os sambaquis do 

SOA, onde, fora MC, há apenas algumas ocorrências pouco estudadas em Rondônia 

(Miller 2009) e no departamento do Beni, na Bolívia (Lombardo et al. 2013). É notável a 

distância entre esses sítios e outras áreas de ocorrência conhecidas: o sambaqui Monte 

Castelo dista linearmente cerca de 2.000 km da ocorrência de outros sítios com estruturas 

similares implantados em contextos fluviais (Capelinha - SP, Taperinha - PA) e 

aproximadamente 1.000 km do ponto costeiro mais próximo onde se encontra este tipo 

de sítios construídos (litoral do Peru). No SOA, sambaquis são normalmente detectados 

em ambientes que contam com recursos bastante diversificados, marcados, por um lado, 

pelos elementos da savana inundável do rio Guaporé e, por outro, pelas características de 

áreas próximas a corpos hídricos médios, em áreas que atualmente ainda predomina a 

floresta tropical úmida (áreas florestadas do baixo rio Branco). 

  

 

II.V  A Arqueologia do Sambaqui Monte Castelo 

 

Localizado na margem direita do Rio Branco, nas proximidades da confluência 

desse rio com a margem direita do rio Guaporé, o sambaqui Monte Castelo vem sendo 

construído desde, pelo menos o nono milênio antes do presente, em um ritmo marcado 

pela continuidade – com diferentes graus de intensidade ou intencionalidade – na 

acumulação de materiais durante praticamente todo o Holoceno. Além deste fato notável, 

as datações realizadas por Miller (2009, 2013) haviam demonstrado que ali estavam 

depositados exemplares de uma das tecnologias cerâmicas mais antigas do continente, a 

chamada fase Bacabal. Em uma camada cujas datas estão entre cerca de 4.000 A.P. e o 

século XII, foram encontrados vestígios cerâmicos, cujos padrões decorativos – como o 

Zonado Inciso e o Zonado-Hachurado – compartilham características com algumas das 

primeiras cerâmicas conhecidas no Novo Mundo, como Valdivia, no Equador, Puerto 

Hormiga, na Colômbia, e do período Tutishcainyo antigo, na Amazônia peruana. 

Construído entre um paleocanal do rio Branco e a planície alagável do médio rio 

Guaporé, Monte Castelo tem mais de 120 metros em seu eixo maior e 6,3 metros de altura 

em relação à cota atual do banhado que o cerca. O sítio foi previamente escavado por 
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Eurico Miller nos anos 1980 e os resultados contam com uma cronologia relativamente 

contínua para a ocupação humana no local desde o final do Holoceno Inferior (Figura 14), 

que foi confirmada pelas datas produzidas pelas escavações em andamento (Figura 15). 

A área mais elevada do sítio foi escolhida por Miller para a abertura de uma unidade de 

escavação de 4m², nomeada “corte 4” (Figura 20). As escavações evidenciaram uma 

estratigrafia complexa, interpretada como resultado da formação do sítio por sequências 

de componentes ocupacionais que apresentavam marcadas diferenças na variabilidade 

artefatual. Cruzando esses resultados com os dados paleoclimáticos disponíveis, Miller 

interpretou as diferenças culturais entre as camadas como variações no tipo de utilização 

do sítio, relacionadas a diferentes episódios de ocupação humana naquele local entre 

épocas em que predominaram os climas mais úmidos ou períodos mais áridos. Entretanto, 

hoje pode-se afirmar que agrupou camadas muito distintas entre si em grandes conjuntos 

que corresponderiam a períodos de ocupação do sítio. O que se observa com os resultados 

obtidos em MC é que a complexa estratigrafia do sítio guarda um longo histórico de 

formação, que varia desde ocupações mais discretas ou acúmulos eventuais de material 

construtivo, até camadas onde podem ser caracterizados contextos possivelmente 

domésticos (item IV.VII.I). 

No intuito de contribuir para o refinamento da cronologia do sambaqui Monte 

Castelo, foram realizadas quatro datações radiocarbônicas até o momento pelo 

Laboratório de Arqueologia dos Trópicos do Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São Paulo – ArqueoTrop (Figura 15 e Tabela 4). Estas, embora ainda em 

pequeno número, quando inseridas no quadro geral das ocupações da região (Figura 14) 

permitiram confirmar as expectativas em relação à antiguidade e continuidade dos 

assentamentos, notadamente proporcionando alta confiabilidade para a cronologia já 

publicada para o sítio. 
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Fig. 15 Cronologia do sambaqui Monte Castelo. 

 

 

 

 

Tabela 4. Datações radiocarbônicas de Monte Castelo. 

 

 

Amostra
14

C Z Camada cal aAP Escavação 1 - Sigma 2 - Sigma Fase Fonte

B103185   810±70 10-15 ? 714±90 Corte3 cal AD 1147 - 1326  p=0,8930 cal AD 1341 - 1390  p=0,0936 Bacabal Tardio Miller (2009b)

B106285   1540±80 10-15 ? 1410±135 Corte2 cal AD 405 - 675  p=0,9924 cal AD 390 - 400  p=0,0075 Bacabal Tardio Miller (2009b)

B103184   1970±80 20-25 ? 1883±182 Corte2 cal BC 115 - AD 249  p=0,9896 cal BC 135 - 118  p=0,009 Bacabal Tardio Miller (2009b)

B106286   2060±60 120-130 D 1974±140 Corte4 cal BC 163 - AD 116  p=0,9717 cal BC 198 - 174  p=0,0282 Bacabal Miller (2009b)

SI6844   2270±105 100-110 D 2243±251 Corte4 cal BC 543 - 42  p=0,97 cal BC 20 - AD 18  p=0,0142 Bacabal Miller (2009b)

SI6843   2475±105 20-30 B 2531±225 Corte4 cal BC 806 - 356  p=0,9888 cal BC 283 - 257  p=0,0111 Bacabal Miller (2009b)

B66308   2760±100 20-25 B 2888±193 Corte4 cal BC 1131 - 745  p=0,9356 cal BC 644 - 551  p=0,0383 Bacabal Miller (2009b)

B66309   3160±70 110-120 D 3312±170 Corte4 cal BC 1532 - 1192  p=0,9856 cal BC 1143 - 1131  p=0,0064 Bacabal Miller (2009b)

SI6846   3580±105 170-180 ? 3831±266 Corte1 cal BC 2146 - 1615  p=0,9885 cal BC 2196 - 2171  p=0,0114 Bacabal Miller (2009b)

B408413 3700±30 122 D 3990±95 ArqueoTrop N1011/E1009 cal BC 2120 - 1975 cal BC 2135 - 1945 Bacabal Arqueotrop

SI6847   3920±85 210-220 F 4303±224 Corte4 cal BC 2576 - 2129  p=0,9786 cal BC 2087 - 2048  p=0,0213 Bacabal Miller (2009b)

SI6845   3945±110 160-170 D 4306±323 Corte4 cal BC 2679 - 2033  p=0,9844 cal BC 2692 - 2689  p=0,0006 Bacabal Miller (2009b)

SI6855   4300±80 620-630 ? 4778±211 Corte4 cal BC 3038 - 2617  p=0,9499 cal BC 3090 - 3043  p=0,0356 Sinimbu Tardio Miller (2009b)

B103186   4350±130 20-25 ? 4931±365 Corte1 cal BC 3346 - 2616  p=0,9817 cal BC 2611 - 2581  p=0,0182 Sinimbu Tardio Miller (2009b)

SI6848   4395±70 230-240 G 4956±134 Corte4 cal BC 3139 - 2872  p=0,8481 cal BC 3193 - 3151  p=0,027 ? Miller (2009b)

SI6852   4455±100 230-240 G 5073±246 Corte4 cal BC 3369 - 2877  p=1 - ? Miller (2009b)

B408414 4570±30 440 J 5180±130 ArqueoTrop N1010/E1010 cal BC 3350 - 3120 cal BC 3360 - 3100 Sinimbu Tardio Arqueotrop

B66310   4810±90 130-140 ? 5484±180 Corte4 cal BC 3713 - 3354  p=0,9963 cal BC 3749 - 3744  p=0,0020 Sinimbu Miller (2009b)

SI6849   5065±85 600-610 ? 5761±161 Corte4 cal BC 3972 - 3650  p=1 - Sinimbu Miller (2009b)

SI6854   5165±80 610-620 ? 5839±184 Corte4 cal BC 4072 - 3705  p=0,9703 cal BC 4162 - 4130  p=0,0191 Sinimbu Miller (2009b)

CEZ32116 5159±33 543 Q 5879±113 ArqueoTrop N1010/E1010 cal BC 4033 -3952 cal BC 4041 -3816 Sinimbu Arqueotrop

CEZ32117 5140±23 620 T 5872±110 ArqueoTrop N1010/E1010 cal BC 3976 -3949 cal BC 4031 -3812 Cupim Arqueotrop

SI6853   5605±95 610-620 ? 6376±194 Corte4 cal BC 4680 - 4635  p=0,0193 cal BC 4620 - 4232  p=0,9774 Cupim Miller (2009b)

B118275   5970±80 650-670 ? 6750±212 Corte4 cal BC 5011 - 4588  p=1 - Cupim Miller (2009b)

SI6850   6316±105 600-610 ? 7181±244 Corte4 cal BC 5474 - 4987  p=1 - Cupim Miller (2009b)

B118274   7010±80 620-630 U (?) 7810±148 Corte4 cal BC 6008 - 5712  p=1 - Cupim Miller (2009b)

B103187   8350±70 685-700 ? 9285±194 Corte4 - cal BC 7528 - 7141  p=1 Cupim Miller (2009b)
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II.V.I   A Retomada das Pesquisas na Bacia do Médio Rio Guaporé 

Em 2011, uma primeira tentativa de voltar a localizar o sítio foi realizada, em uma 

viagem de 200 km com um motor 15hp a montante do rio Guaporé, da cidade de Costa 

Marques até a sede da Fazenda Pau D'Óleo – FPD, o local de apoio mais próximo ao 

limite sudeste da Reserva Biológica do Guaporé, onde se localiza o MC. Daquele ponto, 

foi alcançado um antigo porto a cerca de 2 km do sítio, depois de mais cerca de 40 km 

subindo o rio Guaporé e o meandroso rio Branco. No entanto, naquela oportunidade não 

foi possível chegar ao local, devido à presença de uma manada búfalos nas imediações da 

área prevista para o desembarque. O guia, que sabiamente recusou-se a continuar, nos 

levou ao antigo local onde atracavam as embarcações que traziam e levavam recursos 

quando o sítio era ocupado pelos fazendeiros e onde havia o único caminho conhecido, 

que transpunha os extensos igapós da margem direita do baixo rio Branco; atualmente, as 

caraterísticas topográficas daquele local proporcionam um varadouro para os búfalos que 

cruzam o rio Branco em direção à T.I. Massaco, tornando o lugar praticamente 

intransponível sem o equipamento adequado. 

 

 
Fig. 16 Dispersão da população de búfalos na área da Rebio Guaporé. MC localiza-se na “área de 

ocupação densa”, classificação esta que seria dominante na extensão da Fazenda Pau D’Óleo. As 

manadas atualmente são distribuídas por mais de 70.000 hectares; somente na área da Rebio 

Guaporé a população que pode passar dos 6.000 indivíduos cobrindo sazonalmente uma área que 

atualmente ultrapassa 50.000 hectares, podendo expandir-se para outros 57.000 hectares (Bisaggio 

et. al. 2013). 
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Aquela etapa foi fundamental, não só para que fossem reconhecidas as 

características da região, mas também para que fossem estabelecidas as parcerias 

necessárias para execução dos levantamentos naquela área completamente inóspita. A 

propriedade da fazenda passou para o estado de Rondônia nos anos 2000 e hoje funciona 

como um posto avançado para o controle sanitário da fronteira, executando campanhas 

de vacinação contra a Febre Aftosa realizadas pela agência estadual Idaron em ambos os 

lados do rio. Serviu, na década passada, como base da operação para o manejo dos búfalos 

que, introduzidos na região desde a década de 1950, asselvajaram-se e multiplicaram 

rapidamente, ocupando áreas muito extensas (Figura 16). Nos trabalhos realizados 

posteriormente, a sede da Fazenda Pau D’Óleo (Figura 17) foi a base logística da equipe, 

servindo, inclusive, como laboratório para a curadoria inicial das amostras coletadas. 

 

 

 

 
Fig. 17   Sede da Fazenda Pau D’Óleo, julho de 2011. 
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II.V.II A Chegada em Monte Castelo 

A segunda tentativa para chegar ao local foi levada a cabo em julho de 2013, desta 

vez com financiamento da National Geographic Society e contando com a participação 

de Carlos Zimpel e Eduardo Neves. Com a ajuda de um dos trabalhadores da FPD, uma 

voadeira com motor de 40hp para foi utilizada para percorrer o trecho desde a sede 

fazenda até as proximidades do sítio, o que fez a viagem muito mais rápida do que em 

2011. 

Para acessar a área de implantação do sambaqui, foram utilizados os mapas das 

publicações de Eurico Miller e as imagens de satélite atuais, onde pode ser vista uma ilha 

florestada que se destaca no meio das áreas de campos alagáveis. Para chegar à planície 

de inundação, atravessa-se um trecho de igapó, a partir do qual abre-se o pantanal 

propriamente dito, que, naquele período, ainda mantinha águas paradas em lagos que 

atingiam, por vezes, mais de um metro de profundidade. A área descampada é recoberta 

por um tipo de gramíneas muito altas e arbustos espinhosos, dificultando o acesso. Na 

oportunidade, não haviam búfalos próximos à área do desembarque e dois cachorros da 

FPD foram utilizados para afugentar os animais do caminho. 

O local foi redescoberto cerca de uma hora depois de iniciada a prospecção. 

Enquanto era aberto o caminho entre a vegetação arbustiva que beira o pantanal seco, os 

cães começaram a perseguir dois cervos, que saltaram à frente da equipe. O movimento 

dos animais chamou a atenção para uma grande ilha florestada à frente, sobressaindo na 

paisagem completamente plana: era o sambaqui Monte Castelo. Ao chegar no local, as 

conchas e fragmentos da cerâmica bacabal abundavam em superfície a estratigrafia do 

sítio estava exposta em perfis criados por árvores caídas. Como mencionado antes, 

durante as primeiras pesquisas nos anos 1980, o local era utilizado como curral para o 

gado branco que ali havia e toda a superfície do sítio era limpa. Em 2013, depois de quase 

três décadas de abandono, árvores altas e arbustos grossos haviam coberto todo o lugar. 

Foram encontrados diversos sinais de que o local vem sendo visitado periodicamente e 

uma fogueira e algumas estruturas de beneficiamento da caça recentes ali estavam, 

provavelmente, deixadas pelos índios Tupari, ou mesmo pelos isolados da TI Massaco, 

cujas terras foram sobrepostas pela demarcação da ReBio Guaporé. Uma breve inspeção 

revelou o local da escavação principal de Miller (C4), na forma de uma depressão 
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profunda no topo do sítio, arredondada pelos desbarrancamentos dos perfis, ao lado de 

um montículo criado pelo acúmulo do solo escavado. 

Foi então realizado o levantamento topográfico do sítio (Figura 18), no intuito de 

obter a maior quantidade de informações possível, no exíguo tempo disponível, que 

fundamentasse a estratégia para as escavações do ano seguinte. Os resultados revelaram 

uma ilha no meio do pantanal com cerca de 160 metros de comprimento em seu eixo 

principal e 630 centímetros de altura máxima em relação à cota da área inundável, 

fortalecendo a hipótese de que a parcela mais antiga do Monte Castelo se encontra 

enterrada em relação à superfície atual do entorno e, assim, boa parte do sambaqui já não 

pode mais ser observada na paisagem. A geomorfologia local parece indicar que este fato 

se deve, por um lado, ao intenso processo de sedimentação que ocorre no pantanal em 

razão da deposição de materiais que é intensificada pelo relacionada aos regimes 

extremos de seca e cheia, e, por outro, ao afundamento do sítio, ao longo dos milênios, 

em sua base de solo hidromórfico e pouco compacto. 

 

 

Fig. 18 Topografia do sítio arqueológico Monte Castelo em julho de 2013, modelo 3D (m). 
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A partir dos dados coletados em 2013, foi programada a reabertura das escavações 

no sítio para o mês de fevereiro de 2014, no auge da estação chuvosa, a fim de acessar 

aproveitar as facilidades do deslocamento por embarcações, que quando as águas estão 

em seu nível máximo, permitem a navegação até o sopé do sambaqui (Figura 19). 

 

 
Fig. 19 Contraste no acesso ao sítio entre as estações seca e chuvosa. (Fotos: Eduardo Neves) 

 

 

II.V.III         As Escavações de 2014 

 

Em fevereiro de 2014, com uma equipe maior3 e com as autorizações publicadas, 

foram iniciadas as escavações no sítio Monte Castelo. Na tentativa de explorar os 

resultados do trabalho anterior de Miller, a sua escavação principal foi reaberta, 

procurando evidenciar os perfis in situ. Foram utilizadas duas estratégias: o trabalho foi 

rápido nas áreas onde haviam perturbações claras causadas pelas escavações prévias e o 

mais cuidadoso possível nos locais considerados intactos, ou mesmo duvidosos. Logo 

tornou-se fácil estabelecer as diferenças entre os contextos: as camadas preservadas 

apresentam uma ordem estratigráfica facilmente verificável através, por exemplo, do 

alinhamento horizontal paralelo entre estratos, enquanto que nas áreas perturbadas não 

podem ser observadas tais características (Figura 20). 

 

 

                                                             
3 Carlos Augusto da Silva, Carlos Zimpel, Eduardo Neves, Francisco Pugliese, Gabriela Prestes Carneiro, 

Gilberto Rodrigues de Oliveira, Myrtle Shock e Tiago Hermenegildo. 
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Fig. 20 Croqui das intervenções em MC. As unidades marcadas em cinza indicam a localização 

aproximada do Corte 4. O marrom indica as áreas com escavação em andamento desde 2014 e que 

apresentavam diferentes graus de preservação de suas estruturas arqueológicas. Valores azuis são 

indicam as cotas topográficas iniciais das escavações (mm). 

 

Nos contextos perturbados, o material foi simplesmente retirado para fora da área 

da escavação original. Nos contextos preservados, foram seguidos níveis artificiais de 10 

centímetros, enquanto eram registradas as características dos estratos naturais do sítio. 

Nos casos em que poderiam ser notados, as interrupções, os contatos ou as transições 

entre camadas foram detalhados para orientar a escavação. O controle estratigráfico foi 

feito com uma estação total, após ser definido um zero absoluto, válido para todo o sítio, 

e que será deverá ser seguido em escavações futuras. Todo o material coletado foi 

registrado por meio de números de proveniência, acondicionado e enviado para São Paulo 

(MAE/USP). A estação chuvosa também permitiu que fosse executada uma metodologia 
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minuciosa para a recuperação de macro-vestígios, com peneiramento molhado por três 

malhas diferentes, a fim de recuperar esses materiais que normalmente não detectados em 

metodologias à seco com peneiramento único. 

Os principais objetivos da escavação 2014 foram adquirir dados estratigráficos e 

coletar amostras iniciais, particularmente nos contextos de produção antiga de cerâmica 

(ca. de 4.000 anos A.P.) e onde são encontrados os primeiros sinais de formação antrópica 

do solo (ca. de 8.000 anos A.P.). Ao final da temporada de campo, a escavação 

encontrava-se com 400 centímetros de comprimento, 300 centímetros de largura e 465 

centímetros de profundidade, considerando-se ambos os estratos arqueológicos, entre 

preservados e perturbados (Figuras 21 e 22). Uma vez que a intervenção de Miller foi 

afunilada no sentido SE, toda a trincheira N1010 apresentava material in situ ao final 

dessa etapa. Não foi possível chegar à base do sítio, uma vez que, devido à estação das 

chuvas e ao lençol freático elevado, a escavação começou a minar água a partir dos 

450cm. 

 

 

Fig. 21 Aspecto geral da área de escavação (vista ao leste) ao final da reabertura do “Corte 4” (-

4,65cm) em 2014. 
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Como esperado para um sambaqui, as excepcionais condições de preservação da 

matéria orgânica permitiram o registro de diversos tipos de vestígios florísticos e 

faunísticos associados às camadas arqueológicas. Na Camada D, que está associada a um 

pacote cerâmico de ca. de 3.500 - 4.000 anos A.P., foram exumados dois sepultamentos 

humanos, um adulto e um infantil. O indivíduo adulto não foi ainda completamente 

recuperado, mas, a partir da sua porção já escavada, foi identificado o sexo (m), em um 

enterramento direto de um indivíduo completamente articulado. Um crânio de veado com 

boa parte da galhada ainda preservada estava colocado sobre o braço esquerdo e muitos 

outros artefatos foram encontrados em associação ao esqueleto – como um instrumento 

de dente de roedor e arranjos circulares de conchas – indicando a realização de um ritual 

sofisticado para o enterramento daquele indivíduo. A criança foi, da mesma maneira, 

sepultada articulada e de maneira direta, mas em posição distinta e com outros tipos de 

artefatos associados. 

Outro dado relevante, é que os estratos arqueológicos inferiores do Monte Castelo 

– incluindo aqueles com uma matriz fundamentalmente composta de material 

malacológico e aqueles com uma maior densidade de solo muito escuro – são marcados 

por um aumento significativo na presença de endocarpos de palmeiras de diversas 

espécies. A identificação das espécies no âmbito do PMG permitirá uma análise de dieta 

e os paleoambientes poderão ser melhor conhecidos em relação às estratégias para a 

aquisição de alimentos ao longo de, praticamente, todo o Holoceno. 

As amostras de todas as camadas mostraram uma quantidade surpreendente de 

vestígios de enguias (Synbranchus sp.), um peixe que depende de condições climáticas 

mais úmidas para sobreviver e que não é um animal migratório. A descoberta de uma 

intensa exploração deste animal pode ser investigada em relação aos paleoclimas 

regionais e a possíveis mudanças culturais, notadamente em relação à mobilidade dos 

povos pretéritos que habitaram aquela região. Além disso, as identificações taxonômicas 

mostraram que a biodiversidade de animais aumenta no sentido das camadas mais 

profundas para as camadas superiores, indicando que as técnicas de captura de animais 

mudaram significativamente (Carneiro 2018, em preparação). Sinais dessas mudanças 

puderam ser observados nas diferenças entre os pacotes datados do Holoceno Médio, 

onde a especialização na obtenção e utilização de recursos faunísticos específicos parece 

ser a explicação mais plausível para a presença de estruturas e pacotes arqueológicos 
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compostos, quase que em sua totalidade, por material malacológico utilizado como 

material construtivo. 

 
Fig. 22 Registro fotográfico dos perfis. Esq: N1010-1/E1009/10, perfil N (2014, fotos Carlos Zimpel, 

montagem Francisco Pugliese); Dir: Corte 4, perfis N/E (Miller 2009). 
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Fig. 23 Topografia do sambaqui Monte Castelo com unidades de escavação em vermelho. 

 

 

II.V.IV         Etapa de 2015 

  

Os levantamentos realizados por Miller (Figura 24) haviam demonstrado o alto 

potencial para a prospecção de novos sítios arqueológicos na bacia do baixo rio Branco, 

uma vez que os resultados obtidos podem representar o achado de um dos mais antigos 

sistemas de assentamento conhecidos na Amazônia. Ao longo de 12 km da margem direta 

do Rio Preto (paranã que liga dois pontos da margem direita do rio Branco), outros seis 

sítios arqueológicos foram por ele detectados (RO-PN-09 a 15); a escavação desses locais 
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evidenciara correlações culturais entre essas áreas e o Monte Castelo e a variabilidade no 

registro arqueológico encontrado indicou que esses locais potencialmente 

desempenharam funções específicas construção da paisagem pelas populações pretéritas 

do médio rio Guaporé. Não foram apresentadas informações mais detalhadas nas 

publicações, mas a presença de fragmentos cerâmicos – e líticos, alguns casos – 

associados a matrizes de solo antrópico são citadas como algumas das características 

desses locais. 

 

 
 

Fig. 24 Área do levantamento realizado por Miller entre meados dos anos 1970 e 1980, com a 

plotagem dos sítios pesquisados à época. Em amarelo, a localização do Sambaqui Monte Castelo.  

 

 

Em novembro de 2015, foi realizada uma nova prospecção pelas áreas da Fazenda 

Pau D’Óleo e da ReBio Guaporé, na tentativa de: 

1. Reencontrar algum dos sítios registrados na área do Monte Castelo; 

2. Localizar potenciais novos sítios arqueológicos em áreas que não haviam sido 

prospectadas anteriormente. 

Esses objetivos específicos foram estabelecidos em relação a um objetivo geral 

daquela etapa: refinar o conhecimento sobre os padrões de assentamento regionais 
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investigando sua relação com as características fitogeográficas e geoambientais 

específicas do Pantanal do Guaporé. Para tanto, foi escolhido um período do ano em que 

a área alagável encontrava-se predominantemente seca, de maneira que fosse possível o 

deslocamento por terra entre as “ilhas” de mata ou áreas mais elevadas que poderiam ter 

albergado os assentamentos, ou mesmo onde pudessem ser encontrados quaisquer tipos 

de vestígios de alterações antrópicas da paisagem. 

Foram percorridos mais de 200Km entre os pontos selecionados para verificação. 

Se, por um lado, as características inóspitas daquele ambiente dificultaram muito, ou 

mesmo impossibilitaram, a chegada por terra às áreas mais afastadas, onde estão as 

grandes ilhas de terra firme que foram registradas como sítios cerâmicos (p.e. Ilha do 

Antelmo, Ilha Pau D’Óleo), foram verificadas inúmeras pequenas ilhas que haviam sido 

localizadas por imagens de satélite ou que foram sendo encontradas ao longo dos trechos 

percorridos e um sem-número de pontos espalhados pelo pantanal tiveram a superfície 

com solo exposto verificada na busca de vestígios discretos naquelas áreas. Os resultados 

preliminares apontam no sentido de ocupações muito distintas, nessa área da margem 

direita do médio Guaporé, daquelas que têm sido registradas no lado boliviano do rio. 

Muitas das pequenas ilhas que foram localizadas pelas imagens, por se parecerem com a 

imagem do SMC, quando são alcançadas por terra podem se revelar como depressões 

cobertas por buritis e esse tipo de feições fitogeográficas têm apresentado muito baixo 

potencial arqueológico. Nenhum vestígio foi encontrado pela equipe nesse tipo de local 

e considerando a acelerada dinâmica da geomorfologia da região pode-se afirmar que há 

pouca, ou nenhuma, relação entre essas feições e as ocupações pretéritas da área. 

Os resultados apontam na direção da excepcionalidade do sítio Monte Castelo – e 

para a marcada presença dos vestígios arqueológicos em outros locais que sejam 

verdadeiras ilhas de terra firme, onde ocupações mais prolongadas parecem ter deixado 

uma maior quantidade de rastros desses assentamentos na forma de artefatos e paisagens 

intensamente manejadas. 
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II.V.V As Escavações de 2016 

 

Na continuidade das escavações (Figura 23) pudemos verificar a existência de 

uma gama variada de estruturas e feições arqueológicas e, em pelo menos duas camadas, 

o material escavado denotava ter sido depositado pela superposição intensiva de camadas 

relativamente finas de material malacológico triturado (E, I e L), em contextos de 

ocupação intensa em que o artefatual cotidiano e o resultado do pisoteamento e da limpeza 

do local ficaram registrados em um solo muito compacto, composto predominantemente 

por conchas de Uruá calcinadas e concrecionadas. Esses solos diferem fortemente das 

demais camadas onde predomina esse tipo de material malacológico, onde os espécimes 

são encontrados bem preservados, em camadas inferiores mais queimados e mais 

fragmentados, em associação comum a outros tipos de vestígios faunísticos (K, M e N), 

enquanto que em camadas superiores (F e H) estão quase intactos e parecem não ter sido 

expostos ao fogo, como se tivessem sido depositados em poucos eventos construtivos. 

Como é comum neste tipo de sítio, o intercalar de camadas construtivas e 

ocupacionais é uma característica de MC4. Mais datações serão produzidas para o 

refinamento da cronoestratigrafia aqui apresentada, mas a escavação cuidadosa desses 

contextos tem permitido evidenciar uma intrigante variabilidade nos conjuntos de 

vestígios arqueológicos que os compõem. Em relação à porção basal do sítio, chamam a 

atenção as características ocupacionais das camadas K, L, e M. Muito distintas em relação 

à camada superior J – predominantemente composta pelo depósito de uma matriz muito 

escura assemelhada à estrutura de aterro, farta de material arqueológico, mas com quase 

nenhuma feição discreta que pudesse ser escavada separadamente –, as camadas K e M 

são compostas de material malacológico abundante, associado a outros restos faunísticos 

em estruturas que resultam de áreas de cozimento de alimentos que predominaram nesta 

porção do sítio naquele período. São divididas pela camada L, como visto acima, muito 

consolidada, mas onde também são encontradas feições resultantes de buracos de estacas 

e postes em associação às estruturas de combustão. É notável a continuidade da utilização 

da porção norte da quadra como área de processamento de alimentos durante o período 

de formação dessas camadas. 

                                                             
4 A caracterização das camadas do sítio será apresentada em detalhes no Capítulo IV. 
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Fig. 25 Perfil das escavações em andamento no sítio Monte Castelo: a. Pingente lítico, b/c. 

Sepultamento 2; d. Borda cerâmica Sinimbu; e. Parede cerâmica roletada Sinimbu; f. Parede 

cerâmica Sinimbu; g. Sepultamento 1; h. Borda Bacabal; i. Cerâmicas Sinimbu in situ; j. Borda 

Sinimbu; K. Estrutura de combustão (Feição 11) e buracos de estacas (Feições 13, 14, 15, 19); l. Ponta 

óssea; m. Dentes humanos. 
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Escavamos até o momento até 6,30 e optamos por não fazer nenhuma intervenção 

rápida para avaliar a base do sítio uma vez que, considerando os dados estratigráficos de 

Miller (2009, 2013), já estamos no estrato base de sua escavação (Cupim) e parece mais 

produtivo aproveitar o 1m² para registrar detalhadamente os contextos ali depositados. 

Encerramos a escavação aos 6,3 metros de profundidade, uma vez que solo se apresentava 

extremamente húmido (mesmo com a descida das águas, o mound parece seguir o padrão 

que temos observado em outros sítios do SW amazônico onde essas estruturas retém água 

nos períodos secos) e remanescentes humanos estavam sendo encontrados (dois dentes). 

Nas escavações de Miller, sob a camada onde está a cerâmica Bacabal, foram 

classificados como pré-cerâmicos dois conjuntos de estratos arqueológicos, a fase 

Sinimbu e Fase Cupim (Miller 2009, 2013), esta última com datações que recuaram até 

9.300 cal A.P. As escavações do Corte 4 não puderam ser concluídas; naquela 

oportunidade Miller escavou 8 metros de profundidade praticamente sozinho e se viu 

forçado a parar por conta de uma crise de malária. No material publicado definiu esses 

três grandes grupos de camadas, as duas mais antigas pré-cerâmicas, entretanto, nas suas 

seriações, apresenta referências a vestígios cerâmicos nesses contextos, mas sempre os 

interpreta como material intrusivo, advindo de camadas superiores. 

