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Resumo  
 
O presente trabalho teve como objetivo estudar sobre o modo de produção da cerâmicas 

arqueológicas da T. I. Koatinemo, e desse modo oferecer mais informações sobre o longo e 
contínuo processo de ocupações indígenas da Amazônia. A partir da caracterização 
arqueométrica dos fragmentos de vasilhas algumas questões foram investigadas como: quais 
foram as escolhas das fontes argilosas feitas pelos ceramistas, como foi o processo de 
manufatura e qual temperatura máxima na qual as peças foram queimadas, bem como sobre 
qual é a performance final das vasilhas. Os equipamentos utilizados foram a Fluorescência de 
Raios X, a Difração de Raios X, a Radiografia, a Microscopia Eletrônica de Varredura e a 
Petrografia. Assim, a partir das características físicas, químicas e mineralógicas das peças, 
muito pode ser entendido sobre os comportamentos dos antigos ceramistas, bem como sobre 
os grupos indígenas a que pertenciam. 

 
Palavras-chave: Tecnologia, Cerâmica, Amazônia, Arqueometria, Características De 

Performance. 

  
 
 
Abstract 
 
The present work aimed to study the production process of I. L. Koatinemo's 

archeological ceramics, and thus to offer more information about the long and continuous 
process of indigenous occupations of the Amazon. From the archaeometric characterization of 
the pot fragments, some questions were investigated such as: what were the choices of the 
clay sources doneby the ceramists, the manufacturing process and the maximum quality in 
which the pieces were burned, as well as what resulted as a final performance of the vessel. 
The equipments used were X-Ray Fluorescence, X-Ray Diffraction, Radiography, Scanning 
Electron Microscopy and Petrography. Thus, from the physical, chemical and mineralogical 
characteristics of the pieces, much could be understood about the behaviors of the ceramists, 
as well as about the indigenous groups that they belonged to. 

 
Key-words: Technology, Ceramic, Amazon, Archaeometry, Performance 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os conjuntos, os palimpsestos e as caracterizações 

 

A Terra Indígena Koatinemo (fig. 1) está localizada na porção sudeste da Amazônia 

Oriental, e compreende uma área no interflúvio Xingu-Tocantins, que abrange 387.834 

hectares, nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no Pará. Nessa Terra 

atualmente vivem os Asurini do Xingu, cuja história, cultura material, vida ritual, dinâmica 

sócio-econômica e língua têm sido objeto dos estudos de diversos pesquisadores (p.ex. 

Müller, 1992, 1993, 2003; Silva 2000, 2009, 2011; Nogueira 2009; Vilela 2009; Pereira 2009 

apud Garcia 2012). A história dos Asurini do Xingu é parte da construção da história dos 

Tupi-Guarani na região entre os rios Tocantins e Xingu (Almeida 2013; Correa 2014; Garcia 

2012). 

Essa reserva é considerada um palimpsesto de ocupações indígenas, com datações para 

esta região que evidenciam uma longevidade de ocupação desde o período pré-colonial (Silva 

& Noelli 2015; Smith 1980; Kern et. al. 2003; Silva, 2003; Silva et. al. 2004). De acordo com 

as pesquisas arqueológicas regionais, o estabelecimento das populações Tupi-Guarani parece 

ser responsável pela maior parte do registro arqueológico identificado na região de interflúvio 

entre os rios Xingu e Tocantins (Almeida, 2008; Garcia, 2012; Correa, 2014), o que parece 

ser condizente com o contexto arqueológico dos sítios localizados na T.I. Koatinemo (Silva et 

al. 2011; Silva & Garcia 2015; Garcia, 2012). Nesse sentido, assim como os Asurini do 

Xingu, outras populações Tupi-Guarani e Tupi ocuparam essa região. As ocupações pré-

coloniais das populações Tupi seriam datadas desde o século III da era cristã nesta região da 

Amazônia (Garcia, 2012).  
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Desde 2010 vem sendo desenvolvido pela profa. Dra. Fabíola Andrea Silva, estudantes 

e colaboradores um projeto de pesquisa arqueológica colaborativa com os Asurini do Xingu, 

que visa compreender as vicissitudes da ocupação territorial deste povo nestas terras do 

Xingu. Para isso, foram realizadas expedições com os Asurini pela Terra Indígena com o 

objetivo de localizar os seus antigos assentamentos. Este trabalho resultou na localização de 8 

antigas aldeias e acampamentos dos Asurini do Xingu, do período pré e pós-contato (Silva et 

al. 2011; Silva & Garcia 2015).  

Segundo Silva e colaboradores (2010), os Asurini do Xingu têm suas próprias 

interpretações sobre os materiais arqueológicos encontrados em seu território. Os parâmetros 

utilizados pelos Asurini para classificar o material como pertencente aos seus “parentes” ou 

ancestrais míticos se baseia na identificação da espessura das paredes das vasilhas, 

acabamento de superfície e, eventualmente, sua forma e correlativa função (Silva et al. 2010). 

Assim os trabalhos etnoarqueológicos e o conhecimento dos próprios índios foram muito 

Figura 1- Mapa T. I. Koatinemo no estado do Pará com os principais rios da região. 
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importantes para esta dissertação, e suas informações serão apresentadas ao longo deste 

trabalho.  

Segundo Shepard (1956: 2), uma pesquisa arqueológica que negligencia o estudo do 

método de produção dos objetos é uma investigação muito superficial. Uma cerâmica 

arqueológica tem uma composição bastante variada de materiais e técnicas que são 

combinadas pelo ceramista para fazer um dos artefatos mais complexos que o homem já 

realizou. Afinal além da gama de propriedades das matérias-primas ser grande, esses 

materiais sofrem alterações durante a queima (Shepard 1956: 4). Assim, quem trabalha com 

pesquisa sobre tecnologia de produção tem consciência do verdadeiro desafio que é 

reconhecer os métodos do artesão e suas escolhas de materiais e técnicas em um material 

arqueológico.  

As ciências exatas e naturais podem ser parte fundamental dos estudos arqueológicos, 

no que se refere à identificação da cadeia operatória de produção, das funcionalidades e 

questões de intercâmbios de cerâmicas com outros grupos. Afinal, a seleção de materiais e seu 

particular processamento para a criação de um artefato pode ser compreendida a partir de suas 

estruturas físicas e composições químicas (Kingery, 1986) que resultam em materiais 

característicos com padrões das opções que foram feitas no processo de fabricação. Assim, 

empregar essas técnicas das ciências exatas e naturais são um meio privilegiado de acesso à 

um conjunto de dados essenciais para compreender os processos e escolhas tecnológicas 

cerâmicas (Velde e Druc 1999; Barclay, 2001).  

Para compreender como as cerâmicas foram preparadas, mas também sobre de que local 

foram retiradas as matérias-primas e como essas foram modificadas, foi extremamente 

importante utilizar a arqueometria, que tem como definição geral a aplicação de métodos 

técnicos-científicos de medida e caracterização utilizados para auxiliar a interpretação de 

questões relacionadas ao homem (Hammond, 1974: 329). Essa ferramenta pode ajudar na 

compreensão, diferenciação e comparação de materiais arqueológicos. Como resultado final, 

as análises arqueométricas auxiliam na reflexão sobre as fronteiras culturais e os significados 

dos padrões identificados no registro arqueológico (Stark, 1998; Carr, 1990).   

Ao longo do tempo, essas análises tem sido muito utilizada em importantes pesquisas 

sobre cerâmica pelo mundo (Bronitisky, 1983; Feathers, 1990, 2002; Neupert, 1994; Wood, 

2000; Dunnell & Feathers, 1991; Shepard, 1956; Emeleus, 1958; Mayes, 1961; Roberts, 

1963; Maggetti et al. 1981; Allan et al. 1973; Tite et al. 1982; 1984; 1998; 2001; Kilikoglou 

et al. 1998; Charters et al. 1993; Rye, 1977; Middleton, 1987; Maniatis et al. 1993; Gliozzo et 

al. 2004; Hegdes & Moorey 1975;  Mason & Tite, 1997;  Wagner & Wagner, 2004; Maniatis 



	 5	

& Tite, 1981; Roberts, 1963; Gosselain, 1992; Pollard & Hatcher 1994; Kingery & Vandiver, 

1984; Kingery, 1986; Tite & Bimson 1991; Mason & Tite, 1994; Peacock, 1982; Andrews, 

1997; Sillar & Tite, 2000; Schiffer, 1990; Jones, 2000; Maniatis, 2002; Montero et al. 2007; 

Pollard & Heron, 2008).  

As realizações de estudos no campo da arqueometria vem desde os séculos XVIII e XIX 

e criaram uma forte relação entre as ciências humanas, naturais e exatas que foram muito 

intensificadas nos últimos 50 anos (Hayashida, 2002). Métodos e técnicas arqueométricas 

aplicadas ao estudo da cerâmica têm avançado muito nas últimas décadas, o que permite a 

aproximação dos estudos sobre os materiais com mais precisão do que nunca (Santacreu, 

2014). Apesar da composição química, mineralogia e idade serem os principais parâmetros 

investigados, os dados físicos devem ser idealmente considerados junto com informações 

sobre outras dimensões da cerâmica, tais como, as escolhas tecnológicas, o ambiente de 

deposição em relação à outros artefatos, abundância e recorrência de certos tipos de cerâmica 

(Tite, 2008). 

Segundo Costa e colaboradores (2011), desde o início do século XIX a cerâmica era 

estudada principalmente em seus aspectos morfológicos descritivos, o que contribuiu para 

uma compreensão geral da tecnologia cerâmica desenvolvida na região amazônica (Hilbert, 

1955; Ranzani et al. 1962; Falesi, 1974; Eden et al. 1984; Simões & Corrêa, 1987; Simões & 

Machado, 1987; Simões & Kalkmann, 1987; Simões & Lopes, 1987). Várias tradições e fases 

foram criadas para dar conta das tipologias e classificações deste material (Barreto et. al. 

2016). As abordagens tipológicas com o objetivo do reconhecimento dessas tradições e fases 

cerâmicas influenciaram e ainda influenciam diversos trabalhos na arqueologia brasileira. 

Segundo Corrêa (2014:22), a maioria dos pesquisadores (p. ex.  Métraux, 1928; Lathrap, 

1970; Brochado, 1984) concorda que as vasilhas cerâmicas são os vestígios mais distintivos 

das populações Tupi.  

Em termos de arqueometria, nenhuma pesquisa mineralógica ou química foi realizada 

até a década de 1990 na região amazônica (Costa et al. 1991; Coelho et al. 1996; Costa & 

Kern, 1999; Kern & Costa, 2001; Costa et al. 2002; Costa et al. 2004; Costa et al. 2006, 2009; 

Kern et al. 2009; Scorzelli et al. 1999; Scorzelli, 2001). 

Atualmente existem cada vez mais trabalhos no Brasil com foco em identificar 

matérias-primas e técnicas específicas para muitas vezes investigar tradições culturais, e 

também para a compreensão de outros aspectos dos grupos que produziram os artefatos. Em 

trabalhos de estudo sobre tecnologia cerâmica é importante questionar não apenas o que foi 

feito, mas o porquê de algo ter sido feito. A disponibilidade e a oferta de diferentes recursos, a 
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eficiência dos artesãos, e a sofisticação de diferentes estratégias técnicas são caminhos para 

compreensão de tecnologias e sociedades antigas.  

As técnicas dos ceramistas estão intimamente incorporadas nas relações sociais, na 

dinâmica de transmissão do conhecimento, nos processos de construção e contestação de 

poder e de identidade (Dobres, 2000; Dobres & Hoffman, 1999; Lemonnier, 1993; 

Pfaffenberger, 1992; Sillar & Tite, 2000). O corpo humano e a cultura material são os meios 

mais importantes para a produção e interação social e cultural. Dessa forma, o estudo sobre os 

materiais é essencial para a compreensão do comportamento humano (DeMarrais et al. 2004; 

Jones, 2002, 2004; Meskell, 2005; Toren, 1999). 

A escolha da argila e dos antiplásticos, das técnicas de queima, da morfologia e dos 

acabamentos de superfície são os melhores indicadores da origem cultural de um pote 

cerâmico (Schiffer, 2001; Anthony, 2007). Afinal a tecnologia de produção é um produto 

social e as escolhas tecnológicas estão correlacionados à diferenciação e identidade social 

(Lemonnier, 1986). Inclusive são frequentemente uma estratégia consciente de demarcação 

social (Dobres & Hoffman, 1994, 221). 

Como salientado por Tite (1999, 2008), é através da comparação de todos os materiais e 

técnicas usadas na produção da cerâmica que é possível compreender as preocupações 

relacionadas com sua tecnologia e gestão das matérias-primas. Assim, esta estratégia permite 

uma melhor compreensão das relações que existem entre diferentes tecnologias encontradas 

em conjuntos cerâmicos. Na prática, esses métodos e técnicas de ceramistas são estudadas por 

poderem fornecer grandes quantidades de informação a partir de cada amostra testada. 

Além disso, a maioria das técnicas arqueométricas pretende analisar os materiais em 

termos qualitativos e quantitativos. A natureza quantitativa, em número de amostras, está 

ligada às análises estatísticas que permitem estabelecer o grau de variabilidade das 

características da cerâmica com maior eficiência. No entanto, a pesquisa deve começar por 

definir o quadro teórico que vai determinar a metodologia para então escolher a combinação 

de técnicas analíticas que serão utilizadas para trabalhar os dados (Jones, 2002, 2004). Assim, 

a arqueometria e a análise estatística são complementares e proporcionam um método 

operacional para lidar, por exemplo, com mudanças tecnológicas ou a organização da 

produção (Vidal, 2008). 

No entanto, fica evidente que a contribuição qualitativa da arqueometria na análise 

mesmo de poucas amostras pode ajudar na resolução de problemas relacionados com a 

natureza dos materiais e com os processos técnicos pelos quais uma vasilha cerâmica passou 

ao longo de sua história de vida. Para isso as interpretações de tecnologia cerâmica precisam 
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apresentar uma compreensão adequada das propriedades dos materiais, termodinâmica e 

cinética de processos tecnológicos. Os arqueólogos que trabalham com arqueometria 

precisam entender a base científica, logística da prática, os princípios e limitações das 

técnicas científicas de estudo da tecnologia (Killick, 2004), para dessa forma, ao unir a 

arqueologia e a arqueometria existir uma possibilidade de compreensão sobre os materiais em 

sua inter-relação com as populações humanas ao longo do tempo. 

Esse estudo visou compreender quais foram as escolhas feitas pelos ceramistas para 

criar dois tipos de cerâmica: uma similar visualmente às etnográficas Asurini e outra 

“Anumaí” que foi assim nomeada pelos índios Asurini do Xingu. As análises arqueométricas 

buscaram evidenciar como foi cada etapa da cadeia operatória, para assim ser possível 

reconstruir a forma de construção dessas vasilhas e entender quais foram as escolhas 

encontradas para os diferentes conjuntos. Essas ações auxiliaram a entender mais sobre as 

diferenças entre grupos e as transformações que ocorreram na coleção Asurini ao longo do 

tempo e dos diferentes assentamentos em que habitaram. 

As questões abordadas foram majoritariamente sobre a escolha de matéria-prima, se os 

materiais foram preparados de alguma forma (p. ex. se foi refinado, misturado, se outros 

materiais foram adicionados), como foram construídos, quão bem eles foram queimados, e 

como é a superfície do vasilhame. As técnicas arqueométricas escolhidas para auxiliar nessas 

questões foram a fluorescência de raios X, a difração de raios X, a radiografia, a microscopia 

eletrônica de varredura, a microscopia ótica, a petrografia e a espectroscopia Mössbauer.  

Assim o objetivo geral desta dissertação foi realizar um estudo comparativo das 

escolhas tecnológicas encontradas nos conjuntos cerâmicos da região da T. I. Koatinemo e 

gerar novos conhecimentos sobre o material arqueológico cerâmico da região no longo e 

contínuo processo de ocupações indígenas da Amazônia. Como objetivo específico os dados 

foram trabalhados para: (1) comparar oito sítios arqueológicos e históricos, de modo a 

começar a compreender o palimpsesto criado pelas várias ocupações indígenas dessa região; 

(2)  buscar quais foram as transformações nas tradições de preparo da cerâmica arqueológica 

feitas pelos antepassados dos índios Asurini do Xingu; (3) comparar as cerâmicas 

denominadas “Anumaí”  para entender quais são as variações entre elas e levantar hipósteses 

dos motivos dessas variações em relação à seu processo de fabricação; (4) tentar compreender 

quais foram as escolhas argilosas ligadas aos conjuntos; (5) pensar na performance final das 

cerâmicas. 

Na parte I, o capítulo 1 é sobre as perspectivas metodológicas na abordagem 

arqueométrica para o estudo de tecnologia cerâmica. Esse capítulo foi separado em duas 
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partes, as quais a primeira é sobre o significado de tecnologia cerâmica, e como é estudada 

pela arqueometria. Esse texto foca na relevância da arqueometria para os arqueólogos que 

estudam cerâmicas. Além disso, essa parte da dissertação mostra a importância de buscar a 

relação entre artesão e artefato, pois assim é possível gerar uma melhor compreensão sobre 

questões mais amplas e que envolvem diversos fenômenos, como: os comportamentais, 

sociais e culturais. Na segunda parte, foi feita uma revisão bibliográfica sobre a história da 

arqueometria, e como pode ser considerada um campo de conhecimento. 

No Capítulo 2, o contexto da área pesquisada mostra sobre a história dos Asurini do 

Xingu e das antigas aldeias da T. I. Koatinemo. Além disso, apresenta o contexto geológico e 

ambiental e como a prospecção arqueológica foi realizada. Além de apresentar quais foram os 

estudos anteriores. No capítulo 3, as cerâmicas e as informações sobre a arqueologia da região 

são levantadas. Nesse capítulo algumas evidências sobre os possíveis grupos à que pertencem 

as cerâmicas da T. I. Koatinemo são apresentados. 

Na parte II, o Capítulo 1 é sobre as amostras, os materiais e os métodos que foram 

utilizados. É apresentado como as análises arqueométricas e as amostras foram escolhidas, 

bem como os procedimentos estatísticos.  

Os Capítulos 2 e 3 mostram os resultados e discussões do trabalho no qual as análises 

dos fragmentos cerâmicos arqueológicos e históricos visaram identificar as escolhas 

tecnológicas dos produtores destes vestígios, mas também a variabilidade dos conjuntos para 

compreender se existiram diferentes ocupações de grupos indígenas que viveram nesta região 

ao longo do tempo. 

Essa dissertação é resultado de uma pesquisa que buscou utilizar como ferramenta a 

arqueometria aplicada ao estudo da cerâmica arqueológica e histórica. Dessa forma, o 

desenvolvimento da prática científica foi sempre na direção de permitir discussões sobre 

tecnologia, forma de produção e a performance das cerâmicas. Entretanto, pelas limitações de 

tempo e recursos existem ainda lacunas, mas que darão margem à continuidade das pesquisas 

nessa área a partir do método e das técnicas que a arqueometria permite como uma excelente 

alternativa de ferramenta de pesquisa para a arqueologia. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 Tecnologia cerâmica e o auxílio da arqueometria 

 

É enfatizado por diversos autores tais como: Mauss (1991); Ingold (1988, 1990); 

Lemonnier (1986, 1992, 1993); Pfaffenberger (1988, 1992); Bijker (et al 1987); Law (1991) e 

Latour (1991, 1996) que as tecnologias devem ser analisadas como construções sociais que 

envolvem escolhas técnicas  influenciadas pelo ambiente social, econômico e ideológico no 

qual os indivíduos estão inseridos. Na arqueologia, mais especificamente, foram 

desenvolvidos vários estudos tecnológicos a partir de diferentes perspectivas teóricas (p.ex. 

Dobres & Hoffman, 1994 e 1999; van der Leeuw, 1993; Schiffer & Skibo, 1987, 1997; 

Schiffer, 1992; Schlanger & Sinclair, 1990; Stark, 1998). Grande parte dessas abordagens 

sobre tecnologia  na  arqueologia e na antropologia está ligada aos trabalhos pioneiros de 

Leroi-Gourhan (1964, 1965) e Lechtman (1977,1979, 1984). 

Para Lemonnier (1986: 154-155), a tecnologia é um produto social, e as escolhas 

tecnológicas são estratégias dinâmicas relacionadas frequentemente à diferenciação e 

identidade social. Dessa forma, grupos vizinhos geralmente teriam consciência das suas 

escolhas técnicas mútuas. A ausência de um dado traço tecnológico em um dos sistemas pode 

representar uma estratégia consciente de demarcação de diferenciação social (Dobres & 

Hoffman, 1994: 221).  

O estudo dessas escolhas pode ser compreendido como uma construção social que 

necessita de experimentação e prática dos conhecimentos apreendidos para criar um pote 

cerâmico. Durante o processo, o artesão interage a partir de sua realidade social e experiência 

pessoal, para construir sua estética e para escolher a matéria-prima a ser usada. Esses 

materiais, com suas qualidades e propriedades, ao serem experimentados e vivenciados pelos 

homens criam um produto final dessa ligação na qual não há como dissociar as pessoas dos 

materiais, tendo assim uma parcela de agência no comportamento humano (Silva, 2000).   

As histórias dos materiais, ou seja, como fluíram, se misturaram e se transformaram no 

tempo (Ingold, 2011), encontram no estudo da cadeia operatória uma forma básica e essencial 
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de serem pesquisadas. O processo produtivo é uma necessidade para o artesão e a sociedade 

que participa. Afinal é o processo mental pelo qual o ceramista passou e cujo arqueólogo que 

estuda tecnologia quer compreender, uma das principais dificuldades nessa busca para 

decodificar a sequência de ações e compreender os elementos materiais escolhidos para fazer 

uma correlação com os comportamentos do ceramista. Afinal, como La Salvia e Brochado 

(1989) explicam, a cerâmica é um elemento tecnológico resultado de um comportamento 

humano.  

Como foi assinalado por Montero e colaboradores (2007), a utilização da arqueometria 

permite o estabelecimento de novos pontos de vista sobre a análise de artefatos. Assim, as 

técnicas analíticas arqueométricas permitem aumentar os dados disponíveis sobre a cultura 

material das sociedades do passado (Cordero et al. 2006; Jones, 2002). A partir da 

combinação de vários métodos é possível fornecer informações consistentes a respeito da 

tecnologia da cerâmica, que amplia o conhecimento disponível para abordar as dinâmicas que 

envolvem a produção, utilização e processos de troca (Tite, 2008). 

Assim, a pesquisa arqueométrica é uma ferramenta para entender as escolhas 

tecnológicas de determinados sistemas culturais nos quais esses objetos estão inseridos. Ao 

analisar a matéria que gerou uma determinada configuração do artefato, a arqueometria 

possibilita auxiliar a entender quais foram as sequências de ações do ceramista, e também 

obter informações sobre os materiais utilizados na confecção da cerâmica. O processo 

produtivo de uma cerâmica é um campo de análise complexo que envolve fenômenos 

comportamentais, sociais, culturais e físicos.  

O detalhamento da cadeia operatória de produção da cerâmica e de seu ciclo de vida é 

muito importante, pois isto propicia a compreensão das escolhas tecnológicas feitas pelos 

artesãos ao longo destes processos e de como se relacionam com outros aspectos do sistema 

cultural (Silva, 2000; Gaspar, 2014). A realização dessa cadeia operatória implica numa série 

de escolhas tecnológicas que podem nos fornecer um quadro explicativo do que chamamos de 

forma mais pontual, de conjuntos técnicos e, de maneira mais ampla, de sistema tecnológico 

(Lemonier, 1992).  

Leroi-Gourhan (1964) desenvolveu o conceito de chaîne opératoire (cadeia operatória) 

na década de 1940. A cadeia operatória de produção cerâmica pode ser definada pelas 

seguintes etapas: obtenção e seleção  da matéria-prima, tratamento da matéria-prima, processo 

de construção/formação da vasilha, secagem, acabamento de superfície pré-queima, queima, e 

acabamento de superfície pós-queima. Outros aspectos a serem considerados quando se 

estuda cerâmica é o seu ciclo de vida que pode ser definido da seguinte maneira: uso e 
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consumo, distribuição, armazenagem, descarte, reutilização e descarte final (p.ex. Schiffer & 

Skibo, 1997).  

A noção de cadeia operatória de Leroi-Gourhan (1946) ou de cadeia comportamental de 

Schiffer (1972), tem como objetivo comum compreender de que maneira o comportamento 

tecnológico cria e intermedia relações entre pessoas e o meio-ambiente (Dias 2007). Logo, 

esse processo é resultado da forma como o próprio ceramista entende sua produção suas 

experiências e experimentações em um contexto social e temporal. O aprimoramento técnico, 

a construção de sua estética e escolha dos materiais a serem utilizados são parte das 

experimentações.  

Dessa forma, o artesão pode ser visto como um cientista da experimentação que, vez ou 

outra, transgride as regras estabelecidas, gerando inovações. Os fatores causais da 

variabilidade tem relação direta com o conhecimento e experiência do ceramista, mesmo que 

as escolhas técnicas tenham como base a tradição tecnológica na qual eles se inserem 

(Schiffer, 2013). Assim essa pesquisa buscou integrar essa série de fatores que causam a 

variabilidade entre as peças, que vão desde as limitações impostas pela matéria prima e 

técnicas de produção até essa inventividade dos artesãos. 

A persistência das técnicas como estilos ou tradições podem ser explicadas pela 

reprodução de padrões de movimento ao longo das sequências de produção, mas a 

internalização dos movimentos é única para cada ceramista (Ingold, 2001). O estilo não está 

separado da tecnologia, mas está nas decisões tecnológicas (Carr, 1990). Assim, o estilo 

tecnológico ou a forma como o objeto foi feito é, na maioria das vezes, o indicador mais 

fundamental e resistente de uma tradição cultural, enquanto que o estilo decorativo/visual 

pode ser mais sujeito à transformação (Schiffer, 2001; Anthony, 2007). 

Um estilo tecnológico não necessariamente é associado à um grupo cultural específico 

(Silva, 2000). Sendo que o contato com outras técnicas, mudança na disponibilidade de 

matérias-primas e outros fatores, podem ser importantes fontes de modificações em um estilo 

tecnológico. Segundo Dias (2007:64) “o estilo não é um fenômeno unidimensional, 

integrando várias concepções e, ao mesmo tempo, apresentando uma multi-funcionalidade em 

diferentes contextos sócio-culturais”. Apesar das diferentes perspectivas sobre o conceito de 

estilo tecnológico, este geralmente se refere a um determinado modo de fazer algo ou alguma 

coisa dentre diversas possibilidades, sendo próprio de um determinado tempo e lugar (Dias, 

2007; Hegmon, 1992). 

O conceito de estilo em arqueologia tem uma longa trajetória de debates, sendo um dos 

mais célebres, aquele travado entre Lewis Binford (1962, 1965, 1989) e James Sacket (1977, 
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1982, 1993). Outros autores também se empenharam nesta discussão como: Wiessner (1983, 

1989); Jones (1997), Hegmon (1998); O’Brien & Leonard (2001); Conkey & Hastorf 

(1990)no exterior; e no Brasil, Dias & Silva (2001); Silva (2001, 2007); Alves (2014).  

Assim essa possibilidade de descobrir os aspectos relacionados à seleção e proveniência 

das matérias-primas, os processos de fabricação dos objetos arqueológicos, o conhecimento 

técnico dos artesãos, os padrões e/ou a persistência de tradições tecnológicas não podem ser 

obtida por meio apenas de comparações estilísticas ou da pesquisa histórica (Anthony, 2007). 

É na aplicação de técnicas arqueométricas que essas escolhas são explicitadas e elevadas a um 

novo nível de compreensão da tecnologia empregada.  

Segundo Schiffer e Skibo (1997), o termo “escolha” presume que para cada atividade 

existiram alternativas não utilizadas e/ ou realizadas. No caso dos artefatos cerâmicos, o 

propósito de investigar as escolhas tecnológicas é questionar as técnicas e materiais usados 

pelos ceramistas e as consequências de suas escolhas (Sillar & Tite 2000). Assim, os 

processos técnicos e os processos sociais estão ligados às cadeias operatórias desenvolvidas 

por uma determinada população (Silva 2000). 

Segundo a perspectiva de Lemonnier (1986) a tecnologia manifesta as escolhas técnicas 

feitas pelas sociedades e dessa forma deve ser compreendida como um sistema de relações.  

Os processos de seleção dos procedimentos técnicos a serem adotados na transformação e 

ação sobre o mundo material, constituem como escolhas técnicas resultantes de um 

aprendizado. É no interior de cada sociedade que as pessoas aprendem como as coisas devem 

ser feitas e usadas (Silva 2000). A representação cultural das técnicas e sua classificação por 

um determinado grupo contribuem para firmar seu caráter sistêmico e reafirmar suas 

identidades culturais (Dias 2007). 

Assim para que se possa entender a tecnologia em sua dimensão sistêmica a partir de 

seus diferentes significados contextuais é necessário estudá-la a partir da noção de sistema 

tecnológico. Para Lemmonier (1992) um sistema tecnológico deve ser discutido em três níveis 

distintos: 1) das técnicas em si; 2) das diversas técnicas ou conjuntos técnicos desenvolvidos 

por uma sociedade, que podem se influenciar mutuamente e que constituem o sistema 

tecnológico propriamente dito; 3) do sistema tecnológico em sua interrelação com outros 

fenômenos culturais.  

O caráter sistêmico das tecnologias  nos permite compreendê-las como mediações entre 

as leis naturais (p. ex. ciência de materiais) e a inventividade das culturas (van der Leeuw, 

1993). Assim, novamente fica evidente o potencial do auxílio por parte da arqueometria na 



	 14	

discussão das ciências dos materiais para compreender as transformações culturais e materiais 

que ocorreram nos artefatos. 

A partir do trabalho de Mauss (1935) foi demonstrado como comportamentos corporais 

são culturalmente determinados, e assim, por mais naturais que certos comportamentos 

possam parecer, na realidade são resultado de processos sociais de aprendizagem e variam de 

um grupo para outro. Ao considerar que todo o comportamento é socialmente adquirido, 

aqueles que envolveriam instrumentos ou outros objetos também deveriam ser entendidos 

como um aprendizado social (Silva 2000). 

Segundo Silva (2000:22) nas tecnologias os agentes podem ser humanos ou animais, e a 

energia pode ser de diferentes origens (humana, animal e natural). Quanto aos utensílios, 

esses podem ser tanto os manuais (passivos e ativos), como máquinas. Assim, a matéria-

prima, pode ter uma natureza variada e pode ser tanto aquela que será diretamente 

transformada em produto, como aquela resultante de uma cadeia operatória anterior.  

As ações são a combinação entre um agente e um utensílio através de um determinado 

saber. As qualidades dos materiais, para Ingold (2011),  são aquilo que constitui o mundo, e 

que não devem ser compreendidos como fixos, mas ao contrário, precisam ser entendidos 

como dinâmicos, fluidos e transformáveis.  Para este autor, descrever e estudar as 

propriedades dos materiais é contar as suas histórias, ou seja, como elas fluíram, se 

misturaram e se transformaram no tempo, e como continuam se transformando. 

A noção de que os materiais e os objetos são agentivos resultou em uma importante 

mudança de paradigma que ocorreu na Arqueologia e em outras ciências humanas. A partir 

dela foi possível compreender que os objetos não são simplesmente soluções inertes para os 

problemas humanos, mas agentes ativos na sociedade. Da mesma forma, compreendeu-se que 

os materiais têm histórias, pois eles são experimentados e vivenciados. Assim, os homens 

exercem ações sobre eles e, ao mesmo tempo, são afetados pelas ações dos materiais  (Pollard 

& Bray, 2007; Ingold, 2011).  

