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ABSTRACT 

This paper presentes preliminary results of the analysis of faunal remains from the Terra Preta 

do Mangabal site, located along the Upper Tapajós river (in the municipality of Itaituba, 

southwestern Pará state). The research aims to study human-animal relations relating to 

ancient Amazonian occupations and provides a test of refined field sampling strategies, in 

particular the use of 3mm-wide screen meshes. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa, realizada ao longo do trabalho de graduação da autora, apresenta resultados 

preliminares de uma pesquisa zooarqueológica realizada na primeira escavação do sítio 

arqueológico Terra Preta do Mangabal, localizado na margem esquerda do alto Rio Tapajós 

há aproximadamente 200 km do município de Itaituba-PA. Situado estrategicamente a salvo 

das inundações, o sítio possui montículos artificiais de Terra Preta de Índio (TPI), um solo 

antropogênico bastante frequente na região amazônica. Terra Preta de Mangabal dá acesso a 

recursos da campinarana adjacente, da floresta e dos cursos d’água (o próprio Tapajós, além 

de igarapés). Há oito gerações a área integra um território ocupado por beradeiros que são 



descendentes de seringueiros, porém, o local foi anteriormente ocupado por povos ameríndios 

(Rocha 2014). O material analisado é proveniente de uma unidade de escavação de um 

montículo artificial.  

 

 

Tem-se como objetivo aplicar os métodos da pesquisa zooarqueológica na Amazônia, 

buscando entender a longa duração do uso de recursos animais, incluindo quais as fontes de 

proteína animal procuradas pelos habitantes do sítio Terra Preta do Mangabal por volta de 

1270+/-30 AP a 1199 +/- 26 AP (Honorato de Oliveira, 2015).  

Esta pesquisa traz aportes aos estudos de Zooarqueologia ainda bastantes escassos realizados 

na Amazônia, entre eles os de Carneiro (2015), Queiroz (2010) e Imazio da Silveira (2005), 

que permitirá ampliar o conhecimento sobre as relações homem-animal na região.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A amostra analisada é proveniente da unidade de escavação N998 E 973, 5, localizada em um 

montículo artificial de terra preta de aproximadamente 2 metros. Em campo, os vestígios 

foram coletados a olho nu e com utilização da peneira com água de malha 3mm, sendo esta 

uma prática ainda pouco utilizada na Arqueologia Amazônica. As amostras foram 

higienizadas com água e/ou a seco conforme se estado de conservação, os que estavam 

envoltos com terra foram escavados; e triadas no laboratório Curt Nimuendajú, da 

Universidade Federal do Oeste do Pará- UFOPA, em Santarém. Paralelamente às análises, 

estamos construindo uma coleção osteológica de referência, principalmente de peixes da bacia 

Figura 01: Localização do Sítio Terra Preta do Mangabal no território 

brasileiro. Autor: Vinícius Honorato. 



amazônica.  Essa atividade constitui um desafio muito grande tendo em vista que a Amazônia 

possui o maior índice de biodiversidade ictio-faunística e que os peixes têm um papel central 

nas economias ribeirinhas atuais na Amazônia. 

 

 

 

 

 

Primeiramente, realizou-se a triagem dos diferentes materiais provenientes do refugo da 

peneira molhada: material ósseo, cerâmica, lítico e carvão/semente. Posteriormente, com os 

ossos já separados, triamos as diferentes classes de animais, e então passamos à identificação 

taxonômica dos fragmentos ósseos de acordo com as características morfológicas preservadas, 

comparando-os com os esqueletos atuais.  

 

 

  

 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO  

A partir de uma análise preliminar dos vestígios ósseos, analisamos ao todo 138 fragmentos, 

dos quais apenas 32 foram passíveis (ou permitiram a) de identificação. Entre os peixes 

teleósteos analisados, identificamos: Siluriformes (ou bagres) de pequeno porte, 

principalmente nadadeiras peitorais indeterminadas, e de e grande porte como a pirara 

(Phractocephalus hemioliopterus) Characiformes como piranhas e o peixe-cachorro 

(Hydrolycus scomberoides) e Perciformes como o tucunaré (Cichla monoculus). Carapaças de 

quelônios aquáticos, vértebras de crocodilianos e de serpentes mostram que os répteis também 

Figura 04: (A) vértebra arqueológica fragmentada, em comparação com (B) 

vértebra de cf. Cichla sp. (tucunaré). 
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Figura 02: Limpeza de osso com água e 

pincel de cerdas macias.  
Figura 03: Escavação de osso em bloco 

com palito de madeira. 



foram um elemento importante da fauna utilizada no Alto Tapajós. Mamíferos como a paca e 

o porco-do-mato também foram encontrados no registro arqueológico. Tais vestígios 

apresentam diferentes níveis de calcinação provocados pela ação do fogo, o principal agente 

que permitiu sua conservação. A presença de vértebras de peixes de pequeno e grande porte 

sugere o uso de técnicas de pesca específicas a diferentes tamanhos de animais. A partir da 

diversidade de táxons identificados permite sugerir que os antigos construtores do montículo 

estavam explorando os diversos ambientes à sua volta.  
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Figura 05: fragmentos identificados 
(C) vértebra pré-caudal de Cichla cf. monoculus (tucunaré) 

(D) fragmento de  plastron de quelônio (tartaruga) 

(E) dente de Cuniculus paca (paca) 

(F) dente de Hydrolycus scomberoides (peixe cachorra) 

Figura 06: Proporção das classes levando o Número de Restos 

analisados: 138 fragmentos  

D 



CONCLUSÃO 

Ainda que o número de restos seja pequeno e que os trabalhos zooarqueológicos na Amazônia 

estejam nos seus primeiros passos, a pesquisa mostra o potencial das técnicas finas de coleta 

em escavações como o uso da peneira molhada. Com pequenos fragmentos foi possível 

chegar ao gênero e, algumas vezes, à espécie. Os resultados se contrapõem à ideia de que 

vestígios ósseos não se conservam em contextos amazônicos. Para isso, buscaremos investir 

no refinamento das coleções osteológicas de referência em paralelo às identificações 

taxonômicas do material arqueológico. 
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