Em um sítio como o Monte Castelo, onde em um período do ano constitui-se uma 

verdadeira ilha de terra firme, a ação de agentes bióticos na formação do registro 

arqueológico deve ser cuidadosamente considerada. Colocado isto em favor da 

interpretação anterior, as escavações controladas realizadas nas unidades N1010/E1009-

10 demonstraram claramente material cerâmico in situ. A escavação da camada J em 2014 

já apresentara material cerâmico, mas os contextos onde foram encontrados os vestígios 

e as características construtivas daquela camada poderiam, talvez, colocar em dúvida a 

antiguidade desses achados. Quando foram iniciadas as escavações da camada K no início 

da etapa de 2016, foram evidenciadas diversas feições, entre elas 4 buracos de estacas, 2 

buracos de postes e 1 estrutura de combustão (Figura 25.K), e, em concentração na porção 

centro-norte da quadra, foram encontradas também fauna calcinada em associação com 

fragmentos cerâmicos. Nesta camada, pôde ser registrado um contexto bem definido para 

a área de processamentos de alimentos do sítio. Os resultados das análises geoquímicas 

serão apresentados no item IV.VII, mas a associação espacial entre buracos de estacas 

linearmente dispostos e a estrutura de combustão escavada parece confirmar quais eram 
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as atividades realizadas naquela área do sítio. Os macrovestígios faunísticos foram 

encontrados por toda a escavação da camada, mas em concentrações evidentes em 

associação com a fogueira. Especificamente, os resíduos dos alimentos que podem ter 

sido cozinhados nos fragmentos de vasilhames ali encontrados serão alvo de pesquisas 

futuras. Caso sejam encontrados vestígios que confirmem a utilização dessas cerâmicas 

para o processamento de alimentos, o material do Monte Castelo pode conter não só uma 

das mais antigas cerâmicas do continente americano, mas também a mais antiga 

tecnologia cerâmica associada a esses contextos, considerando que os dados conhecidos 

são sempre associados a outros tipos de utilização dos recipientes (Oyuela-Caycedo e 

Bonzani 2005, 2014). A presença de feições negativas poderia colocar em questão o 

deslocamento vertical dos fragmentos entre as camadas, não fossem as características 

tecnológicas das cerâmicas mais antigas muito distintas do material dos estratos 

superiores. 

Associadas às primeiras cerâmicas de MC, nas camadas da fase Cupim são 

visíveis registros de intensas atividades domésticas, tais como fogueiras, restos de fauna 

e cerâmicas temperadas com cauixi e areia, datadas até o momento entre 7.800 e 6.000 

cal aAP.  Após esse período, há a construção de espessas camadas de terra e de conchas 

da fase Sinimbu e, ao redor de 4.300 AP, aparecem as primeiras cerâmicas associadas à 

fase Bacabal. Nos contextos onde são encontradas estas cerâmicas também há expressiva 

variabilidade na indústria lítica, além de alta densidade de macrovestígios de plantas e de 

fauna, incluindo conchas de gastrópodes inteiras e fragmentadas, ossos de quelônios, 

cervídeos, roedores, répteis, diversas espécies de peixes e algumas conchas de moluscos 

bivalves. Há vestígios tanto do consumo destes animais, quanto do uso de partes de seus 

esqueletos para preparação de utensílios como adornos, espátulas, agulhas e anzóis. Os 

sepultamentos são recorrentes; as covas são demarcadas com contornos ou aglomerações 

de conchas e contam com variado acompanhamento funerário. 

O surgimento da cerâmica Bacabal e da diversidade de contextos que a 

acompanham marca um período em que intensas alterações na paisagem foram realizadas 

pelas comunidades que ocupavam o sambaqui. Durante aquele período densas camadas 

foram formadas, enquanto que o paleocanal situado ao lado do sítio passou a se configurar 

como um lago represado que, garantindo a presença de um microambiente 

aquático/pantanoso relativamente estável durante todo o ano, possibilitou a intensificação 

na exploração e no manejo de diversas espécies vegetais e animais, cujos vestígios 
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encontrados no sambaqui passam, então, a apresentar uma expressiva maior diversidade 

de espécies exploradas, algumas que passaram por tal intensificação no uso que adquirem 

características de espécies domesticadas (Hilbert et al. 2017). A escavação da área do 

lago, ao passo em que forneceu o material necessário para a construção de novas 

estruturas sobre o mound, também contribuiu para a formação de uma barragem a leste 

do sítio, resultando na reconfiguração da topografia do paleocanal pelo intenso manejo 

da paisagem local (Figuras 26 e 27). 

Serão necessárias datações das estruturas e dos paleossolos para confirmar essa 

hipótese, mas a junção entre a estratigrafia e a topografia atual da área em que o sambaqui 

está implantado indica que, no início, a ocupação do sítio se deu à margem do paleocanal 

do rio Branco, em uma área naturalmente elevada (dique) e que passou então a receber 

sedimentos provenientes das atividades humanas no local. Com o deslocamento do trajeto 

do rio para a oeste, o canal abandonado foi usado para a coleta de solo para a construção 

das camadas de terra do sítio. Essa prática na construção de mounds foi amplamente 

observada nos Llanos de Moxos (Lombardo e Prummers 2012), onde foi encontrado um 

padrão de associação entre feições negativas no terreno, paleocanais e as monumentais 

construções monticulares do leste da região, como a Loma Salvatierra. 

 

 

 
Fig. 26 MC, lago e rio Branco. 

 

A análise da sequência histórica de imagens de satélite disponível demonstra que 

o curso do rio Branco está em deslocamento a leste, uma vez que os seus paleocanais 
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estão dispersos pelas imediações da sua atual margem direita e a presença de canais 

recém-abandonados nessa área denota que esse movimento continua nos dias atuais. O 

paleocanal que margeia o sítio indica que a ocupação daquele local já se deu, em algum 

momento no passado, em um contexto de beira-d’água, provavelmente quando o curso 

do rio Branco estava onde hoje é o seu paranã (braço), localmente chamado igarapé Preto. 

O que se pode observar pelas imagens de satélite é que esse movimento O-E da drenagem 

do rio Branco ocorre em conjunto com o movimento N-S do rio Guaporé, cuja 

concentração de paleomeandros na sua margem direita é uma das principais 

características formadoras dos baixios do PG. Na área da desembocadura do rio Branco 

esse deslocamento é evidente e hoje há um pequeno curso d’água intermitente que 

deságua ao lado da sede da Fazenda Pau D’Óleo, que marca a localização de um 

paleocanal ainda mais antigo daquele rio. Se por um lado o aumento do volume de águas 

durante o Holoceno Superior (Capítulo IV) parece ter causado uma redução na 

sinuosidade do rio Guaporé nos últimos milênios, por outro, os canais abandonados a 

norte do seu curso atual e a sedimentação do PG levaram a um aumento da sinuosidade 

do Rio Branco, um movimento que foi progressivamente intensificado durante seu 

deslocamento a leste pelas mudanças climáticas e geomorfológicas ocorridas ao longo do 

Holoceno. 

MC registrou vestígios dessas mudanças, ao menos, durante oito milênios. A 

Figura 27 apresenta um modelo cronológico das principais alterações ocorridas na área 

do sambaqui Monte Castelo durante a sucessão de ocupações que marcam a história do 

lugar. Estabelecido a partir das datações obtidas por Miller (2009) e pelos resultados das 

pesquisas em curso, o modelo sintetiza a relação entre a cronologia disponível e os dados 

paleoambientais da região, fornecendo um cenário para o teste de hipóteses sobre as 

variações locais no clima e a antiguidade e a intensidade das intervenções humana na 

configuração da paisagem local. Trata-se de a reconstrução hipotética da configuração 

topográfica da área do sambaqui e do lago, a partir da topografia atual e em relação aos 

possíveis cenários paleoambientais, considerando os dados disponíveis para a região. 

As datações do Corte 1 – C1 de Miller (2009) revelam algumas pistas sobre a 

intensificação do manejo da paisagem do sambaqui Monte Castelo. A explicação mais 

plausível para a inversão encontrada (Figura 15) parece estar relacionada à escavação do 

paleocanal que margeia o sítio, que proporcionou o material para a construção da 

barragem para o represamento de água no lago durante as estações secas, ao passo em 
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que eram formadas as camadas arqueológicas construtivas, notadamente do período 

Sinimbu Tardio em diante. As datações da base do C1 estão em 3.831±266 cal aAP, 

enquanto o topo da escavação foi datado em 4.931±365 cal aAP. Estas datas coincidem 

com o início da formação das camadas ocupacionais do período Bacabal (3.990±95 cal 

aAP) e com a base da primeira grande camada construtiva (J) do sítio (5.180±130 cal 

aAP); sendo assim, parecem demarcar a construção da barragem e situam 

cronologicamente a intensificação na alteração da paisagem local no mesmo período em 

que diversas mudanças aparecem na estratigrafia e na cultura material do sambaqui. 

Segundo os dados de Miller e as novas datas obtidas pelas escavações em curso, entre 

cerca de 8.000 e 5.000 cal aAP o aterro inicial de Monte Castelo estava assentado ao lado 

do leito do rio Branco, sobre um dique marginal que foi reocupado de maneira 

relativamente constante desde, ao menos, 7.800 cal aAP. A estratigrafia registrada (Figura 

25) indica que naquele período inicial os materiais construtivos predominantes eram as 

areias e argilas do entorno do mound e análises antracológicas preliminares indicam que 

a vegetação dos arredores do sítio era composta por cerrados e matas de galeria (Bachelet, 

comunicação pessoal). 

Os dados indicam que, durante aquele período, o ambiente foi predominantemente 

mais seco que atual e que ainda não havia se desenvolvido o regime de cheias e secas 

extremas, característicos do PG. A ocupação do local se deu em um ambiente estável e 

que fornecia acesso fácil a um repertório diversificado de recursos, proporcionado pela 

localização privilegiada em relação ao rio Guaporé, aos campos e cerrados do rio Branco, 

e às áreas mais elevadas que podiam ser acessadas seguindo o médio e alto rio Branco, 

em direção à Chapada dos Parecis. 
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Fig. 27 Modelo cronológico de formação do sambaqui e estruturas associadas. 
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Após o período inicial da ocupação do sítio, as camadas O a K marcam um período 

de mudanças ambientais que proporcionaram o aparecimento no registro arqueológico de 

uma maior variedade de animais aquáticos e as concentrações de conchas de gastrópodes, 

que aparecem então associadas a contextos de preparação e consumo de alimentos. A 

camada L corresponde a um piso ocupaional, com diversas feições de buracos de estacas 

e fogueiras repletas de vestígios botânicos e faunísticos. É a última camada discreta do 

conjunto de estratos de cerca de 10-20cm que formam o pacote mais antigo do sítio e está 

superposta por uma camada de conchas com terra preta que foi extremamente alterada 

antes da construção do imenso aterro representado pela camada J. É possível que nesse 

período tenha se intensificado o processo local de mudança do curso do rio Branco, com 

o abandono gradual do paleocanal que margeia o MC. O microambiente criado por esse 

meandro recém abandonado (oxbow lake) potencializou a exploração de recursos 

diversificados ao longo de todo o ano, mesmo nos períodos mais secos, e essa nova 

característica do sítio, potencializada pelas condições climáticas mais úmidas ao 

desenrolar do Holoceno Médio, possibilitou que ocupações mais numerosas e 

permanentes se instalassem no sítio. É nesse contexto que aparecem os primeiros 

fragmentos de vasilhames cerâmicos em Monte Castelo, após um período inicial em que 

esta tecnologia já estava presente, mas era ainda utilizada para a produção de artefatos 

mais simples, como bolotas e placas cerâmicas. É possível que alguns destes itens sejam 

relacionados ao cozimento de alimentos, como peças cerâmicas aquecidas para utilização 

como bases para a preparação de assados. Algumas marcas encontradas podem também 

estar relacionadas ao seu uso como componentes de instrumentos compostos, 

principalmente como pesos para redes de pesca, mas também há diversos fragmentos de 

estruturas de combustão (tremps), que são encontrados ao longo de toda a estratigrafia do 

sítio, até o período Bacabal Tardio. O desenvolvimento das análises aqui propostas 

proporcionará um melhor entendimento sobre a funcionalidade desses artefatos e sobre 

os contextos em que são encontrados. 

Ao redor de 5.000 cal aAP mudanças intensas ocorrem na configuração 

topográfica do sítio arqueológico e de seu entorno. O que antes era um pequeno mound – 

principalmente formado por contextos ocupacionais e pela acumulação de material para 

a formação e manutenção de uma plataforma de ocupação acima da cota de inundação do 

pantanal –, após a construção da camada J torna-se um grande aterro de mais de 3 metros 

de altura, que passa a receber a acumulação de conchas de gastrópodes de maneira intensa 
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e onde novos contextos ocupacionais se instalam. Duas datas disponíveis para a camada 

G (Miller 2009: SI6848, SI6852) e uma para a base da camada J (Beta408414) situam a 

construção do aterro para o período compreendido entre 5.200 e 5.000 cal aAP. 

Entretanto, se considerarmos a estratigrafia abarcada por estas datações, o que esses dados 

indicam é que a construção da camada J foi algo que se deu rapidamente, no início de um 

período de formação de camadas construtivas cujo evento fundador foi a elevação de um 

grande aterro argiloso, sobre o qual se assentaram as primeiras ocupações sambaquieiras, 

produtoras das camadas H e I. Esta hipótese é reforçada pelo fato de que a Camada I é 

formada pela superposição de várias camadas de espessura centimétrica, que parecem 

corresponder a seguidos pisos ocupacionais, gradualmente depositados sobre a primeira 

camada formada por montículos de conchas. Essa primeira camada, estratigraficamente 

denominada como H1, corresponde ao início do período em que se intensificou a 

atividade de acumulação de conchas, não só na forma de estruturas discretas, mas também 

como o material construtivo predominantemente utilizado no sítio. 

Entre 5.000 e 3.800 cal aAP foi intensificado o manejo da paisagem no entorno 

do sambaqui e a construção de uma barragem garantiu o melhoramento do 

aproveitamento do lago formado na área escavada para a construção da camada J, 

permitindo que a água permanecesse acumulada durante todo o ano, mesmo com a alta 

variação sazonal na disponibilidade hídrica do ecótono que então se configurava na região 

dos Llanos de Moxos e entorno. A inversão estratigráfica evidenciada pelas datas obtidas 

no Corte 1 de Miller (2009) situa o início da construção do dique em, ao menos, 3800 

aAP. Naquele período o sambaqui já adquirira as dimensões monumentais que garantiram 

a ocupação permanente do local, mesmo nos períodos de cheias, e massivas camadas de 

conchas foram então construídas, aumentando expressivamente o volume do sítio sobre 

as primeiras construções sambaquieiras, seladas pela camada G. A diversificação das 

atividades realizadas no sítio está marcada na riqueza da variabilidade artefatual, que 

aumentou significativamente após o surgimento da cerâmica Bacabal durante os últimos 

séculos do quinto milênio antes do presente. Análises de fitólitos das camadas Bacabal 

demonstram que o microambiente criado no paleocanal do rio Branco pela intensificação 

do manejo da paisagem naquele período coincide com o surgimento no registro 

arqueológico de vestígios de novas variantes das espécies silvestres utilizadas, que 

passam então a apresentar características de espécies domesticadas, como o que acontece 

com o arroz selvagem (Hilbert et al. 2017). 
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O cultivo dessas espécies vegetais, aliado ao incremento da fauna no local, indica 

que as pessoas que habitavam o sítio durante a formação das camadas onde há a cerâmica 

Bacabal utilizaram, mantiveram e melhoraram as áreas aterradas por seus antecessores, 

talvez até o desaparecimento dessa tecnologia, ao redor de 700 cal aAP. As expressivas 

inovações que acompanham o surgimento dessas ocupações, cuja complexidade da 

tecnologia cerâmica já em seus primeiros vestígios, parecem indicar que uma nova 

população se instalou na região. É possível que os habitantes de Monte Castelo, após 

milênios de experimentação com essa tecnologia, passaram a adotar inovações trazidas 

por contatos com populações de outros locais. Entretanto, as camadas onde estão 

depositadas as cerâmicas Bacabal apresentam diversas outras inovações culturais, não só 

na forma de artefatos antes desconhecidos, mas também como técnicas de sepultamento 

direto dos indivíduos em covas, com acompanhamentos funerários na forma de 

aglomerados de conchas, no lugar das grandes estruturas de material malacológico 

construídas no período anterior. De fato, a partir do final do Holoceno Médio, o topo de 

Monte Castelo é composto por um mound erigido em terras pretas, onde áreas de 

atividades e contextos funerários podem ser encontrados em associação aos vestígios das 

mais densas populações que já habitaram o local. Durante esse período, o manejo da 

paisagem atingiu o ápice da interação entre humanos e o ambiente e a fartura de recursos 

proporcionada pelas intervenções na topografia e potencializadas pelas condições 

climáticas que acompanharam o desenvolvimento da hidrogeomorfologia do Pantanal do 

Guaporé parece ter dado sustentação a uma ocupação humana que se assentou em alguns 

sítios ao longo da bacia do baixo rio Branco. Miller localizou uma sequência de sítios que 

acompanham a margem direita do paranã do rio Branco e algumas datas obtidas em ilhas 

indicam a presença de um antigo sistema de assentamento regional. Como será visto 

adiante, a geoquímica das cerâmicas parece validar esta hipótese. 

As características do terreno indicam que, com o final dessa ocupação mais 

intensa, cessaram as atividades de manutenção do dique que garantia barragem do lago, 

o que levou à erosão dessa estrutura até a configuração da topografia atualmente 

observada. Ainda hoje, as condições para a reprodução de diversos animais e plantas 

aquáticos na área do lago e adjacências são excepcionais e, aliadas à topografia 

privilegiada do sítio, essas características parecem ter garantido a continuidade da 

ocupação daquele lugar desde o início do Holoceno Médio. As populações locais foram 

e vem sendo atraídas pela paisagem monumental daquele sítio e, neste momento, o lugar 
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está inserido em um conflito territorial que se estende desde a demarcação das terras 

indígenas e unidades de conservação na região. 

 

II.V.VI A Visita à TI Rio Branco em 2016 

 

Nos anos 1950 algumas fazendas de gado se instalaram no médio rio Guaporé, 

com a criação de búfalos concentrada na fazenda Pau D’Óleo e de gado branco na fazenda 

Monte Castelo. Esta última teve sua sede construída sobre um sítio arqueológico e acabou 

por emprestar seu nome ao que viria a ser o maior sambaqui fluvial conhecido no sudoeste 

amazônico. Quando o pioneiro Eurico Theófilo Miller chegou à área no final dos anos 

1970, descobriu o sambaqui por indicação dos peões que ali trabalhavam e a estrutura da 

Fazenda Monte Castelo lhe garantiu o apoio logístico mínimo para a realização das 

escavações no começo dos anos 1980. O nome Monte Castelo se deve à topografia 

elevada do sítio em relação ao banhado que o circunda e foi escolhido como homenagem 

à participação de tropas brasileiras na tomada de Monte Castello (Apeninos Setentrionais, 

Bolonha - Itália) das tropas alemãs ao final da II Guerra Mundial. Foi um período em que 

os indígenas se viam impedidos de se assentar em MC, mas a lembrança daquelas 

pesquisas sobre os “antigos” feita pelo “alemão dos olhos de bola-de-gude” são vivas e 

ricas em detalhes nas histórias dos moradores da TI Rio Branco. 

Com a criação da Rebio Guaporé e diversas outras unidades de conservação 

durante as décadas de 1980 e 1990, as fazendas foram desativadas e o gado branco 

deslocado, enquanto o os búfalos foram abandonados no pantanal. Com a criação da Terra 

Indígena Rio Branco – TIRB, os indígenas passaram novamente a ocupar o sambaqui e o 

lugar readquiriu muito de suas funções tradicionais, mesmo estando dentro de uma 

reserva biológica federal que restringiu sua mobilidade e impediu o acesso a imensas 

áreas de seu território. 

O processo de demarcação da TIRB deixou de lado componentes centrais na 

história da ocupação desse território fora dos limites da TI. Tal como a "ilha" de Laranjal, 

a aldeia de Palhal – situada às margens do rio Branco, a jusante da TIRB, em um antigo 

assentamento reconhecido pelo valor de suas áreas pesqueiras e agrícolas – foi deixada 

fora da TI e dentro da Reserva Biológica de Guaporé (Rebio Guaporé). Esse foi o mesmo 
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destino do sambaqui Monte Castelo, que era frequentemente usado como assentamento 

sazonal, uma base para a caça e coleta no PG durante a estação seca e para a pesca e coleta 

durante a estação chuvosa. Também é um lugar estratégico na rota para Versalhes, uma 

aldeia indígena na margem boliviana do rio Guaporé, onde trocam barcos por recursos 

florestais da TI. Durante a estação seca, o sambaqui converte-se em um local privilegiado 

para a caça de grande porte, especialmente os cervídeos que povoam os campos e as antas 

que habitam os pântanos e igapós do rio Branco naquela época do ano. Mais ainda, o sítio 

faz parte de um sistema de assentamento que abrange literalmente todas as áreas acima 

da linha de água durante a estação úmida (as chamadas "ilhas"), lugares usados como 

acampamentos logísticos sazonais, mas também como cemitérios. 

Em outubro de 2016 visitamos algumas aldeias da TIRB (Palhal, Morro Pelado, 

Estaleiro, Cajuí, Castilho, Figueira, Colorado, Serrinha, Barranco Alto, São Luís e Bom 

Jesus), quando foi finalmente possível realizarem-se as consultas sobre a pesquisa 

arqueológica em MC e foram formadas as parcerias para a continuidade das pesquisas na 

região. Aproveitando o deslocamento pelo baixo rio Branco para acessar a Aldeia Palhal, 

foram realizadas 5 coletas de argilas para as análises geoquímicas (item IV.VII), em 

pontos selecionados nas barrancas à jusante do limite sul da TIRB onde foram 

encontrados materiais aptos para a confecção de cerâmicas. 

 

 

 

Fig. 28 Mapa dos sítios visitados e das argilas coletadas em 2016. 
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Capítulo III 

  

As Cerâmicas de Monte Castelo 

 

uma abordagem geoquímica para a caracterização de uma das 

sequências mais antigas das Américas 

 

 

III.I Introdução 

 

A base de dados utilizada para a caracterização das cerâmicas de MC foi 

construída por meio de uma abordagem geoquímica que associou análises isotópicas por 

espectrometria de massa às análises tecnológicas por lupa binocular e por Microscopia 

Eletrônica de Varredura – MEV e composicionais por MEV e Fluorescência de Raios X 

– FRX5. Adicionalmente, foram aplicadas análises de isótopos radiogênicos às 

cerâmicas6, as mesmas que foram utilizadas para o reconhecimento inicial da isoscape de 

Sr/Nd do PG por meio de análises de argilas coletadas em afloramentos do rio Branco, à 

jusante da TIRB (Figura 28). Com a finalidade de reconhecer as possíveis fontes das 

matérias-primas utilizadas para a confecção das cerâmicas arqueológicas da bacia do 

médio rio Guaporé, o trabalho de caracterização tecnológica em Monte Castelo foi 

voltado ao mapeamento das continuidades e mudanças na geoquímica dos artefatos ao 

longo da complexa estratigrafia do sítio, desde o aparecimento dos primeiros vestígios no 

início do Holoceno Médio, passando pelas mudanças registradas nas camadas Sinimbu e 

Bacabal antigo, até a dispersão dessa tecnologia pelo PG e para além dele. Foram 

analisados vinte e sete fragmentos encontrados ao longo de toda a estratigrafia escavada 

de MC e os resultados foram comparados em relação aos três períodos de ocupação do 

sítio, na tentativa de construir, ainda que preliminarmente, uma história dessa tecnologia 

sob a perspectiva dos materiais constituintes e das técnicas de manufatura dos artefatos. 

                                                             
5 Análises realizadas no Laboratório de Geocronologia do Instituto de Geociências da Universidade de 
Brasília. Técnicos responsáveis: Marcelo Soares (FRX), Luciana Alves Pereira e Matthew Brown (MEV). 
6 Idem. Técnicos responsáveis: Jeane Grasyelle e Luis Felipe Baumotte Osorio. 
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Dois outros fragmentos provenientes de sítios em ilhas onde ocorre a fase Bacabal foram 

também analisados, iniciando a contextualização dos dados isotópicos obtidos no 

sambaqui em relação ao cenário regional daquelas ocupações arqueológicas. 

Para o estudo das matérias-primas dos diferentes conjuntos cerâmicos foram 

escolhidas análises baseadas nos sistemas rubídio/estrôncio e samário/neodímio, uma vez 

que os princípios básicos da geocronologia dos isótopos desses elementos podem ser 

utilizados para a interpretação da composição química das cerâmicas em relação à idade 

geológica dos minerais constituintes das argilas. De maneira análoga ao que ocorre 

durante os processos de formação de rochas sedimentares, as razões isotópicas de Rb/Sr 

e Sm/Nd não se alteram durante a confecção ou a utilização dos artefatos cerâmicos 

(Carter et al. 2011, Pintér 2005), nem por processos pós-deposicionais (Price e Burton 

2004), o que torna essa abordagem muito útil para o estudo da proveniência dos materiais, 

pois agrega aos dados sobre a composição mineralógica das pastas a informação 

cronológica, conferindo maior precisão na identificação das matérias-primas utilizadas. 

 

 

III.II  Métodos 

 

Há poucos trabalhos sobre a geoquímica de isótopos de metais alcalinos-terrosos 

e terras raras para investigações sobre a proveniência de cerâmicas arqueológicas (Carter 

et al. 2011; Guzowska et al. 2003; Li et al. 2005, 2006; Pintér 2005; Makarona 2012), à 

despeito do potencial dessas análises ser conhecido há mais de vinte anos (Knacke-Loy 

1994, Knacke-Loy et al. 1995). Naqueles estudos pioneiros, foi determinada a origem de 

dezenas de vasos de oito fases cerâmicas de Tróia por meio do mapeamento das razões 

isotópicas de estrôncio, neodímio e chumbo (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, ¹⁴³Nd/¹⁴⁴Nd, ²ᴼ⁷Pb/²ᴼ⁶Pb) da 

pasta dos artefatos, por meio de uma estratégia analítica que está entre as mais utilizadas 

abordagens geoquímicas para a análise de proveniência dos sedimentos, desde o início de 

sua aplicação em estudos geocronológicos (Miller e O´Nions 1984; Nelson e DePaolo 

1988). Sua aplicação pela arqueologia guarda um largo e pouco explorado potencial, não 

só para a identificação de componentes exógenos nas argilas dos conjuntos cerâmicos 

estudados, como também para o estudo da mobilidade humana por meio do mapeamento 

da distribuição das áreas de coleta de matérias-primas para produção dos artefatos. 
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Desde a clássica abordagem isotópica realizada por Hastorf e DeNiro (1985) nas 

cerâmicas no vale do alto rio Mantaro, nos Andes Centrais Peruanos, as análises de 

isótopos leves nos resíduos encontrados em artefatos cerâmicos têm auxiliado na 

interpretação dos vestígios de utilização dos recipientes, complementando, ou até mesmo 

contrapondo, os dados isotópicos sobre dieta obtidos a partir de esqueletos humanos. 

Entre os isótopos pesados, as análises de estrôncio há muito são utilizadas nas pesquisas 

sobre mobilidade a partir de remanescentes humanos e essa abordagem tem gerado dados 

consistentes construídos a partir de contextos funerários de sambaquis litorâneos no 

Brasil (Bastos 2014, Bastos et al. 2011, Oppitz et al. 2015). Esses estudos se baseiam no 

fato de que, diferentemente do que ocorre com os elementos leves, quando a absorção do 

carbono e do nitrogênio pelos organismos leva ao seu fracionamento isotópico, o 

movimento do estrôncio pela cadeia alimentar não altera a razão entre os isótopos de Sr. 

Isso faz com que os sinais isotópicos de estrôncio nos tecidos duros dos animais sejam 

diretamente relacionados às características isotópicas da água e dos alimentos por eles 

consumidos (Haverkort et al. 2010). Assim, constitui um excelente marcador geográfico 

para a mobilidade humana por dois períodos específicos, uma vez que os dentes guardam 

as assinaturas isotópicas dos recursos consumidos ao longo de três a quatro primeiros 

anos de vida, quando ocorre a formação do esmalte (Avery 1992; Hillson 1996), e os 

ossos têm nos seus tecidos as características do estrôncio absorvido durante os dez últimos 

anos de vida dos indivíduos (Ortner e Putschar 1985). 

Estes estudos são possíveis porque o estrôncio (Sr) ocorre na forma de quatro 

isótopos, três estáveis (⁸⁴Sr, ⁸⁶Sr e ⁸⁸Sr) e um radiogênico (⁸⁷Sr), resultante do 

decaimento do isótopo radioativo do rubídio (⁸⁷Rb), um elemento que vem se 

concentrando nas rochas da crosta continental desde o início de sua formação, há cerca 

de 4,6 Ga. Durante o processo de cristalização, o rubídio tende a se concentrar nas rochas 

e assim é reduzida, ao longo da evolução do planeta, a abundância de ⁸⁷Rb do material 

magmático, enquanto que a crosta vem sendo enriquecida com esse isótopo radioativo. 

Isso faz com que, quanto mais antiga a formação do resíduo cristalino, maior a 

concentração inicial de rubídio. Considerando que a partir da fusão das rochas o ⁸⁷Rb 

passa a decair para ⁸⁷Sr segundo a meia-vida de 48,8 × 109 anos (Faure e Mensing 2005), 

o sistema Rb/Sr é um dos mais utilizados nos métodos de datação de amostras geológicas. 

Para ser determinada a concentração de ⁸⁷Sr, é estabelecida a relação entre este isótopo e 

um isótopo estável de estrôncio (razão ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr). Essa razão isotópica é utilizada como 
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uma medida para a abundância do isótopo radiogênico e a acurácia desse método para o 

estabelecimento de uma cronologia para a formação dos solos possibilita que seja 

reconhecido um verdadeiro genoma dos solos (e, por consequência, da água) de uma 

determinada região a partir do estabelecimento das razões isotópicas de estrôncio dos seus 

minerais constituintes. 

Complementarmente ao rubídio-estrôncio, o método samário-neodímio tem sido 

usado para a cronologia de rochas básicas e ultrabásicas, quando os resultados isotópicos 

de Sr podem ser alterados por recristalização por metamorfismo. A lógica para o 

estabelecimento de datações é a mesma, onde a diferenciação de rochas por processos 

magmáticos faz com que a razão 147Sm/144Nd seja empobrecida no material fundido e 

enriquecida no resíduo cristalino, por conta do fracionamento elementar que ocorre 

durante a formação da crosta terrestre. 143Nd é um isótopo radiogênico e a sua abundância, 

representada por meio da razão com o isótopo estável de 144Nd, resulta do decaimento 

alfa, por uma meia-vida de 106 x 109 anos, do isótopo radioativo 147Sm. O sistema Sm/Nd 

tem a vantagem de não ser alterado por processos químicos e físicos, fornecendo 

excelentes marcadores isotópicos para a cronologia e proveniência de materiais 

geológicos (Vergara et al. 1998), uma vez que as terras raras são pouco solúveis em 

condições superficiais (i.e. intemperismo). 