Dessa forma, esta pesquisa considera que as pessoas e as coisas materiais aparecem 

como indissociavelmente ligadas e, ambas são criadas mutuamente  (Pollard & Bray, 2007; 

Appadurai, 1986; Miller, 1994; Gell, 1998). Assim, a busca pelas “escolhas tecnológicas” dos 

materiais cerâmicos consegue enfatizar uma série de possibilidades nas quais um sistema 

técnico foi desenvolvido. Esse estudo acompanha tanto o processo de seleção e fabricação, 

quanto os resultados finais. 

A pesquisa sobre produção e uso de cerâmica e os estudos de proveniência realizados 

pela arqueometria tiveram grande desenvolvimento em termos de instrumentação e de novas 
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técnicas que podem caracterizar e alcançar um alto rendimento das análises. Nos últimos 

anos, a cooperação entre a Arqueologia e as ciências naturais e físicas tornou-se cada vez 

mais rotineira e produtiva (Killick, 2005).  

Entretanto, segundo Tite (2008) a ênfase da arqueometria sempre tendeu a ser sobre a 

publicação de artigos descrevendo novas técnicas científicas ou novas aplicações que 

envolvem a aquisição de resultados quantitativos, ao invés de qualitativos. Dessa forma, os 

trabalhos tendem a envolver, por exemplo, a determinação de temperaturas de queima, ao 

invés de incluir uma investigação de métodos de fabricação, e aqueles sobre uso, geralmente 

são sobre análise de resíduos orgânicos, em vez de desenvolver também o estudo do desgaste 

da superfície (Tite, 2008). 

Ao estudar e interpretar informações técnicas nos contextos históricos e arqueológicos, 

a arqueometria pode contribuir para a compreensão das estruturas sociais e mentais, dos 

processos de transmissão de conhecimento, das relações entre os seres humanos e o meio 

ambiente, das percepções sobre os materiais e das identidades (Lemonnier, 1993; Schiffer, 

2003; Schiffer et al. 2001; Sillar, 2003; Sillar & Tite, 2000; Tite et al. 2001). 

Dessa forma, essa pesquisa buscou incorporar tanto a tradição tecnológica, a escolha 

das matérias primas e técnicas de produção e a criatividade individual dos produtores. Pois 

conforme Roe (1995:45) afirma: “não há contradição entre criatividade individual e 

protótipos tradicionais”. Afinal, essas opções escolhidas refletem determinados 

procedimentos tecnológicos que foram desenvolvidos em um contexto único.   

A manufatura de vasilhames cerâmicos pode ser entendida como um produto final que 

perpassou por várias escolhas culturais, e considera-se que é possível compreender que as 

diversas escolhas e estilos tecnológicos da cultura material arqueológica podem ser de 

populações que produziram artefatos em diferentes momentos cronológicos e espaços 

geográficos. Assim, essa pesquisa buscou compreender como os dados se correlacionavam 

com aspectos estruturais definidos que foram conservados pela tradição tecnológica 

transmitida de geração a geração da cultura Asurini. E também sobre as diferenças 

encontradas em a relação à matéria prima e o processo de fabricação para os artefatos 

cerâmicos não Asurini. 
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1.2 A arqueometria como campo de conhecimento e sua contribuição para os 

estudos arqueológicos 

 

Cientistas de diferentes campos mostram interesse sobre as ciências arqueológicas 

desde o século XVIII. A primeira disciplina científica utilizada no estudo de artefatos foi a 

química. De forma empírica, Martin Heinrich Klaproth (1743-1817),  conseguiu determinar a 

composição química de objetos antigos, como óculos e moedas em 1795 (Leute, 1987). Sir 

Humphry Davy (1778-1829), Michael Faraday (1791-1867), e Carl Christian Traugott 

Friedemann Göbel (1794-1851), Friedrich Kekulé (1829-1896), J Berzelius (1779-1848), 

Louis Pasteur (1822-1895) são alguns pesquisadores que tiveram esse interesse, estudando e 

identificando questões sobre a matéria e as mudanças induzidas por reações químicas 

(Glascock, 2008).  

Faraday foi o primeiro a identificar o chumbo como componente intencional na 

cerâmica. No entanto, foi Göbel quem primeiro explicitou que os resultados obtidos por 

análise química poderiam ser usados para responder a questões ligadas aos objetos. Os 

resultados de Göbel foram publicados em 1842 sob a forma de um panfleto com a informação 

muito descritiva, no qual o título é: ‘‘On the power of chemistry in identifying peoples of 

ancient times, or results of a chemical investigation of metallic antiquities, especially those 

occurring in the Baltic provinces, for the purpose of identifying the peoples from which they 

came’’(Glascock, 2008). 

Como o trabalho de Göbel envolveu a análise de uma grande quantidade de amostras foi 

também o primeiro a estabelecer a caracterização química para um grupo de objetos, em vez 

de se preocupar com análises individuais. Outro pesquisador que contribuiu 

significativamente com as pesquisas arqueológicas foi o mineralogista francês Alexis Damour 

(1808-1902) que através de seus estudos conseguiu determinar as fontes e os locais de origem 

de diferentes rochas,  introduzindo as análises físicas e químicas (Glascock, 2008). 

A própria Arqueologia estava sofrendo mudanças drásticas no pensamento sobre a 

cultura material.  Durante a segunda metade do século XIX, o caráter da arqueologia começou 
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a mudar e houve um grande desenvolvimento científico, e esta mudança levou à uma 

cooperação entre arqueólogos e outros cientistas de diferentes áreas. Dois pesquisadores que 

se destacaram foram Marcelin Berthelot e Heinrich Schielmann (Glascock, 2008). 

No século XIX, esporadicamente, abordagens físicas e químicas começaram a ser 

aplicadas à análise de cerâmicas arqueológicas. A análise de fragmentos cerâmicos coletados 

inicialmente era direcionada à estudos de procedência, pela determinação da composição 

química. As análises mineralógicas por meio da petrografia datam de 1893 (Shepard 1956:1). 

Já as radiografias começaram com a descoberta do raio-X em 1895, por Wilhem Konrad 

Roentgen (Gilardoni, 1977). 

Assim, com o tempo, percebeu-se que os estudos de proveniência e de caracterização da 

pasta cerâmica precisavam incorporar tanto as análises mineralógicas quanto as químicas, 

pois assim poderiam ser aprofundadas as informações e, tornar os resultados mais 

geograficamente específicos em termos de proveniência (Neff, 2011: 245). 

Essa relação criada entre a arqueologia e as outras ciências é tão intrínseca que 

dificilmente podem ser separadas. As análises químicas, físicas, matemáticas e biológicas 

puderam e podem ser vistas como ferramentas essenciais para a interpretação da cultura 

material para o arqueólogo. No entanto, para as análises das ciências exatas ou naturais serem 

consideradas arqueometria é necessário o comprometimento do cientista com a pesquisa 

arqueológica, ou seja, preocupar-se com a interpretação e não somente com a caracterização 

do material (Killick & Young, 1997: 5).  

Na década de 1950, Christopher Hawkes sugeriu o uso do termo "ciência arqueológica" 

para descrever a disciplina que faz a caracterização material dos objetos (Tite, 1991; Artioli, 

2010). Essas  análises  tiveram diversas denominações, sendo que as mais utilizadas foram: 

Archaeological Science e Hard Science. De modo  geral, essas análises eram entendidas  

como sendo a aplicação de princípios e métodos científicos para a caracterização de materiais 

relacionados ao patrimônio cultural. Portanto, elas não eram reconhecidas como uma área 

específica de investigação científica (Artioli, 2010; Sawada, 2005). 

No entanto, alguns autores  consideram que a primeira pessoa que se dedicou, 

plenamente, ao estudo da arqueometria foi Martin J. Aitken (Artioli, 2010; Bronitsky, 1983; 

Glascock, 2008). Em 1958, ele criou o "Laboratório de Pesquisa em Arqueologia e História 

da Arte", na Universidade de Oxford e uma revista intitulada "Archaeometry". E assim o 

termo “arqueometria” foi usado pela primeira vez em 1958 nesse periódico, passando a ser 

entendida como o estudo que trata dos aspectos científicos e do emprego sistemático de 
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técnicas e métodos próprios das ciências exatas e naturais na pesquisa histórica, arqueológica 

e histórico-artística (Bronitiski, 1983). 

O estudo da arqueometria é bastante abrangente, sendo  utilizado pelos pesquisadores de  

áreas como: arqueologia, conservação, arquitetura, estudos patrimoniais, dentre outras. Ela 

também colabora com o desenvolvimento e expansão  de novas áreas de estudo 

multidisciplinares. Trata-se de um campo de conhecimento que não pode existir sem a 

interação e troca de informações entre as ciências humanas, exatas e biológicas como, por 

exemplo: física, química, biologia, ciência de materiais, engenharia, agricultura, ciências 

sociais e medicina.  

A arqueometria pode ser percebida como uma ponte entre as ciências humanas, as artes 

e a ciência da conservação, por um lado, e as ciências exatas e naturais de outro. As principais 

mudanças no campo têm tido rápido e eficiente desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas 

técnicas científicas em conjunto com a aplicação em importantes problemas e questões 

(Glascock, 2008). 

Portanto, é importante compreender como o processo da criação da área de 

arqueometria ocorreu. E mais do que isso, como foi que as áreas das ciências exatas e naturais 

se correlacionaram com as ciências arqueológicas ao longo do tempo. Por meio desse breve 

levantamento é possível deixar mais evidente a relevância da arqueometria e o quanto ela 

auxiliou a arqueologia. Pois assim, ao longo do tempo, pode haver a inclusão de métodos e 

técnicas cada vez mais refinadas para caracterizar as propriedades químicas, físicas e 

mecânicas dos artefatos (Cotterell & Kamminga, 1990; Kingery, 1986; Pollard & Heron, 

1996; Henderson, 2000; Glascock, 2008).   

Atualmente é utilizado o termo “Arqueometria” como um campo de pesquisa, ou seja, 

não é vista como uma disciplina em si, mas a junção de técnicas e métodos de várias 

disciplinas para fins específicos ligados à compreensão sobre a cultura material de grupos 

humanos. Sua utilização se articula com a ciência arqueológica como "hard science" desde a 

escola arqueológica do Histórico-Culturalismo (Brothwell & Pollard, 2001).  

Desde os fins do séc. XIX, com a observação e coleta dos crescentes achados 

arqueológicos veio a necessidade de classificá-los, surgindo daí a criação das primeiras 

convenções terminológicas para descrever e ordenar a cultura material em categorias. Do 

mesmo modo, foram desenvolvidos os primeiros sistemas tipológicos, com base na biologia, 

aplicando-se neles, como assinalaram Patterson e Orser Jr. (2004), os princípios da evolução e 

seleção natural. 
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A Arqueologia adentrou o século XX tendo a classificação de materiais arqueológicos e 

o desenvolvimento de tipologias como um fim em si. A ordenação dos artefatos em tipos – ou 

seja, em modelos socialmente aprovados, adotados e intensamente reproduzidos (Childe, 

1962) – levou ao reconhecimento de culturas arqueológicas, definidas pela existência de 

traços comuns em determinado tempo e espaço. A cultura material ordenada em etapas 

fundadas em avanços tecnológicos forneceu as evidências necessárias para a sustentação de 

grandes esquemas de desenvolvimento progressivo. 

 Os princípios analíticos subjacentes aos vários métodos e técnicas surgidos na 

disciplina, por volta da década de 1930, e que constituem até hoje os procedimentos mais 

fundamentais e imprescindíveis da Arqueologia, geraram seu primeiro paradigma formal, o 

histórico-culturalismo (Lyman et al. 1997), no qual a cultura é entendida como um complexo 

de realizações oriundas de comportamentos e normas específicos e aprendidos através de 

processos de interação social (Webster, 2008). À luz dessa perspectiva, a homogeneidade na 

cultura material se tornou a assinatura de um grupo étnico no registro arqueológico, enquanto 

variações se tornaram marcadores de diferenciação. Para o histórico-culturalismo, as coisas 

materiais mudam porque as pessoas mudam. 

Nessa linha de pensamento, a cultura material foi entendida como um reflexo passivo da 

cultura. Inertes, os artefatos portariam significados que lhes seriam inerentes, cabendo ao 

investigador tão somente a tarefa de retirar deles a poeira do tempo para que esses 

significados aparecessem e o passado pudesse ser ‘reconstruído’. De natureza essencialmente 

indutiva, o histórico-culturalismo estabeleceu como padrão de qualidade o recolhimento 

acurado do maior número possível de evidências materiais em campo, entendendo que, 

quanto mais elementos reunidos, melhores as possibilidades de interpretação do modo de vida 

de um grupo em estudo. 

 Na etapa analítica, o paradigma histórico-cultural explorou intensamente técnicas para 

identificar, classificar e interpretar a cultura material (Rouse, 1955), de tal forma que suas 

rotinas estabelecidas em laboratório acabaram por constituir o núcleo da prática arqueológica: 

identificação da origem e propriedades da matéria-prima, modo de produção dos objetos, 

função e usos dos objetos, atributos físicos, design e estilo dos objetos,  ordenação tipológica 

dos objetos e cronologia relativa dos objetos. Os resultados desses procedimentos técnicos e 

metodológicos são, em geral, direcionados para a construção de categorias espaço-temporais, 

como fases e tradições, e para a atribuição dos achados a grupos específicos. Em alguns casos, 

são inseridos em argumentos e problemas mais amplos, visando alimentar, com os novos 

dados obtidos, as ‘reconstruções’ do passado. Para Phillips e Willey (1953) os conceitos e as 
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classificações seriam formas de explorar as pesquisas e não deveriam inibir a formulação de 

novas hipóteses e teorias.  

Entre as décadas de 1930 e 1960 estabeleceu-se um vocabulário para discutir a análise 

de cerâmica. Durante aproximadamente esse mesmo período de tempo, Earle Caley estava 

usando a Espectroscopia para estudar as composições de vidro e de artefatos de metal. As 

descobertas da radioatividade por Becquerel em 1896, o núcleo atômico por Rutherford em 

1909, e o nêutron por Chadwick em 1932 foram a chave para o desenvolvimento de várias 

técnicas analíticas baseados em propriedades atômicas e nucleares. Em 1936, George Hevesy 

descobriu a técnica de análise por ativação neutrônica (NAA) que não foi usada na 

arqueologia até 1956, quando Robert Oppenheimer montou um grupo de arqueólogos e 

químicos na Universidade de Princeton, no Instituto de Estudos Avançados para discutir a 

possibilidade de aplicar o método ao estudo dos materiais arqueológicos (Glascock, 2008). 

Além de NAA, a comunidade acadêmica começou a utilizar outras técnicas analíticas ao 

longo dos anos o que permitiu a medição de um maior número de elementos químicos e 

isótopos com maior sensibilidade e melhor precisão. Técnicas como Fluorescência de Raios X 

(XRF), a Indução de Raios X por Partículas  (PIXE), Plasma Acoplado Indutivamente (ICP) e 

Análise de Isótopos de Chumbo foram empregados em estudos de caracterização de artefatos 

(Glascock, 2008).  

Na arqueologia, em meados do séc. XX, os descontentes com o que acreditavam ser 

uma inabilidade da perspectiva histórico-cultural para entender e explanar os fenômenos de 

mudança cultural partiram para uma crítica à esse paradigma, rejeitando-o de forma ostensiva. 

Fortemente comprometidos em infundir na disciplina sólidas bases científicas e deixar para 

trás, de vez, os procedimentos indutivos, desqualificaram o conceito normativo de cultura.  

Liderados por Lewis Binford e sob influência direta de Leslie White (1959), passaram a 

entender a cultura como um meio extrassomático de adaptação humana ao ambiente. À luz 

dessa perspectiva, a cultura material resultaria de uma adaptação ao meio ambiente, ou seja,  

seria entendida como uma resposta às pressões ambientais e econômicas sofridas pelos grupos 

humanos. 

O espírito de cientificidade que tomou conta dessa arqueologia fortemente reativa, foi 

bem demostrado por South (1977). Nesse período, a datação radiocarbônica tornou-se um 

passo quase obrigatório na pesquisa arqueológica. Segundo Pollard e Bray (2007), a datação 

absoluta foi a maior contribuição das ciências exatas para a arqueologia, pois possibilitou a 

realização de cronologias confiáveis para o registro arqueológico (Taylor et al. 1992, Taylor 

& Aitken, 1997).  
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A identificação de um fenômeno físico combinado com um problema reuniu 

rapidamente as ciências exatas e a arqueologia. Similarmente, o princípio da precessão livre 

de prótons no campo magnético da Terra (Packard & Varian, 1954) levou rapidamente ao 

desenvolvimento de magnetômetros de campo, incluindo um construído por Edward Hall e 

Martin Aitken no Laboratório de Pesquisa de Arqueologia e História da Arte da Universidade 

de Oxford. Assim pode ser realizada uma pesquisa bem sucedida sobre um local de produção 

de cerâmica romana perto de Peterborough em março de 1958 (Aitken, 1958).  

Até então voltada para a reconstrução de modos de vida passados, a disciplina 

arqueológica teria ficado ao largo do estudo dos processos culturais. A chave para 

compreender a dinâmica desses processos deveria, a partir de então, ser o reconhecimento de 

padrões na cultura material, por meio de exaustivas análises quantitativas. A observação e 

definição da regularidade e variabilidade na cultura material de sistemas socioculturais 

forneceriam a plataforma necessária para a tão almejada formulação de leis gerais para a 

dinâmica cultural e teste de hipóteses relativas à processos culturais, em pesquisas orientadas 

para a resolução de problemas. Para se compreender essa variabilidade, seria preciso ter 

amostras cerâmicas, de fato representativas, o que fez alguns pesquisadores olharem muito 

mais criticamente, como assinalou Johnson (2010), para as teorias e técnicas de amostragem, 

inclusive para ser possível a datação, nas quais se apoiaram fortemente. 

Se antes a variabilidade constatada em conjuntos artefatuais – uma dimensão altamente 

informativa para o estudo de sistemas socioculturais pela Arqueologia – era interpretada como 

variabilidade cultural, como expressão de diferentes culturas, à luz dessa nova visão 

funcionalista das sociedades humanas ela passou a ser explanada do ponto de vista da sua 

funcionalidade dentro do sistema (Binford, 1983). O método hipotético-dedutivo, que era 

falho por não possibilitar a construção de lei gerais do comportamento humano já que as 

hipóteses sobre o passado não podiam ser testadas no registro arqueológico, Binford começou 

a defender a formulação das teorias de médio alcance (Shanks & Tilley, 1992; Thomas, 

2004). 

Dessa forma, segundo Lemos (2011), a única possibilidade de se transpor o abismo 

entre o presente dinâmico e o registro estático do passado seria através da analogia entre as 

evidências etnográficas e as evidências arqueológicas. Essas analogias tinham o intuito de 

aplicar ao registro leis do comportamento humano (em relação à economia, tecnologia e etc.) 

a partir da observação etnográfica. As teorias de médio alcance procuravam então, em 

resumo, identificar os princípios gerais dos processos de formação do registro arqueológico, 

tendo como princípio chave o princípio do uniformitarismo. Foi nesse contexto que os 
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estudos de etnoarqueologia e de arqueologia experimental se desenvolveram e se 

transformaram em fontes importantíssimas para formulação de interpretações sobre o registro 

arqueológico (Reis, 2003; Silva, 2009; Lemos, 2011).  

O trabalho de Anna O. Shepard (1956) é geralmente considerado o ponto de partida 

mais importante para os estudos de reconstrução da tecnologia de produção de cerâmica (Tite, 

2008). Sua pesquisa abordava desde como as matérias-primas foram preparadas, sobre a 

fabricação das cerâmicas, além de seus possíveis acabamentos de superfície. Dentre alguns de 

seus estudos havia pesquisas sobre distribuição e proveniência, com base na sua composição 

química e/ ou análise petrográfica, técnicas que eram consideradas complementares. A partir 

dessas análises Shepard buscava identificar o centro de produção e/ ou a origem das matérias-

primas usadas nas cerâmicas, além da forma “tradicional” que as pastas eram preparadas 

(Shepard, 1974).  

Nesse período, a investigação científica ligada à cerâmica foi desenvolvida por diversos 

outros pesquisadores (Kidder & Shepard, 1936; Matson, 1961; Hennessy & Milleet, 1963; 

Matson, 1965; Emeleus, 1958; Mayes, 1961; Roberts, 1963;  entre outros). Além dos 

trabalhos importantes desenvolvidos alguns anos depois por Rice (1987), Orton (et al. 1993) e 

Rye (1981). 

Assim, durante a primeira metade do século XX, os diversos avanços na capacidade de 

caracterizar os materiais começaram a ganhar reconhecimento dos arqueólogos como sendo 

úteis para estudar modelos de comércio e trocas, além de explicar a evolução da distribuição 

de materiais ao longo do tempo e do espaço (Glascock, 2008).  

A segunda metade do século XX foi pontuada por artigos criticando a falta de 

compreensão entre "ciência" e "arqueologia" (Wilson, 1973; Olin, 1982; Thomas, 1991; 

Dunnell, 1993). Alguns pesquisadores como Hawkes (1968) chegaram ao ponto de considerar 

que a “invasão” da ciência na arqueologia significava o fim do mundo civilizado. Segundo 

Pollard e Bray (2007) essa seria uma manifestação do crescente medo da ciência no início do 

mundo pós-bombas, ou uma elegia para um mundo mais estável e estratificado. 

Em 1962, iniciou-se um programa de treinamento em arqueometria, que se 

transformaria no International Symposium for Archaeometry que acontece até hoje. 

Finalmente, nos anos 1970 começaram as classes de arqueometria, no qual a Universidade de 

Bradford foi a primeira a realizar. E em 1976 criou-se um comitê no Science and Engineering 

Research Council na Inglaterra para destinar fundos à pesquisas arqueométricas (Tite, 2016). 

Na década de 1980, as técnicas estavam sendo empregadas para analisar materiais como 

ossos, ceras, resinas, restos de alimentos e têxteis. E, durante a última década, métodos 
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analíticos como a técnica de ablação com laser acoplada à espectrometria de massa com 

plasma indutivamente acoplado (LA-ICP-MS) e microscópio eletrônico de varredura (SEM) 

tornaram-se técnicas populares para estudar esmaltes, tintas, inclusões minerais, etc. 

(Glascock, 2008).  

Desde então muitas pesquisas foram cada vez mais fundo e com técnicas cada vez mais 

refinadas. E assim, os estudos arqueométricos mudaram e influenciam a forma como os 

arqueólogos interpretam o passado em termos espaciais, temporais e culturais. 

Bronitsky (1986) foi um dos primeiros a sugerir uma perspectiva de ciência dos 

materiais em estudos arqueológicos para a cerâmica, que foi inspirado por Shepard (1956), 

Matson (1965), Kingery et al. (1976), Tite (1969, 1982) e Braun (1983). Para Tite (1999) 

ciências físicas são especialmente importantes para a compreensão da função para a qual foi 

produzido o pote, mas também para informar sobre outros aspectos  do seu ciclo de vida. 

Outros autores importantes nos estudos arqueométricos sobre cerâmica foram Rice (1987), 

Henderson (2000), e DrucVelde (1999) e Whitbread (2001). 

Alguns autores usados como principais materiais de referência são para a datação o 

trabalho de Taylor e o Aitken (1997), em aplicações culturais e sociais o de Kingery ((ed.) 

1993). Além de alguns pesquisadores que revisaram as técnicas de caracterização cerâmica 

em seus trabalhos como Bishop (et al. 1982), Drews (1976), Goffer (1980), Harbottle (1982), 

Peacock (1970) e Wilson (1978), e para a Petrografia Fitzpatrick (1993), Whitbread (1995), 

Freestone (1995), Velde e Druc (1999), Goren et al. (2004), Reedy (2008), Peterson (2009), 

Quinn (2013) e Orton e Hughes (2013). 

É preciso ter em mente, porém, que qualquer interpretação arqueológica está além da 

reconstrução do contexto total da sociedade e é sempre menos substancial do que os estudos 

etnográficos e etnoarqueológicos das tecnologias (Killick, 2004). Neste sentido, podemos 

tentar compensar isso em parte com uma reconstrução da cadeia operatória por meio da 

análise arqueológica e arqueométrica, através de conhecimentos adquiridos a partir de 

replicação experimental, e/ou avaliando todas essas evidências em relação ao seu contexto 

arqueológico (Killick, 2004), observando cada etapa na sequência operacional e questionando 

a escolha das técnicas e ferramentas particulares usadas (van der Leeuw, 1984). Kingery 

(1993) em seu trabalho conseguiu demonstrar as aplicações sociais e culturais das análises 

arqueométricas. Tite & Sillar (2000) também mostraram como a ciência de materiais pode 

contribuir para os estudo da tecnologia como uma construção social.  

As pesquisas arqueométricas no Brasil iniciaram-se ligadas à grupos de pesquisas 

vinculados às universidades na década de 90. Em 1992 o Laboratório de Física Nuclear 
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Aplicada do Instituto de Física da Universidade Estadual de Londrina começou a aplicar as 

técnicas da tomografia e a fluorescência de raios X por dispersão em energia (EDXRF) 

(Appoloni & Parreira, 2007). Além dos importantes trabalhos desenvolvidos em Londrina, a 

pesquisadora Dra. Rosa Scorzelli do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) tem 

trabalhado desde 1996 com arqueometria. Algumas de suas pesquisas são sobre a 

caracterização e datação de cerâmicas arqueológicas da bacia Amazônica (Scorzelli et al. 

1999; Scorzelli, 2001 apud Campos, 2015).  

Segundo Campos (2016) por volta de 2000 diversos grupos e laboratórios brasileiros 

deram início às atividades ligadas à arqueometria como o Laboratório de Ciências da 

Conservação (LACICOR), da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) (Rosado et al. 2007; Rosado, 2011). Em São Paulo, iniciaram-se os trabalhos com a 

espectroscopia Raman em 2000 no Laboratório de Espectroscopia Molecular LEM do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (Faria & Edwards, 2001; Faria et al. 2003; 

Edwards et al. 2003; Faria et al. 2004).  

O Grupo de Física Aplicada com Aceleradores (GFAA) do departamento de Física 

Nuclear do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, inicia em 2002 o trabalho com 

objetos arqueológicos (Saettone et al. 2003) e em 2003 monta o primeiro arranjo de feixe 

externo no Laboratório de Análises de Materiais por Feixes Iônicos (LAMFI) (Rizzutto et al. 

2005; Rizzutto et al. 2006; Rizzutto et al. 2007 apud Campos, 2015).  

No Rio de Janeiro, temos também os inícios dos trabalhos do Laboratório de 

instrumentação Nuclear (LIN) da COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2003, 

através do desenvolvimento de um sistema portátil de Fluorescência de Raios X (XRF) (Calza 

et al. 2004, 2005, 2007). Em 2005 começa o Laboratório de Eletroquímica e Corrosão de 

Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo com um espectrômetro de 

Fluorescência de Raios X semi portátil no estudo eletroquímico de pátinas artificiais 

(Hernández et al. 2006; Neiva et al. 2006, 2007; Neiva & Dron, 2008 apud Campos, 2015).  

Em 2012 foi criado o Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio 

Artístico e Histórico (FAEPAH), que trabalha com diversos Institutos e Museus em com 

ciências exatas aplicadas à bens patrimoniais sejam artísticos, históricos ou arqueológicos no 

Instituto de Física na Universidade de São Paulo (Campos, 2015).  

Na arqueologia brasileira, vários autores realizaram trabalhos importantes e influentes 

de arqueometria em material cerâmico como: Appoloni et al 1997; 2000; 2001; 2004; 

Appoloni, 2015; 2016; Mangueira et al. 2016; Silva et al. 2005; 2004; Curado, 2012; Ikeoka 

et al. 2010; Ikeoka, 2014; Marques & Appoloni, 2010; Lima et al. 2007; Lima, 2010; Milheira 
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et al. 2009; Hartmann et al. 2007; Faria et al. 2002; Melquiades et al. 2010; Rizzutto et al. 

2007; Goulart, 2004; Costa et al. 1991; Coelho et al. 1996; Costa & Kern, 1999; Kern & 

Costa, 2001; Costa et al. 2002; Costa et al. 2004; Costa et al. 2006, 2009; Kern et al. 2009; 

Scorzelli et al. 1999; Scorzelli 2001; Alves, 1988, 1997; Alves & Girardi, 1989; Middleton, 

1997; Goulart et al. 2006; Figueiredo, 2008; Milheira et al. 2009; Magalhães, 2015; Bastos, 

2016.  

Como é possível perceber, o campo de estudo da arqueometria e os laboratórios tem 

sido cada vez mais importantes no Brasil e na arqueologia brasileira. Entretanto, há ainda uma 

grande carência de possibilidade de acesso à laboratórios em várias universidades pelo país. 

Existe ainda pouca utilização dessas técnicas e métodos nos trabalhos dos arqueólogos no 

contexto brasileiro. Talvez pela formação e foco estar mais ligada às ciências humanas, com 

pouco foco nas ciências exatas e naturais, ou por não conhecer os métodos e técnicas 

arqueométricas. Porém, mesmo com a inclusão de um especialista em arqueometria, isso não 

se exclui a necessidade de conhecimento sobre os métodos e técnicas arqueométricas para a 

integração das abordagens dos investigadores com diversas formações para assim poder 

responder as questões arqueológicas.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  

 

2.1 Os Asurini do Xingu e as antigas aldeias 

 

Nas antigas aldeias ocupadas pelos Asurini na Terra Indígena Koatinemo (Figura 1 e 2) 

foram identificados nove sítios arqueológicos com vestígios não-Asurini que associados aos 

materiais dos Asurini do Xingu formam um palimpsesto de ocupações indígenas. Os Asurini 

são um povo indígena amazônico, cuja subsistência se baseia na agricultura, caça, pesca e 

captação de recursos naturais (Silva 2000, 2008) e são falantes de uma língua da família 

linguística Tupi-Guarani (Rodrigues & Cabral, 2012). Segundo Silva e Noelli (2015), os 

Asurini passaram por um processo de intensa mobilidade, conflitos com outros povos, 

abandono e perda de territórios e de população, que implicou  em continuidades e 

transformações culturais.  

Assim, o estudo arqueológico de seus assentamentos é uma forma de reviver uma parte 

de sua história e revitalizar sua memória, tradição oral e identidade e contribuir para o 

(re)conhecimento dos processos históricos e culturais pelos quais passaram desde, pelo 

menos, o século XIX. De acordo com os autores, é necessário contemplar a tradição oral e a 

memória dos indígenas na pesquisa arqueológica a fim de que possamos valorizar o seu 

conhecimento e  refletir criticamente sobre a produção do conhecimento nas pesquisas 

históricas, etnográficas e arqueológicas (Silva & Noelli 2015). 