Em arqueologia, há estudos demonstrando que a razão isotópica 143Nd/144Nd pode 

ser utilizada, não só para distinguirem-se os artefatos exógenos e endógenos, mas também 

para a identificação de subconjuntos locais por meio da identificação de argilas 

provenientes de fontes distintas, mesmo em áreas próximas ou de geologia similar 

(Guzowska et al. 2003, Pintér 2005), confirmando que as análises isotópicas 

complementares são úteis para obter uma boa precisão na distinção entre fragmentos 

cerâmicos com características petrográficas semelhantes e avaliar com maior segurança 

a variabilidade das fontes geológicas dos materiais. 

Os dados isotópicos podem ser utilizados para criar grupos de referência para a 

distinção de cerâmicas, tanto em termos geográficos, quanto tecnológicos. Além disso, 

podem servir como parâmetros para o mapeamento da dispersão de atributos tecnológicos 

em nível regional, demonstrando, inclusive, como as técnicas de confecção dos artefatos 

podem ser ajustadas de acordo com a disponibilidade local de matérias-primas (Makarona 

et al. 2012). A avaliação dos locais de captação de recursos para a confecção das 

cerâmicas de Monte Castelo e a caracterização preliminar da cerâmica arqueológica do 
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PG tem por finalidade articular as informações disponíveis sobre essa tecnologia com os 

resultados do mapeamento geoquímico das argilas e das análises das amostras das pastas 

das cerâmicas da região. 

Para a preparação para análises isotópicas de estrôncio de fragmentos cerâmicos 

foi utilizado o protocolo adaptado de Carter et al. (2011). As amostras coletadas refletem 

a média da composição isotópica dos minerais que constituem as pastas e cada um desses 

componentes contribui para o valor final segundo sua abundância nas argilas utilizadas. 

Além deste, outros fatores que devem ser considerados como influenciadores dos 

resultados residem no input/output isotópico que pode ser proporcionado pelo 

componente antiplástico das pastas ou pelos materiais impregnados nas porosidades dos 

artefatos cerâmicos. Nas amostras analisadas de MC, os temperos predominantes foram 

o cauixi e areia e, uma vez que esses materiais são quase que inteiramente compostos por 

SiO2, sua presença não altera o resultado das análises de Sr e Nd. O método de extração 

da pasta dos fragmentos teve como um dos objetivos principais evitar a coleta das porções 

externas das cerâmicas, garantindo que os valores isotópicos obtidos pelas amostras 

pulverizadas sejam exclusivamente relacionados às argilas utilizadas para a confecção 

das cerâmicas de Monte Castelo. As amostras foram selecionadas seguindo a presença de 

pouca ou nenhuma evidência de utilização, reduzindo significativamente a possibilidade 

de “ruídos” provenientes de alterações composicionais devido ao uso. Esta estratégia 

favoreceu a seleção de amostras das paredes superiores, bordas ou gargalos onde não 

existiam marcas, impregnações ou incrustações. 

Nesta pesquisa, complementarmente às análises isotópicas e tecnológicas, para a 

caracterização dos conjuntos cerâmicos foram realizadas análises por FRX e MEV. O 

principal objetivo das análises por FRX foi produzir o perfil geoquímico das cerâmicas 

de Monte Castelo, possibilitando que a composição desses materiais pudesse ser 

comparada entre períodos de ocupação do sítio. As análises por MEV possibilitaram o 

reconhecimento da microestrutura da pasta das cerâmicas e da composição elementar dos 

minerais constituintes. A MEV também auxiliou na análise tecnológica realizada nos 

artefatos cerâmicos, possibilitando que a variabilidade dos vestígios fosse melhor 

avaliada, notadamente em relação à composição dos materiais antiplásticos presentes na 

pasta dos artefatos. Além disso, em associação com os dados de Loss of Ignition (LOI) 

obtidos por FRX, o imageamento por MEV proporciona uma boa resolução para as 

investigações sobre a temperatura - e as técnicas - de queima dos artefatos. Essas análises 
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complementares foram fundamentais para o estabelecimento de correlações entre os 

padrões geológicos regionais e o tipo de material encontrado nas argilas das cerâmicas, 

possibilitando que os conjuntos fossem caracterizados, não só em relação à identificação 

das possíveis áreas de coleta de matérias-primas, mas também em relação à história do 

surgimento e desenvolvimento da tecnologia cerâmica em MC e da formação das 

paisagens associadas. 

Para a preparação das amostras para análise das cerâmicas, após a limpeza a seco 

por jato de ar nos 29 fragmentos selecionados (26 de Monte Castelo, 2 da Ilha do Antelmo 

- IA e 1 da Ilha Pau D’Óleo - PD), o primeiro passo foi a produção de subamostras na 

forma de fragmentos de até 2cm, obtidos por fratura por pressão nas amostras iniciais 

sobre base de ágata. A partir da nova quebra na amostra mãe foi então realizada a 

produção do pó da pasta, produzido por perfuratriz elétrica com brocas diamantadas em 

escavações no núcleo dos fragmentos cerâmicos (largura da intervenção próxima ao 

diâmetro das brocas < 5mm). Este procedimento, ao passo que produziu os 300mg 

necessários para as análises isotópicas, foi ampliado nos fragmentos cujas dimensões 

permitiram a coleta de 12g de pó do núcleo para as análises por FRX, gerando 11 

subamostras. Para as análises por MEV, os perfis dos fragmentos onde foi exposta a 

estratigrafia pelas quebras frescas das cerâmicas foram recobertos por nanofilme de 

carbono, em um plano perpendicular às faces externas das peças, em uma estratégia 

analítica que garantiu uma abordagem abrangente do material, superando as limitações 

de tamanho das amostras para a preparação das lâminas petrográficas convencionais e 

possibilitando a análise das cerâmicas mais antigas, mesmo aquelas de tamanho muito 

reduzido. Além das amostras de MC e PD preparadas para análises de isótopos, foi 

também incluído um fragmento de borda de cerca de 5.500 cal aAP (Layer K), totalizando 

28 amostras analisadas por MEV, que resultaram em 168 imagens e 143 relatórios de 

EDS (espectroscopia de energia dispersiva em uma voltagem de 20/25 kV para medida 

elementos inorgânicos mais abundantes: Na, Mg, Mn, Al, Si, K, P, Ca, Fe, Sn, Zr e Ti) 

com mais de 700 spots com análises geoquímicas quantitativas válidas (Anexo). 

Durante as análises por MEV das pastas das cerâmicas foram registrados, em 

escalas que vão de 10µm a 500µm, quatro tipos de imagens: 

a.      Composicional por BKS (Back Scattering): minerais pesados aparecem claros e 

materiais mais leves aparecem escuros em imageamento por sensor vertical; 
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b.      Estrutural por SE (Secondary Eletrons): a topografia e o arranjo dos minerais são 

registrados por um sensor diagonal; 

c.      A combinação das imagens a e b (SUM); 

d.      Composicional por EDS: a abundância dos elementos químicos nos componentes 

das pastas é mensurada em pontos relevantes determinados a partir da análise das imagens 

anteriores. 

Para a preparação das amostras para análises de solo (Capítulo IV) foram 

separadas alíquotas de cerca de 20-30 gramas para peneiragem por tela de 1 mm. Após a 

separação, o solo então foi seco em um vidro de relógio, em estufa em temperatura 

constante de 50ºC durante 48 horas. O material foi então pulverizado em almofariz de 

ágata, pesado e acondicionado em tubos plásticos. Além dos 300mg preparados para as 

análises de isótopos, da mesma forma que as cerâmicas, para as análises composicionais 

do solo por FRX foram utilizados 10g para a preparação de pérolas de vidro e 3g para 

análise de LOI. A realização da análise sobre pérolas garante uma ótima acurácia nos 

resultados, uma vez que o peso final das amostras preparadas deve estar sempre entre 

9,900 g +- 0,0005. 

A quantificação da água estrutural e dióxido de carbono das amostras é 

fundamental para a determinação de elementos maiores por FRX (Potts 1992). Análises 

complementares de LOI foram utilizadas neste trabalho, uma vez que seus resultados 

refletem a quantidade aproximada de moléculas voláteis e podem ser utilizados como 

parâmetros para o estabelecimento das porcentagens de óxidos das amostras. A proporção 

aproximada de H2O e CO2 foi estimada por meio da calcinação das amostras 

pulverizadas em mufla a uma temperatura de 1000 ºC por 1½  hora, conforme a seguinte 

equação: 

% LOI  = 100 - 100mc/mi 

onde: 

mi = massa inicial da amostra 

mc = massa da amostra calcinada 

%LOI =  % de perda ao fogo 
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         Nas situações de ganho de massa após calcinação o valor obtido será negativo. 

Isto pode ocorrer devido à oxidação dos íons ferro presentes na amostra durante o 

processo (2FeO + ½O2  →  Fe2O3). 

 

III.III Materiais 

 

Em todas as camadas escavadas de MC foram encontrados fragmentos cerâmicos, 

exceto na camada G. Foram triados todos os fragmentos maiores que 2mm encontrados 

em laboratório nas amostras de volume constante (22 litros) coletadas em cada unidade 

estratigráfica (21 amostras), totalizando 4.139 g de material. A partir da relação entre os 

vestígios analisados, os padrões estratigráficos e a cronologia, foram definidos os 

períodos de ocupação para o sítio, seguindo nomenclatura utilizada por Miller (2009), 

mas com adaptações em virtude dos novos dados obtidos pela reabertura das escavações. 

 

Fig. 29 Densidade de cerâmicas por camadas de Monte Castelo7. 

                                                             
7 A camada D está em análise no âmbito do projeto de doutorado de Carlos Zimpel. 
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Fig. 30 Cronologia das cerâmicas de MC. 

  

Tabela 5. Fragmentos cerâmicos analisados 

 

Sample Layer Phase Category Technique Temper Color Firing Smoothing Ø (Rim)

IA228 Sup Late Bacabal Tremp Modeled Spicules Orange Oxidized Thick (E) -

IA231 Sup Late Bacabal Wall Coiled Spicules Orange Reduced Thick (E),Thin (I) -

PD01 Sup Late Bacabal Wall Coiled Mineral/Spicules Orange Oxidized Unidentified -

5.1 A Late Bacabal Tremp Modeled Mineral Orange Oxidized Middle (E) -

5.2 A Late Bacabal Rim Coiled Spicules Red Reduced Thin (B) 22 cm

5.3 A Late Bacabal Rim Coiled Spicules Orange Reduced Thin (B) 18 cm

508.1 B Late Bacabal Rim-Base Coiled Spicules/Mineral Orange Reduced Thin (B) 16 cm

54 C Bacabal Wall Coiled Spicules/Mineral Grey Reduced Thin (I), Thick (E) -

46.0 D1 Bacabal Tremp Modeled Spicules Orange Oxidized Middle (E) -

46.1 D1 Bacabal Rim Coiled Spicules Grey Partially Reduced* Middle (I), Thin (E) 14 cm

46.2 D1 Bacabal Rim Coiled Spicules Red Reduced Thin (B) 26 cm

46.3 D1 Bacabal Wall Coiled Spicules Grey Partially Reduced* Middle (B) -

46.4 D1 Bacabal Wall Undefined Spicules Grey Reduced Thin (I), Middle (E) -

46.5 D1 Bacabal Wall Undefined Spicules Grey Internally Reduced Thin (I) -

74 E Bacabal Wall Undefined Mineral/Spicules Yellow Oxidized Thick (B) -

98 F Bacabal Clay Ball Undefined Mineral/Spicules Grey Partially Reduced Thick (B) -

121 H Late Sinimbu Clay Ball Undefined Mineral Yellow Oxidized Unidentified -

135 I Late Sinimbu Clay Ball Undefined Mineral/Spicules Grey Oxidized Unidentified -

153 J Late Sinimbu Rim Coiled Mineral Yellow Partially Oxidized Thick (E) 15 cm

534.1 J Late Sinimbu Clay Ball Undefined Mineral Grey Partially Reduced Unidentified -

239 K Sinimbu Rim Coiled Mineral/Spicules Orange Oxidized Thick (I), Middle (E) 20 cm

240 K Sinimbu Rim Coiled Mineral/Spicules Brown Reduced Thick (I), Middle (E) 28 cm

275 K Sinimbu Clay Ball Undefined Mineral Grey Partially Reduced Unidentified -

510.1 L Sinimbu Rim Undefined Mineral Grey Oxidized Thick (B) 30 cm

511.1 M Sinimbu Clay Ball Undefined Mineral/Spicules Orange Oxidized Unidentified -

361 N Sinimbu Rim Coiled Mineral/Spicules Brown Reduced Middle (B) 26 cm

512.1 N Sinimbu Clay Ball Undefined Mineral Grey Oxidized Unidentified -

513.1 O Sinimbu Clay Ball Undefined Mineral Grey Partially Oxidized Unidentified -

514.1 P Sinimbu Undefined Undefined Mineral/Spicules Yellow Oxidized Unidentified -

515.1 Q Sinimbu Undefined Undefined Mineral Grey Oxidized Unidentified -

448 R Sinimbu Wall Modeled Mineral Orange Reduced Thick (E) -

516.1 R Sinimbu Clay Ball Undefined Spicules Yellow Oxidized Unidentified -

517.1 S Cupim Clay Ball Undefined Mineral/Spicules Grey Partially Reduced Unidentified -

479.1 T Cupim Wall Undefined Mineral Yellow Partially Oxidized Thick (B) -

494.2 U Cupim Clay Ball Undefined Mineral/Spicules Grey Partially Reduced Unidentified -
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A seguir serão apresentadas as características da tecnologia cerâmica de cada um 

desses períodos (Figura 30), com base nos resultados da MEV (SI 01) e da FRX realizadas 

sobre o material. Foram selecionadas 35 amostras para a caracterização geoquímica das 

cerâmicas do PG, 32 delas de MC, 2 da Ilha do Antelmo e 1 da Ilha Pau D’Óleo. 

 

III.III.I          Cerâmica Bacabal (4.300 a 700 cal aAP) 

A distribuição regional da cerâmica Bacabal foi inicialmente apontada por Miller 

(2009) e vem sendo ampliada com o avanço das pesquisas na bacia do médio rio Guaporé 

(Zimpel e Pugliese 2016). Os sítios arqueológicos relacionados à fase Bacabal ocupam 

áreas mais elevadas e aterros das planícies alagáveis do Pantanal do Guaporé, mas 

também são encontrados nas altas vertentes de São Francisco do Guaporé e até mesmo 

nos morros graníticos que se estendem ao sul da Serra da Cutia, já no município de Costa 

Marques. Apresentam características compartilhadas com outras cerâmicas de sítios mais 

recentes da margem esquerda do médio rio Guaporé, onde, diferentemente do MC, são 

encontrados enterramentos em urnas. Os sítios típicos são encontrados nas “ilhas” de terra 

firme, notadamente em locais com TPI e em aterros antrópicos, mas também ocorrendo 

com menos frequência em áreas com topografia favorável à ocupação sazonal – como 

locais mais altos que são habitáveis durante a estação seca e em cabeceiras de igarapés. 

Áreas topograficamente elevadas apresentam ocupações assemelhadas àquelas 

encontradas nos aterros antrópicos e os vestígios cerâmicos encontrados nesses locais são 

comumente associados a concentrações de palmeiras, como o babaçu e o buriti, como é 

o caso da Ilha do Antelmo, outro típico sítio arqueológico associado à fase Bacabal. Sítios 

relativamente distantes têm apresentado material assemelhado, não obstante estarem 

situados em áreas de ocorrência de padrões de assentamento distintos e de valas escavadas 

(Trindade 2015). 

Em MC, as camadas Bacabal apresentam alta densidade de evidências cerâmicas 

em associação com diversas instrumentos líticos e vários tipos de vestígios 

arqueobotânicos. As cerâmicas Bacabal (Figura 31) eram alisadas com muito esmero e 

algumas técnicas podem ser diferenciadas a partir dos sinais de utilização de utensílios 

moles (como bambu e cabaça) ou duros (como seixos, sementes e conchas). O tratamento 

de superfície também apresenta exemplares polidos, mas os tipos mais recorrentes de 

acabamento são aqueles com aplicação da barbotina e do engobo vermelho. O exciso e o 
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inciso foram os tipos mais recorrentes de decoração plástica utilizados e não ocorrem 

tipos com decoração por motivos pintados. Por outro lado, as decorações plásticas são 

fartamente encontradas, com os tipos mais frequentes caracterizados pela presença de 

motivos formados por excisões em ziguezague, criando áreas triangulares preenchidas 

por incisões finas paralelas – esse mesmo motivo também é encontrado em decorações 

elaboradas a partir de linhas incisas, onde as zonas formadas eram preenchidas por 

ponteados. São comuns as excisões largas, retas e paralelas e diferentes tipos de incisões 

(largas, finas, escalonadas) e ponteados, assim como dois tipos de escovado (por sabugo 

e por espiga), que indicam a presença do milho (Zea mays) em contextos cujas datas 

recuam mais de 4.200 cal aAP. É comumente encontrada a ocorrência de asas aplicadas, 

das mais simples às mais estilizadas, por vezes zoomorfas ou antropomorfas. As formas 

dos potes são simples, com bases planas a côncavas e bordas com contorno simples. O 

diâmetro das bordas e a espessura das paredes indicam que os potes tinham as mais 

variadas dimensões, desde pequenos potes para servir até panelas maiores para o preparo 

de alimentos. 

         As análises que vêm sendo realizadas com os materiais cerâmicos revelam que os 

utensílios eram produzidos a partir de uma pasta com antiplástico composto 

primordialmente por cauixi, misturado a areia fina, e somente alguns fragmentos nas 

camadas mais antigas apresentam também concha moída. A técnica de confecção dos 

potes é a acordelada e ocorrem apliques modelados. Cerâmicas Bacabal usualmente têm 

pasta muito homogênea, cuja estrutura indica queima a altas temperaturas. Os perfis 

analisados por MEV demonstraram que as cerâmicas foram queimadas em uma atmosfera 

redutora com uma temperatura que pode ter alcançado os 1.000ºC, o que é reforçado pelos 

dados de LOI, que tem valores entre 3,2% e 6,9% para os fragmentos da camada A e 5,1% 

e 9,8% da camada D de MC. Esses baixos valores de LOI estão relacionados pouca 

presença de água estrutural e carbonatos nas amostras, indicando que a tecnologia 

utilizada garantia a manutenção das altas temperaturas ao longo do período de queima 

dos artefatos (>860ºC). Para o resfriamento, as cerâmicas eram comumente retiradas do 

fogo e expostas a uma atmosfera oxidante, imediatamente após a queima, de maneira a 

que a camada externa dos potes fosse clareada, adquirindo uma coloração semelhante à 

das argilas antes da queima (Rye 1981). O material muito fino utilizado para as cerâmicas 

passou, na maioria dos fragmentos analisados, por uma redução completa da pasta, e a 

camada clareada pela oxidação no resfriamento é sempre menor que 1mm. Considerando 



72 
 

a coloração e o baixo grau de porosidade da pasta das cerâmicas do período Bacabal 

Tardio, a temperatura de queima era controlada entre de 800-1000ºC (Rice 1987). 

Padrões decorativos das cerâmicas Bacabal, principalmente o uso de excisões e 

do zonado-hachurado, têm uma notável semelhança com alguns padrões encontrados em 

cerâmicas Valdivia do litoral do Equador, datadas em mais de 5.000 anos (Marcos 2015), 

algo notado por Miller (2009, 2013). Além disso, esses padrões parecem estar 

relacionados à uma longa história de ocupação regional pois são encontrados em sítios 

que estendem pela bacia do médio rio Guaporé e para além (Zimpel e Pugliese 2016). 
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Fig. 31 Cerâmicas Bacabal: a) representações zoomórficas e antropomórficas; b) motivos excisos e 

incisos frequentes; c) Escovados com espigas (fotos Francisco Pugliese e Carlos Zimpel). 

 

Trata-se de uma cultura arqueológica com datações que recuam mais de quatro 

milênios e que compartilha elementos com os primeiros complexos cerâmicos 

conhecidos, notadamente em relação ao padrão de assentamento vinculado à exploração 

de recursos aquáticos descrito tanto para a fase Mina, quanto para o baixo Xingu e para o 

sítio Taperinha. O padrão zonado-hachurado dos elementos decorativos foi utilizado por 

Miller (2009, 2013) para interpretar essas cerâmicas em relação a um processo de difusão 

cultural a partir dos sítios da fase Valdívia. Nesse sentido, os dados apontam para uma 

situação excepcional no caso dos conjuntos da fase Bacabal, uma vez que existem indícios 

de que aquela fase cerâmica pode ter influenciado diversas outras indústrias cerâmicas 

que se situam no entorno da área de ocorrência dos sítios onde o material Bacabal tem 

sido encontrado (Zimpel e Pugliese 2016). 

         As análises por MEV (Anexo, p. 158 a 251) indicaram que a alta densidade de 

materiais antiplásticos nas cerâmicas é composta primordialmente de cauixi, mas algumas 

inclusões de minerais são mais comuns nas camadas mais antigas. São frequentemente 

encontrados microfragmentos de conchas e microfósseis nas pastas dos artefatos e os 

valores de Ca são elevados em todos os fragmentos de MC analisados por FRX, embora 

a presença desse elemento seja mais acentuada nas cerâmicas Bacabal mais antigas. A 

razão elevada para K/Al indica que sedimentos pouco intemperizados estavam sendo 

utilizados como fonte para as argilas das cerâmicas, com valores mais expressivos tendo 

sido encontrados no conjunto mais antigo da fase Bacabal. 

  

  

III.III.II         Cerâmica Sinimbu (5.800 a 5.000 cal aAP) 

         As cerâmicas das camadas mais antigas que aquelas do período Bacabal são 

inéditas na arqueologia, uma vez que estes vestígios não constam nas publicações de 

Miller sobre MC. Com a reabertura das escavações em 2014, ao final da etapa foram 

escavados os contextos in situ na base da camada J que evidenciaram algumas dezenas 

de pequenos fragmentos cerâmicos, cujas datações confirmaram ter mais de 5.200 anos. 

Estes materiais foram depositados sob espessas camadas construtivas (J/H) da fase 

Sinimbu Tardio que, como visto anteriormente, marcam o início da monumentalidade do 

sítio, tendo sido formadas em um período de ocupação que não ultrapassa os 300 anos. 
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Muitos dos vestígios encontrados na escavação da camada J (excetuando-se os de sua 

base) parecem ter sido depositados juntamente com o solo utilizado como material 

construtivo (aterramento), mas o material encontrado na camada I estava, assim como o 

do contato J-K, associado a contextos ocupacionais marcados por estruturas de combustão 

e buracos de estacas (J-K) ou às diversas lentes superpostas de conchas pisoteadas 

entremeadas por lentes de cinzas/carvões (I). 

         Desde as primeiras ocupações daquele período (Camadas R-L), são encontradas 

cerâmicas muito simples e os fragmentos analisados indicam que os vasilhames eram 

queimados a temperaturas mais baixas e/ou em fogos menos controlados. Os resultados 

da MEV que, embora apresentem pasta homogênea e de baixa porosidade, as cerâmicas 

Sinimbu têm microfissuras resultantes da queima e são muito menos consolidadas que as 

cerâmicas Bacabal (Anexo, p. 252 a 336). Os pequenos potes acordelados não apresentam 

sinais de decoração e ainda é cedo para dizer se eram utilizados para cozinhar ou para 

servir, mas a relação com a alimentação (provavelmente líquidos) pode ser inferida a 

partir das formas e dos contextos em que são encontrados. O antiplástico predominante é 

a areia, mas é também encontrada uma quantidade expressiva de espículas e conchas 

trituradas na pasta dos artefatos, indicando que as cerâmicas das camadas Sinimbu podem 

representar os vestígios do final de uma tecnologia mais antiga, cuja produção se 

desenvolveu desde o início do Holoceno Médio em MC. 

  

III.III.III       Cerâmica Cupim (7.800 a 5.800 cal aAP) 

Do mesmo modo que ocorrem nos sambaquis do litoral e do baixo Amazonas, os 

fragmentos mais antigos de cerâmica em MC são associados a vestígios de fauna e carvão 

em camadas sem acúmulo expressivo de conchas como material construtivo. Tais 

vestígios são predominantemente compostos por pequenos blocos, bolotas e placas de 

argila queimada e apenas uma pequena parte da amostra apresenta fragmentos de 

vasilhames. Estão depositados em camadas de cerca de 10cm de espessura que marcam 

os períodos de ocupação do sítio desde, ao menos, 7.800 aAP. Dado o largo intervalo de 

tempo compreendido pelas fases Cupim e Sinimbu, essas cerâmicas apresentam variações 

em suas características tecnológicas e composicionais relacionadas aos diferentes 

contextos em que foram produzidas/utilizadas, mas alguns traços fundamentais dessa 

tecnologia se mantêm ao longo de milênios. 
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Fig. 32  Cerâmicas Cupim, recuperadas em 22 litros de solo provenientes de duas amostras da 

Camada U (620-630 cm, PNs 494.1 - esquerda, 494.2 - direita). 

  

Talvez a principal característica tecnológica das primeiras produções cerâmicas 

em MC seja a presença de um tipo de artefato que pode ser classificado como amorfo, 

dada a característica variável da sua morfologia, cujos exemplares persistem ao longo dos 

quase três milênios dos denominados períodos Cupim e Sinimbu, talvez mais. A 

reabertura das camadas mais antigas do sítio demonstrou que a presença desses vestígios 

é constante por toda a estratigrafia anterior à camada H e que ali os fragmentos de 

vasilhames, embora presentes, são sempre poucos. É um tipo específico de indústria 

cerâmica que ainda não se conhece a antiguidade máxima, mas cujos vestígios foram 

escavados em expressiva quantidade na mesma profundidade daquela que foi interpretada 

por Miller como a primeira camada ocupacional com uma data válida para o sítio. 

No contexto inicial (Camada U), a densidade de artefatos cerâmicos amorfos é 

impressionante (Figuras 29 e 32), favorecendo a interpretação de muitos dos vestígios 

associados à fase Cupim como fragmentos de uma estrutura arquitetônica (Rice 1999), 

construída por meio de uma estratégia de queima de argilas para a produção e acumulação 

do material que fundou as ocupações em MC, ainda no do Holoceno Inferior. A 

variabilidade encontrada nesses vestígios indica que a população que produziu a camada 

onde está registrado esse “evento” construtivo estava experimentando diversas matérias-

primas e técnicas para a confecção dos artefatos, e durante as reocupações pelas quais 

passou o sítio durante as fases Cupim e Sinimbu a argila continuou a ser manipulada e 

queimada para a confecção de cerâmicas. Em uma área de recursos líticos escassos, essa 

estratégia de manipulação de argila e fogo parece ter suprido muito da demanda pelo 

artefatual que não pode ser confeccionado em materiais orgânicos, conferindo funções 

variadas e, talvez, muito fruídas, para as cerâmicas. Serão necessários estudos dos 

resíduos desses artefatos, mas alguns sulcos encontrados indicam a utilização de alguns 

como pesos de rede, enquanto que a forma de outros exemplares indica que são partes de 

tremps, ou mesmo de algum tipo de artefato para cozimento de alimentos sólidos, como 

pranchas para assar. Especialmente importante para a continuidade da caracterização das 

cerâmicas das fases Cupim e Sinimbu será o estudo dos resíduos dos poucos vasilhames 

existentes, o que poderá contribuir para a compreensão dos contextos em que surge este 

tipo específico de artefatos. 
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Nos fragmentos analisados por MEV (Anexo, p. 336 a 374) o antiplástico é 

predominantemente composto por grãos de quartzo, mas a presença de cauixi e 

fragmentos de conchas é também expressiva desde as camadas mais antigas. Inclusão de 

minerais ricos em Fe e Ti são comuns, assim como apontado pelos resultados obtidos por 

FRX (Figuras 33 a 37 e Tabela 6).  O LOI medido está entre 3,7% e 7,5%, o que, em 

conjunto com a coloração e os dados estruturais das cerâmicas, indica que a temperatura 

de queima foi ao redor de 600-800°C (Rice 1987); o grau de controle da atmosfera e o 

tempo para a queima dos artefatos parece ter variado, assim como variou o tipo e a 

densidade do antiplástico utilizado ao longo do tempo e, por consequência, os sinais da 

oxirredução da pasta dos artefatos. Interessantemente, a cerâmica analisada da camada R 

- cuja matriz é quase que exclusivamente composta por conchas trituradas de gastrópodes 

e parece fundar as ocupações mais antigas da fase Sinimbu - tem estrutura homogênea e 

baixa porosidade, associadas à alta densidade de cauixi como antiplástico, tal qual o 

observado para as camadas superiores nas cerâmicas Bacabal. 

Na camada P foi encontrada alta densidade de fragmentos de cupinzeiros, que 

foram dispostos sobre uma superfície com material carbonizado, que sempre aparece 

incrustado na base desses materiais, e que, assim como as cerâmicas da camada U e as 

conchas nas camadas R, H e F, marcam eventos construtivos no sítio. A cerâmica da 

camada P apresentou uma pasta pouco porosa, temperada com cauixi e concha, cuja 

argila, rica em Fe e, principalmente, Al, provém de fontes sedimentares muito lixiviadas, 

indicando uma formação mais antiga e/ou com mais intensa exposição dos sedimentos ao 

intemperismo do que o observado para a argila das camadas superiores. As razões 

K2O/Fe2O3, CaO/Fe2O3 e Na2O/Fe2O3 apresentam uma bimodalidade entre as 

cerâmicas Bacabal e as das fases Cupim e Sinimbu, com valores expressivamente 

menores para as cerâmicas mais antigas, tendência esta que é mantida quando a incidência 

desses óxidos (K2O, CaO e Na2O) é comparada com a porcentagem de Al das amostras. 

A tendência inversa é observada quando é calculada a razão Fe2O3/Al2O3, confirmando 

que as cerâmicas Bacabal foram confeccionadas a partir de argilas mais ricas elementos 

que, como o K e o Na provenientes da rocha fonte, disponíveis nos sedimentos recentes 

e pouco intemperizados selecionados a partir de 4.300 cal aAP. A presença de K2O, CaO, 

Na2O e MgO nas argilas leva a uma redução na temperatura de derretimento da SiO2, 

melhorando a performance para a queima de cerâmicas em fornos abertos (Rice 1987). 
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Fig. 33 Resultados das análises por FRX das cerâmicas de MC e das argilas coletadas nas barrancas 

do baixo rio Branco (MgO, Fe2O3, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO). Amostras Bacabal tardio 

estão em azul escuro, Bacabal em azul claro, Sinimbu em verde, Cupim em amarelo e as amostras de 

argila estão em laranja (CS). 
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Fig. 34 Resultados das análises por FRX das cerâmicas de MC e das argilas coletadas nas barrancas 

do baixo rio Branco (SiO2, Al2O3, LOI). Amostras Bacabal tardio estão em azul escuro, Bacabal em 

azul claro, Sinimbu em verde, Cupim em amarelo e as amostras de argila estão em laranja (CS). 