Os dados existentes revelam uma presença indígena na região desde pelo menos 1.700 

cal B.P. (Garcia 2012; Silva et al. 2004). Ainda se conhece pouco sobre os processos 

históricos dos Asurini do Xingu nesta região até o final do século XIX. O que se sabe é que os 

Asurini do Xingu não viviam em completo isolamento (Fausto 2001, Fisher 1991, 

Nimuendajú 1948; Viveiros de Castro, 1986). As margens do rio Xingu eram ocupadas pelos 

Juruna, que ali moraram até 1916. No rio Iriri viviam os Shipaya, e no Curuá o Curuaya. Os 

índios Tacunyapés viviam no baixo rio Bacajá e em parte da Volta Grande, até o final do 

século XIX. Os Araweté viviam no alto Bacajá. Da margem direita do Bacajá ao rio 

Tocantins viviam os Parakanã, Asurini do Trocará, e os Kayapó (Gorotire e Xikrin) (Silva & 

Noelli, 2015).  
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Todas essas populações indígenas têm uma história de perdas e passaram por ciclos de 

mobilidade forçada até que suas terras começaram a ser oficialmente definidas nas décadas de 

1980 e 1990. Isso lhes permitiu se recuperarem demograficamente e obterem maior 

autonomia, como no caso dos Asurini. A situação demográfica e geopolítica dos povos 

indígenas na região foi muito afetada pela chegada dos europeus no final do século XVII. Em 

termos gerais, as epidemias, as guerras e a escravidão foram as causas responsáveis pela 

contínua perda demográfica dessas populações indígenas do médio-baixo rio Xingu 

(Nimuendajú, 1948; Silva & Noelli, 2015). 

Figura 2.  Mapa T. I. Koatinemo que mostra a extensão do rio Xingu. 
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Aa área acima da Volta Grande, perto do território Asurini, era  considerada uma das 

"mais difíceis de navegar no Brasil" e por isso  o acesso dos colonos a esta região nos séculos 

XVII e XVIII foi mais reduzido (Nimuendajú, 1948). Além disso, a presença de grandes 

populações indígenas que atacavam os colonizadores também dificultava  o avanço colonial 

acima da Volta Grande. De qualquer forma, esses fatores geográficos e demográficos não 

impediram o avanço das epidemias e, na segunda metade do século XIX, o colapso 

demográfico das populações indígenas possibilitou o acesso dos  colonizadores (Silva & 

Noelli, 2015). 

Neste ínterim, os Asurini do Xingu apresentaram uma intensa mobilidade. Na década de 

1920, eles se deslocaram do rio Bacajá para os cursos superiores dos rios Ipiaçava e 

Piranhaquara devido à pressão dos extrativistas de borracha e ataques do Gorotire-Kayapó. 

Esse movimento dos Asurini para fora da região do Bacajá ocorreu entre 1925 e 1927, quando 

os Gorotire, pressionados pelos extrativistas, atacaram os Xikrin, os Asurini e os Araweté. Os 

Asurini se estabeleceram na região do alto rio Piranhaquara por volta de 1930 ou um pouco 

antes. Lá eles estabeleceram várias aldeias, incluindo Ipukui, Tapipiri, Itapytiuu e Myiryna de 

onde provém o material analisado neste trabalho. É possível afirmar que, nessas primeiras 

décadas do século XX, a população Asurini era mais numerosa e existiam várias outras 

aldeias.  

De acordo com relatos dos Asurini, as aldeias de Ipukui, Tapipiri, Muiryna e Itapytiuu, 

que datam possivelmente das décadas de 1930 e 1940, eram contemporâneas e duraram por 

vários anos. Na segunda metade da década de 1950 a fim de evitar confrontações com o 

Xikrin, os Asurini mudaram-se para a área do Rio Ipixuna e de lá foram expulsos pelos 

Araweté na década de 1960. Os Asurini voltaram a ocupar o rio Ipiaçava a partir deste 

período, dispersando-se em pequenos grupos constituídos principalmente por parentes; esta 

estratégia de dispersão os tornava menos vulneráveis aos ataques de seus inimigos. (Silva & 

Noelli, 2015). 

Durante as décadas de 1960 e 1970  os Asurini sofreram uma grande perda de 

população. No início da década de 1970, eles ocupavam apenas a aldeia Taiuviaka e os 

acampamentos dispersos circundados com áreas plantadas e acampamentos menores de caça e 

pesca. Devido aos conflitos frequentes ao longo dos anos com povos indígenas inimigos e à 

crise populacional, os Asurini optaram pelo contato com os brancos (Silva, 2013). Eles foram 

oficialmente contatados em 1971, primeiro pelos padres Anton e Karl Lukesch e mais tarde 

pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (Lukesch, 1976; Müller, 1993: 40). Logo após o 

contato, os Asurini estabeleceram-se na aldeia de Akapepugi, na margem direita do rio 
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Ipiaçava, no mesmo local onde tinham visto pela primeira vez os irmãos Lukesh e sua 

expedição.  

Neste local muitos morreram devido às doenças contraídas pelo contato com os brancos. 

Em 1972, eles passaram a ocupar a aldeia de Kwatinemu Velho no mesmo rio, em um local 

escolhido pela FUNAI para iniciar o processo definitivo de sua colonização e "pacificação". 

Lá ficaram até 1985, quando foram transferidos para a margem direita do rio Xingu, primeiro 

na aldeia Avatikirera, e depois para a atual aldeia de Kwatinemu (Müller, 1993; Silva et al. 

2011; Silva & Noelli, 2015). Em 2011, uma jovem liderança fundou uma nova aldeia 

chamada Itaaka, no extremo norte da Terra Indígena Koatinemo, às margens do Rio Xingu 

(Silva, 2013).  

O estudo na área dos rios Ipiaçava e Piranhaquara tem evidenciado que os Asurini não 

se estabeleceram nos sítios como refugiados. Embora tenham vivido episódios críticos, o 

grupo indígena está nessa região por gerações, como é revelado nos dados arqueológicos e 

históricos. As aldeias do período pós-contato (Akapepugi, Kuatinemu Velho, Avatikirera, e 

Kuatinemu) estiveram ligadas ao processo de "pacificação" que incluiu a erradicação de 

epidemias, assistência sanitária, controle administrativo e logístico para a aldeia e posto da 

FUNAI, melhoria da acessibilidade aos centros urbanos e seus recursos. O registro de 

material nestas aldeias pós-contato indica ocupações de curta duração e por um número de 

pessoas mais reduzido. 

Conforme os relatos dos Asurini se tratavam de grupos dispersos em pequenos 

acampamentos, próximos aos cursos d’água e ligados por trilhas que permitiam um contato 

permanente entre eles. Esses assentamentos do rio Ipiaçava são proporcionalmente menores 

em relação às aldeias antigas dos Asurini no Piranhaquara. Porém, em ambos os rios a 

ocupação arqueológica foi intensa como revelam os contextos identificados ao longo do 

desenvolvimento do projeto de pesquisa coordenado pela Profª Drª Fabíola Andréa Silva 

(Silva & Noelli, 2015). 
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2.2 Contexto geológico e ambiental da T. I. Koatinemo 

 

A T.I. Koatinemo está inserida na unidade geomorfológica Depressão Periférica (fig. 3) 

do sul do Pará (RADAMBRASIL 1974). Na porção sudeste da referida unidade 

morfoestrutural é possível constatar a existência de áreas do Pediplano Pleistocênico mais 

conservadas, em direção ao Xingu e ao Iriri. Os relevos são constituídos por áreas de 

transição entre as encostas das serras e os sistemas fluviais associados, ou seja, morros e 

colinas, englobando as planícies aluviais dos rios e igarapés. (Silva, 2012).  

Em termos climáticos, a T.I. Koatinemo compreende a zona climática (tropical 

chuvoso) com variação tropical de monção. Este tipo climático tem como principal 

característica a ocorrência de chuvas do tipo monção, com uma quantidade mais acentuada 

nos meses de dezembro a maio, e uma estação seca nos meses de junho a novembro (Silva et 

al. 2011). De maneira geral, toda essa região está inserida no ecossistema de florestas de terra 

firme amazônica. No médio Xingu, há a predominância da Floresta Ombrófila Aberta que 

apresenta um estrato arbustivo pouco denso caracterizado pela presença de grandes palmeiras 

(como babaçu, inajá, paxiúba, bacaba) que se associam a latossolos profundos e podzólicos, e 

lianas lenhosas (floresta de palmeiras e de cipó) (Balée & Campbell, 1990; Silva & Garcia, 

2015). 
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O Cráton Amazônico, que engloba a parte conhecida localmente como o Complexo do 

Xingu, consiste das seguintes rochas: gneisse, migmatites, anfibolitos, rochas ultrabásicas e 

rochas clásticas dobradas, além de numerosos granitóides (Schobbenhaus et al. 1984; 

Rodrigues, 2015). A área superior da bacia do rio Xingu e da bacia sedimentar da Amazônia 

no curso inferior do rio Xingu apresentam sedimentos paleozóicos e mesozóicos (Rodrigues, 

2015). 

Figura 3- Mapa das principais unidades geomorfológicas. 
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Na Era Cenozóica, ocorreu na região amazônica uma forte atividade neotectônica, 

relacionada ao levantamento andino, e que alterou os sistemas de drenagem causando muita 

erosão nas rochas. Os processos que ocorrem na fronteira do Complexo Pré-Cambriano do 

Xingu expõem uma grande variedade de litologias resistentes intercaladas com rochas 

sedimentares da bacia amazônica (Fig. 5). Esta complexidade litológica resultou na 

ocorrência de diferentes tipos de rochas e recursos minerais, além da origem de vários tipos 

de solo e formas de relevo (Rodrigues, 2015).  



	 33	

 

Figura 4- Mapa geológico do Complexo Xingu. 
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Entretanto, na área estudada, o relevo apresenta pouca diferença em termos de 

geodiversidade (fig. 5) e existe uma homogeneidade de rochas e solos, o que resulta em uma 

paisagem mais homogênea e em baixos valores relacionados à diversidade de elementos 

abióticos. Como mostram as figuras 5 e 6 o Complexo Bacajá é uma das áreas que 

apresentaram os menores índices da região (Rodrigues, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Mapa de geodiversidade que indica um índice baixo para a região da T. I. 
Koatinemo. 
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Apesar de uma variedade de aspectos sociais, políticos, rituais e geográficos que podem 

determinar um território explorável de argila, geralmente, estima-se que a coleta da matéria-

prima para a cerâmica é de no máximo 10 km de distância da aldeia (Arnold, 1985: 32-60). E 

quanto maior a distância dos rios a fonte argilosa apresentará um nível de diversidade dos 

minerais e argilominerais mais baixa, especialmente em áreas longe de grandes rios 

(Rodrigues, 2015).  

Os minerais encontrados nessa área incluem os minerais metálicos, como: ferro, 

chumbo, estanho, níquel, manganês, pirita, tungstênio, vanádio e titânio. Minerais não 

metálicos, tais como fósforo, fluoreto, crómio, carvão vegetal e amianto. E pedras preciosas e 

semipreciosas, como aquamarine, quartzo citrino, ametista, granada de ouro, diamante, 

topázio e turmalina. Por último, alguns materiais de construção incluem calcário, argila, areia, 

ardósia e granito (Rodrigues, 2015). Para a região amazônica os elementos químicos com 

grande importância para o silte são: cromo (Cr), manganês (Mn), rubídio (Rb), estrôncio (Sr), 

zircônio (Zr), césio (Cs), bário (Ba) e háfnio (Hf). Geralmente, o cobre (Cu), zinco (Zn), 

rubídio (Rb), Césio (Cs), bário (Ba) e estanho (Sn) são associados com minerais de argila. Os 

elementos ítrio (Y), zircônio (Zr), háfnio (Hf), tório (Th) e urânio (U) estão associados com 

minerais pesados (Vital & Strattegger, 2000). 

Nos sítios estudados os solos das áreas analisadas são latossolos com presença de Terra 

Preta, que é um registro frequente em sítios da Amazônia. Os Latossolos (Oxisols) e 

Figura 6- Área geológica do Complexo Bacajá em detalhe, mostra sua 
baixa diversidade geológica. 
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Argilossolos (Ultisols) recobrem 70% da Amazônia. As áreas de Terra Preta com altos teores 

de carbono (C) orgânico, cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P), zinco (Zn) e manganês 

(Mn) indicam áreas de deposição de dejetos. As áreas de maiores concentrações de cálcio 

(Ca), carbono orgânico e fósforo (P) foram interpretadas como locais de maior aporte de 

material orgânico (Costa et al. 2009). 

Os solos de Terra Preta são muito férteis e estáveis, e são correlacionados à deposição 

de matéria orgânica, maior espessura do refugo ocupacional e maior densidade de cerâmica, 

indicando áreas de atividades e ocupações humanas ao longo do tempo (Garcia et al. 2015). O 

estudo geoquímico desses solos modificados pela ocupação humana pré-colonial na 

Amazônia apontam concentrações elevadas de P2O5, MgO, CaO, K2O, Ba, Cu, Cl, Mn, Sr e 

Zn, contrapondo-se às áreas circunvizinhas onde os teores destes elementos são baixos, de 

modo que, estas associações sofreram fortes transformações pela permanências desses grupos 

humanos. Já os teores de Fe2O3, Na2O, As, Cd, Co, Cr, F, Ga, Pb e V, B, Hg, Nb, Sc, Y e Zr 

são semelhantes aos solos de Terra Preta e solos adjacentes (Costa et al. 2009). Esses dados 

podem sugerir queimas in situ associada ao cozimento, ao fumo, ao fabrico de cerâmica e/ ou 

à gestão de resíduos. Os nutrientes são mineralizantes na matéria vegetal e elevam o pH do 

solo, o que por consequência contribui para a retenção da matéria orgânica, e apresenta uma 

possível contribuição de óxidos de manganês (Arroyo-Kalin, 2010).  

Essas informações são importantes tanto para compreender mais sobre as possíveis 

fontes de argilas e matérias-primas da região como sobre as cerâmicas arqueológicas em um 

ambiente pós-deposicional, como por exemplo na neoformação de caulinita pela reidratação 

da cerâmica depositada no solo (Costa et al. 2009) 

Banning (2002) destaca que o material arqueológico pode ser afetado por processos 

naturais pós-deposicionais como: fricção, exposição a intempéries, percolação e lixiviação. 

Estes processos podem alterar a configuração física e química dos objetos cerâmicos. Afinal, 

a matéria que constitui o material cerâmico pode ter uma estrutura muito diversificada devido 

às escolhas tecnológicas envolvidas em seu processo de produção como: escolha e 

processamento de argila, antiplástico, atmosfera e técnica de queima, técnicas e tratamentos 

de superfície e etc, e assim cada objeto pode apresentar diferentes processos de degradação 

(Lima, 2014). Por exemplo, o antiplástico pode reagir de forma a apresentar uma diluição que 

afete a confiabilidade na determinação da composição da pasta (Neff, 2012). Mas esse 

problema é bem conhecido e resolvido por diferentes métodos como, por exemplo, a 

dissolução de conchas (Cogswell et al. 1998; Steponaitis et al. 1996), ou a dissolução de 

outros antiplásticos (Neff et al. 1988, 1989; Arnold et al. 1991; Neff & Bove, 1999). 
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Schiffer (1972, 1975, 1987) abre a gama de possibilidades interpretativas sobre as 

cerâmicas arqueológicas, e que são variáveis específicas de cada ambiente. A cerâmica pode 

sofrer a ação de diversos agentes químicos nos ambientes deposicionais, sendo eles: 

lixiviação de íons reativos como sódio, potássio, magnésio e cálcio). Os cloretos de sódio, 

potássio, fosfatos de cálcio, podem ser depositados a partir de soluções com água no solo 

(Freestone, 2001). Íons de ambiente, especialmente aqueles que provém de sais em solução, 

podem ser absorvidos, adsorver, reagir, ou ser depositados como cristais no corpo cerâmico 

(Schiffer, 1987). A porosidade do material pode abrir espaço para a penetração e cristalização 

de novos materiais como, por exemplo, carbonatos, óxidos, hidratos, hidrossilicatos (zeólitos), 

e sulfatos (Garrison, 2016).  

O ambiente da T. I. Koatinemo é um regime climático quente e de úmido a super úmido 

e sob intensa atuação do intemperismo químico e lixiviação dos solos.  Nesse caso das regiões 

tropicais, os solos são tipicamente ácidos e podem causar grandes processos de lixiviação na 

cerâmica, em função da alta quantidade de chuvas. O que geralmente ocorre é a interferência 

de forma significativa no carbonato presente nos materiais que compõe as vasilhas (argilas e 

antiplásticos) e que podem ser lixiviados para fora dos fragmentos. Ao mesmo tempo, 

hidróxidos de ferro são, por vezes, depositados no material cerâmico (Dillick, 2015). A Terra 

Preta também têm características importantes como a grande densidade de cargas negativas 

que conferem horizontes antropogênicos com uma elevada capacidade de troca de cátions de 

cálcio, magnésio, zinco e manganês (Costa et al. 2009). 

Neste sentido, considerando-se estas condições ambientais, Schiffer (1987) aponta que 

nas análises de materiais cerâmicos oriundos de ambientes tropicais não se deve apenas 

considerar as superfícies externas e internas dos mesmos, mas também, os seus núcleos 

porosos. Os fragmentos estão sujeitos à infiltração de material novo e dissolução de alguns 

dos seus componentes originais neste ambiente deposicional com tanto intemperismo 

químico. 

Apesar das dificuldades impostas ao objeto arqueológico, as informações que foram 

alteradas pelos processos pós-deposicionais podem ser minimizadas nos resultados finais. 

Quando possível, é importante analisar o sedimento que estava envolta da cerâmica, pois traz 

muitas informações. Nesse trabalho o método utilizado para ter um bom resultado foi a 

combinação de vários métodos analíticos e o reconhecimento pelos resultados se havia algum 

sinal de contaminação e, assim, as dúvidas foram minimizadas a respeito das alterações 

sofridas pelas peças (Weiner, 2010; Pollard & Heron, 1996). 
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2.3 Métodos de campo 

 

Alguns métodos de inspeção foram realizados no levantamento dessa região de floresta 

tropical densa, sendo que os sítios arqueológicos estavam visíveis e acessíveis. Os métodos 

empregados foram: (1) inspeção visual utilizando como referências geográficas os rios 

Ipiaçava e Piranhaquara; (2) localização dos sítios considerando o conhecimento dos Asurini 

e usando estratégias oportunística e probabilística; 3) coletas amostrais aleatórias e pontuais 

dos vestígios arqueológicos; (4) inspeção visual nos acampamentos de caça, pesca e descanso 

ao longo dos rios; (5) identificação de elementos antrópicos na paisagem; (6) coleta de  

superfície e subsuperfície, sondagens e poços testes  (7)  inspeção visual das áreas de roça 

(antigas e novas), considerando as informações dos Asurini sobre a presença de fragmentos 

cerâmicos e de solos escuros (possíveis indícios de Terra Preta Antropogênica (TPA) e 

ocupações pretéritas). Os caminhamentos para a localização dos sítios, a coleta do material e 

as unidades de escavação não foram realizados ao longo de transects porque não era objetivo 

da pesquisa delimitar a extensão dos sítios e a dispersão do material, mas localizar os sítios 

arqueológicos e definir os padrões de sua implantação na paisagem, bem como realizar 

coletas amostrais (Banning, 2002; Silva & Noelli, 2015). 
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Figura 7- Mapa Terra Indígena Koatinemo com demarcação dos sítios. 
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2.4 Sítios  

 

 

SÍTIO ALDEIA KUATINEMU (PA-KTM-01) 

Este sítio situado à margem direita do rio Xingu (coord. UTM 22M 0324327/9552274) 

é a atual sede da Terra Indígena ocupada pelos Asurini desde 1984 (ponto 14 no mapa). Seu 

terreno caracteriza-se como um grande terraço fluvial não inundável e os materiais 

arqueológicos aparecem com frequência na superfície. A base da camada arqueológica nesta 

área do sítio está a 50cm de profundidade. As estratigrafias eram muito perturbadas devido às 

ações antrópicas e naturais. Existiam vários fragmentos decorados com pinturas, engobos e 

incisões na superfície do sítio. A maior parte apresentava fragmentos mais espessos que os 

conjuntos identificados como Asurini. (Silva et al. 2011; Silva & Garcia, 2015). 

SÍTIO AVATIKIRERA (PA-KTM-02) 

O sítio Avatikirera está em um terraço fluvial parcialmente inundável, perto da margem 

direita da foz do Ipiaçava com o Xingu (coord. UTM 22M 0324420/9553966), no ponto 15 do 

mapa. A cobertura vegetal é predominantemente composta por mata ciliar e secundária, com 

destaque para as roças, áreas também usadas para caça, além de ecofatos utilizados na 

subsistência e na captação de matérias-primas. Além do registro do sítio, foram feitas coletas 

de superfície assistemáticas e pontuais e tradagem, resultando em 166 fragmentos cerâmicos. 

O Avatikirera foi o primeiro local ocupado por eles na margem do Xingu, em 1984. O 

assentamento ocorreu por influência da FUNAI, o sítio habitado anteriormente foi o 

Kuatinemu Velho, e depois a atual aldeia Kuatinemu em 1989 (Silva et al. 2011; Silva & 

Garcia, 2015).  

SÍTIO KUATINEMU VELHO (PA-KTM-03) 

 O sítio está implantado no topo de um grande terraço fluvial não inundável, na 

margem direita do Ipiaçava (coord. UTM 22M 0338082/9545402) (ponto 16 do mapa). A 

vegetação apresenta mata secundária mais desenvolvida que no Avatikirera, floresta e 

ecofatos. Foram encontrados cerâmicas Asurini misturadas aos materiais arqueológicos, na 

superfície e na subsuperfície, assim como na Aldeia Kuatinemu e no Avatikirera. Foi 

realizada coleta de superfície e escavação de poço-teste até o nível sete, resultando em 803 

cerâmicas. O Kuatinemu Velho foi o primeiro aldeamento Asurini organizado pela FUNAI, 

em 1972. O sítio obteve uma datação de aproximadamente 1828 por carbono 14 proveniente 

do nível 3 da unidade escavada (Silva et al. 2011; Silva & Garcia, 2015). 
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SÍTIO ITAPEMU’U (PA-KTM-04) 

É um acampamento Asurini na margem direita do médio curso do Ipiaçava (coord. 

UTM 22M 0352567/9538272) (ponto 17 no mapa), que a princípio era utilizado mais 

esporadicamente nos deslocamentos pelo igarapé. Porém, foi ocupado de modo mais 

permanente no final dos anos 1960, antes e durante o contato, quando os Asurini estavam 

dispersos em acampamentos familiares e na aldeia Taiuviaka. A cobertura vegetal é formada 

por ecofatos, capoeira e pela mata ciliar do igarapé. A superfície se encontra coberta por 

serrapilheira, vegetação de pequeno porte e vestígios Asurini e arqueológicos. As evidências 

não-Asurini encontravam-se em contexto de grandes extensões de sedimentos escuros, 

provavelmente antropogênicos, fragmentos cerâmicos em alta densidade, com destaque para a 

ocorrência de faces externas corrugadas e algumas poucas decoradas com incisões 

geométricas e apliques zoomorfos. Foi realizada coleta assistemática de superfície. A coleta 

de superfície foi efetuada em uma área ampla do sítio e resultou em 750 cerâmicas (Silva et 

al. 2011; Silva & Garcia, 2015). 

 

SÍTIO ALDEIA TAIUVIAKA (PAKTM-06) 

Foi um assentamento Asurini a 4 km da margem direita do Ipiaçava (coord. UTM 22M 

0362390/9540756) (ponto 19 no mapa). O Taiuviaka foi a última aldeia Asurini antes do 

contato, sendo abandonada há aproximadamente 50 anos (Lukesh, 1976). A vegetação 

apresenta mata secundária, floresta e ecofatos. Na superfície os sedimentos são 

majoritariamente formados por areia grossa, mosqueada, cinza-muito-escuro (7.5YR3/1) e 

marrom (10YR5/3), serrapilheira e vegetação de pequeno porte, com presença de materiais 

arqueológicos em baixa densidade, sobretudo fragmentos de vasilhas cerâmicas e garrafas de 

vidro (Silva et al. 2011; Silva & Garcia, 2015). 

 

SÍTIO KUMANUYKA (PA-KTM-09)  

O sítio está localizado na margem direita do igarapé Piranhaquara (coord. UTM 

22M351724/9513848) (ponto 11 no mapa), implantado em topo de morro, cuja vegetação é 

composta primordialmente por mata secundária. A coleta de material arqueológico foi feita 

em superfície e profundidade. O material arqueológico esteve restrito aos primeiros 10 cm ao 

contrário da camada de terra preta que atingiu 40 cm de profundidade. Não foi evidenciado 

material arqueológico em subsuperfície na tradagem, havendo apenas coletas de fragmentos 

cerâmicos na superfície do local e entorno (Garcia, 2014).  
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SÍTIO IPUKUI (PA-KTM-13)  

 

Os Asurini permaneceram nesse sítio por três anos ao longo da década de 1940. O sítio 

está na margem direita do igarapé Piranhaquara (coord. UTM 22M360660/9489486) (ponto 8 

no mapa), em terraço não inundável do igarapé, em área de mata secundária. Na superfície é 

possível observar manchas de terra preta e material cerâmico arqueológico em superfície. O 

horizonte A das tradagens tinha material orgânico, com solo areno-argiloso, gradação bruno-

acinzentado escuro, úmido, friável, ligeiramente plástico, com ocorrência de radículas, 

madeira e carvão nas primeiras camadas (30cm), com camada de transição no nível 40cm, e 

início de horizonte B no nível 60cm, com solo de gradação bruno-avermelhado. As tradagens 

foram de 20cm de diâmetro e 60cm de profundidade, com ocorrência de material 

arqueológico nos níveis 10cm e 20cm-30cm. A cerâmica identificada é característica dos 

sítios associados às ocupações de falantes do tronco Tupi, já conhecidos na região com bordas 

extrovertidas, engobe vermelho e a pasta com grãos minerais (Garcia, 2014).  

 

  SÍTIO MYRINA (PA-KTM-17)  

Segundo os Asurini, essa foi uma aldeia contemporânea à outras aldeias Asurini do 

igarapé Piranhaquara: Ipukui, Tapypiri, Typytiuú. O sítio Myrina está localizado na margem 

direita do igarapé Piranhaquara (coord. UTM 22M361768/9478622) (ponto 1 do mapa), 

encontra-se implantado em topo de colina revestido de uma mata secundária. Myrina é uma 

antiga aldeia Asurini, com evidências de ocupação não-Asurini. Durante o caminhamento no 

sítio arqueológico foram encontradas manchas de terra preta, concentrações de fragmentos de 

cerâmica, e vasilhas cerâmicas inteiras em superfície. As atividades de registro do sítio foram 

realizadas a partir da coleta de superfície, tradagem e escavação por níveis artificiais de dois 

poços-teste com dimensão de 50x50cm. As escavações atingiram profundidade máxima de 

30cm, que revelaram duas camadas estratigráficas. O horizonte A, caracterizado pela presença 

de TPA (30cm), solo areno-argiloso, preto, macio, úmido, com seixos, raízes, radículas e 

material arqueológico, principalmente lítico bruto (corante). Esse horizonte foi observado 

entre a superfície e o nível 20-30cm. Abaixo do horizonte A orgânico, foi observado o início 

da camada de transição (30cm), a qual apresentou solo mesclado, areno-argiloso, meio-duro, 

úmido, com muitos seixos, raízes, radículas, e baixa incidência de material arqueológico 

(Garcia, 2014).  
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2.5 Estudos arqueométricos anteriores 

 

 

(1) O trabalho de Silva e colaboradores (2004), destacou a importância das análises 

arqueométricas na compreensão e caracterização de conjuntos de cerâmicas arqueológicas e 

etnográficas (Asurini do Xingu) encontradas nesta Terra Indígena. A partir das técnicas de 

Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia (Energy Dispersive X- Ray Fluorescence 

– EDXRF)1 e Transmissão de Radiação Gama (Gamma-Ray)2 foram fornecidos dados sobre 

os vasilhames cerâmicos como, por exemplo: a seleção e preparação de sua matéria-prima, 

técnicas de construção das vasilhas e dos seus acabamentos de superfície e aspectos relativos 

às características de performance das vasilhas. Estas análises permitiram comparar os dois 

conjuntos cerâmicos e identificar as diferentes escolhas tecnológicas na fabricação das 

vasilhas. Foi demonstrado que havia diferenças e semelhanças entre os conjuntos 

arqueológico e etnográfico o que fez com que os pesquisadores atribuíssem uma origem Tupi 

ao conjunto arqueológico, porém, ressaltaram que se tratava de uma cerâmica 

tecnologicamente distinta, em alguns aspectos, da cerâmica Asurini. 

 

(2) No artigo de Silva e colaboradores (2005) 33 amostras foram coletadas de dois 

depósitos argilosos utilizados pelos Asurini a diferentes profundidades. Dentre os principais 

resultados por ativação neutrônica (NAA)3 e miscroscopia eletrônica de varredura (MEV)4 

estão: (1) verificar a similaridade dos depósitos em termos de proveniência e testar se um dos 

depósitos realmente aparecia como sendo o mesmo de qual foi retirada a argila para as peças 

etnográficas; (2) Apesar de ambos os depósitos terem granulometria similar, um depósito de 

não tinha cálcio (Ca) e magnésio (Mg) e, no outro depósito a concentração de Ca é maior do 

que a concentração de Mg. 

																																																								
1 A EDXRF é um método não destrutivo que permite a identificação e mensuração dos diferentes elementos 
2 A Transmissão de Raios Gama é um outro método não destrutivo, em que a medição da atenuação de um ou de 
vários feixes de radiação é usado para inferir a densidade do material atenuante. No caso de cerâmica este 
método permite identificar o uso de antiplásticos na composição da pasta cerâmica e caracterizar a preparação ou 
o fabricação do recipiente de argila (Silva et al. 2004).  
3 A análise por ativação neutrônica (NAA) é uma técnica que permite a determinação simultânea e instrumental 
de vários elementos, e é especialmente útil para determinação de proveniência (Gonçalves, 1997). 

4 O MEV é um dos mais versáteis instrumentos disponíveis para a observação e análise de características 
microestruturas de objetos sólidos. Devido a grande capacidade do aparelho é possível ver as imagens em 3D e 
valores da ordem de 2 a 5 nanômetros podem ser observados (Dedavid, 2007). 
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(3) No artigo de Mangueira e colaboradores (2016) um conjunto de amostras foi 

examinada para determinar a temperatura, ambiente de queima e se uma vasilha apresenta 

alguma alteração quando foi utilizada. As amostras eram compostas por uma argila que era a 

utilizada para manufaturar os vasilhames, um fragmento de uma vasilha que foi utilizada para 

cozinhar por dois anos e um fragmento de vasilha que não foi utilizada como panela e nem foi 

ao fogo. As técnicas utilizadas foram fluorescência de raios X (XRF), difração de raios X5 

(XRD) e a espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica ou de ressonância de spin 

eletrônico (EPR)6. Nos resultados não foi possível determinar temperatura e atmosfera de 

queima, porém a composição da argila foi identificada como: caulinita, ilita, quartzo, albita e 

hematita. Além disso, por conta do aquecimento sucessivo da cerâmica por 2 anos resultou 

em um  aumento no sinal de Fe3 + , na qual a intensidade de ferro da peça não utilizada 

indicou  uma queima bastante abrangente entre 200º e 700°C.  Os resultados também 

mostraram que ao comparar uma peça de cerâmica, a base (parte inferior) da peça com uma 

argila tratada termicamente, pode-se inferir a cerâmica que foi usado como um panela para 

cozinhar quando o sinal de Fe3 + da cerâmica é mais intensa do que a da argila a qualquer 

temperatura. 