 

 

 

 

Fig. 35 Comparação dos resultados das análises por FRX das cerâmicas mais antigas de MC com o 

solo das respectivas camadas Cupim e Sinimbu onde foram encontradas (SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3, 

CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, LOI).  
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Fig. 36 Resultados das análises por FRX das cerâmicas de MC e das argilas coletadas nas barrancas 

do baixo rio Branco (K2O/Al2O3, CaO/Al2O3, Na2O/Al2O3, P2O5/Al2O3). Amostras Bacabal 

tardio estão em azul escuro, Bacabal em azul claro, Sinimbu em verde, Cupim em amarelo e as 

amostras de argila estão em laranja (CS). 
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Fig. 37 Resultados das análises por FRX das cerâmicas de MC e das argilas coletadas nas barrancas 

do baixo rio Branco (K2O/Fe2O3, CaO/Fe2O3, Na2O/Fe2O3, P2O5/Fe2O3). Amostras Bacabal 

tardio estão em azul escuro, Bacabal em azul claro, Sinimbu em verde, Cupim em amarelo e as 

amostras de argila estão em laranja (CS). 
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Tabela 6. Resultados da FRX das cerâmicas e do solo de MC e das argilas regionais. 

 
 

 

A conjunção dos dados produzidos demonstra que em MC a tecnologia cerâmica 

se desenvolveu durante a fase Cupim a partir de experimentações com o cozimento de 

argilas arenosas e que a produção desses artefatos iniciais revelou as propriedades de 

resistência e maleabilidade de algumas argilas que tinham, já na fonte, espículas de 

espongiários entre os materiais antiplásticos. Desde as camadas basais há a presença, 

ainda que em menor incidência de que os de pasta arenosa, de fragmentos cerâmicos onde 

o cauixi é encontrado nas argilas utilizadas para a confecção dos artefatos, matéria-prima 

esta que foi fundamental para o desenvolvimento posterior de novas técnicas que 

proporcionaram o enriquecimento dos tipos de cerâmicas produzidas. Os altos valores de 

P2O5/Al2O3 para as cerâmicas da camada U podem fortalecer a ideia de que esses 

vestígios foram produzidos num contexto de formação de um espaço habitacional, dado 

que o enriquecimento de P normalmente decorre da presença de depósitos expressivos de 

matéria orgânica em camadas ocupacionais. 

 

 

III.IV Resultados: razões isotópicas das cerâmicas de Monte Castelo 

 

         As amostras para a caracterização preliminar dos sinais de Sr e Nd das argilas da 

bacia do rio Branco foram coletadas a partir de uma perspectiva que considerou tanto os 

dados sobre a composição dos artefatos, quanto a experiência das comunidades indígenas 

locais e dos arqueólogos sobre as fontes adequadas para a confecção de cerâmicas que 

hoje estão disponíveis na paisagem local. Os dados aqui apresentados (Figura 38, Tabela 

7) resultam de uma amostragem preliminar realizada a sul dos limites da TIRB, em 
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trechos do baixo rio Branco com solos argilosos expostos nas barrancas entre a TIRB e a 

aldeia Palhal, onde se iniciam das feições do Pantanal do Guaporé. 

         A partir da caracterização tecnológica preliminar dos conjuntos cerâmicos de MC, 

o surgimento e as mudanças na tecnologia cerâmica ao longo da história de ocupação do 

sítio foram explorados por meio de análises isotópicas da pasta dos artefatos. Os dados 

produzidos sobre a composição das cerâmicas trazem algumas constatações iniciais sobre 

os três períodos compreendidos pela longa história dessa tecnologia no sambaqui Monte 

Castelo e abrem uma série de possibilidades interpretativas em relação às variações na 

ocupação do sítio e aos potenciais cenários paleoambientais. 

 

 

 

Fig. 38 Projeção bayesiana dos sinais isotópicos das cerâmicas e das argilas (CS) do Pantanal do 

Guaporé. 
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Tabela 7. Valores isotópicos das cerâmicas e das argilas (CS) do Pantanal do Guaporé. 

 

  

 

1. A variabilidade isotópica das argilas das cerâmicas das fases Cupim e Sinimbu 

demonstra que as fontes de matérias-primas foram sendo diversificadas ao longo dos três 

primeiros milênios de ocupação do sítio. 

  

Os dados mostram que as primeiras cerâmicas de Monte Castelo estavam sendo 

produzidas a partir de matérias-primas obtidas localmente em fontes distribuídas pela 

bacia do baixo curso do rio Branco, que hoje estão soterradas pelos depósitos aluvionares 

holocênicos do PG. O valores isotópicos de Sr semelhantes entre este conjunto e as 

cerâmicas Bacabal demonstram a provável superposição das áreas de captação de 

recursos, mas o valores mais altos de ENd confirmam que outros depósitos, mais antigos 

que aqueles disponíveis atualmente nos afloramentos do PG, foram utilizados como fonte 

IA228 Late Bacabal Ilha do Antelmo Sup. 3,515 19,216 0,1106 0.512045±7 -11,57 1,46 0.73428±1

IA231 Late Bacabal Ilha do Antelmo Sup. 5,571 29,240 0,1152 0.512051±9 -11,44 1,52 0.73458±1

PD01 Late Bacabal Ilha Pau D'Óleo Sup. 7,143 34,256 0,1260 0.512041±8 -11,64 1,73 0.75816±3

5.1 Late Bacabal Monte Castelo A 6,607 34,073 0,1172 0.512028±10 -11,91 1,59 0.73418±2

5.2 Late Bacabal Monte Castelo A 7,730 41,391 0,1129 0.512054±8 -11,39 1,48 0.73703±44

5.3 Late Bacabal Monte Castelo A 7,199 37,254 0,1168 0.512041±5 -11,64 1,56 0.74260±0

508.A Bacabal Monte Castelo B 4,431 24,369 0,1099 0.512083±4 -10,82 1,40 0.73610±2

54 Bacabal Monte Castelo C 5,663 31,964 0,1071 0.512077±5 -10,95 1,37 0.73034±1

46 Bacabal Monte Castelo D1 9,177 44,765 0,1239 0.512041±5 -11,64 1,69 0.73274±1

46.1 Bacabal Monte Castelo D1 4,613 23,885 0,1168 0.512024±8 -11,97 1,59 0.73171±2

46.2 Bacabal Monte Castelo D1 7,034 36,735 0,1157 0.512006±5 -12,34 1,60 0.73894±23

46.3 Bacabal Monte Castelo D1 3,109 16,073 0,1169 0.512062±7 -11,24 1,53 0.7371±38

46.4 Bacabal Monte Castelo D1 7,233 34,437 0,1270 0.512062±7 -11,24 1,71 0.74207±30

74 Bacabal Monte Castelo E 9,700 58,066 0,1010 0.512077±2 -10,95 1,30 0.74268±1

98 Bacabal Monte Castelo F 6,172 32,658 0,1142 0.512083±2 -10,83 1,46 0.75351±1

121 Late Sinumbu Monte Castelo H 5,092 27,812 0,1107 0.512113±2 -10,23 1,37 0.73901±3

135 Late Sinumbu Monte Castelo I 6,993 39,002 0,1084 0.512073±3 -11,02 1,39 0.73626±0

534.A Late Sinumbu Monte Castelo J 6,434 35,605 0,1092 0.512095±3 -10,59 1,37 0.75845±1

275 Sinumbu Monte Castelo K 9,900 60,151 0,0995 0.512091±5 -10,67 1,26 0.74122±2

510.A Sinumbu Monte Castelo L 4,627 29,540 0,0947 0.512094±4 -10,61 1,21 0.73506±1

511.A Sinumbu Monte Castelo M 6,843 40,338 0,1025 0.512079±3 -10,90 1,31 0.73569±2

512.A Sinumbu Monte Castelo N 3,423 19,162 0,1080 0.512077±5 -10,95 1,38 0.73545±3

513.A Sinumbu Monte Castelo O 4,986 28,011 0,1076 0.512068±3 -11,11 1,39 0.73513±1

514.A Sinumbu Monte Castelo P 7,534 47,729 0,0954 0.512080±2 -10,89 1,23 0.74141±8

516.A Sinumbu Monte Castelo R 5,335 30,937 0,1043 0.512044±3 -11,59 1,38 0.74369±1

517.A Cupim Monte Castelo S 4,229 23,851 0,1072 0.512112±3 -10,26 1,32 0.73768±2

479.1 Cupim Monte Castelo T 6,703 38,351 0,1056 0.512085±5 -10,78 1,34 0.73466±1

494.2 Cupim Monte Castelo U 3,425 19,041 0,1087 0.512081±5 -10,86 1,39 0.73182±1

CS01 - 12°22'29.17"S / 62°59'11.25"O - 4,192 23,391 0,1083 0.512047±3 -11,53 1,43 0.76474±4

CS02 - 12°21'35.74"S / 62°54'28.34"O - 8,783 52,171 0,1018 0.512045±3 -11,57 1,35 0.75828±2

CS03 - 12°21'6.45"S / 62°52'43.49"O - 7,276 41,006 0,1073 0.512075±4 -10,98 1,38 0.75831±0

CS04 - 12°20'23.95"S / 62°52'2.46"O - 11,714 63,249 0,1120 0.512057+/-15 -11,32 1,46 0.75535+/-4

CS05 - 12°19'46.46"S / 62°52'5.66"O - 5,772 36,054 0,0968 0.512094±3 -10,61 1,23 0.75676±3

Sample
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de argilas para a confecção das cerâmicas Cupim e Sinimbu. Esta constatação é reforçada 

pelos perfis geoquímicos fornecidos pelas análises de FRX, cujos resultados enriquecidos 

para Al e Fe e empobrecidos em Na e K demonstram que as argilas utilizadas para as 

primeiras cerâmicas vinham de solos bem desenvolvidos, já muito lixiviados, 

apresentando alterações químicas típicas da exposição desses materiais à intemperização 

relacionada a condições climáticas mais secas (formações florestais mais abertas e maior 

exposição de solo) durante a sua formação. 

  

2. O enriquecimento de 87Sr das amostras de algumas cerâmicas das fases Sinimbu 

e Bacabal indica que naquele período o sambaqui albergou comunidades que tinham 

contato ou eram compostas por grupos que ocupavam as imediações da TIRB e que de lá 

trouxeram alguns dos artefatos (ou matérias-primas) encontrados no sambaqui. 

  

Considerada em conjunto com os enormes trabalhos de construção do mound que 

são realizados a partir do período Sinimbu e Bacabal - quando episódios construtivos de 

duração relativamente curta mudaram as proporções do sítio - essa assertiva implica que, 

por um lado, as atividades de acúmulo de material demandaram um volume de trabalho 

que só pode ser realizado pela reunião de grupos numerosos de pessoas e, por outro, essas 

atividades geraram um novo status ao local dentro do sistema de assentamento regional, 

com o monumento criado passando a ser um lugar significativo que centralizava muitos 

dos rituais funerários e demais reuniões cerimoniais realizados pelas comunidades locais. 

O que antes era um sítio discreto, com superposições de ocupações sazonais com 

ocupações residenciais relativamente mais permanentes, após o período Sinimbu torna-

se um monumento que marca paisagem em nível regional. Durante a fase Bacabal o local 

adquire um caráter central no sistema de assentamento dos sítios do baixo rio Branco 

(Miller 2009) e, ao longo daquele período, se torna o núcleo da produção de cerâmicas 

que são encontradas ao longo do Pantanal do Guaporé e para além dele (Zimpel e Pugliese 

2016). 

  

3. As cerâmicas mais antigas do período Bacabal apresentam uma área maior de 

distribuição das fontes de matéria-prima em relação às cerâmicas Bacabal tardias. 

  

Os resultados das análises isotópicas nas cerâmicas da fase Bacabal indicam que 

quando os portadores dessa tecnologia chegaram ao Pantanal do Guaporé foram 
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exploradas matérias-primas dispersas por uma área semelhante àquela explorada pelos 

povos que faziam as cerâmicas da fase Sinimbu - talvez com grupos de raios de alcance 

de mobilidade logística parecidos - e que com o desenvolvimento local da tecnologia seus 

portadores especializaram-se em fontes específicas de matérias-primas. O que as 

diferenças marcadas no Epsilon Nd parecem indicar é que as ceramistas Bacabal 

buscavam as argilas com alta concentração de cauixi provenientes de depósitos 

holocênicos disponíveis localmente nos pantanais do baixo rio Branco e da confluência 

com o rio Guaporé, um material que não estava disponível durante o Holoceno Inferior. 

Mais ainda, os dados obtidos para as cerâmicas das camadas superiores do MC e 

superficiais do sítio Ilha Pau D’Óleo e Ilha do Antelmo indicam que após a instalação 

dessa tecnologia cerâmica na região - e ao longo dos 3600 anos de produção de cerâmicas 

Bacabal no PG - houve uma intensificação em fontes de matérias específicas, todas elas 

apresentando sinais isotópicos muito próximos. As implicações arqueológicas dessas 

constatações serão discutidas adiante. 

  

III.V Discussão 

 

         Os resultados da análise isotópica dos artefatos cerâmicos do Pantanal do Guaporé 

demonstram que foram exploradas, ao menos, três diferentes conjuntos de fontes 

geológicas para obtenção de argilas. As diferenças nos sinais isotópicos das matérias-

primas utilizadas na confecção das cerâmicas das três fases encontradas no sítio Monte 

Castelo parecem acompanhar a variação dos materiais disponibilizados pela formação 

dos depósitos aluvionares do PG ao longo do Holoceno. Os dados preliminares indicam 

que as argilas selecionadas para as cerâmicas de Monte Castelo vinham de fontes 

próximas ao sítio, mas não parecem ter sido aquelas provenientes dos barrancos do rio 

Branco as mais utilizadas pelas ceramistas no passado. Embora três amostras 

provenientes das fases Sinimbu, Bacabal apresentem valores muito próximos aos das 

argilas coletadas no baixo rio Branco, as outras 27 análises de materiais dos três períodos 

tiveram resultados de 87Sr menos abundantes, indicando uma provável origem em outras 

áreas distribuídas pelo PG onde há uma menor influência dos materiais mais antigos 

trazidos do alto rio Branco, ou mesmo de outros rios da bacia da margem direita do rio 
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Guaporé, cujas drenagens correm sobre o embasamento cristalino da Chapada dos 

Parecis. 

  

         Esses resultados não excluem a possibilidade de que foram utilizadas fontes de 

matéria-prima de outras áreas, principalmente durante a fase Bacabal, em que os valores 

de Sr e Nd obtidos são próximos aos dados publicados sobre as argilas da bacia do rio 

Beni, nos Llanos de Moxos (Roddazz et al. 2005). A formação dos sedimentos do 

Pantanal do Guaporé segue o padrão deposicional do tipo forebulge–backbulge mapeado 

para o Beni (Roddazz et al. 2005, 2006), com ampla influência deposicional relacionada 

à dinâmica do Cráton Amazônico (Alvarenga et al. 2009), e as análises das cerâmicas de 

Monte Castelo revelam que as mudanças tecnológicas que seguem variações na origem e 

composição das argilas localmente disponíveis ao longo do Holoceno. De maneira geral, 

os dados para as cerâmicas Cupim e Sinimbu apontam para a utilização de sedimentos do 

Neógeno na sua confecção, cuja formação resultou da mistura de materiais muito 

intemperizados, provenientes da erosão do escudo brasileiro no PG, assim como dos 

depósitos paleozoicos e mesozoicos dos Andes nos LM. Para as cerâmicas Bacabal, as 

argilas foram coletadas em depósitos mais recentes, cuja composição mudou em relação 

aos depósitos anteriores por conta da evolução das drenagens que trouxeram novas argilas 

ao PG, um processo também relacionado ao aumento da erosão causado pelo crescente 

volume geral de águas dos rios e à intensificação da sedimentação no PG no decorrer do 

Holoceno. 

 

A cronologia fornecida pelas datas das escavações do entorno do sambaqui (Miller 

2009) aponta para a sincronia entre o desenvolvimento das cerâmicas Sinimbu e a 

conversão do sítio em um monumento construído em terra e conchas, em um período em 

que a complexidade no manuseio das argilas já se apresentava, não só em novas formas 

de artefatos, como na utilização de diferentes temperos nas cerâmicas, como conchas, 

espículas e areias variadas. Naquele período as argilas utilizadas vinham de fontes 

geológicas semelhantes, mas com assinaturas isotópicas que indicam que diversas fontes 

estavam sendo experimentadas, denotando estratégias de captação de matérias-primas 

que envolviam uma área dispersa por boa parte do pantanal do baixo rio Branco. Os 

contextos arqueológicos do período Sinimbu antigo apresentam estruturas ligadas a 

funções habitacionais, como buracos de estacas e fogueiras bem definidas. Algumas 

camadas constituem verdadeiros pisos ocupacionais e especialmente a camada L é 
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composta por uma matriz lenticular concrecionada, onde estão muito bem preservados os 

contextos em que há associação entre os vestígios cerâmicos e aqueles ligados à 

preparação e ao consumo de alimentos. 

  

Os processos ligados à especialização na produção de alimentos que 

potencialmente estão relacionados com o aparecimento dos primeiros vasilhames 

cerâmicos em Monte Castelo estão ligados à expressiva intensificação do manejo das 

paisagens amazônicas que ocorre no PG ainda na transição do Holoceno Inferior ao 

Médio. Os primeiros grupos ceramistas do sudoeste amazônico exploravam a amplitude 

dos recursos provenientes do ambiente diversificado e em constante mudança onde o 

sambaqui está implantado e o desenvolvimento da tecnologia cerâmica apresenta 

correlações estratigráficas com a variação na exploração dos recursos faunísticos 

observada ao longo dos vários milênios em que o sítio vem sendo ocupado (Carneiro et 

al. 2017, em preparação). Especialmente os trabalhos de construção em terra iniciados no 

período Sinimbu tardio marcam uma nova escala de intervenção humana nas paisagens 

do sudoeste amazônico. O lago e barragem construídos entre aquele período e o começo 

da fase Bacabal são as mais antigas estruturas desse tipo na América do Sul e, se 

consideradas em conjunto com as camadas construtivas erigidas no mound, representam 

um expressivo recuo em relação ao horizonte conhecido para os mais antigos sítios 

construídos da Amazônia (Prümers 2017). Isto tem implicações relacionadas às 

características dessas ocupações antigas do PG, que apontam para a possibilidade que 

populações mais numerosas e/ou mais sedentárias se assentaram naquela área já em 

períodos muito recuados do Holoceno Médio. 

          

Vale lembrar que estão na Amazônia alguns dos mais antigos contextos de 

produção cerâmica da América do Sul e que estes estão sempre associados a sambaquis, 

não só em MC e Taperinha, com suas datas que chegam a 8.000 cal aAP, como também 

nos sítios da fase Mina na costa Atlântica amazônica, cujas datas alcançam os 6.765 cal 

aAP. Uma comparação rápida entre estas cerâmicas demonstra que os artefatos foram 

fabricados em contextos tecnológicos e estilísticos muito diferentes, o que permite supor 

que houve distintos e quiçá independentes centros de mudança cultural no Holoceno 

Médio; o que é plausível, dada a abundância de recursos e a diversidade cultural já 

demonstrada nas pesquisas sobre a transição Pleistoceno-Holoceno em diversas partes da 

bacia. 
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Por outro lado, os resultados obtidos em MC reforçam a ideia que liga o 

surgimento da cerâmica Bacabal à uma nova população que se instalou na região durante 

o Holoceno Médio. Esta ideia foi concebida por Miller (2009, 2013), que, inspirado pelas 

semelhanças estilísticas entre a cerâmica Bacabal e Valdívia, postulou que a presença 

desta tecnologia no sudoeste amazônico decorre da migração de descendentes de algumas 

das primeiras ocupações ceramistas conhecidas no litoral equatoriano. 

Independentemente da validade dessa hipótese, a investigação sobre as características do 

padrão de mobilidade de algumas das primeiras populações da Amazônia pode auxiliar a 

definir se eram populações que se dispersavam localmente ou se migravam por longas 

distâncias quando ali se assentaram. 

 

O que o conjunto de dados produzidos demonstra é que, durante o período de 

ocupação em que a cerâmica Bacabal era produzida, uma população relativamente 

numerosa poderia ser mantida pela abundância de recursos proporcionada pelas 

intervenções cumulativas na paisagem do sambaqui; tornado um componente central no 

sistema de assentamento regional, cujo carácter monumental abrangeu muitos dos mais 

significativos rituais realizados, como enterramentos dos membros dessas comunidades. 

Enquanto a área de MC torna-se um centro de produção de cerâmicas, diversos outros 

fatores acompanham a intensificação da significância de MC em relação à ocupação 

regional. A presença da barragem pode representar a construção de um dos mais antigos 

sistemas de criação e pesca de animais aquáticos da Amazônia (McKey et al. 2016) e é 

também possível que a área alagada tenha sido concomitantemente utilizada para a 

produção de alimentos vegetais, como o arroz (Hilbert et al. 2017). 

  

         O fato revelado pela reabertura das escavações em MC é que a tecnologia 

cerâmica é uma peça-chave para a compreensão da longa história de manejo das paisagens 

amazônicas e o que os dados produzidos até o momento indicam é que a intensificação 

da ocupação da região e a complexificação da tecnologia cerâmica não foram 

acompanhadas por uma especialização na produção ou consumo de certos tipos de 

alimentos, mas, na verdade, foram levadas à cabo num contexto em que estratégias 

ligadas à diversificação na obtenção de recursos parecem ter propiciado a relativa 

continuidade na ocupação do lugar ao longo de milênios. Estas estratégias 

desenvolveram-se opostunisticamente, aproveitando desde condições ambientais mais 
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favoráveis encontradas no decorrer do Holoceno e propensões topográficas dos lugares 

ocupados para criação de nichos para a produção de alimentos até a disponibilidade local 

de animais e plantas que se tornaram muito importantes na dieta pela intensificação no 

seu manejo ao longo do tempo. 

 

         A análise isotópica das cerâmicas arqueológicas do Pantanal do Guaporé trouxe 

novos dados sobre manejo da paisagem e mobilidade humana durante as diversas 

ocupações arqueológicas albergadas por aquela região. As áreas de extração de matérias-

primas variaram ao longo do tempo, mas, preponderantemente, os materiais utilizados 

foram obtidos nas proximidades dos locais onde as cerâmicas foram encontradas e as 

diferenças nas razões isotópicas dessas argilas ao longo do tempo resultam da 

especialização na utilização de fontes cujas origem e localização estão marcadas por 

sinais isotópicos específicos. A comparação dos resultados entre os três períodos de 

ocupação do sítio a partir da caracterização geoquímica preliminar dos respectivos 

conjuntos arqueológicos trouxe novos dados sobre a tecnologia cerâmica e o manejo da 

paisagem, indicando que essas assinaturas podem ser eficientemente utilizadas em 

estudos desse tipo envolvendo análises isotópicas da cultura material. 

 

         Os resultados mostram uma profunda relação entre a construção de Monte Castelo 

e a história da tecnologia cerâmica no sudoeste amazônico. O sítio surge como um 

montículo arenoso construído pela acumulação e queima de argilas localmente 

disponíveis. Durante as sucessivas reocupações durante o início do Holoceno Médio, a 

tecnologia cerâmica se desenvolveu e passou a contar com vasilhames cerâmicos simples 

e pouco numerosos, mas que persistem até cerca de 5.000 cal aAP. Ao redor de 4.300 cal 

aAP o último pacote construtivo em conchas funda a ocupação Bacabal, onde uma das 

mais antigas terras pretas da Amazônia é encontrada. A caracterização das camadas do 

sítio será apresentada no Capítulo a seguir. 
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Capítulo IV 

 

Paleoambientes e Paisagens do Sudoeste Amazônico 

 

Uma abordagem geoquímica da formação do sambaqui Monte Castelo 

 

 

IV.I Introdução 

 

As características e o grau de influência das mudanças climáticas do final do 

Quaternário na dispersão das áreas florestadas e de savanas da Amazônia têm sido alvo 

de intensos debates há quase cinquenta anos (desde Haffer 1969, Vanzolini e Williams 

1970). Para a Amazônia em geral, existem cenários contrastantes quando as reconstruções 

paleoambientais são propostas a partir de proxies distintos e, por vezes, até o mesmo 

proxy pode apresentar variações expressivas quando são comparados dados entre sítios 

de uma mesma região (Araujo et al. 2014). Estudos recentes têm colocado em questão 

casos emblemáticos de estabilidade na cobertura vegetal (D’Apolito et al. 2013), 

demonstrando que a precipitação variou entre cerca 50% da atual durante o Último 

Máximo Glacial (UMG: 20 kaAP) e até cerca de 150% durante o Holoceno Médio no 

leste da bacia (Wang et. al. 2017). 

Por outro lado, em escala milenar, para os ecótonos marginais da Amazônia está 

relativamente bem consolidado um cenário em que a congruência de fatores ligados ao 

aumento de temperatura e à redução de pluviosidade levou a um período de expansão das 

savanas e retração das florestas, que se iniciou durante o Holoceno Inferior. Em diversos 

desses locais os registros paleoambientais apontam para a existência de florestas no final 

do Pleistoceno Tardio (após o final do período Pleniglacial), que deram lugar ao 

desenvolvimento de savanas durante o Holoceno Inferior e Médio (Brugger et al. 2016, 

Desjardins et al. 1996, Colinvaux et al. 2000, Mayle et al.  2000, Piperno et al. 2017). No 

sudoeste amazônico, esse período de domínio das savanas foi limitado regionalmente 

(Urrego et al. 2013) e progressivamente retraído com o final do Holoceno Médio, quando, 

sob clima mais úmido (Mayle e Power 2008), as florestas novamente estavam expandindo 
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e a fitogeografia dos ecótonos se reconfigurava (Burbridge et al. 2004, Brugger et al. 

2016, Mayle et al. 2007), um processo que parece ter contribuído expressivamente para 

o avanço das coberturas ecotonais ao sul, até o Gran Chaco (Killeen et al. 2003). 

Variações climáticas que influenciaram mudanças na cobertura vegetal durante o 

Holoceno há décadas têm sido propostas para a Amazônia e regiões limítrofes (Ab'Saber 

1977, 1982) e o avanço na produção de dados paleoambientais tem permitido que a 

resolução dos estudos seja melhorada e permita que esses processos sejam investigados 

em relação às especificidades dos contextos ambientais encontrados atualmente. No 

sudoeste da bacia amazônica, as análises de isótopos de carbono da matéria orgânica no 

solo (Absy e Van der Hammen 1976, Absy et al. 1991, Freitas et al. 2001, Gouveia et al. 

1997, Pessenda et al. 1998, 2009), de pólen (Mayle et al. 2000, Van der Hammen 1972, 

Piperno 2011), sobre sedimentos lacustres e sistemas fluviais (Latrubesse 2003, 

Lombardo et al. 2012) têm demostrado a alternância entre florestas tropicais e cerrados 

desde o final do último período glacial. 

Mudanças na Zona de Convergência Intertropical estão, sob uma perspectiva 

geral, entre os principais fatores climáticos responsáveis pela variação na pluviosidade e 

na cobertura vegetal desde o final do Pleistoceno e, por consequência, para a conformação 

do bioma atual da Amazônia (Apaéstegui et al. 2014, Baker e Fritz 2015, Burbridge et al. 

2004, Bush et al. 2011, Martin et al. 1997, Mayle et al. 2000, Moreira-Turcq et al. 2014, 

Servant et al. 1993, Wanner et al. 2008). Antes disso, durante o último período glacial 

(entre 50.000 e 11.400 aAP), o registro paleoambiental mais próximo do PG sugere que 

as áreas atualmente dominadas por florestas inundáveis foram savanas inundáveis 

naquele período, relativamente estáveis até os últimos milênios do Pleistoceno (Mayle et 

al. 2007). Embora ainda não tenham sido realizados estudos paleoambientais no PG, há 

uma bibliografia farta acerca dos LM e uma base regionalmente representativa de dados 

para o estado de Rondônia que permitem que algumas considerações sejam feitas em 

relação aos contextos climáticos holocênicos que predominaram na área de implantação 

do sambaqui Monte Castelo. 
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IV.II  δ13C e Paleoclimas do Sudoeste Amazônico 

 

Análises dos isótopos de carbono no solo são frequentemente utilizadas para gerar 

marcadores para a reconstrução da paleocobertura vegetal. Nessas análises, o padrão 

isotópico do carbono encontrado na matéria orgânica do solo (MOS) é utilizado para 

diferenciar os contextos florestados (>δ13C=C3) daqueles onde predominam formações 

abertas (<δ13C=C4) (desde Cerri et al. 1985; Becker-Heidmann e Scharpenseel 1992; 

Pessenda et al. 1996, 1998; Gouveia et al. 1997), considerando as diferenças na qualidade 

do input de carbono entre esses dois contextos decorrentes de formas distintas de 

processar o CO2 da atmosfera em fotossínteses de plantas C3 ou C4 (O’Leary et al. 1981). 

Nos estudos paleoambientais, essas mudanças nos padrões isotópicos ao longo do 

tempo são comumente interpretadas como marcadores de flutuações do clima, quando o 

predomínio das florestas (C3) em períodos mais úmidos e das savanas abertas (C4) em 

períodos mais secos ficou marcado no fracionamento isotópico do carbono depositado no 

solo. Essa premissa climática segue a “teoria dos refúgios” (Haffer 1969; Vanzolini 1970; 

Haffer e Prance 2001), na medida em que a interpretação sobre a expansão das florestas 

e a retração das formações abertas, e vice-versa, é relacionada às condições 

paleoclimáticas, notadamente à disponibilidade hídrica, que levaram à configuração das 

áreas de tensão ecológica entre florestas e savanas encontradas atualmente. 

Para as áreas de ocorrência atual dos ecótonos periféricos da Amazônia, proxies 

da mudança de florestas para savanas e de savanas para florestas ao longo Holoceno são 

normalmente relacionados à transição no clima de um período mais úmido para outro 

mais seco durante Holoceno Inferior, e novamente para um período mais úmido após o 

Holoceno Médio (Desjardin 1996, Pessenda et al 1998, 2009, Mayle et al. 2000, Mayle e 

Power 2008, Bush e al. 2011), à despeito da resiliência verificada nas florestas das áreas 

não periféricas (Urrego et al. 2013) e dos dados que indicam a pré-existência de florestas 

em algumas das áreas de savanas atuais, decorrentes de diferenças regionais no clima 

durante o Holoceno (Sanaiotti 1996; Sanaiotti et al. 2002). 

Os dados isotópicos de carbono do solo disponíveis para o estado de Rondônia 

apontam para uma tendência geral à retração das florestas durante boa parte do Holoceno 

Médio e à expansão em direção à sua distribuição atual somente ao final daquele período. 