 

(4) O estudo sobre radiografias realizado por Lima e Silva (2015) teve uma importante 

contribuição para esta pesquisa que será apresentada na parte de discussão. Esse trabalho 

realizou 15 radiografias7 com o objetivo de ter informações sobre a produção e uso das 

vasilhas arqueológicas similares às etnográficas dos Asurini do Xingu. No artigo referido a 

interpretação dos resultados foi baseada em conhecimentos etnoarqueológicos. Assim o 

processo da elaboração pode ser melhor compreendido. Dentre os principais resultados, foram 

apresentados dois tipos de inclusão de antiplásticos que apresentavam-se dispersos, mas de 

forma regular nas peças: (1) grão de dimensão pequena, regular e arredondado, com maior 

																																																								
5 A difração de raios X é uma boa técnica para determinação de fases cristalinas em materiais cerâmicos. Em 
argilas e cerâmicas, a grande quantidade de quartzo e seu elevado grau de orientação dificultam a identificação e 
caracterização de outras fases que estejam presentes (Albers et al. 2002). 

6 A espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) é uma técnica espectroscópica que detecta 
espécies contendo elétrons desemparelhados, que são as espécies paramagnéticas (Cattani, 1995). 
7 A radiografia é uma técnica que permite o estudo da estrutura interna dos objetos.  A imagem radiográfica 
corresponde à atenuação que o feixe de raios X sofre ao ser irradiado através da vasilha ou outro objeto de 
análise (Lima & Silva, 2015).  
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densidade; (2) grão de dimensão média, variação em sua dimensão, angular e ligeiramente 

menor densidade. Dessa forma, o estudo confirmaria os dados etnoarqueológicos de que as 

ceramistas escolheram as argilas que tinham maior saturação de areia e presença de grãos de 

quartzo. Além disso, apesar de não ser possível observar muitos roletes nas peças, pois foram 

expandidos verticalmente, existiam algumas rachaduras nas áreas de junção do roletado. 
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3.    A CERÂMICA ASURINI E ANUMAÍ 

 

3.1 A diversidade Amazônica 

  

Nessa região do médio-baixo Xingu é relatado por histórias e narrativas desde o século 

XVII, a presença dos grupos Juruna (Yudjá, Xipaya) e Karib (Arara-Pariri, Timirém). O 

domínio Tupi parece suceder outro contexto sociocultural possivelmente das populações 

ancestrais da família linguística Maipure-Aruak.  (Nimuendaju, 1948; Viveiros de Castro, 

1986; Brochado, 1984; Simões et al, 1973; Heckenberger, 1996 apud Garcia, 2014).  

No entanto, com relação à cerâmica "o fato é que ainda não ficaram definidos com 

precisão quais são os conjuntos Arawak e Karib na região" (Corrêa, 2014: 259). Na relação 

Tupi-Karib a cerâmica é a conexão mais significativa enquanto elemento arqueológico 

(Garcia, 2012, 2014). Dentre algumas diferenças, há maior presença do modelado na cerâmica 

Karib, por exemplo na fase Carapanã em cerca de 190 - 700 A.D., período esse que antecede 

o domínio Tupi-Guarani no interflúvio Xingu-Tocantins (Garcia, 2012). Já o estudo das 

cerâmicas dos povos Tupi-Guarani na Amazônia tem sido muito baseado em cerâmicas 

polícromas (Almeida, 2013; Oliveira, 2016; Barreto, 2016). 

Desde o século XVII os Juruna estavam na região, e é sabido que estiveram também 

pela região do Médio Tapajós. Os Arara e Xipaya desapareceram, mas durante o século XIX 

os Arara percorreram a região do baixo e médio Xingu. Os Kayapó começam a migrar para o 

Xingu no início do século XX, com as investidas do branco nos territórios. Na segunda 

metade do século XX, os Parakanã percorreram a região do rio Bacajá, ou seja, a antiga 

ocupação do Asurini (Nimuendajú, 1948: 219-221).  

Com relação aos Juruna, durante os séculos XVII e XVIII, missionários, expedições 

militares portuguesas e entradas paulistas levaram esses índios a recuar em direção ao médio 

Xingu, o que parece ter ocorrido na segunda metade do século XIX, uma vez que Adalbert, 

em 1842, ainda faz referência a índios Juruna no baixo Xingu. Em 1896, Coudreau (1897: 33) 

dá a mesma localização, porém acentua o avanço de seringueiros que mais tarde levaria os 

Juruna a recuar para montante do Rio Xingu, atingindo as proximidades da Cachoeira von 

Martius por volta de 1910 e 1916 (Nimuendaju, 1948: 219) onde além dos seringueiros 

vieram a esbarrar com os Kayapó. Em 1948 estavam localizados acima da Cachoeira de von 
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Martius, próximo à foz do Manitsauá, quando entraram em contato com os irmãos Villas-

Boas, na região do atual Parque Nacional do Xingu, mantendo aproximadamente a mesma 

localização até o presente (Oliveira, 1968).   

 

Assim as pesquisas realizadas até o momento apontam para uma relação entre os 

vestígios cerâmicos e grupos falantes de línguas do grupo Tupi, mais especificamente, das 

famílias Tupi-Guarani e, possivelmente, da família Juruna se levarmos em conta as 

informações históricas. A região do médio Xingu era, na maior parte, ocupado por grupos 

indígenas filiados ao tronco linguístico Tupi, que tem movimentos na diversificação 

linguística e na distribuição geográfica vinculado à processos de longo de prazo (Brochado, 

1984).  

A T. I. Koatinemo apresenta indicações, por conta de vestígios arqueológicos e do 

levantamento bibliográfico, de um palimpsesto de ocupações.  Dentre os vestígios mais 

encontrados nas etapas de campo dos sítios desta dissertação existiram dois tipos de vasilhas 

cerâmicas muito recorrentes. Os fragmentos eram alguns mais similares à vasilhas 

etnográficas dos Asurini do Xingu, as quais os próprios índios reconhecem como deles, e a 

outra uma vasilha com espessura maior e pasta com mais minerais, que tem possibilidade de 

ser Juruna. Assim, o foco da pesquisa não será discutir tradições ou alguma outra 

classificação, mas serão discutidas as semelhanças e diferenças das cerâmicas com base no 

conhecimento que se tem do material etnográfico. 

3.2 A cerâmica Asurini 

 

Vários estudos já foram realizados sobre a cerâmica etnográfica Asurini demonstrando 

que as vasilhas cerâmicas são fundamentais no cotidiano e na vida ritual deste povo indígena 

(p.ex. Müller, 1992, 1993; Silva, 2000, 2009, 2011; Garcia, 2012; Lima & Silva, 2015). Essas 

são imprescindíveis para expressarem os princípios fundamentais da sua visão de mundo e se 

constituem dentre os principais suportes da arte gráfica dessa população (Lima & Silva, 2015; 

Müller, 1993; Silva, 2000). 

Os Asurini não se estabeleceram nos sítios como refugiados nas áreas dos rios Ipiaçava 

e Piranhaquara, apesar de passar por momentos muito difíceis o grupo indígena está nessa 

região por gerações, como é revelado nos dados arqueológicos e históricos. As aldeias do 

período pós-contato (Akapepugi, Kuatinemu Velho, Avatikirera, e Kuatinemu) estiveram 

ligadas ao processo de "pacificação" e o material arqueológico nestas aldeias de pós-contato 
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indica  ocupações curtas e com um número de pessoas mais reduzido. As aldeias antigas 

podem estar correlacionadas com dinâmicas sociais similares aos dos grupos Tupi, que de 

forma geral, são relacionadas a processos de mobilidade e territorialidade, na qual novas áreas 

são escolhidas sem abandono de áreas antigas (Noelli, 1993, 1996; Garcia, 2014). Para Noelli 

(1996:10-11), os deslocamentos Tupi tem relação com processos de longa duração, com 

aspectos demográficos, mas também com razões sociopolíticas, e manejo agroflorestal 

(Garcia, 2014).  

A cerâmica Asurini é feita pelas mulheres, que produzem uma grande variedade de 

formas e decorações. Os tipos que conservam o uso tradicional são o japepa’i e o 

japepaí/já’eniwa, já’e, jape’e e o jape’ei, usados respectivamente para cozinhar e servir os 

mingaus, no cotidiano ou no contexto ritual, torrar a farinha e fazer beiju (Silva, 2003). 

1) panelas de cozinhar (japepa’i, japepa’i/já’eniwa, jape’e e jape’ei) 

2) panelas para servir (já’e, já’ekuia, piriapara e ywua) 

3) pratos para consumir (kume, uira, jarati, pekia e uã) 

4) potes para transportar e armazenar líquidos (japu, yawa, yawi, kavioi, 

jukupyapyra e pupijanekanawa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mulheres Asurini escolhem as argilas pelo tato, ou ainda fazendo testes de queima na 

aldeia. As argilas tem que já ter intrusões de areia e grãos de quartzo que acabam atuando 

1. japepa’i/ja’eni
wa 

2. japepa’i 
3. jape’e 
4. piriapara 
5. ja’e 
6. ja’ekuia 
7. ywaua 
8. yawa 
9. kavioi 
10.pupijanekana

wa 
11. japu 
12. jukupyapyra 
13.yawi 
14.uira 
15.kume 
16. jarati 

1 2 3 

4 5 6 

8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 

7 

Figura 8- Desenhos de cerâmicas etnográficas Asurini (Silva, 2003). 
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como um antiplástico natural. Depois a argila é amassada, e elas vão retirando as pedras 

muito grandes sem adicionar nenhum tempero. A técnica para produzir as vasilhas é o 

roletado, com roletes que são sucessivamente sobrepostos a base formando o corpo da vasilha 

e vão dando um alisamento inicial ao uní-los com os dedos. Somente então elas se utilizam de 

um instrumento feito de cabaça para fazer um alisamento que faz com que praticamente não 

possa ser percebido o rolete de tão expandido e alisado que se torna. Esse processo de 

alisamento e definição da forma final é bastante demorado. Elas utilizam a saliva em todo o 

processo de alisamento com os dedos ou com o instrumento feito de cabaça, e no fim do 

alisamento retiram pequenas porções de argila com as pontas dos dedos e alisam a borda para 

definir sua morfologia. Durante a secagem, o alisamento das faces externa e interna podem 

ser aperfeiçoados utilizando um coquinho de inajá (inataia’pina) ou uma pedra lisa (itakuy). 

Assim, a vasilha é colocada na proximidade do fogo para finalizar o processo de secagem 

(Silva, 2000; Lima & Silva, 2015). 

 

Segundo Silva (2000:68): 

“O processo de queima é relativamente simples: elas arrumam 
uma base circular com tijolos ou vasilhas quebradas com brasas no 
centro. Colocam a vasilha sobre esta base e a cobrem com espatas de 
babaçu ou cascas de árvores. A queima varia em média de 30 a 50 
minutos desde a cobertura das vasilhas até o nal das chamas. Uma 
queima bem feita pressupõe que a vasilha não deva apresentar 
nenhuma rachadura e a sua superfície deve ficar totalmente clara. Isso 
é tão importante que algumas mulheres chegam a queimar novamente 
as suas vasilhas, porque estas apresentavam manchas escuras na 
superfície e, segundo elas, não “queimaram bonito”. 

 

Depois da queima a vasilha é pintada com óxidos de ferro (cores amarelas e vermelhas) 

e óxido de manganês (cor preta) misturadas com água apenas na superfície externa. A base é 

amarela com linhas pretas e vermelhas nas diferentes partes das vasilhas com uma 

combinação de diferentes desenhos geométricos. Após serem pintadas elas passam resina de 

jatobá (jutaika) na superfície externa e titiva (Inga sp) na superfície interna. Nas vasilhas sem 

pintura a titiva é aplicada em ambas superfícies (Silva, 2000; Lima & Silva, 2015). 

Comparando as fontes bibliográficas sobre o material cerâmico etnográfico com o 

material arqueológico, é possível notar algumas possíveis semelhanças e diferenças. Tendo 

como exemplo, a cerâmica propriamente Asurini, identificada por Silva (2007) como tendo a 

espessura de aproximadamente 0,5 cm. Além disso, geralmente sua coloração é acinzentada e 

tem como antiplásticos mais presentes: quartzo e feldspato e seu acabamento é liso. 
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As implicações das transformações culturais nas cerâmicas arqueológicas relacionadas 

aos Asurini do Xingu tem significados relacionados à uma longa trajetória cultural no tempo. 

Assim, nenhuma performance individual pode ser entendida fora do seu contexto de prática. 

Os Asurini do Xingu passaram por muitas vicissitudes ao longo de sua história e estas foram 

apresentadas de forma breve no capítulo 3. Até que ponto essas vicissitudes se refletem em 

sua tecnologia cerâmica é algo que tentamos vislumbrar, dentro do possível, em nossas 

análises. 

Os processos de permanência e mudança nas escolhas tecnológicas além de ocorrerem 

em um certo contexto, estão intrinsicamente ligadas aos materiais que são escolhidos, às 

atividades e instrumentos técnicos.  Segundo Silva (2013:731), essas agências humanas e não 

humanas resultam em uma tecnologia que  “...para além de suas razões práticas – podem ser 

entendidas, ao fim e ao cabo, como um modo de produzir significados e relações ou, ainda, 

como uma forma de ação para (re)criação do mundo material e simbólico.”. 

Um aspecto importante que foi considerado sobre o povo Asurini é que eles são 

portadores de uma forte tradição tecnológica de produção nesse grupo (Silva, 2000). Segundo 

Silva (2013:733):  

“...no caso dos objetos cerâmicos e dos trançados existia uma 
significativa padronização tecnológica entre aqueles produzidos pelos 
artesãos mais experientes e que normalmente a semelhança entre os 
objetos era maior entre aqueles produzidos por indivíduos que viviam 
em um mesmo grupo doméstico. Por outro lado, em se tratando de 
objetos produzidos por indivíduos menos experientes e mais jovens, 
esta padronização era menos visível e se observava maior 
variabilidade nestes conjuntos. No entanto, as etapas da cadeia 
operatória e o modo como eram definidas e executadas pelos 
diferentes indivíduos – independentemente da geração e do grupo 
doméstico ao qual eles pertenciam – revelaram-se extremamente 
semelhantes, ou seja, essas práticas definiam uma tradição 
tecnológica/tradição de produção. Destas observações, verifiquei e 
concluí que, entre os Asurini, a padronização e a variabilidade dos 
conjuntos artefatuais resulta, por um lado, da dinâmica do processo de 
ensino-aprendizagem, que visa, em última instância, a reprodução de 
artefatos considerados ikatu (bonitos) e, por outro, da habilidade dos 
artesãos, que é obtida por meio de um exercício de tempo e 
dedicação.”  

 

Assim, a compreensão dos procedimentos e as escolhas tecnológicas durante o processo 

de produção permitem vislumbrar mais do que apenas percepções de materiais utilitários 

tendo em vista que esses procedimentos e escolhas são também uma forma de perceber sua 

construção de identidade e reafirmam sua visão de mundo (Müller, 1993; Silva, 2000). 



	 51	

 

3.3 A cerâmica Anumaí 
 

Os Asurini fazem a distinção entre os materiais relacionados com a ocupação de seus 

“parentes” e aqueles oriundos de seus ancestrais míticos. O critério utilizado pelos Asurini 

para classificar o material como pertencente aos seus “parentes” ou ancestrais míticos se 

baseava na identificação da espessura das paredes das vasilhas, acabamento de superfície e, 

eventualmente, sua forma e correlativa função. Os cacos cerâmicos atribuídos aos ancestrais 

míticos eram aqueles que apresentavam paredes grossas e, geralmente acabamentos de 

superfície com decoração plástica (p.ex. incisos, corrugados) (Silva et al. 2010; Silva, 2002). 

Dessa forma, segundo Silva e colaboradores (2010), os Asurini do Xingu têm suas 

próprias interpretações sobre os materiais arqueológicos encontrados em seu território e, 

especialmente, sobre as oficinas líticas e os vestígios cerâmicos que são abundantes por toda a 

T.I. Segundo eles, os vestígios cerâmicos foram feitos por Anumaí, irmã dos xamãs 

primordiais e a primeira uiratimbé - dona do mingau - que deixou o mundo dos homens por 

causa de um confronto com Tapijawara - ser sobrenatural monstruoso - que tentou afogar os 

humanos com as águas do mundo subterrâneo.  Anumaí teria jogado suas vasilhas cerâmicas 

com paredes grossas em Tapijawara para fazê-lo voltar às profundezas, sendo que estas se 

quebraram restando apenas os cacos espalhados no chão (vide Silva 2000 e 2002).  

Alguns cacos cerâmicos podem pertencer a Tauwuma que teria abandonado o mundo 

dos vivos depois que seu irmão matou seu amante – que aparecia para ela em forma de anta. 

Esses cacos são finos como os dos Asurini, porém eles só são encontrados junto à árvore do 

frutão, lugar onde Tauvuma mantinha relações sexuais com este homem-anta e lhe servia o 

mingau. Cada vez que ele consumia o mingau, o homem-anta quebrava a vasilha e Tauvuma 

precisava refazer suas vasilhas. Ao partir do mundo dos homens ela se transformou em Tauva, 

retornando apenas em momentos rituais específicos que evocam o seu espírito (Müller, 1993; 

Silva, 2002). 

Segundo observado por Silva (2007) e por observações próprias, a cerâmica de origem 

mítica dos Asurini, ou seja, confeccionadas por Anumaí, irmão dos xamãs primordiais, 

apresentam as seguintes características: espessura entre 0,8 e 2,0 cm, possuem coloração do 

acinzentado ao mais encontrado alaranjado, tem como técnica de manufatura o roletado, como 

acabamento de superfície o alisamento e sendo observado que a maior parte  dos fragmentos 
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apresentam tanto uma grande quantidade de quartzo, como também, são grandes as dimensões 

desse mineral. 

A cerâmica Anumaí tem algumas similaridades com as cerâmicas dos povos Juruna, as 

quais serão discutidas. Os Juruna são um povo falante de línguas que estão correlacionadas ao 

tronco Tupi, e são conhecidos como “Tupis impuros” (Nimuendaju, 1948; Galvão, 1979; 

Ribeiro, 1983 apud Garcia, 2012). Não há trabalhos de análise arqueométrica que sirvam de 

referência para comparações com a cerâmica do povo Juruna. Porém serão apresentados as 

semelhanças e diferenças em relação à cerâmica Asurini e a partir do trabalho de Oliveira e 

Galvão (1969). Apesar de ser possível estabelecer que as etapas de produção dos Asurini 

(Silva, 2000) são similares às dos Juruna, em campo os índios Asurini relacionaram algumas 

cerâmicas totalmente diferentes das estudadas nesse trabalho como sendo também de Anumaí. 

Apesar do foco deste trabalho ter sido sobre as cerâmicas Asurini e Anumaí, que serão 

apresentados como foram selecionadas as amostras, mas também existem na região algumas 

cerâmicas que podem ser atribuídas à diversos grupos indígenas. 

Em um estudo mais breve advindo de um trabalho de campo de 1950, Galvão (1979) no 

acampamento de Diauarun próximo ao rio Roncador-Xingu, algumas observações do autor na 

época, a cerâmica Juruna eram vasos de fundo arredondado, lados extrovertidos com 

estreitamentos na parte superior que formava a borda. As vasilhas não possuíam nenhuma 

decoração, exceto por depressões digitais nas bordas (Galvão, 1979: 69).  

  Oliveira & Galvão (1969), sintetizam as técnicas ceramistas dos Juruna, a partir de 

trabalho de campo realizado em 1967, ou seja, são cerâmicas produzidas em períodos mais 

recentes, mas que servem como referência sobre a história dessa população. Segundo os 

autores, à argila é adicionada exclusivamente “caraipé”. A constituição da base e do corpo da 

vasilha são processos de justaposição de roletes até ficar no formato desejado. A espessura, 

dependendo da dimensão do vasilhame, varia de 0,5 a 1,8 cm. 

 O cozimento da cerâmica faz com que esta adquira uma coloração ocre claro. Após o 

esfriamento da peça começa a pintura da peça. A mulher Juruna faz uso de tintas vermelha 

(composição orgânica), preta e branca (composições minerais). Os desenhos são feitos com as 

tintas preta e branca, enquanto a pintura que serve de base aos mesmos é vermelha. “Podem 

ter uma significação simbólica ou representar apenas o traçado de uma forma, cujo sentido 

seria unicamente estético” (Oliveira & Galvão, 1969: 4).  

As cerâmicas que, segundo Oliveira & Galvão (1969: 5), não possuem um significado 

especial podem apresentar-se tanto em negro quanto em branco. Quando negras elas se 
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constituem de dois ou três traços verticais ou ligeiramente inclinados, paralelos. Também 

podem apresentar-se apenas como uma faixa horizontal ou vertical, em preto ou semelhante à 

labirinto. Quando brancas elas são constituídas por pontos que ladeiam as pinturas em preto, 

formando uma faixa interrompida.  

Segundo Oliveira & Galvão (1969:6), as vasilhas possuem três formas básicas: A, B e 

C, as quais podem apresentar variações. Os vasos incluídos nessas três categorias podem 

apresentar-se com dimensões bem diversas. Para a Forma A, foram observadas quatro 

espécies que variam desde um formato levemente quadrangular até o mais arredondado. As 

vasilhas são:  

                         
Figura 9: Base – levemente arredondada, quase plana; Borda – levemente extrovertida; Bojo – levemente 

quadrangular, tendendo para o esférico; Boca – constrita; Larg. Máx. – 29,5 cm; Alt. Máx. – 23,1 cm.  

    
Figura 10: Base – arredondada; Borda – levemente extrovertida; Bojo – esférico; Boca – constrita; Larg. 

Máx. – 22,2 cm; Alt. Máx. – 14,2 cm.  
 

1	

2	



	 54	

              
Figura 11: Base – arredondada; Borda – levemente extrovertida; Bojo – esférico; Boca – constrita; Larg. 

Máx. – 34 cm; Alt. Máx. 31 cm. Este vaso difere do anterior por possuir o ombro em declive.  

                       
Figura 12: Base – plana; Borda – levemente extrovertida; Bojo – esférico; Boca – constrita; Larg. Máx. – 

17,8 cm; Alt. Máx. – 14,4 cm.  
 

Dentro da Forma B foram observadas cinco tipos de vasilhas que variam desde aqueles 

que não possuem borda até aqueles cuja borda é maior, em altura, que o corpo da peça.  

 

                      
Figura 13: Base – plana; Bojo – carenado; Boca – constrita; Larg. Máx. 25,3 cm; Alt. Máx. – 7,5 cm; dois 

aplicados bifurcados na borda, colocados em posição diametralmente oposta.  

3	

4	

5	
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Figura 14: Base – levemente arredondada; Borda – levemente extrovertida; Bojo – carenado; Boca – 

constrita; Larg. Máx. – 28,8 cm; Alt. Máx. – 9,1 cm.  

 

                         

 
Figura 15: Base – levemente plana; Borda – levemente extrovertida; Bojo – carenado; Boca – constrita; 

Larg. Máx. – 29,1 cm; Alt. Máx. – 8,6 cm.  
 

                   
 

6	

7	

8	
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Figura 16: Base – levemente arredondada, podendo algumas vezes ser plana; Borda – levemente 
extrovertida; Bojo – carenado; Boca – constrita; Larg. Máx. – 32,3 cm; Alt. Máx. – 16,5 cm.  

 

                       
 
Figura 17: Base – arredondada; Borda – levemente extrovertida e com altura semelhante ou maior que o 

bojo; Bojo – carenado; Boca – constrita ou ampliada; Larg. Máx. – 14,1 cm; Alt. Máx. – 8,2 cm.  
 

 Dentro da Forma C foram observadas apenas dois tipos semelhantes a tigelas, que 

podem ser diferenciadas pelos apliques colocados dois a dois, paralelamente em posição 

diametralmente oposta.  

 

                 
Figura 18: Base – arredondada; Bojo – meia-calota; Boca – ampliada; Larg. Máx. – 25 cm; Alt. Máx. – 

8,5 cm.  

                       
Figura 19: Base – arredondada; Bojo – meia-calota; Boca – ampliada; Larg. Máx. – 14 cm; Alt. Máx. – 6 

cm; Quatro aplicados na borda, colocados dois a dois, paralelamente, em posição diametralmente oposta.  

9	

10	

11	
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As morfologias foram apresentadas para compreender quais são as variações entre elas, 

as quais são: (1) as quatro modalidades de panelas que se enquadram na Forma A, as peças 1, 

2 e 3 costumam apresentar-se apenas com uma coloração avermelhada; (2) O vasilhame 2 

costuma ser adornado externamente, no corpo com pintura vermelha e desenhos em preto e 

branco sobre o colorido vermelho. A borda é inteiramente pintada de preto, sendo ladeada 

com pontilhado branco no lábio e no ombro. Este vaso pode apresentar-se apenas com a 

coloração vermelha e, ainda, sob a forma zoomorfa; (3) Somente os números 6 e 9 parecem 

apresentar-se com desenhos além da pintura vermelha; (4) Os demais são coloridos apenas 

com o corante vegetal ou tintas vermelhas; (5) O vaso 6, além de poder ser simplesmente 

colorido de vermelho, pode, também, ter a borda enegrecida e ladeada no lábio e no ombro 

com uma faixa descontínua, de pontos brancos; (6) O 9 costuma ser pintado interna e 

externamente com tinta vermelha, sendo a borda adornada com desenhos em preto e branco, 

tanto do lado externo quanto interno; (7) Os dois vasos, semelhantes a tigelas, que se 

enquadram na Forma C, apresentam-se sem qualquer coloração ou desenho; (8) dentro das 

Formas A e C: um assador, de forma plano circular e borda expandida ou direta, levemente 

elevada e sem qualquer decoração. 

A importância de compreender sobre essas formas é para compreender a variedade de 

acabamentos de superfície possíveis. Apesar de não ser trabalhada a morfologia das peças 

arqueológicas a compreensão sobre os grupos que ocuparam a área é fundamental. A 

comparação dessas cerâmicas será feita com as peças denominadas “Anumaí” que serão 

abordadas no próximo capítulo.  
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1.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1.1 Estratégias de pesquisa 

 

A pesquisa foi pensada de forma a ser interdisciplinar, e agregou elementos da ciência 

arqueológica, e também das exatas e naturais como: ciências de materiais, química, física e 

geologia. Após o levantamento bibliográfico sobre arqueometria alguns métodos e técnicas 

foram escolhidos dada as primeiras questões estabelecidas: É possível separar o que é 

material Asurini do que não é? Há muitas diferenças de escolhas tecnológicas entre os 

fragmentos Asurini? E os não Asurini como podem ser caracterizados arqueometricamente?  

O material foi avaliado e escolhido a partir das informações dos relatórios de campo que 

mostravam como foram as investigações dos oito sítios trabalhados nessa pesquisa (Tabela 1). 

Os dados dos relatórios continham análises visuais dos atributos macroscópicos dos dois tipos 

de classificação (Asurini e não Asurini) que foram essenciais para essa pesquisa. Também foi 

da maior importância as discussões feitas com a professora Dra. Fabíola Andrea Silva e com a 

doutoranda Lorena Luana Wanessa Gomes Garcia, para assim poder estabelecer quais 

questões eram relevantes. Essas conversas orientaram para as informações sobre a 

ancestralidade dos locais, que foi determinante para fazer o recorte e escolher os sítios. Os 

estudos prévios também foram norteadores, e ofereceram uma base para as interpretações e 

conclusões (Müller, 1992, 1993, 2003; Silva, 2000, 2005, 2009, 2011, 2013; Silva et al. 2010, 

2011; Silva & Garcia, 2015; Garcia, 2012).  

As pesquisas etnoarqueológicas apresentaram informações muito relevantes que 

geraram hipóteses sobre o processo de elaboração das vasilhas arqueológicas Asurini. Além 

disso, algumas amostras etnográficas foram incluídas na pesquisa para estabelecer 

comparações com as cerâmicas arqueológicas. Para a correlação foram utilizadas as seis 

etapas básicas: 1) seleção e obtenção de matéria-prima; 2) preparação de matéria-prima; 3) 

construção da vasilha; 4) secagem; 5) queima; 6) acabamento de superfície (Silva, 2000).  

A primeira observação dos atributos dos fragmentos foi feita de forma mais 

“paradigmática” (Araújo, 2001), ou seja, as características macroscópicas foram observadas, 

como: espessura, acabamento de superfície, tipo de queima aparente e se havia antiplástico. A 

segunda parte foi avaliar algumas distinções na pasta cerâmica de cada sítio com base na 

aplicação de experimentos de curta duração. Foram realizados testes de fluorescência de 

raios-X e também de difração de raios-X que permitiram explorar tanto as características do 

material, quanto a possível adequação dos equipamentos em termos de tempo e se respondiam 
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satisfatoriamente à pesquisa da identificação da pasta cerâmica. O objetivo dessas análises 

eram duas: ver se era possível identificar as diferenças e semelhanças das pastas do material 

cerâmico e se dava para identificar padrões entre as peças Asurini e não-Asurini (padrão por 

sítio). Além de começar a notar algumas características recorrentes, foi também possível ter 

informações sobre a temperatura das peças. 

A terceira questão, foi a escolha de outras técnicas que serviriam para identificar outras 

etapas da cadeia-operatória e técnicas arqueométricas disponíveis que serviriam para 

confirmar os resultados. A radiografia foi a técnica escolhida para observar as características 

de construção do vasilhame, a quantidade e formato dos antiplásticos, as quebras e rachaduras 

na peça. A microscopia eletrônica de varredura  e a petrografia foram escolhidas para melhor 

compreender o tipo de argila usada, o acabamento de superfície e a temperatura de queima, 

mas para amostras pontuais. E o Mössbauer para entender sobre ambiente de queima. 

Nem todas as peças passaram pelas sete técnicas, tanto por falta de necessidade como 

por encarecer demais os custos. Assim, foi possível a adequação para a utilização das técnicas 

arqueométricas para questões mais focadas, e que seguem um modelo de estudo da etapas da 

cadeia operatória baseado nos trabalhos realizados sobre tecnologia cerâmica já discutidos 

(p.ex. Dobres & Hoffman, 1994 & 1999; van der Leeuw, 1993; Schiffer & Skibo, 1987, 1997; 

Schiffer ,1992; Schlanger & Sinclair, 1990). 

 

 

1.2 Materiais 

 

O estudo macroscópico não exigiu preparação de amostras e foi realizado em todos os 

fragmentos analisados pelas diversas técnicas arqueométricas utilizadas nesse trabalho. Os 

378 fragmentos estudados foram escolhidos de forma amostral. Como o contexto de 

deslocamentos e ocupações na região do Médio Xingu ainda é pouco conhecido, as amostras 

foram escolhidas tendo em vista que seria um desafio, pois foram apoiadas nas informações 

ainda bastante genéricas da região da Bacia do Xingu. 

Assim as peças foram separadas de acordo com classificação: (1) Asurini; (2) Anumaí, 

cerâmicas não Asurini. A denominação Anumaí foi baseada nos relatos já explicados no 

capítulo anterior, que mostrou que para os Asurini, a cerâmica que não é similar à de seus 

parentes é assim chamada.  

Os atributos cerâmicos que foram escolhidas para servirem como diferenciadores entre 

as cerâmicas foram: espessura, acabamento de superfície, tipo de queima aparente e se havia 
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antiplástico. Para a cerâmica Asurini, a espessura tinha que variar de 0,5 até 0,8 cm, ter uma 

superfície alisada, ter queima oxidante ou semi-oxidante, e os todos os antiplásticos 

encontrados eram visualmente similares a serem naturais da fonte. Alguns exemplos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível notar que essa cerâmica do sítio Itapemuu 

tem uma espessura de 0,7 cm, e apresenta quartzo e 

feldspato bastante evidentes. Sua queima 

provavelmente foi oxidante, baseado nos estudos 

etnoarqueológicos. No entanto, sua coloração é 

acinzentada, o que poderia sugerir uma queima 

redutora, mas sua mudança de coloração pode estar 

mais relacionada com a intensa utilização do 

vasilhame no fogo (Skibo, 1992). 