Registros paleoambientais de áreas de Cerrado, de florestas tropicais e de transição atuais 
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no estado indicam que áreas que hoje são savanas ou ecótonos foram florestas fechadas 

em um período entre o final do Pleistoceno e o Holoceno Inferior e que as áreas de 

florestas atuais passaram por poucas variações na cobertura vegetal decorrentes de 

mudanças no clima holocênico (Gouveia et al. 1997, Pessenda et al. 1998). Entretanto, o 

avanço dos cerrados abertos no norte do estado também ocorreu durante Holoceno Médio 

(Freitas et al. 2001), indicando que a influência desse bioma pode ter sido intensa também 

em regiões hoje florestadas, mas o grau dessa influência parece ter seguido aspectos 

ambientais localizados (Martinelli et al. 1996, Mayle e Power 2008). Interessante notar 

que os dados que indicam a existência de cerrados no norte de Rondônia seguem o padrão 

cronológico das mudanças climáticas verificado em outras áreas do estado (Gouveia 

1997, Pessenda et al. 1998, Absy 1991, Absy e Van der Hammen 1976) e para diversas 

outras partes da Amazônia, refletindo as mudanças de um clima mais úmido e frio para 

outro mais seco e quente, com a predominância das plantas C4, entre 9000 e 3000 A.P. 

A combinação destes dados parece indicar que, se o Cerrado expandiu sobre os 

limites das florestas à norte durante Holoceno Médio, as formações abertas 

preponderaram naquele período nas áreas de ecótonos atuais do estado de Rondônia. Os 

ecótonos teriam migrado a norte entre o Holoceno Inferior e Médio (Absy et al. 1991; 

Freitas et al. 2001), mas a extensão dessa migração parece não te ser generalizado ao norte 

dos LM (Urrego et al. 2013). Ainda segundo os dados disponíveis para áreas próximas ao 

PG, somente durante Holoceno Superior novamente ocorreu uma influência mais intensa 

das florestas e, então, formou-se a fitogeografia observada atualmente (Freitas et al. 2001, 

Pessenda et al. 1998, Mayle et al. 2000, Mayle et al. 2007). A hidrogeologia do Pantanal 

do Guaporé também reforça essa hipótese, indicando que ali a coexistência atual de 

florestas e savanas é um desdobramento de um processo ligado à retração das savanas 

que foi intensificado após o Holoceno Médio por mudanças na dinâmica fluvial regional, 

propiciando a disseminação de formações florestais nas elevações residuais dos diques 

marginais dos paleocanais dos rios, como observado nos LM (Lombardo et al. 2012, 

Mayle et al. 2007) e em outras áreas de intenso alagamento sazonal na Amazônia (e.g. 

Rossetti et al. 2010) e também no Pantanal do rio Paraguai (Ferreira Jr. et al. 2016, 

Whitney et al. 2011). 
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IV.III Paleohidrologia 

 

Datações de até 4.800 aAP para os paleossolos selados pelo lóbulo sedimentar 

formado pelos processos deposicionais relacionados às avulsões do rio Grande, quando 

da transição de seu paleocurso até a sua área atual (4.300 aAP), marcam a formação das 

paisagens dos mounds monumentais dos LM (Lombardo 2014), após um longo período 

de estabilidade e baixa sedimentação na região, ligadas a climas mais secos durante a 

transição do Holoceno Inferior ao Médio (Lombardo et al. 2012). Períodos de avulsão 

dos principais rios da região também foram registrados para o Beni (Plotzki et al. 2011) 

e para o Mamoré (Plotzki et al. 2013), demarcando cronologicamente a consolidação da 

hidrografia geral atual dos LM para a transição do Holoceno Médio ao Tardio, quando o 

rio Mamoré passou por um aumento de seu volume estimado em até três vezes (Plotzki 

et al. 2013). Mudanças causadas pela elevação do nível do lençol freático e pela 

intensificação das inundações sazonais levaram à formação de diversas elevações do 

relevo atual, com os diques marginais dos canais abandonados proporcionando lugares 

privilegiados para a colonização da área por espécies florestais e também por humanos 

(Lombardo e Prümers 2010; Lombardo et al. 2012, 2014). 

Soerguimentos tectônicos no norte dos LM (Linha Bala–Rogaguado) parecem 

estar relacionados a esses períodos avulsivos e podem ser considerados entre os fatores 

responsáveis pela conformação da rede de drenagens atual. A cronologia dos eventos 

coincide com a transição para um clima mais úmido entre Holoceno Médio e o Tardio 

(Lombardo et al. 2012; Plotzki et al. 2013) e sua influência, intensificada pelo aumento 

do volume dos rios, ficou marcada em mudanças na geometria dos meandros, no aumento 

dos canais dos rios e na formação de lagos ria e de deltas interioranos, tendo sido um 

fator determinante para o desenvolvimento dos padrões de inundação característicos do 

ecótono regional (Lombardo et al. 2014). Essas inundações sazonais, estagnadas por solos 

argilosos impermeáveis, a temperaturas cada vez mais altas e por vários meses, seguidas 

por secas severas, criaram as condições anaeróbicas para que poucas espécies lenhosas 

pudessem persistir, principalmente nas áreas mais rebaixadas, proporcionando a 

disseminação da cobertura vegetal encontrada atualmente nas planícies pantaneiras 

(Mayle et al. 2007). 

 



96 
 

 

IV.IV Lagos 

Mudanças nas condições climáticas durante o Holoceno Médio afetaram as 

florestas da Amazônia por diferentes formas e graus de intensidade, variáveis localmente 

em relação à média de precipitação anual, a severidade das estações secas e a proximidade 

com ecótonos. O aparecimento e o crescimento de muitos lagos na Amazônia parecem 

estar relacionados a uma tendência ao aumento no nível dos lençóis freáticos que surge 

ainda durante o Holoceno Inferior, devido ao aumento do nível médio dos oceanos (Bush 

et al. 2016).  De maneira geral, os dados disponíveis sobre os lagos amazônicos indicam 

que, durante o Holoceno Médio, o nível das águas era mais baixo que o atual, devido a 

condições mais secas no clima relacionadas à redução da precipitação, o que é reforçado 

pelas sequências de pólen que demostram que entre 7000 e 6000 aAP houve uma 

tendência à mudança de florestas fechadas para formações mais abertas que possibilitou 

a expansão de espécies de gramíneas C4. Adicionalmente, a colonização por Cecropia 

verificada nas sequências palinológicas marca perturbações na cobertura florestal naquele 

período, provavelmente causadas por uma combinação entre secas, fogo e humanos 

(Mayle e Power 2008). 

Os registros dos lagos Bella Vista e Chaplin, localizados na bacia da margem 

esquerda do rio Guaporé, em uma unidade de conservação boliviana contígua à porção 

sul do PG (Parque Nacional Noel Kampff Mercado), demonstram que as áreas 

compartilhadas entre espécies perenifólias e caducifólias se expandem entre 6000 e 3000 

aAP e que as florestas ombrófilas passaram a predominar a partir de 2000 aAP (Burbridge 

et al. 2004). Em geral, a palinologia dos lagos indica que o Cerrado se disseminou 

amplamente desde o Holoceno Inferior até cerca de 6000 AP, não só no sudoeste 

amazônico (Burbridge et al. 2004; Mayle et al. 2000), como em diversos outros locais 

dispersos pela bacia (e.g. D'Apolito et al. 2013; Marchant et al. 2009, Urrego et al. 2012). 

Os dados cronológicos mostram que esses lagos eram menores que atualmente (Burbridge 

2004), ou mesmo secos (Laguna Chaplin, Mayle et al. 2000) até o início do Holoceno 

Médio, e que as savanas inundáveis que predominavam nas suas margens passam a dar 

lugar às florestas, reaparecendo nos registros de pólen ao desenrolar daquele período 

(Brugger et al. 2016). 

Próximo ao limite sul dos LM com as sanavas da Chiquitania, o registro do Lago 

Yaguarú apresenta um padrão semelhante de mudança no porte lago durante esse mesmo 
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período (Taylor et al. 2010). O volume maior de águas, tanto em Rogoaguado (Brugger 

et al. 2016), ao norte, quanto em Yaguarú, ao sul, indicam que os lagos receberam a 

influência de um evento singular de cheias entre 5800 e 5200 aAP, seguida de uma 

mudança na hidrologia regional que foi relacionada a soerguimentos tectônicos da linha 

Bala-Rogoaguado, quando se formam diversos lagos nos LM (Lombardo et al. 2014). 

Diferentemente dos dados das LC e LBV, a expansão das florestas na área do lago 

Rogoaguado parece ter-se iniciado ainda no começo do Holoceno Médio, com o 

desenvolvimento máximo ao redor de 4000 AP. Se nos lagos do PNNKM os dados 

acompanham a tendência regional que indica que a expansão das florestas ocorreu 

predominantemente durante o Holoceno Superior, Rogoaguado é um ponto fora da curva, 

na medida em que os primeiros registros de florestas ombrófilas estão situados ao redor 

de 6000 aAP e que durante o Holoceno Médio a incidência de perenifólias na cobertura 

vegetal era ainda maior que a atual (Brugger et al. 2016). 

Essa mudança para condições climáticas mais húmidas durante o Holoceno Médio 

tem sido verificada nos registos de períodos cada vez mais recuados, tanto em outros 

ecótonos ocidentais, como no caso de lago Loma Linda (Behling e Hooghiemstra 2000), 

como também no cenário da Amazônia oriental (Wang et al. 2017), e mesmo no lago 

Titicaca (Baker et al. 2001). No sudoeste amazônico, a expansão das florestas indica que 

talvez esteja ali uma das áreas precursoras dessa mudança no clima durante o Holoceno 

médio, como registrado em outras partes da América do Sul (Araujo et al. 2005, Argollo 

e Mourguiart 2000, Baker et al. 2001). 

 

IV.V Fogo 

 Os dados sobre paleoincêndios também indicam uma redução das savanas no 

registro ao final do Holoceno Médio, quando a crescente presença de florestas tropicais 

ter contribuído para a redução da presença de carvões nos sedimentos da região. Os dados 

indicam que as florestas de galeria atingiram expansão máxima ao redor de 2200 aAP na 

área do Lago Rogoaguado (Brugger et al. 2016), fortalecendo os dados de paleoflora 

regionais que indicam que o ecótono estava a sudeste de sua localização atual (Mayle et 

al. 2000, Burbridge et al. 2004, Taylor et al. 2010, Carson et al. 2015). Até mesmo os 

dados que indicam certa estabilidade na cobertura vegetal no contato dos LM com os 

Andes durante o Holoceno parecem suportar essa hipótese, uma vez que o registro das 
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lagoas Chalalán e Santa Rosa, na bacia alto Beni, apresentam picos sincrônicos de carvão 

ao redor de 9000 e 6000 aAP, indicando alta ocorrência relativa de fogo naqueles períodos 

(Urrego et al. 2012). 

 No Peru, dois eventos de secas severas parecem também parecem estar marcados 

em registros de grandes incêndios ao redor de 6700 aAP e entre 4500 e 4230 aAP no lago 

Sauce, em uma área de savanas no sopé da Cordilheira dos Andes (Bush et al. 2016), e os 

lagos a norte do rio Madre de Diós também apresentam sinais de períodos mais secos 

durante o Holoceno Médio, até ca. 4800 aAP (Bush et al. 2007). O grau de influência 

humana nesses incêndios mais antigos é um ponto de discussão, principalmente em 

relação ao papel da agricultura na formação dos depósitos de carvão do Holoceno Médio. 

A alta incidência de carvão durante o Holoceno Superior é encontrada nos lagos da região 

de Bella Vista e os registros de pólen associados apontam para uma relação entre esses 

contextos e a expansão de áreas dedicadas ao cultivo, notadamente, do milho (Carson et 

al. 2016). A associação entre alta concentração de carvões e pólen de Zea Mayz nos 

sedimentos do lago Rogoaguado corrobora esta hipótese, mas empurra a cronologia deste 

tipo de influência humana na paisagem para início do Holoceno Médio, indicando a 

possibilidade de que o milho tenha sido, de fato, domesticado na Amazônia, talvez ainda 

no sétimo milênio antes do presente (Bush et al. 1989; Pearsall e Piperno 1990; Piperno 

2011; Brugger et al. 2016). 

Os dados de paleoincêndios da laguna Bella Vista reforçam a ideia de que a 

construção de sambaquis e outras estruturas aterradas durante o Holoceno médio está 

relacionada à intensificação no manejo das paisagens. O ecótono dos LM está em uma 

das áreas com períodos de secas sazonais mais longos da Amazônia (Bush et al. 2008). 

Isso torna a presença de carvão de incêndios um ótimo marcador paleoambiental para a 

região, uma vez que a alta incidência desses vestígios pode ser associação ao 

asseveramento do regime de secas no passado.  Por outro lado, isso complica a 

interpretação dos registros holocênicos de carvão como marcadores de alterações 

antrópicas na cobertura vegetal ligadas ao manejo ou mesmo à domesticação de espécies. 

Evidências diretas de gerenciamento da paisagem têm sido encontradas no registro dos 

lagos citados acima, mas também em sítios arqueológicos do Holoceno Médio, como é o 

caso do MC (Hilbert et al. 2017). A presença de vestígios do manejo de plantas pode ser 

também encontrada nas ilhas florestadas da região, onde a ocorrência e concentração de 

certas espécies indicam alta influência humana na fitogeografia desses locais (Balée e 
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Erickson 2006). A configuração das florestas dos arredores de sítio antigos também 

confirma o grau e a persistência das intervenções humanas (Balée 1994, 2013, Balée e 

Moore 1994), um padrão que vem sendo observado em diversas partes da Amazônia e 

para além (Levis et al. 2017, Scheel-Ybert et al. 2016). 

 

IV.VI  Humanos  

No horizonte do Holoceno Médio existem dados que recuam a intensificação no 

manejo das paisagens amazônicas em até seis milênios, em diferentes partes da bacia 

(Bush et al. 1989, 2000; Pearsall e Piperno 1990; Piperno e Pearsall 1998). Esses estudos 

têm relacionado os registros de formações florestais mais abertas à influência humana, 

notadamente à prática da agricultura. Por outro lado, como visto acima, há um conjunto 

significativo de dados que têm sido interpretados como resultado das mudanças 

climáticas e geomorfológicas que contribuíram para a formação dos ambientes atuais e, 

mesmo nos períodos de intensificação da agricultura do Holoceno Superior, parecem não 

haver mudanças nos registros de pólen ou de fitólitos que indiquem que a influência 

humana tenha levado ao desflorestamento em larga escala nas regiões estudadas. 

Muito dos lagos amazônicos que estavam ativos no Holoceno Inferior apresentam 

registros de secas durante o Holoceno Médio e indicam que nesses períodos se dá o 

avanço das savanas sobre áreas florestadas e a migração dos limites ecotonais. Uma vez 

que a ocorrência desse fenômeno apresenta variações cronológicas e regionais, os 

registros são relacionados a diversos períodos de seca, mas não configuram um padrão 

que possa ser estabelecido para toda a bacia amazônica (Bush et al. 2006). 

Isso torna complexo o estabelecimento de relações direta entre proxies 

paleoambientais e as características da influência humana nas mudanças na cobertura 

vegetal ocorridas ao longo do Holoceno. Entretanto, os dados de sítios arqueológicos 

podem fornecer informações diretas sobre intervenções humanas nas paisagens e cada 

vez mais os estudos paleoambientais têm sido realizados em sítios arqueológicos e 

pesquisas arqueológicas têm produzido e utilizado dados relacionados a áreas sem 

vestígios diretos da atividade humana. Essa estratégia híbrida possibilita que sejam 

realizados estudos multiproxies e que as interpretações, assim, sejam mais confiáveis. No 

próximo item serão apresentados os resultados das análises geoquímicas realizadas no 
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solo de MC e no seu entorno, na tentativa de contribuir para os estudos da longa interação 

entre humanos e paleoambientes no sudoeste amazônico. 

IV.VII A Geoquímica da Formação de Monte Castelo e do 

Pantanal do Guaporé 

  

Os dados aqui apresentados foram produzidos a partir das análises do solo das 21 

camadas de Monte Castelo (Figura 25), de 26 feições arqueológicas (Tabela 11) e de 13 

amostras provenientes de níveis artificiais de 10cm coletados por uma tradagem realizada 

100 metros a norte de N1010/E1010. A ideia básica das análises por FRX realizadas 

(métodos no item III.II) foi mapear a variação das características geoquímicas de MC e 

compará-la com os dados de uma área próxima, mas sem vestígios arqueológicos 

depositados no solo, na tentativa de reconhecer as características da dinâmica 

deposicional do pantanal e, assim, melhor compreender a influência humana na formação 

do solo depositado no sambaqui. Complementarmente, buscando gerar dados sobre a 

paleocobertura vegetal local, foram realizadas análises dos isótopos de carbono sobre a 

matéria orgânica do solo das camadas arqueológicas e do entorno do sítio, produzindo 

duas séries de proxies para a reconstrução dos paleoambientes e do manejo das espécies 

vegetais ao longo do Holoceno. Seguindo a conveniência técnica proporcionada pelas 

análises realizadas sobre o carbono da matéria orgânica do solo – MOS, foi também 

realizada a análise de nitrogênio, proporcionando alguns dados válidos para os isótopos 

desse elemento nas amostras do sítio. No próximo item será apresentada a descrição das 

camadas de MC, seguida dos resultados das análises realizadas. 

 

IV.VII.I. A Estratigrafia 

 

A sequência estratigráfica escavada corresponde às descrições de Miller, embora 

a profundidade das camadas atualmente registradas não coincida exatamente com as 

anteriormente aferidas. Abaixo, seguem as descrições dos estratos de MC evidenciados 

durante as etapas de fevereiro de 2014 e junho de 2016. Uma vez que a escavação das 

unidades abertas ainda não está concluída, os estratos foram identificados por letras, 

começando no topo das quadras. Quando escavação chegar à base do sítio, estas serão 
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trocadas por números, cuja contagem será iniciada a partir do primeiro estrato estéril. Do 

topo à base do perfil evidenciado, foram identificadas as seguintes macro-camadas: 

A. Camada superficial perturbada, com profundidade oscilando entre 

10 e 20cm de espessura, dos quais os 5cm iniciais são compostos 

predominantemente por uma camada húmica e serrapilheira. Presença de 

fragmentos cerâmicos e algum material lítico e pouca malacofauna. 

B. Matriz silto-argilo-arenosa marrom muito escuro (10yr 2/2), com 

alta densidade de malacofauna. Alta densidade de fragmentos cerâmicos 

decorados, inclusive, com apêndices zoomórficos (Fase Bacabal). 

Aproximadamente 30cm de espessura. 

C. Camada de terra preta argilo-siltosa, com sensível diminuição da 

quantidade de conchas (inteiras e fragmentadas) e alta densidade cerâmica (Fase 

Bacabal). Aproximadamente 30cm de espessura. Presença de um sepultamento 

primário infantil (F1), depositado no sentido E-W e estendido em uma cova 

delimitada por conchas de gastrópodes. Aparentemente, há áreas de atividade 

preservadas, uma vez que nessa camada foram identificadas as primeiras feições 

para escavação isolada e alguns buracos de estaca foram registrados na quadra 

N1011/E1011. Abaixo do Sepultamento 1 foi encontrada a Feição 4, relacionada 

uma possível estrutura de combustão localizada na base dessa camada. 

D. Terra preta argilo-silto-arenosa mais clara que a camada superior, 

mas que se torna progressivamente mais escura em direção ao topo das camadas 

E e F, apresentando coloração muito semelhante àquela observada no 

preenchimento da Feição 11. Muitos grânulos e calhaus lateríticos, além de 

porções de solo concrecionado. A espessura oscila entre aproximadamente 30cm 

(W) e 60cm (E). Menor quantidade de cerâmica (algumas com vestígios de 

fuligem) e maior quantidade de conchas (bastante fragmentadas) em relação à 

camada anterior. A decoração da cerâmica atesta que esta camada compõe a 

camada de ocupação Bacabal (presença de apliques de quelônios, inclusive). 

Presença de um crânio com chifre de veado, sobrepondo um sepultamento adulto 

com estruturas circulares de conchas (F2). Aparentemente, também há áreas de 

atividade preservadas nessa camada. No contato da camada D com a camada E 

há manchas circulares que avançam na camada inferior, cuja forma corresponde 

a buracos de estaca, alguns linearmente dispostos. 
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E. Camada pouco espessa, com formação possivelmente ligada à 

ocupação da camada Bacabal que a superpõe. Solta, mas com algumas porções 

muito concrecionadas (especialmente nas adjacências da F2/Sep2), a matriz da 

camada E é composta predominantemente por conchas calcinadas muito 

fragmentadas (<1mm a 10mm) e cinzas (10yr 8/1, white, a 10yr 7/1, white gray), 

entremeadas por um solo argilo-siltoso marrom claro (10yr 6/4, yellowish 

brown), de granulometria muito fina. Foram encontrados fragmentos de material 

ósseo de quelônios e uma concha bivalve bem preservada. Entre os vestígios 

líticos, foram encontradas lascas e um percutor sobre seixo rolado. Tem 

aproximadamente 15cm de espessura e ainda não está claro se se trata de uma 

camada ou de um conjunto de feições interpostas entre as camadas F e D. 

F. Camada espessa (150cm) predominância de material malacológico 

(grande quantidade inteiras e pouco fragmentadas de gastrópodes) depositada 

em uma matriz de solo argilo-siltosa de coloração que do 10yr 3/4 (dark yelowish 

brown) ao 10yr 4/3 (brown). Alta densidade de material faunístico carbonizado 

(bem preservado) e algumas peças líticas, além de muito carvão esparso em 

tamanho e condições de preservação variados. 

G. Camada de solo argiloso muito escuro (10yr 2/1), cuja composição 

acompanha uma série de estruturas lenticulares que, por vezes, se assemelham 

morfologicamente à camada E (lentes de conchas moídas e solo calcinados, 

Feições 7, 8 e 9). Marca de maneira clara a separação entre a camada de conchas 

F e a camada de material semelhante mais antiga (H), como que selando o 

primeiro grande pacote do sambaqui e retificando o local que foi capeado pelas 

camadas de ocupação posteriores. 

H. Camada composta por uma matriz argilosa de solo marrom muito 

escuro (10yr 2/2) onde, da mesma forma que na camada F, predomina o material 

malacológico e há muitos outros vestígios faunísticos. Entretanto, de maneira 

distinta do que se encontra na camada F, na camada G as conchas inteiras são 

entremeadas por lentes de conchas moídas que são claramente inclinadas (áreas 

mais elevadas sempre na porção E do perfil) e capeiam-se umas às outras, 

formando diversos “pisos” de ocupação superpostos. O avanço dos trabalhos 

permitirá o detalhamento dessas estruturas e o desdobramento dessa camada em, 

ao menos, mais uma mais profunda (H1), onde uma primeira acumulação de 
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conchas inteiras próxima ao vértice NE das escavações parece marcar um evento 

fundador dessa ocupação do sambaqui8. 

I. Camada de matriz com cores e texturas variadas, com solo 

compactado e com muitas lentes de conchas moídas. Segue, praticamente, a 

mesma inclinação do topo da Camada H1. 

J. Camada predominantemente composta por uma terra preta (10yr 

2/1) argilo-arenosa muito compactada onde, juntamente com uma alta densidade 

de carvão (ao menos três tipos diferentes de coquinhos), foram encontrados 

diversos líticos lascados e vestígios faunísticos de vertebrados e invertebrados, 

por vezes concrecionados ao solo. A escavação da base da Camada J evidenciou 

a associação entre áreas de combustão e diversos fragmentos cerâmicos, datados 

em 5180±130 cal aAP (Tabela 4). 

K. Constitui-se como o topo de um conjunto de camadas rico em 

feições arqueológicas, notadamente estruturas de combustão e buracos de 

estacas. Composta predominantemente por terra preta e conchas de gastrópodes 

bem preservadas e queimadas, esta camada apresentou duas estruturas de 

combustão (F11 e F16) e fragmentos de vasilhames cerâmicos, além de diversos 

outros vestígios de plantas e alta densidade de fauna. Em associação com F11 

foram encontrados sete buracos de estaca (Feições 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20, 

Figura 25.K), além de diversas outras manchas circulares que foram 

evidenciadas durante a escavação da camada. O conjunto de estruturas remete a 

contextos de preparação e consumo de alimentos, considerando a associação 

espacial entre os buracos de estacas alinhados ao redor da fogueira e as 

características dos vestígios encontrados. 

L. Camada delgada e concrecionada, composta pela sobreposição de 

lentes de conchas trituradas que formam espécies de pisos, muito coesos, 

provavelmente como resultado da combinação entre pisoteamento intenso, fogo 

e alguma influência hídrica. Os setores onde a matriz é mais concrecionada 

situam-se nas periferias das estruturas de combustão, onde localizam-se, ao 

menos, quatro buracos de estaca (Feições 24, 27, 28 e 29). Da mesma maneira 

que ocorre com na camada K com a F11, na camada L há a associação clara entre 

feições negativas e as fogueiras (Feições 22, 25 e 26), denotando funções ligadas 

                                                             
8 Interessante notar que essas camadas podem ser observadas com as mesmas características 
estratigráficas na foto do perfil publicado por Miller (Figura 22). 
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ao preparo de alimentos no local. Esta hipótese é reforçada pela presença 

constante nessas camadas de artefatos cerâmicos e líticos amorfos – materiais 

que podem ser resultado da fragmentação de tremps, ou mesmo de retentores de 

calor para o cozimento de alimentos (Rice 1987) – e de alta densidade de 

vestígios faunísticos calcinados, muito bem preservados. Na base da camada, no 

contato com a camada M, há uma lente de argila queimada, confirmando o uso 

intenso do fogo desde o início de sua formação. 

M. Camada composta predominantemente por conchas inteiras e terra 

preta, com a presença de diversas feições e a base das estruturas de combustão 

encontradas na camada L. Assemelha-se estruturalmente à camada K, devido à 

predominância de terra preta associada a alta densidade de conchas de 

gastrópodes inteiras e queimadas.  

N. Camada caracterizada por matriz de terra preta entremeada por alta 

densidade de conchas fragmentadas, muitos carvões grandes e líticos. Apresenta 

coloração levemente mais escura na base, onde são encontrados diversos 

fragmentos cerâmicos amorfos, que aparecem maiores e em maior quantidade 

que nas camadas superiores do período Sinimbu. 

O. Camada semelhante à camada N, porém conta com baixa densidade 

de vestígios cerâmicos e alguns blocos líticos, além conchas de gastrópodes bem 

preservadas e uma ponta óssea. 

P. Caracteriza-se pela presença generalizada de fragmentos de 

cupinzeiros queimados depositados em solo muito compacto, úmido e 

mosqueado (10yr 2/1, 10yr 3/2), com carvões incrustados na base das peças, que 

usualmente têm entre 3 e 10 cm de diâmetro. Os fragmentos de cupinzeiros 

parecem ter sido espalhados por uma superfície repleta de material lenhoso em 

combustão, o que é reforçado pela alta densidade de carvões bem preservados 

nos primeiros 3cm da camada, onde o solo é mais escuro que na sua porção 

superior. As conchas de gastrópodes são mais raras e fragmentadas que nas 

camadas superiores, ocorrendo algumas associações com poucos vestígios 

cerâmicos amorfos. Um carvão lenhoso desta camada foi datado em 5.879±113 

cal aAP (Tabela 4). 

Q. Nessa camada o solo muito escuro apresentou várias pequenas 

lentes carbonizadas, de cerca de 10cm de diâmetro, em média. Como será 

discutido adiante, a matriz é constituída pela terra preta mais antiga de Monte 
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Castelo, entremeada por conchas trituradas. Nela, não há cupinzeiros 

fragmentados e a presença de cerâmicas é mais expressiva que na camada P, com 

maior diversidade de artefatos e um fragmento de vasilhame apresentando 

incisões, além de uma ponta óssea (Figura 25.L). Essa camada segue o padrão 

apresentado pelas camadas inferiores à K, sempre sobrepostas horizontalmente 

e com espessuras variando em torno dos 8 a 12cm. 

R. A camada é quase exclusivamente composta por conchas de 

gastrópodes trituradas, superpostas horizontalmente em lentes pouco 

consolidadas a muito soltas, entremeada por solo muito argiloso acinzentado e 

bolotas dessa mesma argila queimada, muitos vestígios faunísticos (como 

quelônios), algumas cerâmicas, carvões esparsos e alguns blocos líticos. Foram 

encontradas diversas pequenas lentes de solo escuro entre o material 

malacológico, de espessura inferior a 3cm, e poucos fragmentos de cupinzeiros 

carbonizados. Trata-se de uma camada excepcional no contexto do pacote mais 

antigo do sítio, não só pela predominância e baixa compactação das conchas 

trituradas, mas também pela espessura da camada, que alcançou os 40cm na 

porção oeste da quadra N1010/E1010. 

S. Camada composta predominantemente por solo argilo-arenoso 

mosqueado (7,5yr 3/1 e 7,5yr 4/2), com muito carvões esparsos, poucas 

cerâmicas e cerca de 20% de conchas trituradas. Camada de transição entre T e 

R. 

T. Solo areno-silto-argiloso marrom claro, com cerâmicas esparsas e 

três estruturas que apresentavam carvões concentrados (Feições 42, 43 e 44), 

rodeados por blocos de matérias-primas diversas (como quartzo e arenito 

silicificado). 

U. A camada U se destaca pela alta densidade de vestígios cerâmicos, 

como visto no item III.III. (Figura 32), associados a carvões esparsos e vestígios 

faunísticos. A presença de pequenos seixos rolados, depositados em uma matriz 

arenosa marrom claro de granulometria grossa, indica que a camada pode ter 

estado submersa durante cheias mais intensas do rio Branco, ocorridas ainda no 

início do Holoceno Médio.  
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IV.VII.II Resultados das análises de solo por FRX 

  

Da mesma forma que foi feito com as cerâmicas, para caracterização preliminar 

do solo e das feições de MC e do solo do entorno foram quantificados por FRX os 

componentes químicos mais abundantes: SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3, CaO, Na2O, K2O, 

TiO2, P2O5, MnO, L.O.I (Figura 39 e Tabelas 8 e 9). A utilização de Fluorescência de 

Raios X nas análises químicas para o mapeamento dos componentes principais permite 

que sejam computadas tanto a composição das frações sólidas e quando solutas das 

amostras, diminuindo a influência dos processos pós-deposicionais nos resultados obtidos 

(Villagrán et al. 2009). 

 

Tabela 8. Resultados das análises por FRX das camadas de MC. 

 

 

Tabela 9. Resultados das análises por FRX do solo do pantanal. 