Figura 20- Corte transversal em uma amostra Asurini. 
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Figura 21- Variações mais comuns das amostras Asurini com espessuras entre 0,5 e 0,9 centímetros. 
	

Figura 22- Cerâmica arqueológica da esquerda e etnográfica da direita. (Foto: Lorena L. W. G. 
Garcia). 
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A cerâmica Anumaí foi escolhida baseado nas conversas com a professora Dra. Fabíola 

Andrea Silva e com a doutoranda Lorena Luana Wanessa Gomes Garcia, além dos 

levantamentos bibliográficos já apresentados. Essa cerâmica tinha como características 

principais: geralmente a coloração era avermelhada, algumas um avermelhado-escuro ou mais 

acinzentadas (como na figura 25), ter uma espessura mais grossa que variava de 0,8 a 2,3cm, 

ter um alisamento na superfície interna e externa e ter antiplásticos naturais da fonte argilosa. 

Nem todos os fragmentos eram diagnósticos, ou seja, uma borda, uma parede carenada, etc. 

Na realidade foram escolhidas uma minoria de fragmentos diagnósticos justamente para dar 

igual peso na análise, pois a maioria das cerâmicas na T. I. Koatinemo são paredes sem 

características diagnósticas. Como a arqueometria possibilita essa atitude, e também de 

analisar peças menores de 2,5 cm, essas peças não foram deixadas de lado e podem ter 

informações muito relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23- Corte transversal em uma amostra Anumaí. 

 

A cerâmica Anumaí tem 

espessura entre 0,8 e 2,3 cm, 

possui coloração do acinzentado 

ao mais encontrado alaranjado, 

tem como técnica de manufatura 

o roletado, como acabamento de 

superfície o alisamento e a 

maior parte  dos fragmentos 

apresentam uma grande 

quantidade de quartzo. Figura 24- Exemplo de um fragmento Anumaí. 
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Essa primeira seleção das cerâmicas classificadas como similares foi orientada apenas 

por análises visuais. Desse modo, foi possível perceber que existia uma grande quantidade de 

pequenas variações como de movimento de pasta, tamanho dos grãos, grande variações de 

espessuras. A primeira comparação que é possível ser feita em relação à cerâmica Juruna, em 

termos gerais foi: as espessuras são grossas também e ser feita pela técnica de construção do 

roletado. A aparente falta de banho ou engobe, que foi relatada por Oliveira e Galvão (1969), 

pode ser devido a degradação da superfície ou mesmo poderia não existir nas peças, mas é 

difícil de perceber em escala macroscópica tal ponto.  

Como a maior parte das coletas foram de superfície na etapa de campo, as amostras 

escolhidas para este trabalho tinha uma mesma base de comparação em relação à estratigrafia. 

No entanto, no sítio Kuatinemo (KTM1) apenas 14 peças eram de superfície. Assim dadas as 

características visuais similares entre as de nível 3, essas foram as escolhidas. Como o sítio 

Kwatinemu Velho8 foi um dos poucos que foi escavado em vários níveis, as peças similares à 

Anumaí foram escolhidas também até o nível 3, que tem uma datação por carbono 14 de 

aproximadamente 1828. Abaixo está uma tabela que mostra os níveis escolhidos e algumas 

características da etapa de campo. 

																																																								
8	Nas radiografias e difração de raios X as peças escolhidas de ambos os sítios eram do nível 3 para ficar visível 
quais seriam as possíveis semelhanças entre elas.	

Figura 25- Variações mais comuns das amostras Anumaí com espessuras entre 0,9 e 2,8 centímetros. 
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1.2 Métodos 

 

Esta parte do trabalho além de apresentar os métodos utilizados mostrará também parte 

dos resultados para assim demonstrar algumas das potencialidades das técnicas 

arqueométricas. Apesar de não ser possível escolher as técnicas baseado somente em 

Sítio Sigla Coleta Profundidade Terreno 
Níveis 

escolhidos 
TPA 

Kuatinemu KTM1 

PT1 

(1/2/3/4/5/6/7) 

Superfície 

50 cm Terraço 
Nível 3 

 
P 

Avatikirera KTM2 Superfície 10 cm Terraço Superfície P 

Kwatinemu 

Velho 
KTM3 

PT1/ 

Superfície 
40 cm Terraço Superfície/1/2/3 P 

Itapemuu KTM4 Superfície 40 cm Terraço Superfície P 

Taiuviaka KTM6 Superfície 14 cm Terraço Superfície NI 

Kumanuyka KTM9 
Superfície / 

Col. Aleatória 
40 cm 

Topo 

de 

morro 

Superfície P 

Ipukui KTM13 Superfície 
Col. de 

Superfície 
Terraço Superfície P 

Myrina KTM17 

Superfície/ 

Sondagens (1/ 

2) 

10 cm 

Topo 

de 

colina 

Superfície P 

Legenda: PT: Poço teste/ P: presença de terra-preta arqueológica/ NI: não identificado/ TPA: Terra-preta 

arqueológica 

Tabela 1: Informações sobre a etapa de campo e as amostras. 
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vantagens e desvantagens gerais, esse trecho da dissertação pretende incentivar a utilização 

dessas ferramentas científicas.  

A seleção de qual equipamento utilizar tem que ser discutida com profissionais da área 

e ser apoiada em fundamentação teórica. No entanto, compreender a fundo quais são as 

questões que precisam ser respondidas é o principal guia para os trabalhos nesse campo de 

estudo. Além disso, deve-se ter em conta quais equipamentos estão disponíveis tanto em 

termos de ser viável sua utilização, qual o custo, e também a agenda. Além da etapa da 

seleção é importante discutir os resultados com profissionais da área.  

Barclay (2001:3) destaca alguns questionamentos importantes para levar em conta nos 

trabalhos que incluem análise arqueométrica: 

- Os fragmentos devem ser preparados ou coletados de alguma forma especial pelos 

arqueólogos? 

- Quantas amostras serão necessárias, e elas serão reutilizáveis? 

- As técnicas serão destrutivas ou causarão somente algum dano? Quanto dano? O teste 

analisará a parte interna da cerâmica, sua superfície ou apenas um pequeno ponto? 

- Quanto tempo levará para obter os resultados? Quais são os prováveis atrasos? 

- Os resultados serão dados brutos ou já interpretados? 

- Quais são as limitações da técnica? O que não pode nos dizer? 

 

Uma escolha ideal de análise deveria usar várias técnicas científicas e arqueológicas, 

como foi discutido no Capítulo 2. As sete técnicas escolhidas serão apresentadas de forma a 

deixar mais claro como podem ser úteis em estudos cerâmicos para a Arqueologia. 

1.2.1 Fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) 

 

 

A análise por Fluorescência de Raios X por dispersão de energia (EDXRF) é uma 

técnica não destrutiva e instrumental multielementar e simultânea. Esse método quali-

quantitativo baseia-se na medição das energias e intensidades dos Raios X característicos de 

cada elemento químico (número de Raios X detectados por unidade de tempo) (Nascimento 

Filho, 1999; Ikeoka, 2014).  

Os raios X emitidos por tubos específicos com uma fonte, excitam os elementos 

químicos presentes em uma amostra, se o raios X primário tiverem energia o suficiente para 

arrancar os elétrons internos, estes serão ejetados do interior dos níveis de energia dos átomos. 
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Como resultado os elétrons dos níveis mais afastados realizam um salto quântico para 

preencher a vacância nesta transição eletrônica (do estado quântico superior para o inferior) 

há emissão de radiação. Esta radiação é característica de cada elemento químico e cujas 

quantidades medidas estão relacionadas com a concentração do elemento na amostra (Curado, 

2012; Stuart, 2007). 

  A figura 26 mostra que um raio X de energia Ka é produzido a partir de uma transição 

de um elétron da linha L para a linha K, enquanto que um raio X  Kb é produzido a partir de 

uma transição de um elétron da linha M ou N para uma linha K, e assim por diante com as 

outras linhas. 

 

Figura 26 – Esquema de decaimento com emissão de radiação (Stuart, 2007). 

 

Dentre as vantagens dessa técnica para a caracterização arqueológica está no fato de não 

ser destrutiva, o que não causa danos ao objeto e pode não necessitar de preparação de 

amostra. Além disso, por utilizar um sistema portátil e ter possibilidade de realizar medidas 

rapidamente torna-se muito mais prático e simples a aquisição dos dados em laboratório ou in 

situ. Dentre as desvantagens, há uma limitação na identificação de elementos químicos devido 

às baixas concentrações. E também na determinação de elementos de terras rara (elementos 

traço) que devido à sobreposição destes com elementos majoritários e minoritários existentes 

no material dificulta a identificação destes. 

As análises foram realizadas no Instituto de Física da USP (IFUSP), no Laboratório de 

Arqueometria  que é dirigido pela Profa. Dra. Marcia Rizzutto.  

O sistema (figura 27)  é formado por um mini tubo de raios X com ânodo de prata (Ag) 

da empresa Amptek®. O detector utilizado no sistema é um XR-SDD (Silicon Drift Detector) 

com resolução de 125eV na determinação do Ka do Fe. O feixe de irradiação na amostra é de 

~3 mm de diâmetro. A distância entre a amostra e o tubo de raios X foi em torno de 1 cm. 
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Para amostras com espessuras muito finas, haviam grandes variações na taxa de contagem, 

por isto a variação na distância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medidas foram feitas com tensão de 30kV e corrente de 20 mA por 100 segundos 

cada ponto na amostra. Em cada objeto foram escolhidos quatro pontos na pasta cerâmica 

para caracterizá-la, para depois ser feita a média entre os resultados. Para monitorar o sistema 

durante as várias medidas realizadas foram usados dois padrões: um para calibração de 

energia chumbo (Pb) e um “Buffalo River Sediment” para ter referências dos valores 

quantitativas referenciados. 

Nesta etapa serão apresentados os resultados das caracterizações arqueométricas por 

EDXRF das cerâmicas estudadas, e serão discutidas as possíveis separações em grupos ou 

classes destas cerâmicas. Os elementos minoritários (p. ex. fósforo (P), enxofre (S), cloro 

(Cl), bário (Ba), cromo (Cr), zinco (Zn), zircônio (Zr), rubídio (Rb), estrôncio (Sr), manganês 

(Mn), cobre (Cu), titânio (Ti), vanádio (V), níquel (Ni) e cádmio (Cd)) foram essenciais na 

identificação das semelhanças entre as cerâmicas, porém sem a análise de elementos traço e 

comparação com fontes argilosas não é possível determinar com precisão a região de onde 

veio a argila das peças (Pollard, 2007).  

Assim, a finalidade na elaboração das análises sobre matéria-prima deste mestrado não 

é para revelar as localidades específicas de retirada das fontes argilosas. Em vez disso, o 

objetivo é entender quantos tipos diferentes de argila estavam disponíveis, quais eram suas 

Figura 27 – Arranjo experimental fixo do sistema de XRF portátil do IFUSP. 
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propriedades em comparação umas com as outras e quão consistentes ou variáveis são as 

propriedades das cerâmicas dentro de cada assentamento. 

As análises por fluorescência de raios X feitas foram capazes de determinar os 

elementos majoritários e minoritários presentes nas amostras cerâmicas. A composição das 

matérias-primas pode ser usada para entender de forma geral a similaridade das cerâmicas e 

assim estudar trocas e relações humanas. Os resultados mostram que foi possível fazer análise 

de correspondência, análise de componentes principais e análise discriminante.  Essas análises 

baseadas na detecção das diferenças nas características sedimentares possibilitam testar  as 

divisões que foram possíveis de estabelecer e a precisão das distinções entre os conjuntos 

artefatuais. 

Por meio das análises de fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) 

em 378 fragmentos cerâmicos arqueológicos da T. I. Koatinemo. O exemplo típico de 

espectros XRF são apresentados na figura 28 onde são indicados os elementos químicos 

identificados e as respectivas intensidades. 

A eficiência do sistema é desigual para os elementos químicos, ou seja, tem uma alta 

eficiência para o ferro e baixa para alguns elementos importantes como alumínio e silício. 

Visto que a cerâmica é um alumino silicato e a intensidade do pico de Al e Si fica baixa no 

espectro esse ponto  pode ser um problema para discutir sobre esses ou outros elementos de 

números atômicos menores que 4. 

Figura 28 – Exemplo de espectro de fluorescência de raios X de uma amostra Asurini. 

 

Para facilitar a leitura das diferentes análises estatísticas é proposta uma legenda para as 

identificações das cerâmicas Asurini e Anumaí. O círculo vazado representa as amostras 

Asurini, o círculo cheio as não Asurini e o quadrado para o sitio KTM6 que apresenta apenas 

peças Asurini. As diferentes colorações estão relacionadas aos diferentes sítios: Kuatinemo 

(KTM1), Avatikirera (KTM2), Kwatinemu Velho (KTM3), Itapemuu (KTM4), Taiuviaka 

(KTM6), Kumanuyka (KTM9), Ipukui(KTM13) e Myrina (KTM17). 
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 Figura 29 – Esquema de nomenclatura para as peças Asurini e Anumaí de cada sítio. 
 

 

I.   A pasta cerâmica 

Foram determinados os elementos silício (Si), ferro (Fe), potássio (K), cálcio (Ca), 

fósforo (P), enxofre (S), cloro (Cl), bário (Ba), cromo (Cr), zinco (Zn), zircônio (Zr), rubídio 

(Rb), estrôncio (Sr), manganês (Mn), cobre (Cu), titânio (Ti), vanádio (V), níquel (Ni) e 

cádmio (Cd). 

A análise de componentes principais (PCA)9 feita com os elementos majoritários 

(silício, cálcio e potássio) mostrou na figura 29 que de modo geral todas as amostras 

cerâmicas são bastante similares em relação à estes elementos. Assim, apesar de não existir 

uma separação tão evidente, é possível perceber que no quadrante superior direito o sítio 

Taiuviaka (KTM6) está mais isolado. Os sítios Kwatinemu Velho (KTM 3), Kumanuyka 

(KTM9) e Myrina (KTM17) apresentam alguma similaridade, assim como os sítios 

Kuatinemo (KTM1), Itapemuu (KTM4) e Ipukui (KTM13). O sítio Avatikirera (KTM 2) 

apesar de apresentar uma concentração maior no quadrante superior esquerdo, configura-se 
																																																								
9 A análise dos componentes principais – PCA (do inglês Principal Componente Analysis) é um método que visa 
a redução, eliminação de sobreposições e a escolha das formas representativas de dados a partir de combinações 
lineares das variáveis originais. Dessa forma, esse tipo de análise estatística é um dos métodos de múltiplas 
variáveis mais simples, e que transforma variáveis discretas em coeficientes descorrelacionados.  Assim as 
principais etapas são: cálculo das médias dos dados obtidos e que depois é subtraída de cada valor dos dados a 
média calculada. Será então calculada a matriz de covariância, utilizando essas subtrações, para calcular os 
autovetores e autovalores. Por ultimo a matiz é organizada de modo que os valores mais significativos são 
dispostos de forma decrescente, criando então uma lista dos valores mais importantes até os menos significativos 
(Vasconcelos n.d; Viana & Pereira n.d.). 
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como o sítio mais disperso de todos.  

Figura 30 – Gráfico PCA para as amostras analisadas levando em conta os elementos majoritários: cálcio, 
potássio e silício. 

 

A figura 30 mostra uma nova separação por PCA, mas dessa vez tendo como 

separadores os elementos minoritários: bário, cromo, cobre, cádmio, zinco e zircônio. Esses 

elementos foram escolhidos por possuírem indicações de serem bons separadores de grupos 

de fontes argilosas diferentes e por suas características geoquímicas, por exemplo o cobre, 

cromo e especialmente o zircônio são estáveis geoquimicamente, portanto excelentes 

separadores. Afinal, a estabilidade é muito importante nesse contexto de floresta tropical que 

gera uma maior instabilidade química e intemperismo que outros climas o que poderia alterar 

as composições químicas das peças.  

A figura 30 apresenta o gráfico PCA com estes elementos e indica dois grandes grupos: 

os sítios da área do rio Ipiaçava Kuatinemo (KTM 1), Avatikirera (KTM2), Kwatinemu Velho 

(KTM3) e Taiuviaka (KTM6) juntos e do outro lado um grupo com dos sítios Kumanuyka 

(KTM 9), Ipukui (KTM13) e Myrina (KTM17). O sítio Taiuviaka o KTM 6 aparece mais 

isolado. Essas separações indicam que algumas questões que podem ser por diversidade 
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geológica ligado aos rios Ipiaçava e Piranhaquara, porém essa hipótese não explica todas as 

concentrações ou dispersões das amostras, que serão discutidos no capítulo de Discussão. 

  

 

 

 

II. Divisões dos conjuntos artefatuais cerâmicos  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 – Gráfico PCA para as amostras analisadas levando em conta os elementos: bário, cromo, 

cobre, cádmio, zinco e zircônio. 
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A análise de correspondência (AC)10 apresentou a melhor separação dos grupos, porém 

com uma maior dispersão nos sítios Ipukui (KTM13) e Myrina (KTM17) , e especialmente no 

sítio Kumanyka (KTM9).  

 
Figura 32 – Gráfico AC para as amostras analisadas levando em conta os elementos: bário, cobre, 

zinco e zircônio.  
 

 

 

 

 

 

																																																								

10 Análise de Correspondência (AC) analisa a correspondência entre as variáveis a partir dos princípios 
geométricos que representam dentro do Espaço Euclidiano as distâncias entre os pontos, linhas e/ou colunas 
resultantes da associação entre as variáveis de uma tabela. Essa análise estatística parte de uma matriz de dados 
representados por uma Tabela de Contingência e converge para um gráfico que exibe as linhas e as colunas da 
matriz como pontos de um espaço vetorial de dimensão menor que a original, de maneira a estabelecer relações 
entre linhas, colunas, e entre linhas e colunas, que possam ser interpretáveis (Alves et al. 2007). 
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II. Implicações para o estudo com EDXRF 

 

A fluorescência de raios X fornece uma maneira rápida e fácil de medir 

quantitativamente a composição elementar de matérias-primas. Apesar de não ser possível 

detectar e analisar todos os elementos com esta técnica (números atômicos mais baixos como 

4 ou menor), os elementos principais na maioria dos materiais pode ter uma medida bastante 

precisa.  

Assim, após observadas as variações das separações estatísticas feitas em termos de 

fontes argilosas entre as amostras arqueológicas, pode-se perceber por esta técnica que 

existem no mínimo três fontes diferentes: (1) sítio Taiuviaka, o KTM6 (próximo ao Rio 

Ipiaçava); (2) sítios Kuatinemo (KTM1), Avati Kirera (KTM2), Kwatinemo Velho (KTM3) e 

Itapemuu (KTM4) que estão ao longo do rio Ipiaçava; (3) sítio Kumanuika (KTM9), o Ipukui 

(KTM13) e o Myrina (KTM17)  que estão ao longo do Piranhaquara. Na realidade, como 

podem existir grandes variações de composição química dentro de uma mesma fonte argilosa, 

essas análises são parciais e mostram divisões de quais coletas de argila que foram realizadas 

em locais diferentes, talvez fontes mais distante umas das outras. Considera-se ainda que as 

fontes estavam relativamente próximas das aldeias em cerca de 1 a 7 km, como 

frequentemente ocorre em casos etnograficamente conhecidos (Arnold, 1985:50).  

A técnica de fluorescência de raios X seria mais efetiva para estabelecer a quantidade de 

fontes argilosas se as regiões estudadas possuíssem uma geologia diversa, por exemplo, 

regiões metamórficas, ígneas e sedimentares. Como essa região do Complexo Bacajá é 

bastante homogênea e sedimentar, as amostras apresentaram grande semelhança. Levando em 

consideração que quanto mais distante dos rios for a fonte argilosa menor será o nível de 

diversidade dos minerais e argilominerais, como já apresentado no capítulo 2, o sítio mais 

distante dos grandes e pequenos rios, o Taiuviaka (KTM6), é por essa razão, o que se 

comporta de forma mais homogênea e diferente.  
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1.2.2 Emissão de raios X induzida por partículas (PIXE)  

 

 

A principal diferença do método anterior de Fluorescência de Raios X e o método 

PIXE está baseado no projétil incidente, onde no XRF usa-se um feixe de raios X e no 

PIXE utiliza-se um feixe de partículas de um acelerador para excitar  os átomos da 

amostra e provocar a emissão da radiação características dos elementos químicos 

presentes. Esse fator tem um impacto importante para os resultados, pois há uma alteração 

na energia do feixe e na profundidade que atinge (Curado, 2012). Ou seja, no caso do 

feixe de raios X remos uma maior penetração da na amostra do que com o PIXE que é 

somente superficial. 

O sistema de feixe externo do Laboratório de Análises de Materiais por Feixes 

Iônicos (LAMFI-USP) esta conectado ao porta-amostras que possui um sistema 

robotizado. Este sistema faz uma varredura da peça da ordem de alguns mm quadrados 

para  fornecer um mapa elementar, da superfície analisada. Podemos entender este mapa 

elementar com um escaneamento com feixes iônicos criado pelo ajuste que foca 

automaticamente e gera um mapeamento 3D da superfície da amostra.  
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Cada ponto foi irradiado durante 15 segundos com um tempo total de medição foi 

de 12 horas para uma área de aproximadamente 30mm x 25mm. Foi utilizado um feixe de 

prótons de aproximadamente 2.4MeV medido na superfície da amostra. O tamanho do 

passo selecionado para a varredura da amostra foi de 1 mm de largura, gerando um total 

de 805 espectros de análises dos pontos. O detector de raios-X é de Si-PIN (resolução de 

145 eV FWHM @ Fe-ka, e 12 µm de espessura da janela de berílio) e foi utilizado para 

obter os espectros de raios-X de energia característica para cada ponto medido.  

O resultado da análise de apenas uma peça teve um caráter experimental para saber 

se era possível atingir a superfície e perceber os as pinturas que existem na superfície da 

peça (fig. 34). É possível notar na figura 35 que o equipamento conseguiu reconstituir 

muito bem a topografia da peça. No entanto, não foi possível perceber os desenhos, pois 

foi a uma profundidade maior.  

Figura 33- Arranjo robótico PIXE durante a análise de uma amostra Asurini. 
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 Figura 34 –  Imagem 3D da superfície da amostra e da superfície topográfica da amostra 

onde a coloração vermelha indica maior altura e as regiões azuis menor. 
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A figura 36, mostra mapas elementares feitos pela técnica para melhor entender a 

distribuição dos elementos químicos na região um pouco abaixo da superfície de uma 

cerâmica Asurini. Os resultados mostram que mesmo com algumas diferenças topográficas, 

as análises conseguiram deixar claro que a superfície não é homogênea. O grau de 

profundidade que esse equipamento atinge também ficou claro, pois mesmo com uma pintura 

existente no topo, os raios X penetraram abaixo da superfície. Quantidades como do cálcio 

estão muito mais altas do que o esperado, assim como as do ferro estão mais baixas. Dessa 

forma, essa análise serviu mais como uma forma de avaliar a heterogeneidade da pasta 

cerâmica, e entender como o equipamento funciona. 

 

 
 

Figura 35 - Mapas elementares da área de 30 mm de largura de 25 mm da peça cerâmica. A imagem mostra uma 
reconstrução digital da área mapeada para comparações. 
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1.2.3 Difração de raios X (XRD) 

 

A análise de Difração de Raios X é uma técnica que necessita analisar superfícies 

planas, dificultando a análise de material cerâmico diretamente. Desta forma para as análise 

de XRF foram preparadas amostras em pó de alguns pedaços dos fragmentos cerâmicos de 

um modo destrutivo. Esse método também pode ser utilizado apenas como qualitativo ou 

pode-se fazer cálculos de Rietveld para se obter valor de modo quantitativo os minerais 

presentes nas amostras A análise é feita estudando a estrutura cristalina dos minerais que 

apresentam espaçamentos uniformes entre os átomos e que causam um padrão de 

interferência das ondas presentes em um feixe incidente de raios X com os planos cristalinos e 

difrata-os em muitas direções específicas.  

Identificar todos os constituintes minerais de argila não é uma possibilidade real11, pois 

a cerâmica é uma substância com muitos minerais (por exemplo a sílica na figura 36). Essa 

complexidade de composição somada ao fato da maioria dos minerais darem múltiplos picos 

de difração, faz com que seja muito difícil de identificá-los (Rice, 1982). Além do fato que as 

condições atmosféricas e micro ambientes gerados durante o processo de queima na 

fabricação da peça podem causar alterações nos minerais e assim diversos resultados na 

cerâmica queimada (Shepard, 1968). 

Figura 36 – Exemplo de difratograma de um padrão de sílica.  

																																																								
11	Dadas as grandes quantidades de quartzo e minerais nas amostras, apenas as informações mais importantes 
foram ressaltadas nos difratogramas.	
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Dentre as vantagens dessa técnica para a caracterização é ser um dos poucos métodos 

com potencial para identificar os constituintes minerais das amostras, porém esta técnica 

possui um potencial ainda maior na identificação de um pequeno número de minerais que 

foram alterados em uma argila ou uma cerâmica queimada. Além disso, a comparação entre 

os diferentes difratogramas obtidos, podem indicar a alteração de alguns minerais e assim dar 

uma faixa das possíveis temperaturas de queima e também sobre a escolha de fontes argilosas.  

Como desvantagem está a grande demora, pelo menos de 40 minutos até aproximadamente 

duas horas para a aquisição e boa resolução dos dados, mas isso está totalmente 

correlacionado com o equipamento escolhido e se tem alta sensibilidade na captações e 

processamento dos dados.  

 As análises foram realizadas no Instituto de Física da USP, no Laboratório de 

Cristalografia que é dirigido pela Profa. Dra. Marcia Fanttini.  

A difração de raios X (XRD) foi utilizada para identificar a mineralogia da matriz de 

argila, de  60 amostras selecionadas. Essas análises foram realizadas com um difractômetro 

Bruker D8 Advance (fig. 37), que utiliza um feixe de radiação Ka de cobre (λ=1.54051 Â). As 

condições de trabalho de 40 kV e 30 mA, em temperatura ambiente, com tempo de integração 

de 3 segundos em suporte rotativo, com passo angular de 0,05 graus. Os difratogramas são de 

angulação de 5-70° (2θ), e foram interpretados usando o programa DIFFRAC SUITE EVA 

fornecido pela Bruker com banco de dados JCPDS-ICCD versão 2003. Além desse, foi 

utilizado também os softwares MATCH! e ORIGIN para as imagens nesse trabalho. As 

amostras (fig. 38) foram trituradas em um pilão de ágata para obter um pó policristalino com 

um diâmetro inferior a 30 µm. Para evitar as alterações de terra pós-deposicionais, as 

superfícies mais externas dos fragmentos foram removidas. 

Foram 56 fragmentos cerâmicos arqueológicos da T. I. Koatinemo, 3 amostras 

etnográficas produzida pelos índios Asurini do Xingu e 1 argila coletada aleatoriamente na 

mesma fonte argilosa utilizada pelo grupo indígena. 
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Figura 37 – Fotografia do sistema de XRD e do suporte de amostra do sistema de XRD Laboratório de 
Cristalografia da USP coordenado pela Prof. Marcia Fantini. 

 

Para obter informações quantitativas das fases mineralógicas, as análises dos padrões de 

pó foram realizadas utilizando a abordagem do refinamento multi-fase Rietveld (Rietveld, 
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1969). A busca pelos CIF das estruturas cristalinas de quartzo, hematita e dos 

aluminossilicatos (montmorilonita, ilita e caulinita) foram realizadas na base de dados ICSD 

(ICSD, 1999). Os vários parâmetros instrumentais foram refinados, e todas as refinações 

foram realizadas usando o suíte de software TOPAS. 

Após tentar o Método de Rietveld, foi possível verificar que não seria um bom modo de 

análise, pois os resultados apresentaram-se bastante heterogêneos em termos de minerais 

minoritários. Assim, quantificar não seria a melhor forma de analisar, portanto foi escolhida 

um método recente para analisar estatisticamente os resultados de difração, utilizando a 

análise por componentes principais (PCA). Baseado no trabalho de  Holakooei e 

colaboradores (2014) as peças foram comparadas dentro da angulação de 8º a 40º (2θ), e 

todos esses resultados serão apresentados na discussão dos resultados. 

 

1.2.4   Radiografia 

 

Esta técnica cria uma imagem em um chapa sensível à quantidades variáveis de 

transmissão de raios X  de comprimento de onda de 10−7 – 10−11 m. A cerâmica estudada 

fica entre o tubo de raios X e a chapa sensível, e alterações da tensão que podem ser aplicadas 

existe uma mudança no espectro de energia dos raios X que são produzidos. Esta alteração 

pode fazer com que os raios penetrem mais ou menos profundamente e diferencie as 

densidades das composições dos materiais. Enquanto que na modificação da corrente pode 

alterar a taxa de produção de raios X, e dessa forma, afeta principalmente o tempo de 

exposição necessária à radiação (Curado, 2012).  

As radiografias foram realizadas no Laboratório de Dosimetria do Departamento de 

Física Nuclear da Universidade de São Paulo dirigido pelo Prpf. Dr. Paulo Costa. O sistema 

utilizado consiste em um tubo de raios X Philips MG 450 com intervalo de tensão (variável) 

de 20 a 420 kV e corrente (variável) de 0 a 15 mA.  O sistema de raios X também tem um 

software próprio que processa as imagens das radiografias, no qual é realizado a primeira 

alteração na escala de cinzas da imagem formada na chapa. Além desse software, o Photoshop 

também foi utilizado para deixar mais evidente as diferentes densidades dos resultados. Não 

houve preparação de amostra, e este é um método não destrutivo. As variações de tensão 

foram entre 50, 80 e 120 KV e corrente de 3mA, e foram utilizadas os resultados que melhor 

mostravam os antiplásticos. Ao todo foram analisadas 64 amostras. 
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A radiografia é utilizada por arqueólogos desde a década de 1930 (Magalhães, 2015), 

após avanços significativos, atualmente pode ser utilizada para estudar uma variedade de 

características de cerâmicas arqueológicas que por sua vez resolvem um amplo espectro de 

questões para a arqueologia e estudos afins de cultura material. Alguns dos resultados que 

podem ser relevantes no estudo sobre tecnologia cerâmica como entender a manufatura da 

peça, ao observar por exemplo: se foi feita com roletes ou outra técnica, quais os tamanhos e 

como é a junção desses roletes, a morfologia, e os tamanhos maiores de 0,0625 mm dos  

antiplásticos e temperos presentes informações de qual mineral está presente, tamanho e 

forma dos poros, fraturas ocasionadas pelo antiplástico ou no processo de secagem ou 

queima, textura e espessura da pasta cerâmica (Carr, 1990).  

As vantagens são poder identificar essas diversas características mencionadas, e poder 

usá-las para correlacionar as peças que teriam uma mesma origem, seja de fabricação ou 

outros pedaços da mesma peça, identificar os métodos de fabricação, avaliar melhor a função 

do vasilhame, para auxiliar na petrografia, identificar alterações pós-deposicionais. Dentre as 

desvantagens está em ter uma peça com uma densidade alta e não conseguir identificar os 

antiplásticos, como será apresentado na discussão. 

Como existiu uma variação muito grande em termos das tonalidades de cinza entre as 

peças e algumas com muitos antiplásticos ficou inviável a comparação por esse parâmetro. As 

figuras abaixo mostram como foi a quantificação dos antiplásticos maiores e menores pelo 

software FIJI. Após a quantificação das áreas dos antiplásticos foi calculado as áreas totais 

que foram então subtraídas para saber qual a porcentagem que cada um ocupava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38- Amostras Anumaí radiografadas. A amostra da direita está com filtro do software FIJI e as 
marcações de onde estavam os quartzos maiores. 
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Figura 39- Amostras Anumaí no processo de binarização e threshold para a quantificação da 
áreas de todos os grãos de quartzo. 