 

massa(%) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

SiO2 30,82 29,24 35,72 17,57 10,97 9,00 11,37 10,30 4,51 17,39 10,11 11,73 18,83 21,34 27,37 16,69 10,28 19,55 92,77 90,35 80,25

Al2O3 3,65 2,87 3,85 1,95 1,24 1,09 1,27 0,93 0,35 1,55 1,06 1,44 2,83 2,86 5,13 3,03 1,88 2,38 3,05 3,87 1,52

MgO 0,47 0,42 0,41 0,30 0,22 0,20 0,19 0,20 0,14 0,27 0,14 0,15 0,20 0,23 0,27 0,20 0,16 0,15 0,16 0,17 0,15

Fe2O3 1,73 2,27 2,10 1,18 0,91 0,60 0,92 0,55 0,32 0,99 0,87 0,83 1,82 1,99 2,50 1,84 1,03 0,86 1,46 1,65 2,91

CaO 26,72 30,56 26,32 38,54 45,80 47,29 44,81 45,47 52,79 38,33 47,74 47,74 38,66 33,20 30,26 39,76 46,51 41,79 1,39 1,51 8,10

Na2O 0,38 0,37 0,39 0,38 0,32 0,32 0,30 0,28 0,25 0,41 0,27 0,25 0,29 0,28 0,32 0,29 0,28 0,32 0,33 0,35 0,31

K2O 0,57 0,48 0,65 0,30 0,21 0,16 0,20 0,18 0,07 0,43 0,13 0,17 0,34 0,33 0,46 0,33 0,18 0,24 0,72 0,88 0,20

TiO2 0,32 0,25 0,36 0,17 0,10 0,09 0,12 0,10 0,05 0,11 0,13 0,14 0,25 0,29 0,44 0,26 0,16 0,26 0,94 1,07 0,41

P2O5 19,55 15,83 16,13 25,91 9,67 12,07 7,93 3,24 1,45 4,50 2,82 2,01 3,81 4,44 4,63 2,40 2,02 1,47 0,19 0,40 6,07

MnO 0,26 0,19 0,19 0,14 0,11 0,08 0,09 0,07 0,04 0,07 0,06 0,04 0,06 0,09 0,12 0,08 0,07 0,04 0,03 0,04 0,05

LOI 16,33 18,13 14,75 14,59 30,65 29,61 32,84 38,75 40,80 36,15 37,14 35,79 32,84 35,22 28,35 35,15 37,63 33,03 2,75 3,43 3,03

Total 100,8 100,6 100,9 101,0 100,2 100,5 100,0 100,1 100,8 100,2 100,5 100,3 99,9 100,3 99,9 100,0 100,2 100,1 103,8 103,7 103,0

massa(%) OS 00-10 OS 10-20 OS 20-30 OS 30-40 OS 40-50 OS 50-60 OS 60-70 OS 70-80 OS 80-90 OS 90-100 OS 100-110 OS 110-120 OS 120-130

SiO2 88,04 68,30 72,53 74,75 72,65 75,51 76,81 78,69 81,85 85,01 87,87 87,92 88,32

Al2O3 4,83 15,77 14,81 13,11 13,28 11,23 10,40 10,03 8,55 7,26 6,36 6,68 6,24

MgO 0,17 0,46 0,46 0,44 0,46 0,37 0,33 0,33 0,28 0,25 0,21 0,22 0,22

Fe2O3 1,55 5,32 3,32 3,32 3,72 2,63 2,43 2,57 2,20 2,05 1,77 1,88 1,70

CaO 0,17 0,40 0,40 0,50 1,08 2,03 2,20 1,58 1,12 1,15 0,81 0,28 0,69

Na2O 0,51 0,53 0,53 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 0,53 0,50 0,47 0,49 0,50

K2O 1,81 1,94 2,00 2,12 2,12 2,08 2,03 2,03 1,92 1,76 1,63 1,77 1,68

TiO2 1,35 1,49 1,50 1,48 1,49 1,41 1,37 1,39 1,31 1,21 1,21 1,13 1,18

P2O5 0,04 0,03 0,01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

MnO 0,05 0,04 0,07 0,04 0,11 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04

LOI 5,31 7,22 6,30 5,62 6,06 5,74 5,88 4,82 3,90 3,41 2,40 2,44 2,60

Total 103,8 101,5 101,9 101,9 101,5 101,6 102,0 102,0 101,7 102,7 102,8 102,8 103,2
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Fig. 39 Resultados das análises por FRX das camadas de MC e do solo do pantanal (OS: off-site). 
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O que os dados produzidos demostram é que a composição química das camadas 

arqueológicas de MC difere fortemente dos valores medidos para a área off-site9, mesmo 

em relação à porção basal do sítio. Da mesma maneira que o pacote U-M (com exceção 

das camadas Q e R), as camadas terra preta do período Bacabal apresentam altos índices 

de Fe2O3, principalmente em C-A, mas ainda assim esses valores são inferiores àqueles 

medidos entre 10 e 60cm na área do banhado. Apesar dos valores de Na2O serem 

praticamente constantes nas amostras de fora do sítio, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO 

e LOI variam significativamente, favorecendo a hipótese de formação gradual desses 

depósitos ao longo do Holoceno. 

Como visto no Capítulo II, atualmente o sambaqui Monte Castelo ergue-se cerca 

de 6 m em relação à cota de inundação máxima do Pantanal. Considerando a cronologia 

do sítio - onde há uma data de 9.285±194 cal aAP para o nível 685-700 cm para a 

escavação de Miller que chegou aos 800 cm sem, segundo o autor, alcançar o paleossolo 

(2009) e a sequência de datas que estão abaixo dos 600 cm (Tabela 4), é fato que (ao 

menos) o primeiro metro de sedimentos que recobrem o banhado é resultado de processos 

deposicionais holocênicos. Esta é uma perspectiva conservadora, uma vez que há outras 

oito datas do Holoceno Médio em cota negativa no sítio (Figura 15), mas pode servir 

como uma base cronológica relativa para a formação dos depósitos aluvionares do 

entorno, uma vez que não foi possível a datação direta devido à ausência de carvões 

passíveis de coleta na intervenção realizada. 

Na intervenção off-site, as amostras apresentaram os mais altos índices de SiO2, 

Al2O3 e são predominantemente compostas por Fe2O3, K2O e TiO2, com baixas 

quantidades de CaO e P2O5. Essas características são relacionadas à dinâmica 

deposicional do PG, cujos regimes de secas e cheias extremas levou ao deplecionamento 

dos elementos mais leves, em um processo já bem conhecido para os LM: ali, o intenso 

hidromorfismo relacionado à sazonalidade do regime hídrico leva, durante a estação 

úmida, à redução de Fe3 + para Fe2 +, deslocando Ca2 + Mg2 + e K +, cátions que podem 

ser facilmente perdidos do solo. Adicionalmente, durante a estação seca, a oxidação de 

Fe2 + para Fe3 + 10 libera H +, o que diminui o pH, levando à destruição parcial dos 

minerais de argila, enquanto Al3 + é liberado na solução do solo. Dependendo da 

                                                             
9 Intervenção realizada em N1110/E1010. 
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dinâmica das inundações e a idade dos solos, estes se enriquecem em Al3 + trocável, 

esgotando os outros cátions (Lombardo et al. 2014). 

Interessantemente, o material analisado do banhado ao redor de MC tem altos 

índices de K, indicando um enriquecimento desse elemento que pode estar relacionado à 

fonte granítica do médio e alto rio Branco dos sedimentos jovens e pouco intemperizados 

do PG. Ainda que em quantidade muito menor, CaO também aparece os principais 

componentes do solo do entorno, mas se concentra em uma profundidade intermediária 

(40-100cm). Um maior detalhamento das análises ainda precisa ser realizado, mas este 

dado parece indicar que, durante a formação dessas camadas (meados do Holoceno 

Médio?), um maior acúmulo de Ca foi proporcionado por condições climáticas mais 

favoráveis para a reprodução de moluscos ou, em uma hipótese talvez mais provável, 

pode ser resultado da presença mais intensa desses animais devido à construção e o 

manejo do lago de MC. 

 Nas camadas arqueológicas a presença mais abundante é de CaO, superando até 

mesmo os valores de SiO2 (exceto camadas U-S). A sílica e alumínio dessas amostras 

são predominantemente provenientes do material escavado do lago e utilizado para a 

construção das camadas de terra, uma matriz empobrecida em outros elementos e que foi 

fartamente enriquecida em sílica proveniente das espículas de espongiários in situ e, 

também, depois de formadas as camadas de MC. Enquanto a composição dessas camadas 

contrasta com a área adjacente, vários elementos químicos como Ca, P, Mg, K e Mn, 

juntamente com a matéria orgânica indiretamente medida (LOI), podem usar para 

distinguir as terras pretas das outras matrizes de solo presentes no sítio. 

 Como visto no Capítulo I, as terras pretas de índio são características constantes 

nos sambaquis da Amazônia, da mesma maneira que ocorrem em sambaquis litorâneos 

(Nishida 2007) e nos aterros do Pantanal do rio Paraguai (Peixoto 2003). Existe uma 

bibliografia farta sobre as terras pretas amazônicas sem associação a sambaquis, cujos 

sítios constituem um conjunto arqueológico que se distribui pela maior parte da bacia 

(McMichael et al. 2014), onde a principal característica compartilhada é a presença 

constante de material cerâmico. A alta fertilidade desses solos tem chamado à atenção 

dos pesquisadores desde os primórdios da arqueologia e, por contrastar fortemente com 

os solos pobres e lixiviados da Amazônia, tem proporcionado, à milênios, a produção de 

grande parte dos recursos que sustentam a ocupação humana na região. 
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 Normalmente, os estudos têm utilizado a TPI para interpretações sobre densidade 

populacional e complexidade na organização sociopolítica da região Amazônica. Por 

outro lado, o que a formação de MC demonstra é que, como visto em outros registros do 

SOA (Miller 1987), a associação entre solos negros ricos em P, Mg, Ca, K e Mn e 

ocupações humanas é muito mais antiga do que se acreditava anteriormente, recuando 

aos primeiros milênios do Holoceno Médio. Mais ainda, em MC as camadas revelam a 

antiguidade da associação entre a TPI e produção de cerâmicas, em um horizonte onde a 

intensificação no manejo das paisagens adquiriu uma nova escala, com maior quantidade 

e diversidade de recursos explorados pelas populações humanas daquele período. 

 Conjuntamente às camadas ocupacionais do período Bacabal (D-A), que 

correspondem a TPIs clássicas, algumas das camadas mais antigas de MC (Q, O, N, J e 

G) podem também ser classificadas como TPIs (Arroyo-Kalin 2014), dadas as 

características estruturais e composicionais de suas matrizes (altos teores de CaO, P2O5, 

K2O e MgO). Especialmente a Camada Q, a primeira composta predominantemente por 

TPI em MC, apresenta altos índices de CaO e matéria orgânica (LOI), enquanto os valores 

de SiO3 e Al2O3 são reduzidos. Esses valores contrastam com os medidos nas camadas 

basais S-U (período Cupim), que são enriquecidos de sílica, alumínio e titânio (sílica mais 

abundante que no off-site) e que, embora sejam relativamente abundantes em CaO, K2O 

e MgO (e P2O5 na Camada U), apresentam os menores índices de LOI entre as camadas 

arqueológicas. Isso faz com que a Camada Q seja uma das mais antigas terras pretas da 

Amazônia, com a data recentemente obtida (5.879±113 cal aAP, Tabela 4) proveniente 

de um contexto ocupacional que recobre a estrutura em material malacológico que 

compõe a Camada R. 

 

Tabela 10. Resultados das análises por FRX das feições de Monte Castelo. 

 

massa(%) F38 F47 F53 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F32 F42 F43 F44

SiO2 49,95 27,75 23,25 23,71 21,40 20,64 19,48 29,35 17,29 17,47 22,54 19,78 13,09 13,73 10,33 12,62 16,12 17,82 16,63 16,43 13,01 15,64 16,80 87,85 85,44 82,38

Al2O3 7,76 3,38 4,19 2,81 2,48 2,15 2,05 3,74 1,97 2,10 2,02 2,18 1,50 1,55 1,18 1,45 1,89 2,19 1,88 2,18 1,68 1,71 2,03 3,08 4,00 3,70

MgO 0,45 0,34 0,26 0,26 0,24 0,22 0,23 0,25 0,30 0,22 0,21 0,27 0,19 0,20 0,18 0,19 0,22 0,21 0,21 0,23 0,18 0,19 0,20 0,17 0,18 0,19

Fe2O3 2,38 1,74 2,74 1,64 1,51 1,44 1,74 2,17 1,57 1,56 1,70 1,53 1,11 1,20 0,98 1,09 1,40 1,58 1,47 1,48 1,22 1,47 1,55 1,86 2,11 2,76

CaO 15,94 31,21 33,34 35,25 37,63 38,34 38,09 29,64 39,49 39,97 37,51 40,54 44,16 43,42 46,72 44,42 40,93 40,01 41,37 40,58 44,61 42,02 40,59 3,78 3,68 5,29

Na2O 0,39 0,39 0,31 0,30 0,31 0,31 0,31 0,29 0,30 0,28 0,29 0,30 0,28 0,26 0,27 0,29 0,28 0,28 0,30 0,28 0,26 0,29 0,30 0,33 0,33 0,32

K2O 1,04 0,51 0,41 0,37 0,32 0,30 0,28 0,42 0,25 0,26 0,31 0,31 0,19 0,18 0,16 0,19 0,23 0,26 0,24 0,26 0,18 0,21 0,24 0,53 0,65 0,54

TiO2 0,67 0,30 0,37 0,34 0,29 0,27 0,24 0,42 0,21 0,21 0,29 0,24 0,16 0,17 0,13 0,16 0,20 0,24 0,22 0,21 0,17 0,20 0,22 0,83 0,90 0,80

P2O5 9,26 19,15 3,10 5,75 7,24 7,76 7,98 4,88 5,72 4,34 4,98 5,98 4,74 4,43 4,02 5,43 4,85 4,52 5,44 4,49 3,58 5,58 5,05 2,38 2,29 3,62

MnO 0,14 0,19 0,15 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,08 0,07 0,09 0,09 0,06 0,06 0,05 0,06 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,05

L.O.I 12,94 15,56 31,16 29,58 28,81 28,72 29,25 29,16 32,99 33,05 29,80 28,45 34,08 34,44 35,80 33,89 33,59 32,73 32,22 33,55 34,49 32,47 32,86 3,30 3,85 3,79

Total 100,9 100,5 99,3 100,1 100,3 100,2 99,7 100,4 100,2 99,5 99,7 99,7 99,6 99,6 99,8 99,8 99,8 99,9 100,1 99,8 99,4 99,9 99,9 104,2 103,5 103,4
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Tabela 11. Lista de feições analisadas. 

Feição Quadra Camada Descrição de campo

F38 N1012/E1009 C-D
Estrutura de combustão lenticular (≅10cm de espessura) com cerâmicas e 

conchas bivalves

F47 N1012/E1009 D
Concentração circular de conchas inteiras (três com pigmento vermelho) e 

trituradas e cerâmicas,  associada ao sepultamento 2 (?)

F53 N1010/E1010 P
Concentração de conchas moídas (≅10cm de espessura) com pouca matriz de 

solo, cerâmicas e carvões

F11 N1010/E1010 K Estrutura de combustão lenticular (≅10cm de espessura) com cerâmicas

F12 N1010/E1010 K Buraco de estaca

F13 N1010/E1010 K Buraco de estaca preenchido por solo e cerâmicas verticalizadas da camada J

F14 N1010/E1010 K Buraco de estaca preenchido por solo da camada J

F16 N1010/E1009 K Estrutura de combustão (≅5cm de espessura) delimitada por linha de carvão

F17 N1010/E1010 K Lente de solo muito escuro com material carbonizado

F18 N1010/E1010 K Solo acinzentado muito compacto com conchas de gastrópodes e carvões

F19 N1010/E1010 K Buraco de estaca preenchido por solo da camada J

F20 N1010/E1010 K Buraco de estaca

F21 N1010/E1009-10 L Buraco de estaca

F22 N1010/E1009 L
Estrutura de combustão lenticular (≅5cm de espessura) delimitada por linha 

de carvão, com cerâmicas

F23 N1010/E1009 L Lente circular de solo escuro

F24 N1010/E1009 L Buraco de estaca

F25 N1010/E1009 L-M-N Estrutura de combustão (≅20cm de espessura)

F26 N1010/E1010 L-M Estrutura de combustão lenticular (≅5cm de espessura)

F27 N1010/E1010 L Buraco de estaca

F28 N1010/E1010 L Buraco de estaca

F29 N1010/E1009 L Buraco de estaca

F30 N1010/E1009 L Macha circular de solo escuro (≅10cm de diâmetro), negativo de poste (?)

F32 N1010/E1010 N-O
Lente circular de solo escuro com carvão e cerâmicas capeado por conchas 

trituradas

F42 N1010/E1010 T Estrutura de combustão (≅10cm de espessura) delimitada por blocos

F43 N1010/E1010 T Estrutura de combustão (≅10cm de espessura) delimitada por blocos

F44 N1010/E1010 T Estrutura de combustão (≅10cm de espessura) delimitada por blocos
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Fig. 40 Resultados das análises por FRX das feições de MC, em ordem estratigráfica. 

0 10 20 30 40

F38
F47
F53
F11
F12
F13
F14
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F32
F42
F43
F44

%

L.O.I

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

F38

F47

F53

F11

F12

F13

F14

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F32

F42

F43

F44

MgO

Fe2O3

Na2O

K2O

TiO2

MnO

%

0 10 20 30 40 50

F38

F47

F53

F11

F12

F13

F14

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F32

F42

F43

F44

CaO

P2O5

%

0 20 40 60 80 100

F38
F47
F53
F11
F12
F13
F14
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F32
F42
F43
F44

SiO2

Al2O3

%



113 
 

A geoquímica das feições analisadas, em geral, acompanha os resultados obtidos 

para as camadas arqueológicas de MC (Tabelas 10 e 11, Figura 40). Os altos índices 

indicados pela LOI – de maneira geral ao redor de 30% – aliados aos valores elevados de 

Cao, P2O5, K2O, MgO e MnO, confirmam a possibilidade de que as estruturas 

correspondam a áreas de combustão e buracos de postes decompostos e preenchidos pelos 

solos das camadas ocupacionais repletos de carbonatos (Tabela 11). Além disso, se F38 

e F47 parecem ter sido formadas em local onde a atividade térmica foi mais intensa que 

a média, F42, F43 e F44 apresentaram os mais altos índices de sílica na sua composição 

(acima de 80%, da mesma forma que as camadas em que foram escavadas), cuja baixa 

presença de carbonatos levou à medição de valores reduzidos de LOI para essas 

estruturas. Chama a atenção a quantidade de K2O e, principalmente, TiO2 dessas 

amostras, o que, considerando os valores desses elementos medidos nas camadas em que 

foram encontradas as estruturas, parece invalidar a ideia de tratarem-se de estruturas de 

combustão, à exceção de F44, cuja composição difere significativamente do solo 

adjacente. 

Os resultados obtidos pela análise das camadas e das feições arqueológicas 

indicam que as populações no passado manejaram intensamente a paisagem de MC. Para 

entender melhor o grau dessa influência na distribuição das espécies vegetais e quais os 

tipos de relação desses registros com a variabilidade ambiental no passado, foram 

realizadas análises complementares de isótopos de C e N na MOS das amostras 

coletadas10. 

 

IV.VII.III δ13C e δ15N de MC e do Entono 

 . Os compostos estáveis da MOS compreendem uma variedade de biopolímeros, 

incluindo lignina, ceras, taninos, pigmentos e pectinas (Stevenson 1994). Sua composição 

deriva de condições ambientais ligadas ao clima, ao relevo e à natureza dos depósitos 

sedimentares e é marcada pela introdução de material proveniente da flora e fauna dos 

sítios arqueológicos (Glaser et al. 2003; Jenny 1994). Seguindo a linha das pesquisas 

apresentadas em IV.II, neste trabalho foram analisados os isótopos de carbono da MOS 

das amostras da intervenção da área off-site e das camadas arqueológicas de MC, 

buscando obter dados para a caracterização da cobertura vegetal predominante durante a 

                                                             
10 Análises realizadas no Laboratório de Geocronologia do Instituto de Geociências da Universidade de 
Brasília. Técnico responsável: Eduardo Carvalho. 
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formação do solo do PG e das espécies vegetais selecionadas pelas populações da região 

para uso em MC. 

Para a preparação das amostras, uma alíquota de 50g foi separada das 21 coletas 

realizadas nas camadas de MC e das 13 amostragens realizadas fora do sítio. O solo foi, 

então, peneirado em tela de 1mm sobre em contêiner de vidro e seco em estufa seca a 

50ºC por 48 horas. Desse material, foram pesados e separados 400mg e acondicionados 

em tubos plásticos para centrífuga. Após o ataque com HCL 2,5 por 48 horas, o líquido 

foi retirado e o material restante misturado à agua e centrifugado em três sessões de 5 

minutos. Esse processo garantiu a retirada de todo o carbono proveniente dos carbonatos 

das amostras, possibilitando que as análises fossem realizadas estritamente sobre o 

carbono da matéria orgânica do solo. 

Desta forma, os resultados de δ13C obtidos possibilitaram o reconhecimento 

preliminar da cobertura vegetal do PG e, assim, que sejam feitas algumas inferências 

sobre as paisagens no passado a partir da história profunda de MC. Uma vez que os dados 

do sítio – que representam a vegetação que o recobriu, mas também a opção por 

determinadas plantas que foram trazidas ao local – foram considerados em face ao perfil 

de 130cm da área do banhado analisado, as variações observadas nas camadas 

arqueológicas indicam o manejo de espécies que estavam localmente disponíveis e, em 

conjunção com os dados da FRX, parecem apontar para a especialização na obtenção de 

recursos já nos primeiros milênios Holoceno Médio. 

  

IV.VII.III.I Métodos analíticos para determinação de δ13C e δ15N 

A espectrometria de massa de razão isotópica foi a técnica empregada para a 

análise de isótopos de carbono e de nitrogênio do solo. Para tanto, foi utilizado o 

espectrômetro de massa de fluxo contínuo e fonte gasosa com setor magnético Thermo 

Scientific Delta V Plus IRMS, onde a ionização é feita por impacto eletrônico (um feixe 

de elétrons passa por uma determinada quantidade de gás), que em seguida é acelerado 

por placas de alta voltagem. Após a ionização e a aceleração das moléculas do gás, estas 

são então defletidas em uma trajetória circular por um campo magnético e, em seguida, 

chocam-se com coletores do tipo faraday, gerando pulsos elétricos que são medidos e 

interpretados pelo software Isodat 3.0. 
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Inicialmente, insere-se de 200µg a 2000µg de amostra em cápsulas de estanho. 

Em seguida, o amostrador automático Thermo Scientific MAS 200R introduz a amostra 

no analisador elementar (TC/EA) Thermo Scientific Flash 2000 HT e converte o 

nitrogênio e o carbono contidos na amostra em N2 e CO2 por combustão dinâmica com 

injeção automática de oxigênio em um forno especial a 1020ºC. A reação atinge uma 

temperatura de até 1800ºC durante alguns segundos. Os produtos gasosos da combustão 

são então carreados por um fluxo de gás hélio através do catalisador de combustão óxido 

de cromo e em seguida reduzidos por fio de cobre de alta pureza. Por último, os gases 

gerados passam pelo óxido de cobalto banhado a prata (Co3O4/Ag) para retirar enxofre 

e halogenetos. A água é removida por uma armadilha de perclorato de magnésio. O N2 e 

o CO2 são separados por uma coluna cromatográfica empacotada a uma temperatura 

isotérmica. O N2 e CO2 resultantes são então enviados para a fonte de íons do Thermo 

Scientific Delta V IRMS onde são ionizados e acelerados. As espécies gasosas de massas 

diferentes são separadas em um campo magnético e em seguida são medidas por um 

arranjo de coletores do tipo copos de Faraday. Para o N2, as massas 28, 29 e 30 são 

monitoradas e para o CO2 as massas 44, 45 e 46. O processamento dos dados, assim como 

o controle do espectrômetro de massa e seus periféricos, foi realizado pelo software Isodat 

3.0, garantindo a qualidade analítica e o monitoramento adequado dos parâmetros 

utilizados. 

 Abaixo seguem os resultados das análises realizadas nas 21 camadas 

arqueológicas de Monte Castelo e dos 13 níveis artificiais de 10cm amostrados na área 

do banhado 100m a norte de N1010/E1010 (Figuras 41 e 42 e Tabela 12): 
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Fig. 41 Resultados das análises de 13C e 15N do solo de Monte Castelo e do Pantanal do Guaporé. 
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Tabela 12. Resultados das análises de 13C e 15N do solo de Monte Castelo e do Pantanal do Guaporé. 

 

 

 O que os resultados indicam é que, desde o Holoceno Inferior, a cobertura vegetal 

era predominantemente composta por plantas C3, em uma configuração florística que, 

ainda que tenha variado entre espécies características de Cerrado ou mais ligadas ao 

bioma amazônico, era representada por florestas fechadas ou matas de galeria 

semelhantes às encontradas hoje nas áreas mais elevadas ou nas matas de galeria do PG. 

Tanto os resultados de MC, quanto aqueles obtidos em N1110/E1010, apresentam valores 

consistentes para plantas C3, seguindo uma continuidade expressiva desse tipo de proxy 

em todas as amostras analisadas. A exceção foi a Camada L, datada aproximadamente 

entre 5.800 e 5.200 cal aAP. Como pode ser observado na Figura 42, essa camada é uma 

Amostra δ13C δ15N

Camada A -25,53 7,12

Camada B -25,19

Camada C -25,33

Camada D -24,97

Camada E -24,49 5,20

Camada F -24,21 5,13

Camada G -24,50

Camada H -23,36

Camada I -20,69

Camada J -24,74

Camada K -24,81

Camada L -11,14

Camada M -24,40 4,97

Camada N -25,39

Camada O -25,12

Camada P -24,43 3,05

Camada Q -25,13

Camada R -22,24

Camada S -24,06

Camada T -24,23

Camada U -23,41

OS 0-10cm -24,03

OS 10-20cm -19,19

OS 20-30cm -19,52

OS 30-40cm -20,41

OS 40-50cm -20,86

OS 50-60cm -19,46

OS 60-70cm -20,46

OS 70-80cm -21,12

OS 80-90cm -21,44



118 
 

exceção entre as camadas Sinimbu, configurando uma estrutura semelhante a um piso 

ocupacional que capeia a sequência de ocupações mais antigas daquele período. 

  

Fig. 42 Resultados de δ13C em relação ao perfil estratigráfico de Monte Castelo. 

 

A interpretação do resultado de δ13C da camada L aponta para duas 

possibilidades: 

1. uma expressiva mudança climática, quando, em um intervalo de tempo 

relativamente curto (poucos séculos, no máximo), a cobertura vegetal mudou 

drasticamente para uma formação aberta, com presença muito reduzida de plantas 

C3; 
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ou 

 

2. uma intensificação na exploração de plantas C4 naquele período, levando à 

introdução desse material em grandes quantidades no sítio o que poderia levar à 

configuração isotópica encontrada. 

 

Há ainda uma terceira possibilidade, em que ambos os fatores se combinaram para 

gerar os resultados aferidos. Talvez condições climáticas mais secas levaram à 

colonização de áreas abertas por plantas C4, o que possibilitou a intensificação na 

exploração e no manejo desses recursos, já em períodos muito recuados. A investigação 

detalhada sobre os outros tipos de vestígios encontrados na camada L seguramente 

auxiliará a compreensão desse dado (notadamente a análise de microvestígios botânicos) 

e para a continuidade da pesquisa estão programadas sequencias de intervenções no PG 

para a obtenção de novas amostras e datações dos paleossolos da região  

 

IV.VII.IV Discussão 

Os resultados obtidos sobre a geoquímica de MC e do entorno demonstram que 

foi intensa influência humana na formação das camadas arqueológicas e que vegetação 

registrada no entorno e na matéria orgânica acumulada no sítio era predominantemente 

composta plantas C3. Entretanto, o caráter preliminar dos dados gera dúvidas para a sua 

interpretação em relação aos dados paleoambientais. O reconhecimento do padrão 

isotópico das gramíneas atuais do banhado poderá auxiliar ou complicar a questão, uma 

vez que o tipo de recurso utilizado e já mapeado em MC é C3, o arroz-de-pato (Oryza sp., 

Hilbert et al. 2017), tonando impossível distinguirem-se as formações fechadas das 

abertas a partir dos dados de δ13C. 

Interessante notar que os dados de δ13C de MC e do entorno podem indicar 

variações nos paleoambientes relacionadas à pluviosidade. Os valores enriquecidos das 

camadas I e R podem indicar a redução das chuvas, levando a um menor aporte de plantas 

C3. Por outro lado, este padrão pode ser também relacionado a mudanças na seleção de 

plantas levadas ao sítio por humanos, hipótese esta que parece ser sustentada pelos dados 

de N1110/E1010, onde a isotopia do carbono indica que ocorreram climas mais húmidos 
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que o atual em dois períodos, no início e em meados do Holoceno Médio (Figura 41, 

Tabela 12). Isto, se assumirmos a cronologia relativa do perfil de 90cm e que em 10-20cm 

estão os valores de δ13C atuais, sem a influência do carbono da matéria orgânica da 

camada húmica superficial. 

Uma vez que os valores válidos de δ15N foram obtidos exclusivamente nas 

camadas de MC (Figura 41, Tabela 12), é complicado o estabelecimento de inferências 

sobre a cobertura vegetal no passado, uma vez que outros materiais introduzidos por 

humanos, como restos de animais, alteram os sinais isotópicos do nitrogênio do solo. Não 

obstante, os resultados obtidos para a camada A estão em congruência para os valores 

(δ15N ≅ 7) mapeados para alguns dos solos de Rondônia e também do Amazonas 

(Martinelli et al. 1999) e os valores reduzidos das camadas inferiores podem ser 

investigados no futuro em relação aos paleoclimas e o grau de influência humana na 

formação da paisagem local. 

Durante as intensas reocupações dos períodos mais antigos do sítio (Cupim e 

Sinimbu), cuja estrutura das camadas é completamente distinta das camadas superiores, 

o solo também apresenta sinais de plantas C3. Arbustos e gramíneas C3 atualmente no 

entorno, os dados dos carvões lenhosos serão fundamentais para qualificarmos melhor 

essas informações e captarmos diacronias nesse registro que, ao que os dados regionais 

indicam e os dados preliminares que parecem confirmar, estão relacionados a formações 

florestais mais abertas ou mesmo cerrados. O sinal C4 foi unicamente encontrado na 

camada L, cuja amostra revelou um valor altamente enriquecido em δ13C; de fato, são 

necessários proxies complementares para a interpretação desse dado, mas a escavação 

desse estrato apresentou características de intensas atividades humanas, que não parecem 

conferir com a passibilidade de um clima muito mais seco naquele período. 

Como visto acima, se considerarmos que o período surgimento das massivas 

camadas construtivas de MC está compreendido no intervalo entre 5.200 cal aAP e 4.000 

cal aAP, os dados paleoambientais indicam que essa mudança de escala na ocupação do 

sítio acompanhou um período de maior pluviosidade e volume d’água dos rios e expansão 

das florestas. Estas mudanças podem ter gradualmente levado a um adensamento 

populacional, suportado, inclusive, pela abundância de recursos disponíveis para o 

povoamento da região. MC parece conter os registros do início desse movimento, 

antecedendo o que viria ser a ocupação regional dos mounds dos LM dois mil anos depois. 

Dos pouco mais de 55.000m3 do sítio, cerca de 30.000m3 talvez tenham sido erigidos 
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nesse período (sob uma perspectiva conservadora, considerando o volume acima de uma 

cota constante de -5m que virtualmente corta as camadas construtivas do sítio). 