Tabela 2: apresenta a quantidade e tamanho das áreas dos grãos de antiplástico. 
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1.2.5   Microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de energia 

dispersiva (MEV-EDS) 

 

A análise SEM-EDS teve a principio o objetivo de determinar a composição química da 

argila realizada em áreas sem inclusões (Tite et al. 1982). A Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EDS) é uma técnica que possibilita determinar os elementos químicos através da 

análise da energia dos raios X emitidos por uma amostra quando esta é bombardeada com um 

feixe de elétrons ou raios X. Assim a análise geoquímica semi-quantitativa foi realizada 

utilizando a espectrometria de raios X dispersiva de energia baseada no microscópio 

eletrônico de varredura (SEM) em amostras cortadas transversalmente e polidas.   

As peças foram feitas e analisadas na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) 

pelo prof. Dr. Rafael Salomão e pelo técnico Wagner Correr.  

As duas peças cerâmicas analisadas foram: uma Asurini e uma Anumaí do Sítio 

Itapemuu (KTM4). Primeiro elas foram cortadas em uma cortadeira de precisão (Isomet 1000, 

Buehler, Alemanha). As amostras foram então colocadas pela primeira vez em resina epóxi 

para depois serem suavizadas e polidas. Finalmente, aplicou-se um revestimento fino de 

carbono evaporado de quase 20 nm de espessura para tornar as amostras condutoras. A fim de 

evitar danos causados pela morsa da cortadeira, a peça foi envolta em gaze. A seguir, a 

amostra foi embutida em resina epóxi de cura a frio. Finalmente, procedeu-se com preparação 

materialográfica padrão, iniciando-se com lixas de granulometria decrescente (400, 600, 800, 

1200) e polimento com alumina 3µm e 1µm. Suprimiu-se o uso de lixas com granulometria 

menor (p. ex. 120, 200) a fim de evitar a remoção de grãos cerâmicos maiores visíveis na 

seção transversal da amostra. Antes de ser analisada no microscópio eletrônico de varredura 

(MEV), a amostra foi imersa em água deionizada e limpa em banho de ultrassom, seguido por 

evaporação de carbono (Q150R, Quorum Technologies, Reino Unido).   

As análises foram realizadas usando um microscópio eletrônico de varredura Jeol JSM 

5800-LV equipado com um detector de raios X Oxford Instruments DCL7849 para micro-

análise, com uma tensão de aceleração constante de 15 kV. Essas análises foram realizadas 

com uma ampliação relativamente baixa (700 X) em áreas de aproximadamente 20 x 50 mm, 

nas mesmas condições para cada uma das amostras para comparar melhor os dados químicos.  

Os detectores de EDS permitem analisar a presença de elementos com número atômico 

maior que 5 (Boro) e menor que 92 (Urânio), em quantidades mínimas próximas a 1% em 

massa, podendo chegar a 0.1%. No MEV, a EDS pode inclusive ser usada para análises semi-

quantitativas dos elementos. Além disso, o controle preciso do feixe de elétrons permite 
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mapear com grande precisão a distribuição dos elementos em uma área de interesse.   

Para análise da cerâmica Anumaí, foi utilizado um detector de EDS tipo SDD (silicon 

drift detector) modelo Apollo X de 10mm² (EDAX, EUA) instalado em um MEV modelo 

INSPECT F50 (FEI, Holanda). Além da obtenção de imagens por elétrons-retroespalhados, 

foi feita análise de mapeamento de elementos por EDX. Para análise da seção transversal 

próxima à superfície externa da cerâmica, foi escolhida uma área de aproximadamente 

1225x985 µm², com tamanho de passo aproximado de 1.16 µm/pixel. Foi usada uma distância 

de trabalho de 10.3 mm e um feixe de 15 kV. O tempo de permanência do feixe por ponto foi 

de 200µs, sendo o processo de varredura da área de interesse repetido por 23 vezes. Para cada 

elemento químico analisado, é gerada uma imagem na qual a intensidade da cor em cada pixel 

é proporcional à intensidade dos raios X medidos. 

Essas análises tiveram grandes vantagens em termos de poder estudar a manufatura da 

peça, seus poros e junções de roletes, a composição química, a temperatura de queima e 

muitos detalhes sobre as matérias-primas. A desvantagem é ser de difícil preparo de amostra e 

um longo tempo para aquisição dos dados. 

 

1.2.6 Espectroscopia Mossbaüer 
 

A espectroscopia de Mössbauer é uma técnica nuclear que possui resolução em 

energia suficiente para resolver a estrutura hiperfina dos níveis nucleares de energia, e assim 

revelar as mudanças na valência e na geometria do ferro quando as argilas e os minerais 

argilosos são queimados, o que permite distinguir entre fases paramagnéticas e 

magneticamente ordenadas. Assim, os espectros de Mössbauer12 podem revelar a extensão da 

retenção de ferro em estruturas de silicato, a identidade dos óxidos de ferro inicialmente 

presentes ou formados durante o processo de aquecimento e as suas transformações e o tipo 

da atmosfera que estava presente dirante a queima (Ikeoka 2014; Rancourt 1998).  

A espectroscopia Mössbauer é a ferramenta mais eficaz para a caracterização de 

mudanças induzidas pelo aquecimento de filossilicatos e óxidos de ferro. É muito útil para 

análises de fase quantitativas ou determinações das concentrações de elementos ressonantes 

em diferentes fases, mesmo quando as fases são nanoestruturadas ou amorfas (Wagner et al. 

2016). 
																																																								
12	Os espectros são dependentes do efeito Mössbauer que é o fenômeno de emissão/absorção 
de radiação gama sem perda de energia devido ao recuo nuclear	
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As medidas de Espectroscopia Mössbauer foram realizadas pelo técnico Renato Cohen 

sob supervisão e orientação da Profa. Dra. Carmem Partiti no Laboratório de Materiais 

Magnéticos e Espectroscopia Mössbauer (LMM) no Instituto de Física (IF-USP). Foram 

feitas análises por Mösssbauer em 5 amostras arqueológicas e 1 amostra contemporânea para 

identificar principalmente a atmosfera de queima, mas também entender quais cerâmicas 

chegaram a temperaturas mais altas. Todas as amostras foram transformadas em pó para 

análise, da mesma forma que na difração de raios X. A quantidade de amostra foi de 125 

mg/cm2		aproximadamente, e foi analisada em temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 – Esquema representando o espctrômetro Mössbauer e foto da amostra. 
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 2. DISCUSSÃO 

 

A cerâmica é um dos materiais mais frequentemente encontrados em contextos 

arqueológicos e um dos mais complexos para estudo. Assim,  para deixar os resultados mais 

evidentes eles foram divididos em três partes: (1) caracterização química e mineralógica; (2) 

construção do vasilhame e acabamento de superfície; e (3) temperatura e ambiente de queima. 

Essa divisão foi feita para que se pudesse observar de forma mais ampla os resultados 

gerados, pensar em questões adicionais relacionadas com a geologia regional e a geoquímica, 

e refletir sobre  os comportamentos técnicos das ceramistas tendo em vista as características 

das matérias-primas. Seus gestos e habilidades podem ser vistos pela escolha de matérias-

primas, pelos processos de manufatura que se refletem na porosidade das vasilhas e direção 

das partículas e na escolha do processo de queima. Todos estes processos técnicos  

observados em termos dos seus correlatos físicos e químicos, puderam auxiliar a entender 

melhor quais foram as prioridades selecionadas pelas ceramistas em cada momento do 

processo produtivo das vasilhas. 

O conhecimento de como fazer cerâmica, entre os povos indígenas amazônicos de modo 

geral, está relacionado com preceitos de ordem social, econômica e cosmológica. Esses povos 

ceramistas  se relacionam com os diversos materiais de um modo muito próprio e são 

possuidores de conhecimentos complexos compartilhados de forma coletiva. No tempo 

arqueológico, essas pessoas deixaram suas vasilhas, mesmo que fragmentadas, com seu 

conhecimento inscrito nelas. Assim, a importância das análises arqueométricas tem como uma 

das principais motivações o poder de auxiliar a recuperar e entender melhor esse saber das 

culturas indígenas. 

É importante destacar que o foco dado nesse trabalho aos materiais, na realidade, não é 

uma abordagem limitante para a interpretação arqueológica, pois como afirma Ingold (2012: 

434), o significado e a percepção dos materiais são históricos e relacionais, e emerge através 

do envolvimento ao longo da vida de pessoas hábeis com os materiais no desenvolvimento de 

um ofício específico. Assim, fazer um pote de uma maneira particular é o que "faz um 

ceramista" e "ser um ceramista" pode variar muito dentro do mesmo contexto e através do 

espaço e do tempo. Quando uma mãe ensina apenas à filha, mas não ao filho, com a 

finalidade de mostrar à ela como fazer um pote, por exemplo. Através dessa prática eles 

também estão fazendo o que significa e sente ser um ceramista nessa comunidade (Michelaki, 

2008). 

Conneller (2011: 5) também argumentou que as pessoas percebem os materiais não pelo 
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que são, mas pelo que podem fazer. Assim, as propriedades materiais trabalhadas pelas mãos 

das ceramistas não são nem variáveis objetivas nem interpretações culturais arbitrárias, mas 

histórias de interações, reveladas no processamento de uma determinada tarefa sendo 

realizada por uma pessoa em particular (Ingold 2000, 2007; Chemero, 2003; Gillings, 2012).  

Brun (2011) argumenta que os estudos de arte e cultura material concentram-se quase 

que exclusivamente em objetos finais, sejam obras de arte ou artefatos. Seus estudos mostram 

que os objetos não são pensados sob a perspectiva de seus processos de fabricação e suas 

histórias de vida (Ingold, 2011). Knappett (2011) mostra a importância de observar o processo 

da fabricação. O autor sugere a utilização da metodologia de estudos de cadeia operatória, já 

discutidos no capítulo 1, para se ter uma forma de estabelecer comparações entre peças e 

conjuntos artefatuais. Assim, o autor argumenta que é importante levar em conta que cada 

material possui seu próprio espectro exclusivo de maneiras em que pode ser trabalhado. As 

discussões dessa pesquisa serão justamente para pensar o processo de produção e entender a 

performance final da vasilha. 

Ao não observar o objeto como resultado de um processo de escolhas tecnológicas e 

ignorar o papel central que os materiais têm, o arqueólogo pode não compreender as diversas 

variáveis dos atributos cerâmicos. Assim como o ceramista não pode ignorar a ação do fazer e 

simplesmente executar um plano (Ingold, 2011), da mesma forma um pesquisador de 

tecnologia cerâmica não pode deixar de lado a compreensão do processo e de como os 

materiais foram importantes nele. Portanto, a cadeia operatória é vista como um meio para 

reconstruir modelos mentais e evidenciar as ações tecnológicas.  
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2.1.1 Caracterização química e mineralógica da pasta cerâmica e dos 

antiplásticos  

 

Os resultados das composições químicas pela técnica de fluorescência de raios X e 

mineralógicas pela técnica de difração de raios X apresentaram diversas questões de ordem 

natural, que são as características geológicas, e também de ordem cultural, dos processos de 

escolha da argila. Essa pesquisa teve como vantagem não somente já iniciar com algum 

conhecimento histórico do que estava ocorrendo com os índios Asurini, como poder comparar 

com outras culturas não-Asurini e perceber mais claramente as diferenças existentes nos 

resultados. 

Um fator muito importante para os ceramistas é a exploração de recursos para sua 

produção. Com o tempo e o aprendizado inter-geracional, os indivíduos aprendem como 

identificar uma boa argila e como fazer uma vasilha. Assim essa primeira parte apresenta uma 

maneira de avaliar a área de coleta de argila, e como foram escolhidos os materiais, bem 

como seus conhecimentos tecnológicos. Embora seja muito difícil identificar as argilas 

presentes sem ter algumas coletas locais, é pelo menos possível reduzir o número de cenários 

de produção. 

Uma fonte de coleta pode ser pensada sob diversos pontos de vista. Os resultados 

demonstram algumas suposições iniciais que foram confirmadas, tais como: (1) os resultados 

em áreas mais próximas de rios seriam mais dispersos; (2) dentro de uma mesma fonte 

existem variações de composições químicas e mineralógicas; (3) áreas que foram habitadas 

por um curto período de tempo são diferentes das habitadas por períodos mais longos; (4) 

acampamentos pequenos comportam-se de forma diferente de aldeias bem estabelecidas e 

grandes. Dessa forma, nenhuma dessas hipóteses puderam ser pensadas separadamente, foi 

necessário levar tudo isso em conta para interpretar mais a fundo os resultados dos locais de 

coleta de argila. 

Os resultados qualitativos mostraram uma variabilidade na região já esperada tendo em 

vista os estudos geológicos dela (Rodrigues 2014). Essa área localizada no denominado 

Complexo Bacajá na Bacia Sedimentar Amazônica apresenta argilas com relativa baixa 

variabilidade de composição. Compreender essa diversidade geológica foi um passo 

importante para entender quais são as características locais  geológicas e o que poderia ser 

externo a essa região e também para compreender a tecnologia cerâmica: o que foi escolhido 

e o que foi adicionado, pois sem essa reflexão uma análise geológica ou química pode ser 

enganosa. 
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Os dois conjuntos cerâmicos analisados neste capítulo estão nomeados da seguinte 

forma: (1) Asurini e (2) Anumaí. Esta última define um conjunto cerâmico não Asurini. A 

discussão mais a fundo das demais cerâmicas será apresentada no próximo capítulo. Nos 

resultados de fluorescência de raios X é possível ver que as argilas foram coletadas em 

regiões relativamente próximas entre si. Abaixo estão os resultados de XRF na análise por 

componentes principais utilizando os elementos bário, cromo, cobre, cádmio, zinco e 

zircônio, os quais foram escolhidos pela diversidade na qual são geralmente encontrados 

como: ligados ao silte, que é considerado elemento químico cromo e a minerais pesados, no 

qual o zircônio é associado à argila o zinco, o bário e o cobre (Vital & Strattegger 2000). 

Além disso, esses elementos geraram uma boa separação em grupos dos conjuntos cerâmicos. 

Para amostras de áreas geograficamente muito próximas houve a variação da escolha dos 

elementos para apenas bário, cobre e cromo, pois com zinco e zircônio as separações não 

eram tão visíveis. 

Na primeira figura (41), as amostras parecem variar muito entre si, no entanto algumas 

informações podem ficar mais claras quando observadas no mapa (fig. 42). É possível notar 

que há uma distância considerável entre os sítios escolhidos nos dois rios. Existem duas 

grandes separações no gráfico, que podem ser correlacionadas às áreas de coleta de argila 

muito ligadas aos cursos dos rios Ipiaçava e Piranhaquara. O sítio Taiuviaka (ponto de 

número 19 no mapa) foi evidenciado para discussão, sendo que ele recebe a denominação de 

KTM6, para assim poder mostrar sua distância maior do rio Ipiaçava.  

 



	 92	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. PCA dos elementos químicos bário, cobre, cromo, zinco e zircônio. 
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 Figura 42- Mapa T. I. Koatinemo com ênfase no sítio KTM6 que corresponde ao número 19 no 
mapa. 
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O sítio mais distante dos dois rios principais é o sítio Taiuviaka (KTM6). Como 

apontado no mapa, ele está em outra região um pouco mais afastada. Para interpretar esses 

resultados é levado em consideração que quanto mais distante dos rios for a fonte argilosa 

menor será o nível de diversidade dos minerais e argilominerais, como já apresentado no 

capítulo de caracterização da área. Nos gráficos 3D abaixo é possível notar que as peças 

(todas do conjunto Asurini) comportam-se de forma bastante regular.  

 

 

 

 

 

 

Assim essa pouca variação dos elementos químicos minoritários provavelmente indica 

que uma única fonte foi utilizada e é possível que por pouco tempo e/ou poucas pessoas. 

Essas afirmações baseiam-se na pequena variação da quantidade de cada elemento, que varia 

Figura 43 – Gráficos 3D para os elementos vanádio, cromo, níquel  e cobre para as amostras Asurini. 
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provavelmente mais em termos de profundidade da fonte argilosa que de áreas diferentes de 

coleta, o que demonstra que todas as peças vem de apenas uma fonte.  

 

 

 

Além disso, essa teoria pode ser confirmada pelos conhecimentos históricos e dos 

relatos dos Asurini, os quais dizem que os índios viveram por pouco tempo nesse 

assentamento e que não eram numerosos. As peças do conjunto Asurini dos sítios Taiuviaka 

(KTM6) e Itapemuu (KTM4) (apresentado abaixo) possuem histórias diferentes dos demais 

sítios do Ipiaçava. Elas estão inseridas no período entre as décadas de 1960 e 1970, no qual os 

Asurini sofreram uma perda populacional já relatada no capítulo sobre caracterização da área. 

O sítio Itapemuu foi ocupado de modo mais permanente no final dos anos 1960, quando os 

Asurini estavam dispersos em acampamentos familiares e na aldeia Taiuviaka. No início da 

década de 1970, eles ocupavam apenas a aldeia Taiuviaka e tinham alguns acampamentos 

dispersos circundando.  

O gráfico do sítio Itapemuu (KTM4) (fig. 45), que no mapa corresponde ao ponto 17, 

permite levantar a hipótese de que existiram ao menos duas áreas de coleta de fontes, pois as 

Figura 44- PCA dos elementos químicos bário, cobre, cromo, zinco e zircônio. 
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variações entre esses elementos minoritários estão bem demarcadas pelos vales e depressões 

acentuadas. As peças de 1-20 são visualmente semelhantes com as Asurini e as de 21-40 são 

Anumaí. Dessa forma, fica mais evidente que exista uma diferença nas escolhas do local de 

coleta Asurini.  

 

 

 

 

Figura 45 – Gráficos 3D para os elementos vanádio, cromo, níquel  e cobre para as amostras do Itapemuu. 
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Escolheu-se o sítio Kwatinemu Velho, para melhor compreensão de como os materiais 

comportam-se em função do contexto que os índios estavam vivendo. Esse assentamento foi, 

pela primeira vez, escolhido pelo FUNAI e não por eles, em 1972, considerado o início de um 

intenso processo de colonização e “pacificação” que estendeu-se até 1985. 

O gráfico abaixo compara os resultados no Itapemuu (KTM4) e no Kwatinemu Velho 

(KTM3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 46 – Gráfico PCA de elementos bário, cobre e cromo dos sítios Kwatinemo Velho e Itapemuu. 

 

 

 É muito importante notar que apesar de ambos estarem em regiões de 

entroncamento de rios (pontos 16 e 17 no mapa) e apresentarem uma grande dispersão, não é 

esse o principal fator que rege os resultados. Se fosse somente ele, as variações dos elementos 

do sítio Itapemuu seriam maiores, pois está mais próximo de duas vertentes de rios. No caso 

desse sítio (KTM4) que ainda era um assentamento escolhido pelos Asurini, mesmo que por 

pouco tempo, os resultados aparecem mais próximos.  É possível notar que enquanto no 
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Itapemuu as vasilhas Asurini foram escolhidas de uma única fonte (cluster circulado), as do 

conjunto do outro sítio aparecem com uma grande dispersão, provavelmente vindas de mais 

fontes. O Kwatinemu Velho foi ocupado por bem mais tempo, porém em uma dinâmica nova 

de vida. Dessa forma, o tempo mais longo e o contexto em que viviam parecem afetar os 

resultados. Porém entre as peças do Kwatinemu Velho (KTM3) não houve muita correlação 

entre as de Anumaí de diferentes níveis. 

Figura 47 – Gráfico PCA bário, cobre e cromo do sítio Kwatinemo Velho. 

 

 

 Os dois locais onde houve as maiores variações dos elementos químicos foi 

principalmente no Kwatinemu Velho (KTM3) e depois no Avatikirera (KTM2). O sítio 

Avatikirera (KTM2) foi o assentamento para o qual os índios foram transferidos por pouco 

tempo depois de estarem no Kwatinemu Velho (KTM3), como já discutido anteriormente. 

Abaixo os resultados são comparados e é possível notar, que apesar do Avatikirera estar bem 

próximo do grande rio Xingu, as variações Asurini são maiores no Kwatinemu Velho. 
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Figura 48 – Gráfico PCA bário, cobre, cromo, zinco e zircônio dos sítios Kwatinemo Velho e Avatikirera. 

 

  

Na figura baixo os dois sítios do rio Xingu são comparados e novamente mostram que 

não apenas questões geológicas que estão envolvidas. As cerâmicas dos sítios Avatikirera 

(KTM2, ponto número 15) apresentaram uma maior dispersão que a do sítio Kuatinemu 

(KTM1, ponto número 14), ambos os mais próximos ao rio Xingu. Como já explicado 

anteriormente, o sítio Kuatinemo apresentava apenas 14 peças de coleta de superfície, o 

conjunto mais similar visualmente à peças Anumai era do nível 3 do poço teste. Apesar dos 

resultados terem sido comparados vindos de diferentes níveis, existe uma regularidade muito 

maior em termos de coleta em ambos os conjuntos Anumaí do que no Asurini. Se apenas as 

questões geológicas estivessem envolvidas ambos se comportariam da mesma forma. A 

dispersão do conjunto Asurini aparenta uma correlação de coletas feitas em diferentes locais 

de fontes argilosas, uns mais distantes dos outros, na qual a maior parte das peças do conjunto 

Anumaí, independente de ser do sítio Kuatinemu ou Avatikirera, provavelmente vinha de 
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fontes mais próximas. Assim a escolha Asurini do Avatikirera tem o comportamento que 

sugere uma escolha mais abrangente e com mais de uma fonte argilosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49 – Gráfico PCA bário, cobre e cromo dos sítios Avatikirera e Kuatinemo. 

 

Assim, conforme os relatos dos Asurini sobre os assentamentos pós-contato (aldeias 

Kuatinemu (KTM1), Avatikirera (KTM2) e Kwatinemo Velho (KTM3)) os grupos eram mais 

dispersos em pequenos acampamentos, próximos aos cursos d’água e estavam ligados por 

trilhas que estabelecia contato entre eles. Dessa forma, é possível pensar que apesar da 

provável intensa relação entre eles, as coletas eram feitas dependendo das necessidades de 

cada acampamento, com diversas ceramistas escolhendo locais diferentes de retirada de argila 

em um mesmo período. Afinal, as cerâmicas Anumaí mostraram uma regularidade muito 

maior de escolhas de fontes argilosas, o que mostra que não eram somente questões 

geológicas que estavam envolvidas.  

Os assentamentos do rio Ipiaçava são menores do que as antigas aldeias dos Asurini no 

Piranhaquara. Dessa forma, é interessante notar na figura 50 como foram diferentes as 

escolhas dos sítios Kumanuyka (KTM9), Ipukui (KTM13) e Myrina (KTM17). O que pode 

ser colocado como hipótese é que as escolhas se deram em locais com uma composição 
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química dos sedimentos mais similar. Dessa forma, as variações dos componentes principais 1 

e 2 dos elementos minoritários é muito menor no gráfico.  

Os locais de coleta parecem se repetir principalmente para os sítios Ipukui (KTM13) e 

Myrina (KTM17). No entanto, as dispersões para os conjuntos Asurini e Anumaí desses dois 

sítios tem como hipótese principal serem coletas em locais muito próximos ao longo do 

tempo, pois as peças tem composições que colocam os pontos no gráfico de forma sistemática 

próximos uns aos outros, similar ao que apareceu no sítio Taiuviaka (KTM6). O sítio 

Kumanuyka por sua vez está mais distante desses outros sítios (ponto 13 no mapa) e apresenta 

como um todo uma dispersão um pouco maior, porém nada muito relevante, pois já é uma 

dispersão pequena e independente do conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50 – Gráfico PCA Gráfico PCA bário, cobre, cromo, zinco e zircônio dos sítios Kumanuyka, Ipukui 

e Myrina. 

 

Dessa forma, os resultados ampliaram o conhecimento sobre produção cerâmica na 

região e sobre as escolhas de longa duração de vasilhas Asurini. Para ser possível obter 

também uma visão sobre as tecnologias de produção tradicionais e compreender melhor os 
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resultados, várias análises foram feitas dada a complexidade existente na identificação de 

materiais e processos na fabricação de cerâmica.  

Segundo Arnold (1971), o ceramista reconhece as propriedades físicas das matérias-

primas ao separá-las por diferenças mineralógicas, mesmo que não esteja ciente delas como 

tal. As argilas dessa região estavam amplamente disponíveis na paisagem e eram adequadas 

para criar cerâmicas sem nenhuma adição de tempero. Dessa forma, buscou-se entender de 

que outras formas essas cerâmicas poderiam ser diferenciadas. 

 Mesmo em estudos arqueométricos é importante tentar compreender as razões que 

motivaram as diferentes escolhas de argilas, pois podem indicar as escolhas culturais. Além 

disso, pode mostrar que certos materiais e processos foram escolhidos para tornar possível um 

determinado resultado final que, dependendo da população ceramista, está correlacionado 

com questões utilitárias e/ou simbólicas. A classificação da argila pode ser feita de várias 

maneiras, de acordo com o tamanho das partículas que a compõem, pela sua origem, 

composição química, mineralogia ou comportamento como um material plástico (Velde, 

1985; Grim, 1962). 

A formação de argilas ocorre devido ao desgaste químico, físico ou biológico de rochas 

ígneas, o que será determinante na composição mineralógica final da argila. Elas podem ser 

primárias, encontradas perto da rocha matriz, ou argilas secundárias encontradas longe da 

rocha matriz, transportadas pela água ou vento (Velde, 1985; Millot, 1970). As argilas são 

compostas majoritariamente de silicatos, alumínio, e outros elementos que ocorrem em 

quantidades menores como o potássio, sódio, cálcio, ferro, entre outros, e é um sedimento de 

grão muito fino, com tamanhos de menos de dois milésimos de milímetro (Rice, 1987:40). 

As argilas secundárias, como as trabalhadas nessa pesquisa, são originadas pelo 

processo de intemperismo, por esta razão são compostas por materiais procedentes de 

diversas fontes e propensas a possuir impurezas como: areia, sílica, óxido de ferro, álcalis, 

água, carvão e demais impurezas orgânicas. Essas argilas podem ser encontradas em amplos 

depósitos de milhões de toneladas cobrindo muitos quilômetros quadrados. No qual a total 

homogeneização do solo pode nunca ocorrer, rochas similares podem dar origem a solos 

diferentes mesmo em estados avançados de intemperismo. Assim o principal ponto no qual 

depende as mudanças dentro de uma mesma área são os fatores de formação do solo (Velde, 

1985; Gomes, 1988; Millot, 1970). 
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A mineralogia essencial da gnaisse que é a rocha principal dessa área é: de feldspato 

potássico (microclínio e/ou ortoclásio), plagioclásio (albita, oligoclásio, andesina) e ainda 

quartzo e biotita; os minerais acessórios são: clorita, anfibólio, granada, estaurolita, 

sillimanita, cianita, carbonato, cordierita, espinélio verde, opacos, titanita e epídoto (Trevena 

& Nash, 1981; Millot, 1970). Segundo Trevena e Nash (1981) para rochas como a gnaisse, os 

feldspatos são principalmente sódicos e potássicos, sendo que outras composições são menos 

recorrentes.  

As cerâmicas deste trabalho teria em sua maioria uma composição bastante quartzo-

feldspática, como seria de se esperar por advir de uma rocha metamórfica resultante da 

deformação de sedimentos arcosicos ou de granitos como é a composição da gnaisse. A 

granulação é frequentemente entre média e grossa, com estruturas muitas vezes diversas 

desde maciça, granitoide, com foliação, entre outros (Velde, 1995). A composição geral dos 

antiplásticos13 encontrados pela difração raios X e pela petrografia14 foi: feldspato potássico 

(microclínio e ortoclásio), plagioclásio (albita, oligoclásio, andesina), quartzo, biotita, 

hornblemdle, anfibólio, sericita e epídoto, além de pequenas rochas de gnaisse e pedaços de 

óxido de ferro. 

Para o ceramista, as maiores preocupações na coleta da argila geralmente são com 

relação à plasticidade e como será o comportamento dela durante a secagem e a queima. A 

presença de argilominerais seria a primeira causa de plasticidade, ou seja, “[...] quanto maior 

for o teor em minerais argilosos, maior será a plasticidade. Argilas com composições 

diferentes apresentam comportamentos plásticos diferentes.” (Gomes, 1988:36). Segundo 

Grim (1962:54) a plasticidade pode ser definida como a propriedade de um material que 

permite que este seja deformado pela aplicação de uma força sem romper e de manter a forma 

quando a força aplicada é retirada. Alguns dos fatores condicionantes são a mineralogia, a 

granulometria, forma dos cristais, carga elétrica dos cristais, natureza dos cátions de troca e o 

estado de desfloculação da argila (Gomes, 1988). Porém a plasticidade da argila do ceramista 

não pode ser medida por qualquer teste cientificamente repetitivo. Portanto, sua mensuração é 
																																																								
13 O termo “antiplástico” usado nesse trabalho é apenas sobre as inclusões minerais contidas na pasta que podem 
ser naturais da fonte argilosa ou adicionadas, mas que diminuem a plasticidade, o que resulta em um melhor 
manejo para manufaturar o vasilhame, e torna o processo de secagem mais lento (Rye, 1981:31). Além disso, 
confere alta resistência à choque térmico, maior capacidade de aquecimento, diminuição da resistência ao 
impacto, secagem mais rápida que a do tempero orgânico e diminui a resistência de matérias ainda não 
queimados (Schiffer & Skibo, 1992:52, apud Machado 2005-2006). O termo “tempero”, exclusivamente se 
refere à inclusões feitas pelo ser humano para aumentar a plasticidade. Temperos orgânicos como cauixi e 
cariapé são muito comuns na região da Amazônia, além desses os antiplásticos como hematita, o quartzo grosso 
e fino, caco moído e conchas também podem ser encontrados (Simões, 1981:13).  

14 Análises realizadas pelo técnico Rafael Correa do Instituto de Geociências (IGc-USP).	
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subjetiva a partir da experiência do ceramista (Calaresi, 2014). Para as ceramistas Asurini as 

experimentações são feitas pelo tato e além dos testes de queima realizados com as argilas na 

aldeia para verificar como se comportam durante a secagem e a queima (Silva, 2000). 

Dentre os resultados as análises mineralógicas por difração de raio X mostraram uma 

grande semelhança entre as peças arqueológicas Asurini, pois apresentaram uma escolha 

apurada de matérias-primas. Os difratogramas abaixo evidenciam a mineralogia das vasilhas 

que foram feitas de modo a apresentar uma pequena quantidade de argila bastante plástica, a 

montmorilonita15, a qual oferece maior maleabilidade para a peça. A caulinita é uma argila de 

atividade bastante baixa em termos de atividade coloidal. Assim ela apresenta baixa 

plasticidade e pegajosidade, além de baixa capacidade de expansão e contração. Todas as 

amostras apresentaram como argila principal a caulinita16, que após a queima transforma-se 

em metacaulinita, quando passa pela temperatura em torno de 550º-600°C e torna-se amorfa 

(Holdrigde, 1959).  