Os dados obtidos indicam que desde tempos muito recuados a intervenção humana 

nas paisagens ficou registrada e proporcionou a reocupação dos sítios arqueológicos do 

SOA. Paralelamente, diversos marcadores paleoambientais na Amazônia meridional têm 

evidenciado variações no clima que acompanham as ocupações humanas desde, ao 

menos, o Holoceno Inferior. Na bacia do rio Guaporé, a cronologia da ocupação dos sítios 

parece acompanhar as tendências à maior disponibilidade hídrica e expansão das 

florestas, em um período marcado pelo surgimento de comunidades mais numerosas e 

artefatual complexo ao longo do Holoceno Médio. Ali, o feedback entre intervenções 

humanas e mudanças climáticas criou um lugar privilegiado para a ocupação, cuja 

impressionante continuidade relativa proporcionou o registro de algumas das mais 

importantes mudanças culturais e paisagísticas que se amplamente se disseminaram pela 

Amazônia – e para fora dela – durante milhares de anos. 
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Capítulo V 

 

A Formação das Paisagens em Sambaquis Amazônicos 

 

 

V.I Introdução 

 

O caráter monumental dos sambaquis ainda permanece como algo a ser explorado 

na arqueologia amazônica, diferentemente do que acontece com os sítios desse tipo que 

são encontrados no litoral sul-sudeste do Brasil (DeBlasis et al. 1998, 2007; Fish et al. 

2013; Gaspar 2000). A topografia suave das áreas onde estão implantados na Amazônia 

exalta os sítios construídos - que podem ultrapassar os 6 metros de altura e ter dezenas de 

milhares de m2 de área - como imponentes marcos nas paisagens locais. Nas áreas de 

savanas inundáveis do SOA, nas cheias os sambaquis podem ser os únicos locais que 

permanecem fora d’água em um raio de dezenas de quilômetros. A significância e a 

persistência desses locais precisam ser consideradas sob esta ótica. 

Nos três contextos de ocorrência de sambaquis conhecidos na Amazônia parece 

visível nas informações disponíveis uma mesma estrutura geral na composição 

estratigráfica (Figura 43) - em versões mais simples ou complexas -, indicando 

paralelismos em suas histórias de ocupação. Inicialmente, os sítios são formados por 

montículos de terra datados do início do Holoceno que chegam, como em Monte Castelo, 

a alcançar cerca de 2 metros de espessura. Posteriormente, ao longo do Holoceno médio, 

os sítios passam por mudanças no padrão de ocupação, marcadas pelo início da 

acumulação massiva de conchas como material construtivo, formando espessas camadas 

que intercalam estruturas ocupacionais e montículos, onde a variabilidade de vestígios é 

muito mais expressiva. Pode-se considerar que a partir desse período os sambaquis 

adquirem um carácter verdadeiramente monumental, destacando-se nas paisagens com 

proporções nunca antes vistas em nenhuma parte da bacia. 

Essas mudanças ocorrem de maneira relativamente sincrônica no Holoceno médio 

e parecem ser indicadoras da amplitude da dispersão de padrões de intensificação no 

manejo da paisagem. Naquele período ocorreu um incremento expressivo no repertório 
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de plantas manejadas, que ficaram arqueologicamente registradas, principalmente, pela 

presença nos sítios de vestígios botânicos carbonizados e em associação com áreas de 

combustão. A esses novos padrões associam-se à produção sistemática de cerâmicas e os 

instrumentos líticos e ósseos também passam a apresentar maior variabilidade de tipos. 

De fato, entre 5.000 e 4.000 anos AP os sambaquis são quase os únicos sítios na Amazônia 

e em grande parte do continente, onde a produção de cerâmicas é verificada de maneira 

tão sistemática e expressiva. Em Monte Castelo, a produção cerâmica acompanha a 

construção de massivas camadas de material malacológico e outras estruturas associadas 

ao sítio arqueológico, como lagos e barragens, indicando que a intensificação do manejo 

das paisagens, de fato, recua ao Holoceno Médio no sudoeste amazônico. 

 A associação desses três fatores (construção de monumentos, manejo e cultivo de 

novas plantas e produção sistemática de cerâmicas) se dá pela intensificação em 

estratégias de manejo de paisagem em um período recuado do Holoceno Médio no 

sudoeste amazônico e, posteriormente, se dispersa por toda a Amazônia (Neves e Petersen 

2006). Na busca de significados históricos para as continuidades e variações nos padrões 

de assentamento registradas em mudanças estruturais nas camadas de sambaquis, 

podemos considerar também, ao sul do continente, a construção e ocupação desde o 

Holoceno médio dos aterros com material malacológico no pantanal do rio Paraguai 

(Migliacio 2006), bem como a construção de pequenos sambaquis no vale do rio Ribeira 

do Iguape desde a transição do Pleistoceno, passando pelo surgimento, no Holoceno 

médio, de sepultamentos relacionados ao padrão conhecido para os sambaquis litorâneos, 

até as reocupações da região durante o Holoceno Superior (Figuti et al, 2013, Iriarte et al. 

2016). A explosão de datas nos sambaquis litorâneos relativas ao período compreendido 

entre 4000 e 2000 AP, após 4.000 AP do surgimento desse tipo de sítio (Gaspar et al, 

2008), coincide com a construção de camadas de conchas em sítios na Amazônia, que, 

também fundados ainda no Holoceno Inferior, vem sendo ocupados até os dias atuais. 

Além das conhecidas reocupações Tupinambá nos sítios do litoral, que podem ter se 

extinguido com o avanço da colonização europeia, são comuns as datações das camadas 

superiores dos sambaquis em geral ultrapassarem o primeiro milênio desta era. 

Se expandirmos os limites da discussão aqui apresentada, podem ser observadas 

congruências nos contextos de surgimento e evolução de sambaquis que ocorrem em 

diversos locais da Venezuela, Panamá, sudeste do EUA (onde também há cerâmicas 

datadas de 5.000 AP; Sassaman, 1993) e no baixo rio Mississipi (Russo, 1996; Sassaman, 
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2004), e até mesmo em diversas partes do litoral do oceano Pacífico, onde são conhecidos 

desde o Chile até os EUA. Trata-se de uma enorme história contida em um longo período 

de construção de sambaquis no continente e de formação das paisagens associadas. 

Fig. 43 Estratigrafia sintetizada a partir dos perfis publicados para sambaquis amazônicos com 

cronologia a partir de datações radiocarbônicas calibradas: I - Monte Castelo (Beta408413, 

Beta408414), II - Isla del Tesoro (Lombardo et al 2013: Poz-34228, Poz-34229, Poz34230, Poz22902, 

Poz34232, Poz36136, Poz34301, Poz36135), III - Taperinha (Roosevelt 1995), IV - Porto da Mina 

(Canto 2016: Beta439361, Beta439362, Beta439363, Beta439364), V - Panaquatira (Bandeira 2012). 

* Idades estimadas seguindo Miller (2009, 2013) e Roosevelt (1991, 1995). 

 

Embora não exista correlação entre o surgimento da cerâmica e o advento da 

agricultura nas terras baixas da América do Sul (Neves 2016), novos dados sobre os 

primeiros vestígios dessa tecnologia no continente evidenciam a associação com o 

processamento e o consumo de alimentos. Roosevelt afirma ter encontrado indícios do 

uso culinário nas cerâmicas mais antigas de Taperinha (1992), mas seu uso é por ela 

relacionado a uma dieta especializada em peixes e moluscos, onde não haveria a 

utilização de cultígenos, como o milho (1999). Os dados de Monte Castelo têm 

demonstrado que, superando o debate acerca da adoção ou não agricultura por sociedade 

especializadas em pesca, caça e coleta, já nas ocupações mais antigas a dieta era mais 

generalista, como vem sendo observado em diversos sítios do Holoceno Inferior em 

diversas partes da América do Sul. A diversificação da dieta parece ter sido a opção da 



125 
 

maioria dos colonizadores da Amazônia, mesmo com a presença precoce de várias plantas 

que viriam a se tornar produtos importantes para a o surgimento da agricultura em outras 

partes do continente. Essa estratégia generalista parece estar também marcada nas 

características da tecnologia cerâmica, que, embora apareça em correlação estratigráfica 

com vestígios da preparação e do consumo de alimentos, não surge como uma tecnologia 

especificamente voltada para a produção de artefatos com essa finalidade. 

 

Fig. 44 Cronologia dos sambaquis amazônicos a partir das 150 datas disponíveis (cf. Capítulo I), 

calibradas (Hogg et al. 2013) e quantificadas por áreas de ocorrência. 
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A correlação cronológica (Figura 44) entre as inovações observadas nos conjuntos 

cerâmicos do Holoceno médio indica que o seu surgimento é relacionado com uma 

mudança estrutural na história indígena de longa duração, o que parece ser uma boa 

hipótese alternativa para explicar a variabilidade artefatual sem correlaciona-la 

exclusivamente com processos ligados ao surgimento e/ou a difusão das tecnologias 

cerâmicas iniciais (uma vez que essa suposição já está invalidada pela profundidade 

temporal verificada nos sítios onde, efetivamente, estão as cerâmicas mais antigas, como 

Taperinha e Monte Castelo. É sobre o horizonte que sucede os 8000AP que devem estar 

relacionadas as questões voltadas ao surgimento da tecnologia cerâmica, sejam elas 

baseadas em hipóteses difusionistas ou sobre múltiplas origens). 

Para a arqueologia, é fato que muito do que se observa na cultura dos povos atuais 

resulta de sua história de muito longa duração, representada no presente pela perpetuação 

de traços que surgiram em tempos remotos. Na Amazônia, a persistência de certos traços 

culturais nos conjuntos artefatuais e nos padrões de assentamento pode representar a 

continuação, sem congelamento no tempo e no espaço, de estilos de vida bem adaptados 

que emergiram entre as populações pioneiras que colonizaram a região entre o 

Pleistoceno Tardio e o Holoceno Médio (Neves 2006). Neste sentido, as investigações 

arqueológicas sobre os lugares persistentes não podem abdicar da história indígena 

contemporânea; ao contrário, nela devem estar inseridas para que os locais onde a longa 

duração da ocupação indígena pode ser acessada arqueologicamente sejam pesquisados 

de maneira ética e para que os resultados desses trabalhos alcancem a representatividade 

esperada no problemático contexto político-social em que são realizados (e.g. Pugliese e 

Valle 2016). De fato, muitos dos mais importantes sítios arqueológicos da Amazônia 

estão localizados em áreas que, ocupadas e reocupadas por milênios, hoje albergam 

ocupações contemporâneas, sejam aldeias, vilas ou mesmo nas grandes cidades, onde os 

descendentes das ocupações ancestrais muitas vezes resistem nas periferias dos 

aglomerados urbanos, em situação de risco social, explorados como mão-de-obra barata, 

quando não escrava, que sustenta as economias locais. Por todos esses lugares, a 

arqueologia tem o potencial de gerar os fundamentos para insubordinação das populações 

tradicionais se puder superar o seu tradicional papel colonialista para ser apropriada como 

instrumento da busca pelo reconhecimento da profundidade da história daquelas pessoas 

na região. 
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Isto é especialmente relevante porque as três áreas onde estão os sambaquis 

conhecidos são localizadas em antigos territórios indígenas hoje muito alterados pelo 

processo colonizatório da Amazônia. No EAC, a mineração de cal nos pacotes de material 

malacológico destruiu total ou parcialmente muitos sambaquis e o avanço de áreas 

urbanas intensificou a destruição das paisagens às quais pertenciam os sítios, ao ponto de 

ser possível afirmar que há lugares em que já não podem mais ser encontradas quaisquer 

evidências dos territórios originais. No SA, o avanço da fronteira agropecuária é, sem 

dúvida, o maior problema para a conservação dos sítios e ali foram executados 

verdadeiros massacres dos povos indígenas na última metade do século passado; por outro 

lado, se a criação de diversas unidades de conservação na bacia do médio rio Guaporé 

isolou áreas importantes desse processo, também causou a inviabilidade de acesso para 

as comunidades a diversos componentes dos territórios que ocupavam, levando a uma 

desnecessária e perniciosa oposição entre conservação e ocupação tradicional desses 

locais. Mas é no baixo Xingu onde o caso mais extremo de dizimação dos territórios 

indígenas é encontrado atualmente. A construção da UHE Belo Monte e de outros 

empreendimentos associados tem gerado uma verdadeira hecatombe na região e os 

sambaquis que lá são conhecidos estão situados poucos quilômetros à jusante da Volta 

Grande do Xingu, onde foi dramaticamente erigido o eixo da barragem da usina. Em 

algumas dessas áreas iniciativas de proteção e retomada desses locais têm sido levadas à 

cabo por povos indígenas e outras comunidades tradicionais, como é caso dos habitantes 

da TI Rio Branco em sua relação atual com o sambaqui Monte Castelo, e a arqueologia 

tem o dever de colocar o resultado das pesquisas em favor da retomada desses 

componentes significativos da profunda história indígena no continente. 

Interessante notar que em outras partes do globo esses sítios são comumente 

identificados como sítios aborígenes (Oceania), ou como locais sagrados para 

comunidades remanescentes (América do Norte), ou ainda como referenciais históricos 

para a construção de identidades nacionais (Japão). Na Califórnia, o movimento de 

retomada dos territórios indígenas tem reivindicado a importância dos sambaquis da baía 

de São Francisco, onde os sítios são considerados como locais sagrados cuja história é 

carregada de pertencimento e significados na mitologia ancestral, um movimento que a 

arqueologia pode contribuir para que se replique para outras áreas de ocorrência desses 

sítios por todo o planeta. 
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Na Amazônia, esses sítios nunca foram entendidos sob uma perspectiva 

semelhante. Paradoxalmente, se ali está localizada a maior extensão de territórios 

indígenas oficialmente reconhecidos da América do Sul, por outro, o debate sobre a 

antiguidade da sua cronologia obliterou as abordagens dos sítios mais antigos enquanto 

lugares persistentes e significativos, entre eles, os sambaquis. Juntamente com os sítios 

das margens das grandes cachoeiras e das áreas de confluência dos principais tributários 

da bacia, sambaquis compõem paisagens de exceção na Amazônia que vêm sendo 

construídas e reocupadas à milênios e precisam ser explorados em relação ao verdadeiro 

ao alcance espaço-temporal da ocupação desses locais. 

Isto significa que a construção de conhecimento sobre a história profunda dos 

sambaquis amazônicos deve ser pautada na noção de que, se há que se buscar um papel 

social relevante para o conhecimento científico, não há como realizarem-se pesquisas 

nesses locais sem que seja abordada essa relação do presente com o passado numa 

perspectiva de retomada (nos sentidos físico, legal e emocional) dos territórios 

tradicionais de ocupação dos povos originários por seus descendentes. Quando se fala em 

história indígena na arqueologia, a ocupação humana no continente americano deve ser, 

inexoravelmente, abordada segundo uma perspectiva histórica de muito longa duração 

(sensu Braudel 1958), não somente por se tratar de uma questão que envolve a profunda 

história dos grupos humanos naquela região, desde, ao menos, o final do Pleistoceno, 

mas, primordialmente, porque os seus descendentes estão vivos e sua história vem sendo 

subtraída por um processo colonizatório genocida que já dura mais de 500 anos. 

 

V.II Por que História Indígena de Longa Duração? 

  

L'intérêt de ces enquêtes pour l'enquête, c'est, au plus, d'accumuler des 

renseignements; encore ne seront-ils pas tous valables ipso facto pour des 

travaux futurs. Méfions-nous de l'art pour l'art (Braudel 1958) 

 

A história de longa duração aqui proposta (ou história indígena profunda) consiste 

na análise das similaridades e diferenças, continuidades e mudanças na cultura material 

para a interpretação da forma como a relação dialética entre estrutura e evento se deu no 
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passado, buscando contribuir para a compreensão dos contextos históricos em que ambos 

foram produzidos e vêm sendo significados. Para tanto, a avaliação sobre se um evento é 

relevante em relação a estruturas de longa duração depende, parcialmente, de análises das 

similaridades e diferenças, mas, também, da habilidade do arqueólogo em prover uma 

teoria plausível a partir de suas percepções internas, motivações e padrões culturais 

(Hodder 1987). 

A construção da história de longa duração dos povos originários das terras baixas 

da América do Sul tem sido objeto de pesquisas arqueológicas por toda a bacia 

amazônica. Desenvolvidas na interface entre a arqueologia, a antropologia e os estudos 

paleoambientais, especialmente as abordagens da Ecologia Histórica têm mudado nosso 

entendimento sobre a variabilidade na relação do homem com o ambiente e ajudado a 

compreender como que isso se deu na longa história de ocupação do continente. 

Investigar os períodos em que mudanças mais intensas na paisagem são percebidas 

arqueologicamente, propondo interpretações para o surgimento e a manutenção de traços 

culturais, tem sido o eixo de muitas dessas pesquisas (Baleé e Erickson 2006; 

Heckenberger 2005; Thompson e Waggoner, 2013). 

Isto decorre do amplo reconhecimento do valor histórico desses sítios, de forma 

que o direito dos povos originários sobre esses lugares deve preponderar sobre o direito 

territorial imposto pelos estados nacionais. Neste ponto, vale lembrar sobre o potencial 

da arqueologia para mudança de paradigmas pelas comunidades contemporâneas. Para 

avançar neste campo ainda pouco explorado, a arqueologia deve se voltar à construção 

do conhecimento científico sobre o passado que sirva para a compreensão do presente e 

possa fundamentar a construção de um futuro onde as ocupações humanas não só 

contribuam para a manutenção da biodiversidade, mas também onde uma sociedade mais 

justa e diversa possa existir. Cada vez mais os pesquisadores têm percebido que a 

arqueologia deve assumir um papel central para a investigação sobre as relações entre 

humanos e ambiente, colaborando para compreensão de questões mais amplas, 

relacionadas à sustentabilidade das ocupações das florestas tropicais. 

Mais do que isso, a ausência de abordagens socialmente úteis nas pesquisas 

arqueológicas pode levar ao afastamento dos pesquisadores mais talentosos e há quem 

defenda que a própria sobrevivência da disciplina está condicionada ao seu engajamento 

intelectual para a solução dos grandes desafios enfrentados pelas comunidades atuais para 

fazer do mundo um lugar melhor para se viver (Van der Leeuw e Redman 2002). É nas 
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possibilidades de conexões entre o presente etnográfico e o passado arqueológico para a 

busca de uma nova ontologia para o presente arqueológico (Hicks 2016) das ocupações 

originárias das Américas, que este campo de investigação tem seu potencial mais 

relevante para que o conhecimento possa ser utilizado para que os territórios 

remanescentes sejam respeitados e possam continuar existindo. 

Isto significa que uma história indígena de longa duração sobre os sambaquis 

amazônicos, entendidos enquanto lugares significativos e persistentes, deve ser pautada 

nos princípios de uma arqueologia fundamentada na noção de que, se há que se buscar 

um papel social relevante para o conhecimento científico, não há como realizarem-se 

pesquisas nesses locais sem que seja abordada essa relação do presente com o passado 

numa perspectiva de retomada (nos sentidos físico, legal e emocional) dos territórios 

tradicionais de ocupação dos povos originários por seus descendentes. Quando se fala em 

história indígena na arqueologia, a ocupação humana no continente americano deve ser, 

inexoravelmente, abordada segundo uma perspectiva histórica de muito longa duração 

(sensu Braudel 1958), não somente por se tratar de uma questão que envolve a longa 

história dos grupos humanos naquela região, desde, ao menos, o final do Pleistoceno, 

mas, primordialmente, porque os seus descendentes estão vivos e sua história vem sendo 

subtraída por um processo colonizatório genocida que já dura mais de 500 anos. 

 

 

V.III Os Índios no Pantanal do Guaporé 

 

Nas bacias dos rios Guaporé e Mamoré foram registradas mais de 50 línguas 

indígenas, pertencentes a diversas famílias linguísticas, além de línguas isoladas e não 

classificadas, o que faz da região um dos mais representativos centros de divergência 

linguística do planeta. Arawak, Chapacura, Jabuti, Nambikwara, Pano, Tacana e Tupi são 

as famílias registradas até o momento, além de outras 11 línguas isoladas (Aikanã, 

Canichana, Cayubaba, Iranxe, Itonama, Kanoê, Kwazá, Leko, Mosetén/Chimané, 

Movima, Yurakaré). Para a linguística histórica, essa complexidade encontrada no 

presente pode ser resultado de diversas ondas populacionais que chegaram à região, 

durante milênios (Crevels e van der Voort 2009). 
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As primeiras informações escritas referentes à ocupação do rio Guaporé foram 

produzidas no século XVIII, no contexto da disputa daquela área do sudoeste amazônico 

entre os impérios Espanhol e Português. No período colonial, o rio Guaporé era ligação 

fluvial entre Vila Bella do Mato Grosso e Belém do Pará, um roteiro que teve destaque à 

época pelo comércio e o pelo preamento de indígenas. Portugueses e espanhóis 

pleiteavam o domínio do rio, tentando controlar a densa população indígena que habitava 

a região e vinha se concentrando nas missões religiosas. Próximos ao rio Branco, missões 

e antigos povoados coloniais foram instalados e as informações disponíveis sobre esses 

locais nos ajudam a identificar preliminarmente algumas das nações que lá habitavam no 

século XVIII.  

A primeira missão fundada por jesuítas espanhóis foi a de Santa Rosa, no ano de 

1743, em uma área da margem direita do Guaporé onde habitavam indígenas Aricoroni, 

de língua Chapacura. Em San Miguel, no ano de 1744, no rio homônimo, foram 

subjugados 4000 indígenas de maioria Moré, também falantes Chapacura. San Simón foi 

fundada em 1746, no rio Branco, e lá teriam vivido de 700 indígenas entre Morés e 

Mekéns, língua do tronco Tupi, família Tupari. Indígenas Mekéns também são 

mencionados a montante, nos povoados portugueses Ilha Comprida (1742), na boca do 

rio Mequéns, e Casa Redonda (1752), na boca do rio Corumbiara.  

O declínio da mineração, a descoberta de rotas comerciais mais eficientes e o fim 

da disputa territorial entre os Portugal e Espanha faz gerar um desinteresse dos impérios 

em relação a região do rio Guaporé. Os povos que habitavam às suas margens haviam 

sido escravizados, mortos ou concentrados em missões e só então puderam viver com 

relativa liberdade. Muitos deles se deslocam ao interior, em direção das cabeceiras dos 

tributários da margem direita do rio, já que adentrar a margem esquerda poderia significar 

ir ao encontro das reduções jesuíticas na Bolívia (Lucidio 2013; Block 1997). 

A família linguística Tupari, foi encontrada novamente já no século XX por 

funcionários do governo brasileiro (Rondon,  Aluizio Ferreira) e etnólogos (Casper 1948, 

1955; Snethlage 1935). Possui quatro línguas: 1) Makurap, na cabeceira do rio Branco; 

2) Ayuru, no rio Colorado; 3) Mekéns, no rio Mequéns; 4) Tupari, cabeceiras de rios que 

desaguam no rio Machado (Moore e Galucio 1994). Quando são encontrados no século 

XX, os indígenas falantes da língua Tupari compartilham a trágica história de contato 

com o capitalismo vivida durante o ciclo da borracha.  
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Os primeiros seringais encontrados na região são instalados no Rio Branco por 

volta de 1910, no local denominado de Laranjal. Não se sabe exatamente quem seriam as 

pessoas ali subjugadas, mas em 1924, Aluízio Ferreira – que viria a ser governador do 

estado de Rondônia anos mais tarde – ali se refugia e descreve a presença de indígenas 

Makurap. O mesmo ocorre em 1927, quando trabalha próximo a cabeceira do Rio Branco 

no seringal Paulo Saldanha, fundado pela Guaporé Rubber Co., e pouco tempo depois, no 

seringal São Luiz, no médio curso daquele rio. 

Estes seringais foram responsáveis pela incorporação dos Makurap, Ayuru, Jabuti, 

Arikapú e Aruá ao trabalho de exploração da borracha, coleta de castanha e poaia. Em 

1927, um empregado, juntamente com indígenas Makurap, visitou as aldeias Tupari da 

cabeceira do rio Branco, convencendo um grupo a ir trabalhar em Paulo Saldanha (Caspar 

1957). Já havia tempo que os Tupari tinham conhecimento da presença não indígena na 

região, a partir de relatos de seus vizinhos Makurap, que pelo contato adquiriram 

ferramentas muito apreciadas, o que faz com que, em pouco tempo, o seringal se tornasse 

um centro de atração e, consequentemente, de dispersão de doenças (Tupari 2013). 

Casper (1948) faz uma estimativa de que pelo menos 3.000 pessoas habitavam as 

cabeceiras do rio Branco no final dos anos 1920, seguindo o relato colhido de um ancião 

sobre a existência de, pelo menos, 30 malocas espalhadas pela área no período anterior 

ao contato com o não índio. Em 1934 Emil Heinrich Snethlage esteve no Rio Branco e, 

antes de passar pelas aldeias Tupari, visita São Luís, relatando que a mão-de-obra 

indígena está absorvida pelo trabalho no seringal e que há casos de castigos físicos 

sofridos pelos indígenas. Ao chegar no assentamento Tupari, encontra somente três 

malocas e estima uma população de 250 habitantes. (Snethlage, 1934)  

No ano de 1948, Caspar convive entre os Tupari, registrando a existência de 

contatos temporários com seringueiros, quando homens se deslocavam temporariamente 

até São Luis para trabalhar em troca de produtos manufaturados. Neste momento viviam 

em duas malocas cerca de 200 pessoas, sob a liderança de Waitó e de Kuarumé, 

destacados informantes de Casper. Segundo relato de Konkwat Tupari, filha de Waitó 

Tupari, em 1953 o povo Tuparí foi forçado pelo dono do Seringal a deixar suas malocas 

e se instalar definitivamente em Sao Luis. Além disso, transferiu outras famílias para o 

Laranjal, impedindo assim que retornassem a suas casas depois do trabalho para o seringal 

(Gonçalves 2008). A partir da descrição feita no depoimento de Amnin Tupari, o Laranjal 

era uma um pequeno povoado, formado por famílias indígenas Tupari e famílias dos não-



133 
 

indígenas que produziam produtos agrícolas para abastecer os grandes barracões dos 

seringais (Tupari 2013) 

Este momento de intensificação de contato com o São Luís é crucial na história 

do povo Tupari. Em 1954 de lá que se irradiaria uma epidemia de sarampo que deixaria 

os Tupari à beira da extinção. No ano de 1955 Franz Casper visita novamente o rio Branco 

e vai ao encontro de um grupo de refugiados desta nação que somavam 66 pessoas 

vivendo em uma única maloca (Casper 1955). Até o ano de 1980 as colocações dos 

seringais vão sendo vendidas e são vários os proprietários que mantinham indígenas em 

condições análogas à escravidão. Naquele ano foi criado o Posto Indígena Rio Branco na 

antiga sede do seringal São Luis. O indigenista Apoena Meireles liberta diversos 

indígenas do regime de escravidão (Meireles 1983). Em 1983, finalmente a Terra 

Indígena Rio Branco é demarcada, mas alguns assentamentos não são incluídos em seu 

território e são incorporados pela Reserva Biológica do Guaporé. 

 

V.IV A História Indígena Contemporânea do Sítio Monte Castelo 

 

O movimento migratório de índios Tupari do norte do Mato Grosso para a bacia 

do Rio Branco para a reocupação de áreas ancestrais no rio Guaporé é conhecido desde a 

publicação da etnografia de Franz Caspar, em 1953. Segundo eles próprios, como é regra 

comum nas mudanças de assentamentos humanos, os seus antepassados reocuparam os 

sítios arqueológicos quando chegaram àquela região, dadas as características 

privilegiadas desses locais na paisagem, tanto as “ilhas” do pantanal com suas topografias 

vantajosas, quanto os terraços fluviais com suas áreas férteis e altamente piscosas nas 

adjacências. 

Entretanto, nas duas últimas décadas do século passado, as populações que 

tradicionalmente ocupavam o médio rio Guaporé passaram por um momento de sua 

história em que novos deslocamentos foram necessários, devido à criação de diversas 

unidades de conservação na região, desde a demarcação das próprias terras indígenas, 

quanto ao estabelecimento de reservas federais e estaduais que restringiram a mobilidade 

dos assentamentos ou mesmo levaram à inviabilidade de acesso a essas áreas. 
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No caso específico da TI Rio Branco, o processo demarcatório deixou de fora dos 

seus limites alguns componentes centrais da história de ocupação daquele território 

indígena. A aldeia Palhal, situada à jusante da TI, assentamento muito antigo e 

reconhecido por seu valor pela alta produtividade da pesca e das roças adjacentes, ficou 

fora da TI e dentro da Rebio Guaporé. O mesmo aconteceu com o sambaqui Monte 

Castelo, que era utilizado como assentamento sazonal, base para as atividades de caça e 

coleta na área do Pantanal nas épocas das cheias. Na seca, o local é privilegiado para a 

caça de grandes animais, notadamente cervídeos que povoam os campos e as antas que 

se concentram nos barreiros do rio Branco naquele período. Somado a isto, o sítio faz 

parte de um sistema de assentamento que abarca literalmente todas as áreas mais elevadas 

em relação à área do banhado (e.g. Ilha do Laranjal), em que esses locais também são 

utilizados sazonalmente como acampamentos logísticos, mas, principalmente, como 

cemitérios. 

Neste sentido, a resistência à expropriação, explícita na continuidade de ocupação 

dos sítios fora da TI, coloca o MC como um caso genuíno em que o patrimônio 

arqueológico está atuando no presente daquelas pessoas, onde a relação de pertencimento 

não pode ser barrada pelo direito territorial ocidental. Extrapolando este caso, essa noção 

de filiação do patrimônio arqueológico mais voltada ao que esses sítios representam às 

pessoas que deles usufruem pode ser a mais subversiva à destruição causada pelo avanço 

da sociedade nacional sobre os territórios tradicionalmente ocupados da Amazônia, se 

tratada como forma efetiva de proteção aos lugares que são significativos para as 

ocupações que ali persistem. Entendida na sua subjetividade no presente, essa noção de 

patrimônio arqueológico pode contribuir para a construção de uma história indígena de 

longa duração que seja ferramenta para a transformação das relações sociais que passaram 

a imperar com o avanço da sociedade capitalista, auxiliando na retomada dos lugares 

significativos para a formação dos territórios indígenas no passado e nos dias atuais. 

A ocupação contemporânea do sítio Monte Castelo constitui um caso emblemático 

para a construção da história de longa duração das populações indígenas da Amazônia a 

partir da arqueologia dos sambaquis. Logo no início da retomada das pesquisas no sítio, 

ainda em 2013, percebemos a presença de vestígios recentes, indicando que o local, 

embora localizado dentro de uma reserva federal cuja legislação de proteção não permite 

a instalação de atividades pelas populações locais, vinha recebendo a visita de caçadores 

regularmente. Passado algum tempo, quando nossa presença se intensificou com a 
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reabertura das escavações em 2014, começaram a aparecer sinais que intencionalmente 

nos advertiam sobre propriedade do local. Nomes de pessoas e aldeias começaram a ser 

gravados nas árvores e ocorreu o ampliamento das áreas de atividades pela ocupação 

atual, que antes eram concentradas em pequenas porções mais limpas nos patamares norte 

e sudoeste do sítio. Durante as escavações de 2016, além das novas datas que haviam sido 

registradas nas árvores, encontramos verdadeiras assinaturas, com nome e filiação étnica. 