No que se refere a identificação da metacaulinita, a observação não é na região dos 

picos, mas dos ombros e elevações características. Os picos do quartzo, por sua vez, são bem 

característicos e apareceram em grandes quantidades em todas as peças. O papel destes 

cristais no processo de fabricação é de abrir caminho para a água de toda a pasta poder 

evaporar de forma igual. Além disso, o papel da sílica é manter a forma durante a queima e 

dar resistência à peça nesse processo. No entanto, o excesso de quartzo de grandes dimensões 

deixa a peça mais porosa. O quartzo é um bom condutor de calor, enquanto o plagioclásio, 

especialmente o anortítico (fórmula química CaAl2Si2O8), tem uma baixa condutividade 

térmica (Birch & Clark, 1940). Os feldspatos estão muito presentes nos resultados de 

difração, e de forma geral auxiliam a diminuir a contração e expansão da cerâmica durante a 

secagem, na queima ou mesmo no uso cotidiano (Rye, 1981). 

																																																								
15 As montmorilonitas necessitam de mais água que as argilas caulinita e ilita precisam para desenvolver 
plasticidade, pois além da água que envolve as partículas em forma de filme, outra água ocupa os espaços 
interlamelares. Além disso, a dimensão dos cristais de montmorilonita são menores, resultando em maior área 
específica. Assim a quantidade de água varia muito em relação aos tipos de argila, e algumas proporções de água 
em relação à pasta argilosa dizem muito sobre a performance de cada tipo de argila, como: da caulinita de 9 a 
55%, a illita de 15 a 40% e a montmorillonita ou esmectita, que é a que tem a maior quantidade, de 80 a 250% 
(Velde 1985). 
16 A caulinita constitui um grupo de argilas em avançado desgaste com referência à rocha mãe (p. ex. granito), 
este mineral é normalmente formado em ambientes quentes e tropicais e é rica em alumínio e pobre em sílica. 
Sua granulometria é alta, plasticidade boa e com uma baixa contração na secagem, pontos importantes para a 
construção de um vasilhame (Rice 1987:44-47).	
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As principais diferenças entre os feldspatos17 são mais importantes para temperaturas 

mais altas, no entanto o feldspato sódico possui maior coeficiente de expansão. A presença de 

sódio (Na) na argila é um fator muito mais relevante, pois esse elemento pode provocar a 

separação de suas partículas em unidades pequenas, o que aumenta a área de absorção de água 

e diminui os poros dificultando a secagem (Calaresi, 2014). 

A partir da observação dos difratogramas abaixo (fig. 51) de uma peça etnográfica dos 

Asurini que não foi queimada e de uma coleta feita de modo aleatório em uma fonte argilosa 

na etapa de campo é possível entender que a escolha da Asurini (difratograma azul) é muito 

mais apurada. Os resultados mostram uma quantidade alta de montmorilonita e também de 

caulinita, além da presença majoritária de quartzo, sem muitos minerais acessórios.  

A argila coletada aleatoriamente possui uma quantidade de montmorilonita bem maior e 

também tem a presença de ilita. Além dessas impurezas, também apresenta maior presença de 

quartzo e minerais acessórios como anfibólios, muscovita, entre outros. Com tantos minerais 

minoritários a caulinita tem sua alta refratariedade sensivelmente reduzida18. Entretanto, para 

cerâmicas de baixa temperatura esse não é um ponto importante. A condutividade térmica, 

por exemplo é muito mais considerável, pois quanto maior a porcentagem de impurezas pior a 

condutividade.  

																																																								
17 A quantidade de feldspato no solo depende da composição da rocha matriz e da intensidade de intemperização 
da região. O ortoclásio e albita são de resistência média ao intemperismo, enquanto a anortita é de baixa. 
(Kyonka & Cook 2007). 
18 Impurezas: todos os óxidos podem ser considerados como impurezas. 
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Figura 51 – Difratogramas de uma amostra de argila Asurini e de uma coleta aleatória de argila. 

 

Além disso, o pico de caulinita de ambas as amostras está bem cristalizado, o que torna 

tais amostras menos plásticas do que uma caulinita mal cristalizada, pois sua dimensão e 
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espessura média são maiores (Velde, 1995). Provavelmente as argilas caulinita nessa região 

são bem cristalizadas, portanto ainda menos maleáveis que as caulinitas já são geralmente.  

 Figura 52 – Difratograma de um exemplo de amostra Asurini. 

As figuras abaixo são exemplos das variações entre a pasta Asurini e Anumaí, outros 

difratogramas por sítio estão no Anexo. A baixa quantidade de impurezas é o que mais 

diferenciou as pastas Asurini das Anumaí, de modo que a primeira figura (52) tem 

basicamente metacaulinita como composição principal e uma pequena quantidade de 

montmorilonita que oferece plasticidade à peça. Bastante quartzo e um pouco de feldspato 

(albita) auxiliam na baixa retração da peça durante a secagem, oferecem estrutura para a peça 

durante a queima e o feldspato não permite que ela se expanda demasiadamente. Nos sítios do 

Piranhaquara maiores quantidades de feldspato puderam ser notadas, porém não em todas as 

peças. 

A cerâmica Anumaí (fig. 53) apesar de ser similar nas maiores quantidades de 

metacaulinita e pouca de montmorilonita, existe uma grande presença de minerais acessórios, 

que causam um grande impacto na performance da condutividade da peça, além de favorecer 

o aumento da porosidade dada os espaços vazios, que os minerais criam após a dilatação e 

contração sofridas durante a queima, o que interfere na transmissão de calor no uso cotidiano, 

há também bastante quartzo e muito mais feldspato (microclínio, albita, ortoclase, entre 

outros que sobrepõem os picos) nessa peça, fazendo com que ela tenha um processo mais 

rápido de secagem. Com essa quantidade maior de montmorilonita pode não ser uma 

vantagem ter tantos antiplásticos, pois em grande quantidade podem causar rachaduras na 

M	
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A	
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A: Albita 
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peça. Na teoria a montmorilonita necessita de um material não plástico como o quartzo e o 

feldspato para balancear, ou uma argila refratária como a caulinita que também está presente 

nas peças, porém na prática depende muito das proporções envolvidas. Afinal, se por um lado 

a montmorilonita tem mais plasticidade, por outro, durante a secagem haverá maior retração, 

mesmo que  em pequena quantidade (Holdrigde, 1959; Calaresi, 2014). 

 

Figura 53 – Difratograma típico de uma amostra Anumaí. 

Apenas no sítio Taiuviaka (KTM6), a maior mudança nas cerâmicas Asurini pode ser 

percebida. Abaixo a figura 54 mostra grandes quantidades de ilita e muscovita e variáveis de 

feldspato, além de anfibólio.  

 

Figura 54 – Difratogramas de amostras Asurini  do sítio Taiuviaka, que indicam um novo mineral, a 

ilita/muscovita. 
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Essa alteração nessas peças mostra como a relação de menor variação em elementos 

minoritários não necessariamente significam que a pasta foi melhor escolhida. Porém, todas 

apresentaram pouca variação mineralógica entre si, confirmando a hipótese de ter vindo de 

uma mesma fonte, ou fontes muito similares. Os minerais minoritários em maior quantidade e 

a presença da ilita são novidades para o rigoroso padrão observados nos demais sítios. 

Para determinação de quais e quanto de outras argilas foram utilizadas o ternário abaixo 

foi feito com base na quantificação pelo método de Rietveld, explicado no capítulo sobre 

métodos.  É possível visualizar de forma clara que há maior tendência para a argila 

montmorilonita, do que para ilítica. Como esse gráfico está baseado em picos dos minerais, a 

quantificação está sujeita às temperaturas que a cerâmica atingiu e às formações amorfas no 

espectro que pode mascarar o resultado. Dessa forma, esse método não é totalmente objetivo 

para possuir as quantidades dos tipos de argila escolhidos. 

 

 
Figura 55 – Ternário criado pela quantificação do Método de Rietveld e apresenta uma grande dispersão 

entre os resultados de todos os sítios. 

 

Montmorilonita 

Quartzo Ilita 
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Após esses difratogramas deixarem mais claro quais são as diferenças mineralógicas 

entre as peças, concluiu-se que seria necessário comparar todas as peças utilizando análise por 

componentes principais (PCA). Essa escolha estatística foi baseada no trabalho de  Holakooei 

e colaboradores (2014). Além das peças arqueológicas, uma amostra de cerâmica etnográfica 

também foi acrescentada para comparar a semelhança de uma peça mais atual com as antigas. 

Dessa forma, seria possível ver os espectros como um todo e não apenas picos que podem ter 

quantidades muito variáveis. A figura 56, mostra que os resultados do PCA da difração de 

raios X coincidem com os de fluorescência.  

 

 

Figura 56 – PCA dos resultados de difração de raios X das angulações de 8º a 40º (2theta) 

com área de concentração de amostras Asurini. 

 

 

A região delimitada mostra que as cerâmicas Asurini estão mais concentradas nessa 

área. O sítio Taiuviaka (KTM6) que sempre foi mais regular nos resultados aparece muito 

próximo da amostra da peça etnográfica. Esse difratograma deixa evidente que o que 

acontecia em termos de dispersão na fluorescência é repetido nos resultados de difração. Os 

sítios Avatikirera (KTM2), Kwatinemu Velho (KTM3), Itapemuu (KTM4) e Kumanuyka 

(KTM9) continuam como os mais dispersos. As peças Asurini dos sítios Ipukui (KTM13) e 
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Myrina (KTM17) também estão próximos da área oval, porém as maiores quantidades de 

feldspato provavelmente influenciam no resultado. 

Dessa forma, fica evidente que vale a pena testar as duas abordagens, tanto a 

quantificação de minerais específicos para entender a escolha de argila, quanto compreender o 

espectro como um todo, envolvendo todos os minerais e fases amorfas. 

Baseada nas análises visuais e nos resultados acima é possível levantar uma hipótese 

sobre as escolhas Asurini foram orientadas para fontes argilosas, as quais tivessem uma argila 

maleável e com menos “sujidades”, ou seja, minerais acessórios. A busca foi por uma argila 

boa para modelar vasos com paredes finas e a junção de caulinita com montmorilonita garante 

um bom grau de plasticidade, sem aumentar consideravelmente a contração e expansão 

durante o processo de secagem. Por outro lado a cerâmica Anumaí tem uma maior recorrência 

de argilas com diversos minerais e também uma diversidade maior de feldspatos (microclínio, 

albita, ortoclase, etc).  

Assim, embora uma grande variedade de argilas na paisagem pudesse cercar os 

ceramistas, as escolhas tenderam a ser guiadas repetidamente à certos tipos. Os resultados 

forneceram uma visão da variabilidade natural das argilas locais e da diversidade introduzida 

na criação dos potes por tecnologias de produção tradicionais, e mostraram que a composição 

da cerâmica não apenas refletiu os locais de fontes de matéria-prima, mas apresentou 

determinadas práticas culturais de escolha envolvidas da argila. 

 

2.1.2 Construção do vasilhame e acabamento de superfície 

 

No que se refere ao estudo da manufatura vários pontos são relevantes, como: a maneira 

que foi aplicada pressão à argila, o que inclui o quanto de força, a área onde foi aplicada, e a 

condição da argila quando foi moldada (Rye, 1988). Nesse estudo a observação das quebras 

do fragmento, marcas na superfície, marcas de pressão, variações na espessura, movimento da 

pasta foram evidenciados pela radiografia e pela microscopia ótica.  

Segundo Brochado e La Salvia (1989), o tratamento da superfície de uma cerâmica 

pode não ser decorativo, mas ter finalidade utilitária ou simplesmente de acabamento. De 

acordo com Silva (2000), há uma preocupação grande com o alisamento nas cerâmicas 

Asurini. Segundo a autora o processo é bastante demorado e em mais de uma etapa, para uma 

boa secagem e queima, mas também para deixar a peça com o aspecto final bem liso, mesmo 

as que não serão pintadas. O acabamento serve para remover irregularidades deixadas na 



	 112	

manufatura da vasilha, uniformizando o contorno, diminuindo a porosidade e ao fazer isso a 

superfície muda de cor. Geralmente, as técnicas aplicadas após a secagem tem a intenção de 

otimizar a superfície e a vida útil dos vasilhames, além de controlar como a argila reage com a 

perda de água, tanto pela sua primeira evaporação quanto pelas transformações que ocorrem 

durante a queima.  (Sheppard, 1971; Rye, 1981). 

Na figura 57, fica evidente na cerâmica Asurini (esquerda) que já não é possível 

perceber que a peça foi construída por uma justaposição de roletes19, pois no processo de 

alisamento eles foram expandidos, deixando a orientação do argilomineral e dos minerais 

claramente no sentido vertical, seu acabamento de superfície foi tão alisado que tornou-se 

mais escurecido. Se existirem quantidades irregulares de perda de água, no processo de 

encolhimento o recipiente terá uma distorção da forma do vaso, e se for algo muito 

desproporcional resultará em quebra do vasilhame (Rye, 1981:21). Por isso a importância da 

escolha de fontes argilosas com a presença do quartzo, e do processo cuidadoso de 

alisamento, para fazer uma superfície mais uniforme que não perde água de forma 

desproporcional.  

A cerâmica Asurini exige uma argila bastante plástica e com antiplásticos não tão 

grandes para conseguir subir uma parede fina e que não rache durante a secagem. É um 

processo que tem que ser realizado de modo mais rápido do que de juntar os roletes, pois é 

preciso expandí-los ainda molhados. Para isso são necessárias algumas habilidades do 

ceramista: perceber o material pela visão e tato para escolher uma argila bastante maleável, 

treinar a habilidade manual para conseguir fabricar um vasilhame como este, e ter paciência 

de retirar quartzos grandes que vieram da fonte argilosa. O processo de subir as paredes finas 

torna a pasta bastante integrada e densa, o que elimina grande parte dos poros criados na 

manufatura dos roletes. Assim como o acabamento superficial dos Asurini é excelente, pois 

também elimina a alta porosidade que a peça poderia apresentar, torna-se mais impermeável e 

mantendo mais o calor dentro dela ao cozinhar.  

Já a cerâmica Anumaí (direita), apesar do acabamento superficial na vertical, é 

claramente composta por roletes. Aparentemente na cerâmica Anumaí o processo não é com a 

peça tão úmida, pois há diferenças evidentes na sua construção. Assim, para essa técnica a 

argila poderia ser menos plástica, pois os roletes garantem uma uniformidade da espessura da 

parede. A parede mais grossa mantem o calor, apesar do acabamento de superfície não ser tão 

																																																								
19 O roletado é uma técnica feita com roletes de argila sobrepostos de maneira circular ou em espiral, unidos 
posteriormente por diversas técnicas, como alisamento com dedo ou com instrumento, corrugado, etc. (Shepard 
1971: 57-59 apud Gaspar 2014). 
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rigoroso. No entanto, com quartzos desse tamanho é importante que o calor tenha um 

caminho mais rápido de escape para a peça não rachar. 

Nessa imagem é possível perceber uma pequena variação da espessura na superfície da 

cerâmica que poderia indicar um engobe, porém não era pouco e a coloração era similar à da 

terra, como indicado pelo seta vermelha. 

 

 

Figura 57 – Corte transversal observado pelo microscópio ótico de uma amostra Asurini (esquerda) e de 

uma Anumaí (direita). 

 

 

Fica evidente na figura 58 que o acabamento de superfície criou uma argila muito mais 

fina e compacta e com uma espessura (mostrada pela seta vermelha) muito similar entre si 

nessa pequena extensão da imagem. E mostra também uma crosta carbônica que se formou na 

sua superfície com uma espessura de 30,37um, provavelmente do processo de cozinhar 

alimentos junto ao fogo. Esse alisamento diminui a permeabilidade da peça a tal ponto que a 

camada carbônica praticamente não penetra nela, apenas na região do círculo laranja. 
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Figura 58 – Amostra Asurini analisada no Microscópio eletrônico de varredura, com indicações 

sobre seu acabamento de superfície. 

 

A maior parte das peças Anumaí tem quartzos até maiores de 1mm e a porcentagem de 

quartzo varia de 5-35%, como será mostrado nas radiografias. A criação de um recipiente com 

um máximo de 40% de antiplástico torna a texturização ou o corrugado em um processo mais 

demorado e difícil (Pierce, 2005). Segundo Harry e colaboradores (2009 apud Schiffer, 2011) 

ao invés de considerar como muito simples ou até feio esses vasos com pasta mais 

“grosseira”, ou seja, cheia de grandes grãos como os de quartzo, por exemplo, é preciso 

considerá-los como importantes realizações tecnológicas. 

A figura 59 mostra o quanto a cerâmica Anumaí pode ser porosa. Devido ao modo de 

construção no qual os roletes criam um espaço entre as junções e também pela dificuldade em 

retirar todos as bolsas de ar na preparação de roletes grandes. Além disso, existem os espaços 

criados pela expansão de quartzo (fig. 59). A dilatação dada pela sua expansão a partir de 

573ºC, faz o cristal passar de alpha para beta (o que após a queima retorna ao estado alpha), e 

causar espaços vazios e rachaduras que irradiam do mineral. Essas áreas vazias causam sérias 

consequências para a peça, pois aprisionam gases que podem fazer a cerâmica romper e em 

grande quantidade tornam a peça muito menos resistente (Rhodes, 1989; Riccardi et al. 1999). 

A expansão do quartzo é três vezes maior que a do feldspato sob temperaturas, do sol e 

da queima. Os fragmentos de quartzo a partir de 1mm aumentam 12% durante a queima, o 
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que pode gerar trincas e defeitos na peça (Holdrigde, 1959; Queiroz, 2010; Riccardi et al. 

1999). Durante a queima o feldspato pode ter uma expansão menor ou igual à argila, o que dá 

resistência ao vasilhame durante a queima (Rye, 1981). Além do tamanho das partículas, o ar 

que fica nos poros e junções dos roletes também pode causar quebra na vasilha (Shepard, 

1971). 
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Figura 59 – Cortes transversais em uma amostra Anumaí que indica as principais causas de 

prorosidade da peça. 
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A figura 60 abaixo mostra um engobe (faixa vermelha) de composição férrica que não 

pode ser entendida como barbotina, pois argilas com muito ferro ou alcalinos livres não 

defloculam e portanto, não podem ser convertidas em barbotina20. Além disso, os quartzos 

(roxos) na imagem mostra que nem todos são muito angulosos, apenas uma angulosidade 

natural de uma fonte argilosa e não triturada pelo homem.   

 

 

Figura 60 – Corte transversal em uma amostra Anumaí observado pelo MEV-EDS que 

apresenta grandes quartzos naturais (roxo) e uma camada de banho (vermelho). 

 

 

 A figura abaixo mostra uma peça Anumaí na qual é evidenciada uma argila densa e 

com menos areia utilizada no acabamento superficial. Provavelmente essa é a mesma argila, 

porém refinada pelo processo de alisamento pela colocação de água na superfície. Essa 
																																																								

20 Barbotina, ou seja, argilas que exigem uma suspensão fluida de argila em água, quando seca se solta 
sozinha sem excessiva contração ou deformação. Cada glóbulo de grãos de argila atraídos eletricamente 
necessita de uma quantidade significativa de água para flutuar (peso 1/1). Para isso, e para se reduzir a parte 
aquosa, usa-se um eletrólito dispersante para deflocular (1% do peso da argila), como o silicato de sódico.  
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imagem também mostra rachaduras causada pelos grãos de quartzo, pois irradiam deles, 

causadas pela expansão durante a queima. No entanto, a peça não rachou a ponto de 

comprometer sua utilização, apenas sua resistência mecânica (Carr, 1990). A figura 61 

detalha quais são as partículas de areia e também mostra a camada carbônica que formou-se 

no exterior da peça. No detalhe da figura 62 é possível caracterizar a faixa branca de mesma 

espessura como um engobe de uma argila rica em ferro. Pela sua estrutura lamelar fica 

evidente que não se trata de terra, mas que existia uma camada de terra por cima do pouco 

engobe que restou na peça. 

 

 
Figura 61 – Corte transversal em uma amostra Anumaí observado pelo MEV indicando os tipos de argila 

encontrados. 
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Figura 62 – Corte transversal em uma amostra Anumaí observado pelo MEV com indicações da área 

carbônica, a que apresenta um banho e os maiores quartzos. 

 

As imagens abaixo são resultado das análises radiográficas como já discutido no 

capítulo 3. Essas duas amostras escolhidas: (a) uma cerâmica Asurini em construção, apenas 

com os roletes ainda e, (b) um vasilhame Anumaí em construção, apenas com o rolete, sem o 

acabamento de superfície. Apesar das espessuras e granulometrias variarem entre as 

possibilidades de manufatura e escolha de matéria-prima das cerâmicas, é importante ver essa 

etapa para melhor entender a preocupação de criar roletes sem muito ar dentro da peça.  

Aparentemente, em ambas as amostras existe a preocupação de fazer roletes de mesmo 

tamanho. O que mais diferencia, além da espessura dos roletes, é um grande pedaço de 

quartzo no canto direito da peça Anumaí. No processo de “fazer bonito” dos Asurini (Silva 

2000), deixar um grande pedaço de quartzo na superfície não é algo usual, a tradição é de 

limpar a argila ao máximo retirando grandes pedaços, ação essa que auxilia a cerâmica a não 

quebrar pela expansão do antiplástico. 
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A cerâmica Anumaí tem uma argila geralmente mais grossa por conta da quantidade 

grande de silte21 e areia. O teor de fração argilosa geralmente é baixo, mas consegue ser 

suficiente para dar plasticidade para a criação de roletes e conseguir alisar os acabamentos de 

superfície, nem sempre de forma muito regular. 

 Essa cerâmica ganha mais estrutura durante a criação do vasilhame e mesmo após a 

queima os antiplásticos grandes e a espessura dos roletes oferecem resistência mecânica para 

a peça. Desse modo, essa cerâmica é direcionada para ser uma cerâmica resistente. As 

radiografias abaixo mostram as variações encontradas em termos de granulometria e 

densidade de paredes de vasilhame Anumaí22. 

																																																								
21 Nos sistemas granulares dispersos, o termo argila, silte, areia ou seixo, tem um significado puramente 

granulométrico. A argila compreende as partículas de dimensões inferiores a 2 micron, enquanto o silte 
compreende as partículas de dimensões situadas entre 2 micron e 20 microns e a areia as partículas que se situam 
entre 20 micron e 2mm. 
	

22 A maior parte do corpo de um vasilhame é constituído por parede e na maior parte dos sítios a alta 
fragmentação de cerâmicas oferece uma quantidade muito maior de parede que podem ter um estado de 
conservação ruim e/ou não ser um fragmentos diagnósticos (p. ex. apresentar banhos, polimentos, decoração, 
marcas de uso, etc).  

(a) O rolete mais fino permite um controle 

melhor do tamanho dos antiplásticos e apresenta 

uma menor chance de ter bolsas onde os gases 

irão formar-se durante a queima, evitando assim 

quebras e muita porosidade na peça. 

Figura 63. Radiografia de peça Asurini ainda na fase do roletado, sem acabamento superficial. 

(b) O rolete mais grosso permite uma 

maior quantidade de antiplásticos que 

fornecerão mais estrutura para a peça. 

Dessa forma, é possível construir 

cerâmicas com espessuras e tamanhos 

maiores.  

Figura 64. Radiografia de peça Anumaí ainda na fase do roletado, sem acabamento superficial. 
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As diferentes tonalidades de cinza nas radiografias podem ser explicadas pelas suas 

diferente densidades e/ou espessuras aparentes. As argilas diferem em finura e forma das 

partículas e também como ficam após a queima. Por exemplo, se atingirem temperaturas mais 

altas e tornarem-se mais vítreas teriam uma densidade bastante alta, e portanto mais brancas. 

Além disso, também os antiplásticos variam muito em tamanho, o que contribui para o 

resultado final mais ou menos denso. 

Na radiografia (figuras 65 e 67) aparece uma cerâmica Asurini, que foi apresentada no 

trabalho de Lima e Silva (2015:35), como discutido no capítulo 3. É possível encontrar uma 

quantidade maior de antiplásticos (provavelmente quartzos) e de tamanhos maiores que 

chegariam no máximo a pouco mais de 1mm. Ter mais de um milímetro pode causar fraturas 

na peça, pois o quartzo chega a expandir cerca de 12% de seu tamanho (Figueiredo et al. 

2008). Apesar de grandes, os pedaços de cristais parecem ter um formato mais arredondado, o 

que diminui as chances de causar uma quebra na peça (Rhodes, 1989). Por uma estimativa 

realizada pelo software FIJI, como apresentado no capítulo anterior, foi possível calcular a 

porcentagem de antiplásticos em relação a quantidade de pasta cerâmica, que ficou em torno 

de 12%. No entanto, essa informação é parcial, e análises petrográficas são melhores para 

esse tipo de  determinação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65 – Radiografia de cerâmica Asurini com demarcação da área amostral para calcular a 
quantidade de antiplástico na peça. 
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 Com as informações nessa imagem também foi possível construir um gráfico em 3D 

da superfície da cerâmica, apenas para observar melhor a superfície da peça. É possível ver 

que os picos mais altos referem-se aos antiplásticos e o modelo acompanha o formato do 

vasilhame. 

 
Figura 66 -  Gráfico 3D da superfície de uma cerâmica Asurini com apenas 12% de antiplástico em 

relação à área total. 
 

A figura 67 (Lima & Silva, 2015:35) abaixo representa melhor a maior parte das 

cerâmicas Asurini em termos de medida de antiplástico. O quartzo é bem menor nesse 

vasilhame, e aparenta ser mais arredondado. Nessa amostra a porcentagem ficou em apenas 

5%. Dessa forma, é possível determinar que as cerâmicas podem variar em um faixa de 4 a 

15% em quantidade de quartzo na pasta. 
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Figura 67 – Radiografia de cerâmica Asurini com demarcação da área amostral para calcular a quantidade 

de antiplástico na peça. 
 

O gráfico 3D da superfície desse vasilhame pode mostrar de forma mais detalhada a 

grande quantidade de pequenos antiplásticos. Eles seguem uma grande regularidade de 

tamanho pequeno, o que sugere serem naturais da fonte argilosa. Dessa forma, é possível 

compreender que em ambas as vasilhas não foi adicionado quartzo, portanto as fontes 

argilosas têm características bastante diversas entre si. O que é comum a ambos é uma pasta 

com grande parte de argila, porém com partículas que podem chegar a ter o tamanho de silte e 

areia.   
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Figura 68 - Gráfico 3D da superfície de uma cerâmica Asurini com apenas 5% de antiplástico em relação 
à área total. 

 

Os quartzos podem ser vistos como uma forma de abrir a passagem para a água sair 

mais depressa no vasilhame ainda recém feito na argila molhada23. Também reduzem a 

quantidade de água necessária para dar uma estrutura à manufatura do vaso, além de reduzir a 

retração de queima. No entanto, em excesso poderá reduzir a plasticidade ao ponto de a argila 

não conseguir ser modelada (Shepard, 1971), pois materiais não argilosos tendem a absorver 

menos água e consequentemente secam mais facilmente. Segundo Queiroz e colaboradores 

(2010), a quantidade ideal para cerâmicas de baixa temperatura é de no máximo 25% de 

quartzo, porém em 20% geram a resistência mecânica ideal. 

As peças dos sítios não resultaram em radiografias com antiplásticos tão evidentes 

quanto as radiografias anteriores, provavelmente devido aos pequenos cristais de quartzo. Ao 

observar de forma mais atenta e sistemática as amostras abaixo (fig. 69) dos sítios que tem 

cerâmica Asurini fica evidente que os maiores quartzos presentes tem um tamanho bem 

menor (cerca de 0,5-0,6 cm no máximo). O tamanho similar dos quartzos é mais uma 

evidência da tradição de fabricação das peças. A coleta e limpeza da argila é realizada de 

forma muito similar e, com grande cuidado dado à preparação das matérias-primas. 

A semelhança de granulometria dos quartzos (fig. 69) evidencia que, no caso de 

comparação entre as cerâmicas Asurini, a proveniência é melhor identificada por análises 

																																																								
23 Qualquer massa de argila plástica possui pelo menos uma quarta parte de água, essa grande 

quantidade de água por sua vez é perdida no processo de secagem, que faz as partículas da argila aproximarem-
se cada vez mais até ocupar o seu lugar. Assim, a secagem vem seguida de contração, que pode chegar a 8%. O 
que determina a velocidade de secagem da massa cerâmica é a umidade atmosférica, que quando minimamente 
abaixo de 100% já rouba em forma de vapor d’água da argila. 
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químicas e mineralógicas e não pelo tamanho do quartzo, que não variou em função do sítio. 

A variedade de tamanhos está mais conectada com as escolhas de cada ceramista, ou seja, a 

cada peça do que características que possam diferenciar entre sítios. O único quartzo de mais 

de 1mm de tamanho está indicado pela seta.  

 

 

 

Figura 69 – Fotografia lateral das cerâmica Asurini de todos os sítios com indicação no  
no mmaior quartzo encontrado. 
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As cerâmicas Anumaí do sítio Kuatinemu (KTM1) mostram que seus grãos são bem 

maiores e evidentes. É possível notar algumas rachaduras que evidenciam a técnica do 

roletado para a construção dos vasilhames. As outras radiografias dos demais sítios estão no 

Anexo. 

 

 
Figura 70 - Radiografias de cerâmicas Anumaí do sítio Kuatinemo. 
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Figura 71 - Gráficos 3D da superfície das cerâmicas. 
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Apesar da radiografia poder ser utilizada para o estabelecimento de fontes de origem de 

peças semelhantes, para as amostra Anumaí isso não foi possível dada as diversas variações 

entre elas, e das poucas amostras por sítio que puderam ser analisadas.  

As radiografias foram excelentes para mostrar a técnica do roletado e as rachaduras 

devido ao processo de produção da cerâmica. Assim, as análises puderam estabelecer as 

porcentagens de antiplásticos das cerâmicas Asurini (5-15%) e das Anumaí (5-35%). A 

variação de ambos tem de ser testada em termos morfológicos das peças, pois podem estar 

ligados à função que o vasilhame exerceu. No entanto, as escolhas podem ser percebidas com 

diferentes raciocínios, a cerâmica Asurini tem poucos e pequenos antiplásticos que, como 

visualizado pela microscopia ótica e eletrônica de varredura, dão um pouco de estrutura para a 

peça e auxiliam no processo de secagem, assim não atrapalham o trabalho de subir as paredes 

finas e modelá-las. A escolha de uma argila mais plástica e com pequenos quartzos faz com 

que o modelar da peça com espessuras finas seja mais fácil, e assim tenha menos rachaduras 

nos poucos roletes que ainda persistem internamente.   

A cerâmica Anumaí, por sua vez, tem uma escolha de argila não necessariamente muito 

plástica e com uma alta quantidade de quartzos de grandes tamanhos, que são fatores que 

geram uma maior dificuldade na manufatura da peça. Manusear e manufaturar uma pasta 

argilosa cheia de grandes grãos é muito mais complicado, no entanto essa cerâmica fornece 

uma grande sustentação no processo de fabricação, o que pode facilitar na criação de 

vasilhames maiores.  

Desse modo as cerâmicas arenosas são mais difíceis de homogeneizar devido: aos grãos 

e partículas grossas, à consistência dessa pasta, e se volumes maiores de argila forem 

utilizados para construir grandes roletes. Dentre os resultados, todas as cerâmicas 

apresentaram muito quartzo e sílica livre. Quando a peça possui uma quantidade de quartzo 

de 20% isso auxilia na redução da plasticidade e baixa a retração linear, mas reduz a 

resistência mecânica antes de queimar. Durante a queima esse mineral aumenta o coeficiente 

de dilatação e cria uma maior porosidade após esse processo (Calaresi, 2014; Monteiro et al. 