Esses sinais foram compreendidos como um forte posicionamento demarcatório, uma 

reação à invasão de um lugar significativo (Figura 45). 

Fig. 45 Vestígios das ocupações atuais em MC (b-d) e áreas de atividade (a/e). 
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Entretanto, as tentativas que realizamos de contato direto com os índios, realizadas 

por água e por terra no sentido de suas aldeias, vinham sendo em vão. Atualmente, depois 

que o sambaqui ficou isolado pela demarcação da reserva e as ocupações tradicionais 

foram restritas às TIs e áreas quilombolas, o acesso ao sítio é praticamente impossível na 

maior parte do ano. A redução drástica na circulação de embarcações fez com que a 

vegetação hidrófila tomasse conta do trecho compreendido entre o sambaqui e a aldeia 

mais próxima, Palhal, e as manadas de búfalos que se multiplicaram quando foram 

extintas as fazendas da área tornaram o trajeto por terra verdadeiramente mortal. Com 

isso, os habitantes da TI Rio Branco, que nunca efetivamente abandonaram seus 

assentamentos fora da TI, continuaram a utilizar o sambaqui, mas somente nos períodos 

de cheias extremas, quando é possível o varadouro pelo rio através da cobertura vegetal 

que, mesmo estendida por dezenas de quilômetros, torna-se um pouco mais rala e furos 

podem ser abertos nesse período.  

Paradoxalmente, as áreas produtivas dentro da TI Rio Branco são restritas e a 

população indígena tem voltado a crescer nos últimos anos em consequência da proteção 

proporcionada pela sua demarcação. A exaustão dos recursos em porções mais exploradas 

da área demarcada tem forçado a intensificação do uso das áreas de atividades externas e 

a um crescente movimento de retomada dos locais tradicionalmente ocupados localizados 

no interior da ReBio Guaporé. Somado a isto, os índios isolados da TI Massaco, 

localizada à margem esquerda do rio Branco, tem se aproximado das aldeias mais ao sul 

da TI Rio Branco, chegando a serem vistos por seus habitantes em algumas oportunidades 

recentes, aumentando a pressão e tornando a exploração do entorno de algumas aldeias 

extremamente perigosa. 

Depois de algumas tentativas, o contato com os habitantes da TI Rio Branco foi 

estabelecido em outubro de 2016 quando descemos o rio a partir das aldeias à montante 

da TI e conhecemos as pessoas que se comunicavam conosco pelas árvores do sambaqui. 

Na oportunidade, nos foram apresentadas as reivindicações territoriais das diversas 

comunidades visitadas e trabalhos conjuntos estão sendo planejados. A partir daquele 

momento, contribuir para que o Monte Castelo seja restituído ao território de ocupação 

indígena do rio Branco passou a ser um objetivo central do projeto desenvolvido na 

região. Neste ponto, é importante ressaltar que, ainda que a linguística associada ao 

caráter relativamente recente da ocupação das aldeias da TI Rio Branco permita colocar-

se em questão a relação filogenética entre seus habitantes e as pessoas que produziram os 



137 
 

pacotes arqueológicos do sambaqui, atualmente o local é ocupado de maneira recorrente 

e semelhante a muito do que fizeram seus antecessores (produzindo contextos de áreas de 

atividade análogas, inclusive). A história indígena da região, associada aos significados 

daquele lugar, não deixa dúvidas sobre o fato de que se trata de um componente 

fundamental de seu território. 

Vale lembrar que a busca por correlações entre a história de ocupação dos sítios 

arqueológicos e as ocupações indígenas atuais deve considerar o padrão multiétnico e 

multilinguístico que passou a se generalizar em diversas regiões da Amazônia a partir do 

século X e predomina até os dias atuais. Se por um lado este padrão complica o 

estabelecimento de correlações estreitas entre etnicidade no passado e a cultura material 

dos sítios, pois o grau de resolução que pode ser obtido a partir do registro arqueológico 

só permite que relações diretas sejam observadas em contextos específicos (Neves 2011), 

por outro, o caso de Monte Castelo demonstra que para a arqueologia dos lugares 

persistentes a busca dessas correlações não é o caminho para a compreensão do seu 

caráter territorial no presente. O que aqui se está postulando, a partir do caso da ocupação 

indígena no Pantanal do Guaporé, é que esses sítios são fundamentais para a longa história 

de ocupação indígena das regiões onde estão implantados e, desta forma, fazem parte da 

formação de todos os territórios indígenas pelos quais são ou foram abarcados, 

independentemente de qualquer identidade que possa ser conferida ao registro 

arqueológico (Meskell 2001). Eles precisam ser entendidos sob esta ótica e, se 

considerados como tal, os resultados das pesquisas arqueológicas poderão ser utilizados 

para a restituição de sua propriedade às comunidades atuais. 

 

V.V A História Indígena Profunda dos Sambaquis da Amazônia 

 

Sítios monumentais em todo o mundo têm formado, por milênios, paisagens que 

refletem histórias de colonização, difusão e migração que conectam comunidades através 

de regiões distantes e ao longo de incontáveis gerações. Longas continuidades são 

recorrentes nesses locais e a algumas características dessas ocupações persistem e 

ultrapassam os hiatos que comumente existem na cronologia dos sítios, denotando a 

permanência de traços estruturais de sua história (Sassaman 2005). 
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Na Amazônia, o avanço das pesquisas em sambaquis tem evidenciado covariações 

entre a tecnologia cerâmica e os padrões de assentamento que são relacionadas à história 

de ocupação de uma região muito ampla, que abarca as três áreas de ocorrência 

conhecidas. Nesses locais, características que podem ser consideradas estruturais nas 

ocupações humanas que os produziram apresentam elementos compartilhados e eventos 

correlatos podem ser acessados a partir do registro arqueológico (e.g. mudanças entre 

camadas construtivas e ocupacionais), apontando para uma história em comum. A 

estrutura dessa história aparece na sequência de períodos de ocupação dos sítios, que foi 

moldada nas recorrências em relação ao surgimento e à complexificação da tecnologia 

cerâmica, à morfologia das camadas estratigráficas e à distribuição dos vestígios nos 

sítios, bem como pelas reocupações desses locais durante o Holoceno Superior. 

Alguns elementos compartilhados entre os sítios, como a utilização do tempero de 

areia e de concha triturada pelas tecnologias mais antigas, parecem indicar que esses 

primeiros conjuntos cerâmicos foram produzidos por um processo de difusão cultural; 

não obstante, a variabilidade encontrada nos artefatos aponta para um cenário de mudança 

cultural intensa, já no Holoceno Médio. Os contextos excepcionais onde estão registradas 

essas mudanças, com a alta variabilidade vestígios de utilização de plantas e de diversos 

animais, podem ser correlacionados ao desenvolvimento de um modelo produtivo 

baseado na diversidade agroecológica, cujos padrões se dispersaram por toda a Amazônia 

em tempos muito recuados e são encontrados até os dias atuais. Somado a isto, o lugar 

está inserido em um contexto regional excepcional, em que o padrão de dispersão de 

línguas no passado pode ser associado a padrões encontrados nos sítios arqueológicos 

(Neves 2011). 

O caso da ocupação contemporânea no sítio Monte Castelo traz algumas pistas 

sobre as manifestações de territorialidade que podem estar registradas nos sambaquis 

amazônicos. Além disso, também contribui para uma nova perspectiva de apropriação 

desses locais pela história das comunidades atuais. Interessante notar que em outras partes 

do globo esses sítios são comumente identificados como sítios aborígenes (Oceania), ou 

como locais sagrados para etnias remanescentes (América do Norte), ou ainda como 

referenciais históricos para a construção de identidades nacionais (Japão). Na Amazônia, 

esses sítios nunca foram entendidos sob essa perspectiva. Paradoxalmente, se na bacia 

amazônica está localizada a maior extensão de territórios indígenas oficialmente 

reconhecidos da América do Sul, por outro o debate sobre a antiguidade do registro 
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arqueológico obliterou as abordagens dos sítios mais antigos enquanto lugares 

persistentes e significativos, entre eles, os sambaquis. Juntamente com os sítios das 

margens das grandes cachoeiras e das áreas de confluência dos principais tributários da 

bacia, sambaquis e abrigos-sob-rocha compõem paisagens de exceção na Amazônia que 

vêm sendo construídas e reocupadas à milênios, mas que ainda precisam melhor 

compreendidas em relação ao verdadeiro ao alcance espaço-temporal desses locais.  
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Olsen K.  M.; Schaal, B. A.1999. Evidence on the origin of cassava: phylogeography of Manihot 

esculenta. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 96:5586-5591. 

 

Olsen K.  M.; Schaal, B. A. 2001. Microsatellite variation in cassava (Manihot esculenta, 

Euphorbiaceae) and its wildrelatives: further evidence for a southern Amazonian origin of 

domestication. American Journal of Botany 88:131-142. 

 

Oppitz, G.; DeBlasis, P.; Lessa, A.; Martins, V. T. S.; Bastos, M. Q. R.; Scherer, L. Z.; Petronilho, 

L. A. 2015. Isótopos de Estrôncio no Sítio Armação do Sul, Florianópolis/SC: Resultados 

Parciais, Reflexões Iniciais. Revista Tecnologia e Ambiente, Dossiê IX Reunião da Sociedade de 

Arqueologia Brasileira / Regional Sul, v. 21, n. 1, Criciúma, Santa Catarina. 

 

Ortner, D. J.; Putschar, W. 1985. Identification of Pathological Condition in Human Skeletal 

Remains. Smithsonian Institute Press, Washington DC. 

 

Oyuela-Caycedo, A. 1996. The study of collector variability in the transition to sedentary food 

producers in northern Colombia. Journal of World Prehistory 10:49-93. doi: 10.1007/bf02226071 
 
Oyuela-Caycedo A, Bonzani, R. M. 2014. San Jacinto, Ecología histórica, orígenes de la 

cerámica e inicios de la vida sedentaria en el Caribe colombiano. Universidad del Norte 

Editorial, Barranquilla. 

 

Oyuela-Caycedo A, Bonzani, R. M. 2005. San Jacinto I a historical ecological approach to an 

archaic site in Colombia. University of Alabama Press, Tuscaloosa. doi: 

10.1017/s0003598x0009428x 
     
Pagán-Jiménez, J. R. Rodríguez-Ramos, R. Reid, B. A. van den Bel, M. Hofman, C. L.  2015. 

Early dispersals of maize and other food plants into the Southern Caribbean and Northeastern 

South America, Quaternary Science Reviews v. 123, p. 231-246, doi: 

10.1016/j.quascirev.2015.07.005. 
 
Pearsall, D.; Piperno, D. 1990. Antiquity of Maize Cultivation in Ecuador: Summary and 

Reevaluation of the Evidence. American Antiquity 55(2): 324. 

 

Peixoto, J. L. dos S. 2003. A ocupação dos povos indígenas pré-coloniais nos grandes lagos do 

Pantanal Sul-mato-grossense. Tese de Doutorado– PUCRS, Porto Alegre, 262 p. 

 

Perota, C.; Botelho, W. C. 1994. Os sambaquis do Guará e as variações climáticas no Holoceno. 

Revista do Departamento de Geografia (7) 1: 49-59. São Paulo: Universidade de São Paulo. 
 
Perota C.; Cassiano, W. C. 1992. Les “Sambaquis” de Guara et des variations climatiques pendant 

l’Holocène. In PROST, M-T. (Ed.). Evolution des littoraux de Guyane et de la zone caraïbe 

méridionale pendant le quaternaire. Paris: ORSTOM, p. 379-395. 
 



152 
 

Pessenda, L. C. R.; Aravena, R.; Melfi, A. J.; Boulet, R. 1996. The use ofcarbon isotopes (13C, 

14C) in soil to evaluate vegetation changes during the Holocene in central Brazil. Radiocarbon 

38 (2): 191–201. 

Pessenda, L. C.; De Oliveira, P.E.; Mofatto, M.; Medeiros, V.B.; Garcia, R.F.; Aravena, R.; 

Bendassoli, J.A.; Leite, A.Z.; Saad, A.R.; Etchebehere, M.L. 2009. The evolution of a tropical 

rainforest/grassland mosaic in southeastern Brazil since 28,000 14C yr BP based on carbon 

isotopes and pollen records. Quaternary Research 71: 437-452.  

Pessenda, L. C. R; Gomes, B. M.; Aravena, R.; Ribeiro, A. S.; Boulet, R.; Gouveia, S. E. M. 1998. 

The carbon isotope record in soils along a forest-cerrado ecosystem transect: implications for 

vegetation changes in Rondônia State, southwestern Brazilian Amazon region, Holocene 8: 599-

603.  

Pintér, F. 2005. Provenance study of the Early Iron Age Knobbed ware in Troia, NW Turkey and 

the Balkans: Petrographic and geochemical evidence. Unpublished PhD dissertation, Eberhard-

Karls University of Tübingen, Germany. 

Piperno, D. R. 2011. The Origins of Plant Cultivation and Domestication in the New World 

Tropics: Patterns, Process, and New Developments. Current Anthropology 52: 453-470. 

Piperno, D. R.; Ranere, A. J.; Dickau, R.; Aceituno, F. 2017. Niche construction and optimal 

foraging theory in Neotropical agricultural origins: A reevaluation in consideration of the 

empirical evidence. Journal of Archaeological Science, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2017.01.001 

Plotkin, R. L. 2011. Biogeography of the Llanos de Moxos: Natural and anthropogenic 

determinants. Geographica Helvetica 66(3): 183–192. 

 

Plotzki, A.; May, J.-H; Preusser, F.; Veit, H. 2013. Geomorphological and sedimentary evidence 

for late Pleistocene to Holocene hydrological change along the Río Mamoré, Bolivian Amazon. 
Journal of South American Earth Sciences 47: 230-242. 

 

Plotzki, A.; May, J.-H; Veit, H. 2011. Review of past and recent fluvial dynamics in the Beni 

lowlands, NE Bolivia. Geographica Helvetica 66(3): 164-172. 

 

Price, T. D.; Burton, J. H. 2011. An Introduction to Archaeological Chemistry. Springer Science 

+ Business Media, 345 p. 

 

Prümers, H. 2017 Los monticulos artificiales de la Amazonia In: Stéphen Rostain; Carla James 

Betancourt. (Org.). Las Siete Maravillas de la Amazonia Precolombina. 1ed.La Paz: IV 

Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica / Colección y Estudios Americanistas de 

Bonn 53, p. 47-72. 

 

Prümers, H. 2012. El Proyecto Lomas de Casarabe: investigaciones arqueológicas en los Llanos 

de Moxos, Bolivia. In Isendahl, C. (Ed.). The Past Ahead. Language, culture, and identity in the 

Neotropics. Upsala: Acta Universitatis Upsaliensis. p. 139-159 (Studies in Global Archaeology 

18). 
 
Prümers. H.; Jaimes Betancourt, C. Die Phase Equijebe in Jasiaquiri und Urnengräber am 

Guaporé. Zeitschrift für Archäologie Außereuropäischer Kulturen 7 (2017): 357 – 372. 

 

Pugliese Jr., F. A.; Zimpel, C. A.; Neves, E. G. 2017. Los concheros de la Amazonia y la historia 

indígena profunda de América del Sur. In: Stéphen Rostain; Carla James Betancourt. (Org.). Las 



153 
 

Siete Maravillas de la Amazonia Precolombina. 1ed.La Paz: IV Encuentro Internacional de 

Arqueología Amazónica / Colección y Estudios Americanistas de Bonn 53, p. 27-46. 

 

Pugliese Jr., F. A.; Valle, R. B. M. A Gestão do Patrimônio Arqueológico em Territórios 

Indígenas: a resistência Munduruku e a preservação do patrimônio cultural frente ao 

licenciamento ambiental de empreendimentos em territórios tradicionais. Revista de Arqueologia, 

v. 28, p. 30-51, 2015. 
 

Quadros, M. L.do E. S.; Silva Filho, E. P.; Reis, M. R.; Scandolara, J. E. 1996. Considerações 

preliminares sobre a evolução dos sistemas de drenagem dos rios Guaporé, Mamoré e Madeira, 

estado de Rondônia. In: Anais do Simpósio de Geologia da Amazônia 5. Belém: SBG-Núcleo 

Norte, p. 242-245.  

 

Rice, P. 1987. Pottery Analysis. A Sourcebook. Chicago: The University of Chicago Press. 

 

Rice, P. 1999. On the Origins of Pottery. Journal of Archaeological Method and Theory 6 (1): 1-

54. 

 

Reichell-Domaltoff, G. 1985. Monsú, un sitio arqueológico. Bogotá, Colombia : Biblioteca 

Banco Popular. 
 
Roddaz, M.; Viers, J.; Brusset, S.; Baby, P.; Hérail, G. 2005. Sediment provenances and drainage 

evolution of the Neogene Amazonian foreland basin. Earth and Planetary Science Letters 239 (1): 

57-78. 

 

Roddaz, M.; Viers, J.; Brusset, S.; Baby, P.; Boucayrand, C.; Hérail, G. 2006. Controls on 

weathering and provenance in the Amazonian foreland basin: insights from major and trace 

element geochemistry of Neogene Amazonian sediments. Chemical Geology 226 (1): 31-65. 

 

Rodrigues, A. D. 1958. Classification of Tupi-Guaraní. International Journal of American 

Linguistics 24:231-234. 

 

Roosevelt, A. C. 2009. A historical memoir of archaeological research in Brazil (1981-2007). 

Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, 4(1), 155-170. doi: 10.1590/s1981-

81222009000100013 
 
Roosevelt, A. C. 1999. The Maritime, Highland, Forest Dynamic and the Origins Of Complex 

Culture’, in Salomon, F. and Schwartz, S.B. (eds.) The Cambridge History of the Native Peoples 

of the Americas. Cambridge: Cambridge University Press, p. 264-349. 
 
Roosevelt, A. 1997. Amazonian Indians from Prehistory to the Present. Tucson and London: 

University of Arizona Press. 
 
Roosevelt, A. C. 1995. Early pottery in the Amazon: twenty years of scholarly obscurity. In 

Barnett, W. K.; Hoopes, J. (Eds.). The emergence of pottery. Technology and innovation in 

ancient societies. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, p. 115-131. 
 
Roosevelt, A. C. 1992. Arqueologia amazônica. In Carneiro Da Cunha, M. (Org.). História dos 

índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP, 

p. 53-86. 
 
Roosevelt, A. C.; Housley, R. A.; Silveira, M. I.; Maranca, S.; Johnson, R. 1991. Eighth 

Millennium Pottery from a Prehistoric Shell Midden in the Brazilian Amazon, Science, v. 254, n. 

5038, p. 1621-1624. 



154 
 

 
Rossetti, D. F.; Almeida, S.; Amaral, D. D.; Lima, C. M.; Pessenda, L. C. R. 2010. Coexistence 

of forest and savanna in an Amazonian area from a geological perspective. Journal of Vegetation 

Science 21:120-32. 

 

Rostain, S. 2008. The Archaeology of the Guianas: an overview. In: H. I. Silverman e W. H. Isbell 

(orgs.), Handbook of South American Archaeology, Springer, New York, p. 279-302. 

 

Russo, M. 1996. Southeastern Archaic mounds. In K.E. Sassaman and D.G. Anderson (eds.), 

Archaeology of the mid-Holocene southeast. Gainesville: University Press of Florida, p.259-287.  
 
Sanaiotti, T. 1996. The woody flora and soils of seven Brazilian Amazonian dry savanna areas. 

PhD Thesis, University of Stirling, Scotland, 148 p. 

 

Sanaiotti TM, Martinelli LA, Victoria RL, Trumbore SE, Camargo PB. 2002. Past vegetation 

changes in Amazon savannas determined using carbon isotopes of soil organic matter. Biotropica 

34 (1):2-16. 

 

Sassaman, K. E. 2005 Poverty Point as Structure, Event, Process. Journal of Archaeological 

Method and Theory 12:335-364. 
 
Sassaman, K. E. 2004c. Complex Hunter-Gatherers in Evolution and History: A North American 

Perspective. Journal of Archaeological Research (12) 3: 227-280. 

 

Sassaman, K. E. 2004b. Common Origins and Divergent Histories in the Early Pottery Traditions 

of the American Southeast. In Early Pottery: Technology, Style, and Interaction in the Lower 

Southeast, edited by Rebecca Saunders and Christopher Hays. University of Alabama Press, 

Tuscaloosa. 
 
Sassaman, K. E. 2004a. Structure and Practice in the Archaic Southeast. In North American 

Archaeology, edited by T. K. Pauketat and D. D. Loren, Oxford, Blackwell,. p. 79-107.  
 
Sassaman, K. E. 1993. Early pottery in the Southeast: tradition and innovation in cooking 

technology. The University of Alabama Press, 305 p. 
 
Scheel-Ybert, R.; Caromano, C. F.; Waisman, L. A. 2016. Of Forests and Gardens: Landscape, 

environment, and cultural choices in Amazonia, Southeastern and Southern Brazil from c. 3000 

to 300 cal yrs BP. Cadernos do LEPAARQ 13: 425-458. 

 

Schlanger, S. 1992. Recognizing persistent places in Anasazi settlement systems. In J. Rossignol 

and L. Wandsnider (eds.), Space, Time, and Archaeological Landscapes. New York: Plenum 

Press, p. 91-112. 
 
Schmitz, P. I.; Rogge, J. H.; Rosa, A. O.; Beber, M. V.; Freitas, E. A. V. 2009. Aterros da Tradição 

Pantanal nas fazendas Sagrado Coração de Jesus e Bodoquena, Corumbá, MS. Pesquisas. 

Antropologia, (8)1:321-374. 
 
Schmitz, P. I.; Rogge, J. H.; Rosa, A. O.; Beber, M. V. 1998. Aterros Indígenas no Pantanal do 

Mato Grosso do Sul. Pesquisas. Antropologia, v. 54, p. 1-271. 
 
Servant, M.; Maley, J.; Turcq, B.; Absy, M. L.; Brenac, P.; Fournier, M.; Ledru, M. P. 1993. 

Tropical forest changes during the late Quaternary in African and South American lowlands. 

Global e Planetary Change 7: 25-40.  

 



155 
 

Simões, M. F. 1983. Pesquisa e Cadastro de Sítios Arqueológicos na Amazônia Legal Brasileira 

(1978-1982). Publicações Avulsas do Museu Paraense Emílio Goeldi 38 (89): 1-98. 

 

Simões, M. F. 1981. Coletores-pescadores ceramistas do litoral do Salgado (Pará). Boletim do 

Museu Paraense Emílio Goeldi, Nova Série: Antropologia, Belém, v. 78, p. 1-26. 
 
Simões, M. F.; Lopes, D. 1987. Pesquisas arqueológicas no Baixo/Médio Rio Madeira 

(Amazonas). Revista de Arqueologia 4 (1): 117-133. 

 

Silveira, M. I.; Schann, D. P. 2005. Onde a Amazônia encontra o mar: estudando os sambaquis 

do Pará. Revista de Arqueologia, São Paulo, v. 18, p. 67-79. 
 
Silveira, M. I., Oliveira, E. Kern, D. C., Costa, M., Rodrigues, S. 2011. O sítio Jabuti, em 

Bragança, Pará, no cenário arqueológico do litoral amazônico. Boletim do Museu Paraense Emílio 

Goeldi. Ciências Humanas, v. 6, n. 2, 335-345. 
 
Silveira, M. I. Rodrigues, M. C. L.; Oliveira, E; Losier, L. M. 2008. Sequência cronológica de 

ocupação na área do Salobo (Pará). Revista de Arqueologia, Belém, v. 21, n. 1, p. 61-84. 
 
Souza Filho, P. W. M.; Quadros, M. L. do E. S.; Scandolara, J. E.; Silva Filho, E. P. da; Reis, M. 

R. 1999. Compartimentação morfoestrutural e neotectônica do sistema fluvial Guaporé-Mamoré-

Alto Madeira, Rondônia, Brasil. Revista Brasileira de Geociências 29 (4): 469-476. 

 

Snethlage, E. H. 1937. Atiko y: meine Erlebnisse bei den Indianern des Guaporé. Berlin: 

Klinkhardt; Biermann. 
 
Steinen, K. von den. 1894. Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens. Reiseschilderungen und 

Ergebnisse der zweiten Schingú-Expedition 1887-1888. Geographische Verlagsbuchhandlung 

von Dietrich Reimer, Berlin, 648 p. 
 
Steinen, K. von den. 1886. Durch Central-Brasilien: Expedition zur Erforschung des Schingú im 

J. 1884. Leipzig: Brockhaus, 372 p. 
 
Stevenson, F. J. 1994. Humus Chemistry. New York: Wiley.  

 

Taylor, Z. P.; Horn, S. P.; Mora, C. I.; Orvis, K. H.; Cooper, L. W. 2010. A multi-proxy 

palaeoecological record of late-Holocene forest expansion in lowland Bolivia. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology 293: 98-107. 

 

Thompson, V. D., Waggoner, J. C. 2013. The archaeology and historical ecology of small scale 

economies. Gainesville: University Press of Florida. 
 
Trindade, T. B. 2015. Geoglifos, zanjas ou earthworks? Levantamento geral dos sítios 

arqueológicos com estruturas de terra em vala no médio rio Guaporé (RO) e análise comparada 

com os demais sítios no Sudoeste da Bacia Amazônica. Dissertação de Mestrado, Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 

 

Tupari, I. 2013. Puop’orop Toap, Um Estudo Sobre A Educação Indígena Tupari. Unpublished 

monography. Fundação Universidade Federal de Rondônia, Ji-paraná. 
 
Uhle, M. 1907. The Emeryville Shellmound. University of California Publications American, 

Archaeology and Ethnology, v. 7, n. 1, 107 p. 
 



156 
 

Ulm, S. 2013. ‘Complexity’ and the Australian continental narrative: Themes in the archaeology 

of Holocene Australia. Quaternary International 285: 182-192. doi:10.1016/j.quaint.2012.03.046 
 
Urrego, D. H.; Bush, M. B.; Silman, M. R.; Niccum, B. A.; De La Rosa, P.; McMichael, C. H.; 

Hagen, S.; Palace, M. 2013. Holocene fires, forest stability and human occupation in south-

western Amazonia. Journal of Biogeography 40, p. 521-533. 

 

Van der Hammen, T. 1972. Changes in vegetation and climate in the Amazon basin and 

surrounding areas during the Pleistocene. Geologie mijnb. 51: 641-643. 

 

Van der Leeuw, S.; Redman, C. L. 2002. Placing Archaeology at the Center of Socio-Natural 

Studies. American Antiquity, v. 67, n. 4, p. 597-605 
 
Vanzolini, P. E.; E. E. Williams. 1970. South American anoles: Geographic differentiation and 

evolution of the Anolis cloysolopis species group (Suaria, Iguanidae). Arquivos de Zoologia (São 

Paulo) I9: 1-298. 

 

Vergara, M. D.; Torquato, J. R.; Kawashita, K. 1998. Geocronologia Nuclear: Método Samário – 

Neodímio. Revista de Geologia. v. 11: 53-85.  

 

Vialou, D.; Benabdelhadi, M.; Feathers, J.; Fontugne, M.; Vialou, A. V. 2017. Peopling South 

America's centre: the late Pleistocene site of Santa Elina. Antiquity 91 (358): 865-884. 

 

Villagran, X. S.; Giannini, P. C. F.; DeBlasis, P. 2009. Archaeofacies analysis: Using depositional 

attributes to identify anthropic processes of deposition in a monumental shell mound of Santa 

Catarina State, Southern Brazil. Geoarchaeology: An International Journal 24(3): 311–335. 

 

Wanner, H.; Beer, J.; Butikofer, J.; Crowley, T.J.; Cubasch, U. 2008. Mid to Late Holocene 

Climate Change: An Overview. Quaternary Science Reviews 27: 1791-1828. 

 

Wang, X.; Edwards, R. L.; Auler, A. S.; Cheng, H.; Kong, X.; Wang, Y.; Cruz, F. W.; Dorale, J. 

A.; Chiang, H. W. 2017. Hydroclimate changes across the Amazon lowlands over the past 45,000 

years. Nature 541, 204e207. http://dx.doi.org/10.1038/nature20787. 

 

Watling, J.; Iriarte, J.; Mayle, F.; Schaan, D.; Pessenda, L. C. R.; Loader, N. J. F.; Street-Perrott, 

A.; Dickau, R. E.; Damasceno, A.; Ranzi, A. 2017. Impact of pre-Columbian “geoglyph” builders 

on 

Amazonian forests. PNAS, doi: 10.1073/pnas.1614359114 
Watling, J.; Iriarte, J.; Whitney, B.S.; Consuelo, E.; Mayle, F.; Castro, W.; Schaan, D.; 

Feldpausch, T. R. 2015. Differentiation of neotropical ecosystems by modern soil phytolith 

assemblages and its implications for palaeoenvironmental and archaeological reconstructions II: 

Southwestern Amazonian forests, Review of Palaeobotany and Palynology, doi: 

10.1016/j.revpalbo.2015.12.002 
     
Whitney, B. S.; Mayle, F. E.; Punyasena, S.W.; Fitzpatrick, K. A.; Burn, M. J.; Guillen, R.; 

Chavez, E.; Mann, D.; Pennington, R. T.; Metcalfe, S. E. 2011. A 45 kyr palaeoclimate record 

from the lowland interior of tropical South America. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology 307:177-192. 

 

Williams, D. 1997. Early pottery in the Amazon: a correction. American Antiquity, v. 62, n. 2, p. 

342-352. 
 
Williams, D. 1981. Excavation of the Barambina shell mound northwest district: an interim report. 

Archaeology and Anthropology, Georgetown, v. 4, n. 1-2, p. 13-38. 

http://dx.doi.org/10.1038/nature20787


157 
 

 
Zedeño, M. N.; Bowser, B.J. 2009. The archaeology of meaningful places. In Zedeño, M. N.; 

Bowser, B.J. (Eds.). The archaeology of meaningful places. Salt Lake City. The University of 

Utah Press. p. 1-14. 

 

Zimpel Nt, C. A. 2009. Na direção das periferias extremas da Amazônia: arqueologia na bacia 

do rio Ji-Paraná, Rondônia. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação 

em Arqueologia da Universidade de São Paulo. 

 

Zimpel Nt, C. A.; Pugliese Jr, F. A. 2016. A fase bacabal e suas implicações para a Interpretação 

do Registro Arqueológico no Médio Rio Guaporé, Rondônia. In Barreto, M.C. Lima, H. 

Betancort, C.J. (org), Cerâmicas arqueológicas da Amazônia: rumo a uma nova síntese. 
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ANEXO 

Resultados das análises por MEV das cerâmicas de Monte Castelo 

Legendas: Número de Proveniência / Tipo de Imageamento / Número da Área Analisada 
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