2005).   
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2.1.3 Temperatura e ambiente de queima  

 

Os minerais de argila quando queimados em certas temperaturas apresentam algumas 

reações características como: desidroxilação e quebra de sua estrutura mineralógica para 

formar novas fases minerais. Para essas mudanças a fundo existem diversos equipamentos 

termoanalíticos para realizar uma reconstrução de condições de produção da vasilha. Essa 

etapa é muito relevante afinal é nela onde desencadeam as reações físico-químicas as quais 

determinam a resistência física, química e mecânica da peça.  

Entretanto, segundo Gosselain (1992) e Livingstone Smith (2001) essa investigação tem 

de ser bastante cuidadosa, pois um produto final semelhante pode ser produzido de diferentes 

formas. A coloração da peça não pode ser considerada um atributo, pois é possível que exista 

uma variação grande devido à composição dela, à temperatura e à atmosfera de queima. Além 

do que existem as mudanças secundárias que são causadas por absorção de manchas durante o 

uso, deposição de carbono no cozimento sobre o fogo, deposição de substâncias do solo após 

o descarte, branqueamento pela água do solo e aquecimento acidental em queimas posteriores 

(Sheppard, 1971). 

A figura 72 mostra uma ampla variação na mesma peça, o que nesse caso poderia 

evidenciar que a cor mais clara estava mais próxima do fogo. De acordo com Rye (1988:119) 

a coloração é um atributo válido se associada a outros como forma, decoração, materiais, 

entre outros. 
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Figura 72 – Lâmina petrográfica de uma cerâmica que apresenta uma variação de coloração em função 
do processo de queima que passou. 
 

As argilas quando queimadas em baixa temperatura geralmente limitam-se às cores 

branca, preta, vermelha-alaranjada, ou algumas contendo misturas de tons de creme, marrom 

ou cinza (Rice, 1987). Diferentes colorações também são causadas pelo contato direto do fogo 

com a peça, como as chamadas fireclouds, que são manchas escuras na peça, assim como um 

escurecimento dela devido à fuligem e às queimas redutoras (Shepard, 1971). As diversas 

variáveis da cor da argila estão ligadas ao tamanho, quantidade e distribuição de impurezas, 

principalmente de ferro e orgânico, e depois de queimada ao tempo, temperatura e atmosfera 

de queima. A variedade de tons do marrom-avermelhado ao laranja-amarelado encontrados 

está muito ligado ao ambiente criado no processo da queima e à temperatura que atingiu.  

A atmosfera de queima (redutora ou oxidante) tem muita influência na natureza da 

formação de óxidos de ferro, mas também sobre a temperatura de vitrificação. Sendo que as 

características da pasta que causam uma grande variação no resultado final estão ligadas a: 

tamanho e forma de grão e poros e quantidade fase vítrea formada, na qual a peça com maior 

fase vítrea será mais aglutinada. Assim, durante a queima, os íons difundem-se ao longo das 

fronteiras de grão e as superfícies fornecendo a ligação entre os grãos. Portanto, quanto maior 

essa difusão, implica em menos poros e maior densidade. 
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Os principais fatores controlados pelo ceramista na etapa de queima são: a taxa 

aquecimento, a temperatura máxima e a atmosfera circundando os objetos, controlada pela 

quantia de ar disponível para queimar a quantia de combustível: se o ar é insuficiente é 

redutora, se é suficiente para fazer a combustão completa do combustível é neutra, se o ar é 

excessivo é oxidante (Rye, 1988). Assim quando a peça é queimada, o ceramista espera que o 

vaso seja forte o suficiente para a sua função, e no qual se preocupa com características 

físicas, como: a porosidade, força, dureza, cor, temperatura suficiente para estar bem 

queimada e escala de vitrificação (formação de vidro) (Sheppard, 1971). 

Para a composição presente nas cerâmicas Asurini e especialmente a Anumaí, ambas 

não poderiam ser queimadas em altas temperaturas (de 1000º até 1800ºC), em especial por 

suas grandes quantidades de ferro e quartzo (Rhodes 1989), que não gerariam cerâmicas 

resistentes e com um bom resultado final.  Todas as cerâmicas estudadas tiveram como 

premissas básicas: uma região geográfica de baixa diversidade geológica, maiores 

quantidades de argila caulinita, presença de quartzo nas fontes argilosas, terem de ser 

queimadas a baixas temperaturas, e que a  secagem e o resfriamento tinham de ser lentos para 

não rachar a peça quando em temperatura ambiente.  

Segundo Prous (1992:94), não há registro de utilização de fornos no Brasil pré-colonial. 

Dessa forma, a queima realizada em buracos na terra ou em armações improvisadas gera 

ambientes oxidantes nos quais as temperatura geralmente não ultrapassam 900ºC (Orton et al. 

1997: 127 apud Gaspar, 2014). No entanto, podem ser criados microambientes redutores 

dependendo da disposição das peças umas sobre as outras (Shepard, 1971). 

Tendo em conta toda a discussão anterior, o mineral mais importante é a caulinita e as 

melhores cerâmicas seriam formadas por no máximo em torno de 2/3 de minerais de argila e 

1/3 de quartzo, feldspato, entre outros antiplásticos. A cerâmica Asurini além de ter grãos 

finos pode ser caracterizada como uma boa mistura de argilas mesmo tendo pequenas 

quantidade de ilita e montmorilonita.  

É possível evidenciar a partir da figura 73 criada pelo microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) que a área principal é de uma pasta Asurini de alto ponto de fusão (rica em 

alumina e sílica como a metacaulinita), foi submetida a alta temperatura (entre 700-800°C). 

Existe uma fase contínua à direita bastante compacta, mas que infiltra na outra área (risco 

diagonal de cima para a esquerda embaixo indicado pela seta) que parece ter a mesma textura. 
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A região pode ser caracterizada como sendo uma pequena quantidade de ilita24 fundida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 – Corte transversal observado pelo MEV de uma cerâmica Asurini com indicação para argila 
ilita. 

 

O processo de queima atual que os Asurini fazem pode ser exemplificado abaixo. A 

amostra “Argila” é de uma peça etnográfica Asurini que não chegou a ser queimada. A 

“Queima Asurini” é etnográfica também, e essa vasilha foi queimada da forma usual que eles 

fazem. É possível ver que a caulinita se transforma em metacaulinita e que a albita tem uma 

grande elevação do pico. Assim essa queima ficaria na faixa dos 600-800ºC, pois não há 

formação de rutilo. 

 

																																																								
24 Como já apresentado, a ilita é rica em óxido de potássio que, em combinação com sílica e magnésia (como da 
composição da montmorilonita), forma fases de baixo ponto de fusão. 
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Figura 74 – Difratograma de uma cerâmica etnográfica Asurini e de uma argila de coleta Asurini. 

 

As reações químicas que ocorrem durante a queima de cerâmica são muito diversas e, é 

claro, dependem da composição química e cristalográfica, do tamanho e da distribuição 

espacial dos cristais (heterogeneidade). Além das transformações já vistas dos minerais como 

da caulinita ao perder a água com a elevação da temperatura, e transforma-se em 

metacaulinita. Outras transformações minerais também podem acontecer, tais como em hidro-

óxidos, óxidos ou carbonatos presentes na cerâmica para formar novas fases, tais como 

piroxênio. (Maritan et al. 2006). Assim os minerais se decompõem em variadas temperaturas 

e, consequentemente, formam novas fases minerais. Algumas dessas transformações foram as 

escolhidas como parâmetro para a análise sobre temperatura e podem ser resumidas: 

A ilita e a montmorilonita em baixas temperaturas como até 600ºC, apresentam alta 

birrefringência 25  que podem ser melhor visualizadas pelo microscópio petrográfico. A 

redução da birrefringência a 700°C sugere que a pasta perdeu (OH) da água intersticial entre 

																																																								
25 A birrefringência é a formação de dupla refração apresentada por certos cristais intimamente ligada à 
velocidade e direção de propagação da luz. 
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cerca de 350° e 600°C (Grim & Bradley, 1940). A formação da hematita ocorre em 

temperaturas acima de 600ºC, a mica somente aparece em temperaturas abaixo de 900ºC. Já a 

albita não aparece mais quando a temperatura chega em aproximadamente 950ºC. A anatase, 

que é uma fase mineral do dióxido de titânio, aparece durante o começo da quebra da 

ilita/muscovita, nas temperaturas entre 500º e 600ºC e transforma-se em rutilo em 

temperaturas mais altas aproximadamente entre acima de 800º e 950ºC (Olivares, 2010 apud 

Ikeoka, 2014). A mulita recém formado e o feldspato-K apareceram em 950ºC e atingem sua 

quantidade máxima a 1100ºC. De acordo com algumas pesquisas, as argilas ilitas e 

montmorilonita desaparecem como fase mineralógica a uma temperatura de 950ºC (Ouahabi 

et al. 2016).  

Os componentes minerais sofrem modificações estruturais ocasionando retrações ou 

expansões volumétricas no corpo do vasilhame, que em queimas mais altas desenvolvem 

fases de alta temperatura e fases vítreas. Assim a sinterização das cerâmicas proporciona um 

aumento notável da resistência mecânica dos corpos cerâmicos, principalmente quando 

queimadas em altas temperaturas. 

De forma geral, a cerâmica Asurini não apresentou o mineral rutilo nas outras análises 

por difração de raios X, o que significa que não chegou a faixa 800º-900ºC. Já a cerâmica 

Anumaí teve uma ampla faixa de temperaturas, em sua maioria ficou em temperaturas de 

700º-800ºC e algumas em 800º-900º, pois não perdeu a montmorilonita, a ilita e a albita ainda 

estavam presentes. Além disso, não houve formação de mulita, porém havia a presença de 

rutilo. Em outros casos, algumas peças não houve transformação da caulinita em 

metacaulinita, assim sua temperatura pode ser muito ampla a partir de 200ºC até 500-550ºC. 

A partir de 200ºC a pasta tem uma desidratação total e poderia funcionar com baixa 

resistência. 
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A análise por difração da cerâmica abaixo mostra um exemplo das temperaturas mais 

altas da faixa de 800º-900ºC. Esse difratograma apresenta rutilo em quantidade elevadas e a 

presença de albita sugere que não chegou na temperatura de 950ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – Difratograma de uma cerâmica Anumaí que apresenta uma temperatura em torno de 800º a 

900ºC. 

Além de temperaturas baixas que ficaram na faixa entre 200º-500ºC como a figura 

abaixo que ainda apresenta caulinita.  
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 Figura 76 – Difratograma de uma cerâmica Anumaí que apresenta uma temperatura em torno de 200º 

a 500ºC. 

Os óxidos de ferro não puderam ser levados em conta devido provavelmente à 

quantidade de fase vítrea que mascara os picos menores. Abaixo é possível visualizar um teste 

feito no dobro de tempo e ambos os resultados ficaram muito similares não aparecendo os 

picos na região 33,28/35,74 (hematita); 33,28/ 36,62 (goethite); 30,27/35,60 (maghemite); e 

35,45 (magnetite)26. 

Figura 77 – Difratograma de um teste para avaliar a quantidade de ferro em uma peça. 

 

																																																								
26	Informação retirada do Crystallography Open Database (COD).	
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3.1.4 Principais variações entre as cerâmicas 

 

Após os resultados já apresentados as vasilhas Anumaí puderam ser melhor 

caracterizadas e reconhecidas em termos de suas variações de espessura, tipos de argila, 

tamanho e quantidades dos antiplásticos, sobre as grandes quantidades de impurezas nas 

argilas, manufatura, acabamento das vasilhas e também sobre as temperaturas de queima. 

Dentro dessas variações tão grandes alguns resultados se destacaram e foram investigados 

mais a fundo.   

 Dada a enorme variedade de quantidade de tonalidades de cor, queima e composição, 

dois tipos mais encontrados foram escolhidos do sítio Itapemuu (KTM4) para a análise 

petrográfica27. Uma cerâmica laranja mais clara (Amostra A) e outra um pouco mais escura 

(Amostra B), mas visualmente muito semelhantes. Dentre os resultados, ambas as amostras 

apresentaram grandes poros, quartzos maiores que 1mm e orientações horizontais (setas)  da 

pasta por conta do modo de construção de roletes. Além de uma degradação da superfície por 

má conservação, o que dificulta verificar se essas peças tinham algum engobe ou pintura na 

superfície. No entanto, a amostra A apresentou poros menores, uma birrefringência mais alta 

e restos orgânicos carbonizados, mas sem espaços vazios, ou seja, não queimou a ponto de 

carbonizar totalmente. Todas essas eram indicações de temperatura baixa de queima. Para a 

confirmação dessa hipótese uma análise de difração de raios X foi feita na peça. No 

difratograma abaixo é possível ver que a peça não chegou a formar rutilo. Sem a presença de 

caulinita e alta quantidade de birrefringência essa cerâmica foi queimada entre 600º-650ºC. A 

amostra A apresentou como composição geral: muitos quartzos, hornblenda, plagioclásio e 

muita matéria orgânica carbonizada. 

 

 

 

																																																								
27 A petrografia é uma técnica destruitiva na qual as lâminas delgadas (geralmente 3mm) são analisadas em um 
microscópio de luz polarizada (transmitida e refletida) para caracterizar quais são as composições mineralógicas 
e orgânicas, quais são os tamanhos e quantidades dos poros, sobre a organização da pasta e também sobre a 
birrefringência da pasta cerâmica (Whitdread 1995). Duas amostras Anumaí foram transformadas em lâminas 
delgadas de 3mm feitas no Instituto de Geociências, e foram analisadas utilizando o microscópio petrográfico 
LeicaDM750P e adquiridos pela camera Leica MC170HD e processadas pelo software LAS- Leica application 
suíte.  
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Figura 78 - Amostra A: Área de grande quantidade de matéria orgânica 

 

 Figura 79 - Amostra A: Área de alta birrefringência. 
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Figura 80 - Amostra A: Mineral hornblenda. 

 

Figura 81 - Amostra A: Direção da pasta cerâmica. 
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Figura 82 – Difratograma da amostra cerâmica Anumaí analisada por petrografia. 

 

A amostra (B)28 apresentou menor birrefringência, a presença de rutilo e albita, assim 

pode ser colocada na faixa 800º-900ºC. Na composição da peça tem muitos quartzos, 

plagioclásio, turmalina, óxido de ferro e grandes poros. Apresenta uma superfície muito 

degradada e  com áreas mais queimadas que outras. Os minerais em tom azul não são micas 

ou sericitas, mas apenas efeitos do microscópio sobre alguns quartzos. A composição geral foi 

similar à peça anterior: muitos quartzos, plagioclásio, óxido de ferro e a presença também de 

turmalina e um fragmento de rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
28 Na figura 86 foi incidida uma maior quantidade de luz para testar a birrefringência da amostra que 

continuou apresentando baixa refração. Além disso, essa figura mostra uma quartzo maior que 1mm.  
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Figura 84 - Amostra B: Fotografia com indicações de rocha gnaisse, turmalina, óxido de ferro, 
degradação da superfície.  
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Figura 83 -  Amostra B: indicações de plagioclásio e grande poro. 
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Figura 86 - Amostra B: baixa birrefringência da pasta, quartzo maior de 1mm e orientação da pasta em 
roletes. 
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Figura 85 -  Amostra B: indicação área queimada a temperatura mais alta e grande poro. 
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Portanto, apesar das coletas tanto Asurini quanto Anumaí poderem ser feitas em áreas 

muito próximas a profundidade da fonte argilosa em que as peças foram coletada são 

diferentes. Pelos trabalho de Silva (2000) é conhecido que os Asurini preferem coletar entre 

0,50cm e 1,50cm. Esse dado pode ser correlacionado com o trabalho de Miotti e 

colaboradores (2013) no qual os autores mostram que a granulometria da argila é bem menor 

a partir de 50-60cm de profundidade. Assim quanto mais profundo mais argiloso, e as 

partículas são menores. As diferenças Anumaí se dão pela variedade de solos mais de 

superfície que são mais arenosos, tem maior presença de matéria orgânica  e minerais 

acessórios. E por sua vez, o  tamanho se deve à formação da argila que é um processo 

químico auxiliado por degradação mecânica que causa a separação de partículas finas de 

outras mais grossas. Como as reações de sinterização ocorrem nas bordas dos grãos, quanto 

menor o espaço entre eles menor será a porosidade da peça (Rhodes, 1989).  

Assim, ter os antiplásticos de grandes dimensões aumentaria muito a dificuldade de 

construção de paredes mais finas, enquanto que geraria uma microestrutura mais porosa e/ou 

rachada na pasta como mostraram as imagens. Fica evidente que as escolhas da matéria-prima 

exercem influência em todas as etapas da cadeia operatória e no resultado final. Além do dia a 

dia no qual o calor resseca a argila, e dessa forma, ter uma grande quantidade de antiplásticos 

facilita a ocorrência de rachaduras. 

As pequenas modificações nos materiais e técnicas utilizadas em uma etapa do processo 

de fabricação da cerâmica podem alterar o processo e o resultado final da cerâmica (Sillar & 

Tite, 2000). Dessa forma, os resultados foram resumidos para uma percepção das variações 

que foram estudadas: 
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R	

Figura 87 – Difratograma da amostra Anumaí analisada por petrografia. 

R: Rutilo 
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(1) Uma condição importante é que a quantidade de quartzo fosse entre 10-25% de 

quantidade na pasta para melhor manufatura, secagem e queima (Queiroz et al. 

2010); 

(2) Após 20% a resistência da peça é a mesma, ou seja, não há a relação de quanto 

mais quartzo mais resistente a peça (Kilikoglou et al. 1995), e essa mesma 

porcentagem é atribuída à uma boa condutividade térmica (Figueiredo et al. 2008); 

(3) A escolha de uma argila caulinítica, com alta cristalinidade, e com um pouco 

de montmorilonita seria a medida ideal para cerâmicas com maior maleabilidade. 

Essa combinação é uma melhor solução do que escolher a argila ilita, que não é tão 

plástica; 

(4) A manufatura com roletes menores e/ou boa junção dos roletes favorece a 

resistência da vasilha; 

(5) O acabamento de superfície ideal depende de quanto de calor a peça precisa 

liberar para não rachar; 

(6) A impermeabilidade da superfície mantem o vaso mais resistente. 

As variações dos locais de escolha da argila para os Asurini não estavam 

necessariamente ligadas à uma argila ruim. Apenas no sítio Taiuviaka (KTM6) que a 

mudança mais brusca foi sentida alterando completamente o tipo de argila escolhida. Nas 

demais escolhas a mudança principal eram geralmente ter quantidades maiores de feldspato 

nos sítios mais antigos, porém nem todas as vasilhas apresentaram essa característica. As 

cerâmicas Asurini por sua vez não precisavam de temperaturas tão altas e/ou muito tempo de 

queima, ou mesmo muito quartzo para dar sustentação, pois seus vasilhames tem espessuras 

menores, e assim conseguiriam estar bem queimadas até a região central do núcleo.  

Com paredes finas era necessária uma argila mais bem selecionada, uma que fosse 

plástica o suficiente para modelar suas vasilhas, mas resistente o suficiente para não 

desmoronar durante sua etapa de construção e queima. Assim os pequenos quartzos puderam 

auxiliar na etapa de secagem da peça sem causar tanta expansão durante a etapa de queima ou 

no uso cotidiano. Ter apenas esses poucos e pequenos quartzos provavelmente é devido ao 

trabalho de retirada dos maiores para não atrapalhar a manufatura do vasilhame, assim como 

os Asurini ainda fazem (Silva, 2000).  

A manufatura de expandir os roletes e o acabamento de superfície deixaram a cerâmica 

mais resistente do ponto de vista de diminuir a porosidade. Dessa forma, é possível perceber 

uma rigorosidade na prática da produção cerâmica Asurini, a qual variou pouco apesar do 
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tempo. Apenas alguns contextos específicos a alteraram, como no sítio Taiuviaka, porém em 

um local mais propício a cerâmica voltou a seguir os mesmos padrões.   

A cerâmica Anumaí por outro lado, apesar de ter uma escolha de argila mais cheia de 

impureza e grandes antiplásticos, fornecia estrutura para peças que poderiam ter roletes 

grossos e construir panelas maiores. Com vasilhas tão grossas foi desenvolvido uma forma de 

queimá-las em temperaturas mais altas que chegaram até cerca de 900ºC. Apesar da grande 

variação de escolhas de argila e de temperaturas de queima, essa cerâmica tinha uma 

resistência ligada à sua estruturação de forma que é mais grossa. A performance para roletes 

tão grandes é de reter muito mais calor que uma vasilha fina Asurini, no entanto, isso significa 

que havia maior demora para esquentar. A grande quantidade de quartzo em ambas as peças 

fornecia uma maior condutividade térmica para elas, facilitando o calor entrar pelas paredes. 

As grandes variações nas peças Anumaí ocorreram até mesmo entre os sítios de mesmo 

nível como o Kuatinemo (KTM1) e o Kwatinemu Velho (KTM3), em nenhum dos resultados 

de cada equipamento foi possível notar uma correlação específica entre eles. As temperaturas, 

composições mineralógicas e tamanho de antiplásticos variaram tanto quanto em outros sítios. 

O que reforça a ampla variedade entre as peças Anumaí. 

Dentre os resultados da Espectroscopia Mössbauer foi possível notar que as peças 

Asurini (figura ), tanto as etnográficas como as arqueológicas, tem uma quantidade maior de 

Fe 2+ que nas amostras Anumaí (figuras ). Apesar de não ser possível identificar se há 

presença de hematita na peça etnográfica, as duas amostras Asurini comportaram-se de 

maneira mais similar. Essa constatação é muito relevante para estabelecer se existiu 

similaridade no ambiente de queima e consequentemente no tipo de processo de queima que 

era realizado se ainda permaneceria o mesmo.  

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	

Figura 88– Processo de queima Asurini: primeiro a vasilha é toda enegrecida até atingir 200ºC e depois 
queimado em uma fogueira à céu aberto que chega a 800ºC (Silva 2000). 
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Figura 89- As amostras apresentam dois dubletos um de Fe2+ e um de Fe3+ e  a amostra HT431 apresenta 
também um sexteto. 
 

A figura 88 mostra as duas etapas da queima realizada pelos Asurini. No qual primeiro 

há uma etapa de desidratação do material orgânico na peça, que quando fica toda enegrecida a 

uma temperatura de até 200ºC está pronta para próxima etapa. No mesmo dia, antes de ter 

sido totalmente resfriada, a vasilha fica na região central de uma fogueira à céu aberto que 

chega a temperatura máxima de 800ºC e tem uma queima bastante rápida (Silva 2000). Nesse 

processo a peça sofre um abafamento pela disposição da planta que é o material comburente, 

e assim isso gera a quantidade superior de Fe2+ causando uma queima em parte redutora. 

Apesar de todas as queimas que foram encontradas serem principalmente oxidantes, 

fica muito claro com esse equipamento que existiram mudanças no processo de queima entre 

as Asurini e as Anumaí. Nas figuras abaixo, todas as peças são Anumaí e com ambientes de 

queima parece diferentes um do outro, devido aos diferentes resultados. Porém, analisando a 

amostra 13 por difração de raios X (figura 92) fica evidente que a hematita que apresentada 

no Mössbauer já existia na argila, antes de ser queimada, pois a temperatura da peça não 

atingiu de 550ºC afinal ainda tem a presença de caulinita. Outra hipótese poderia ser alguma 

pintura ou banho feita com hematita que já não é mais visível, pois não houveram vários 
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casos em que aparece caulinita para ser levantada a discussão se seria uma neoformação. 

Dessa forma, fica de novo muito evidente a importância de utilizar várias técnicas 

arqueométricas, pois uma auxilia o resultado da outra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 90- As amostras apresentam dois dubletos de Fe3+ e dois sextetos em cada. 
 

Nas figuras 90 e 91 podem ser percebidos dois ambientes de queima, 

predominantemente oxidantes. Assim, a estrutura da fogueira em que as peças eram 

queimadas permitiam muito oxigênio de entrar em contato com as vasilhas. Para a amostra 

HT420 a estrutura era provavelmente bastante aberta, o que contribuiu para a peça não atingir 

temperaturas altas. Nas outras amostras a temperatura ficou em torno 700º a 800ºC, e podem 

ter suas variações do resultado devido à diversos fatores: como ter uma queima que durou 

mais tempo e chegou à temperaturas mais altas, ou ainda algum tipo de estruturação da 

fogueira diferente das do Asurini. Em ambos os casos as vasilhas foram arranjadas de tal 

forma que ao longo do processo da queima não houve um abafamento tão significativo o que 

gerou um maior contato do oxigênio com as peças. 
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Figura 91- As amostras apresentam dois dubletos um de Fe2+ e um de Fe3+. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 92- Difratograma da amostra HT420. 
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2.1.5 Considerações sobre as cerâmicas etnográficas 

 

Como um dos resultados após a conclusão da pesquisa sobre a cerâmica arqueológica 

foi a possibilidade de comparação com as peças etnográficas. A cerâmica Asurini apresentou 

uma evidente continuidade e semelhança no processo de produção cerâmico. A partir das 

análises arqueométricas ficou mais fácil a correlação inclusive com as descrições 

etnoarqueológicas. Porém as duas amostras incluídas no estudo facilitaram as compreensões 

sobre as correlações mineralógicas que continuam similares em termos de escolha de fonte 

argilosa. 

No caso da cerâmica Anumaí é muito mais difícil de se estabelecer qualquer indicação 

de uma similaridade com as peças levantadas apenas bibliograficamente. Seria necessária a 

comparação com uma amostra para estabelecer com maior precisão as características de cada. 

De qualquer modo, existem algumas evidências de semelhança como: (1) ambas serem 

construídas com a técnica do roletado; (2) o acabamento é um alisamento superficial; (3) 

algumas podem ter a presença de um engobe; (4) a espessura das vasilhas é grossa.  

A principal diferença que seria possível identificar é na adição de cariapé, mas que não 

foi encontrada entre as peças. No entanto, esse pode ser mais um sinal de que as argilas dessa 

região não necessitavam da inclusão orgânica para dar maior maleabilidade para a peça. 

Como a maior parte das peças está muito degradada é difícil de verificar a presença de engobe 

ou pintura na maior parte das amostras. 

Portanto, o próximo passo para as pesquisa tanto do conjunto Asurini quanto Anumaí 

seria na direção de estabelecer datações confiáveis para fechar o raciocínio sobre quais foram 

as etapas principais da cadeia operatória dessas peças e como é possível correlaciona-las 

temporalmente. Além disso, seria fundamental fazer comparações morfológicas e 

arqueométricas com peças etnográficas e arqueológicas e entender mais a fundo quais são as 

variações possíveis. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Um dos objetivos deste trabalho era apresentar um método que facilitasse a 

compreensão de como acrescentar a arqueometria em estudos sobre tecnologia cerâmica. A 

arqueometria é um campo de conhecimento muito associado à análises pontuais. No entanto, 

para esse trabalho o viés foi pensado de forma que a pesquisa fosse mais extensa, e assim 

permitir o estudo da cerâmica não como um objeto final, mas como um processo de 

construção, ou seja, uma cadeia operatória. Ao longo da aquisição de dados, diversas 

possibilidades de pesquisa foram sendo levantadas, e uma quantidade muito maior de 

amostras foram analisadas dada a complexidade dos contextos e variedade entre o material 

arqueológico. A combinação de várias técnicas foi positiva em muitos sentidos, como: apenas 

uma técnica não seria o suficiente para solucionar os problemas complexos deste trabalho; 

não foi possível fazer uma ampla quantidade de análises em cada técnica, assim foram 

escolhidas técnicas que respondessem a diversas questões; e com as diferentes análises foi 

possível auxiliar a interpretar os resultados das outras técnicas.   

Apesar das variações encontradas a cada sítio, foi primordial a comparação entre eles 

em junção com análises entre cerâmicas específicas, para estabelecer algumas bases de 

entendimento. Embora a arqueometria seja derivada das ciências exatas e naturais foi na união 

dessas áreas com os conhecimentos das ciências humanas que foi possível encontrar algumas 

das principais explicações sobre os resultados. Dessa forma, a utilização dessa ferramenta não 

limitou a pesquisa à questões pontuais, mas ampliou os conhecimentos a níveis muito mais 

profundos do que somente pela análise visual. 

Os conhecimentos históricos e etnoarqueológicos foram essenciais para uma melhor 

compreensão dos dados. Assim a etnomineralogia (Arnold, 1971), ou seja, os critérios que os 

índios selecionaram a matéria-prima ficaram bastante evidentes para o caso dos Asurini. 

Além disso, a determinação das proximidades das fontes argilosas encontrou correlações com 

os relatos indígenas e fontes históricas. Esses dados abriram discussões sobre as variedades 

encontradas na composição mineralógica,  especialmente entre a cerâmica Anumaí a qual 

variou muito. Após aprofundar as análises com a microscopia eletrônica de varredura e a 

petrográfica ficou evidente que apesar dos minerais variarem muito, dada as áreas das rochas 

matrizes de que vieram, os locais de coleta poderiam se repetir. Essa sobreposição e 

proximidade pode ser descoberta com os resultados da fluorescência de raios X ao analisar os 

elementos minoritários. Assim a grande diferença entre as peças Anumaí e mesmo em relação 
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às Asurini estavam mais relacionadas à profundidade da coleta do que propriamente à áreas 

muito diferentes. 

Em relação ao conjunto Asurini o fator mais determinante encontrado na alteração dos 

materiais escolhidos esteve relacionado à contextos específicos que os índios estavam 

vivendo. Dessa forma, apesar dos índios saberem quais eram as melhores escolhas, essas não 

eram possíveis pelo local e/ou momento que estavam vivendo no Taiuviaka. Após saírem 

desse assentamento e irem para Kwatinemu Velho suas escolhas retornaram similares a como 

era anteriormente, ou seja, escolhendo uma argila com pouca quantidade de montmorilonita e 

minerais acessórios.  

As comparações com as cerâmicas etnoarqueológicas e como foram produzidas 

forneceram informações essenciais para perceber a continuidade de uma longa tradição. 

Assim, apesar das vicissitudes pelas quais os índios passaram seus ensinamentos puderam ser 

transmitidos para seus parentes. Esses saberes guiaram as escolhas tecnológicas, e forneceram 

instruções para cada etapa da cadeia operatória: a que profundidade coletar a argila, qual o 

tato e a plasticidade que ela deveria ter, qual é o resultado de uma argila boa quando 

queimada, ou mesmo como fazer “bonito” para criar uma vasilha nos padrões deles. 

Dessa forma, a caulinita a um nível mais profundo (de 0,50 a 1,50 cm) da fonte argilosa 

foi escolhida como a argila principal. No entanto, a característica dessa argila para a região é 

ser bem cristalizada, sendo assim, fontes que contivessem também montmorilonita eram mais 

exploradas, dada a maleabilidade e plasticidade no tato que fornecia. A dificuldade que então 

era a maior retração no processo de secagem, mas que não foi um obstáculo tão grande dado 

os antiplásticos naturais que as pastas continham. O modo de construção com a argila ainda 

bem molhada, no qual os roletes eram expandidos verticalmente, também diminuía a chance 

dos vazios nas junções do roletado causarem grandes fissuras. As paredes criadas eram finas, 

o que facilitava a etapa de queima, a qual variou entre 600º-800ºC, mas que não precisava ser 

por um tempo prolongado. Assim, as formas das vasilhas criadas pelos Asurini era possível 

pelas escolhas que foram sendo pensadas para solucionar algumas propriedades dos materiais, 

mas ao mesmo tempo foram esses materiais que forneceram a possibilidade dessas formas e 

não outras.  

Apesar das características gerais foi possível observar até que nível os ceramistas 

tiveram “liberdade de ação” (Van der Leew, 2002:239) em ambos os conjuntos. As maiores 

variações puderam ser melhor percebidas nas cerâmicas Anumaí, que apesar de serem 

visualmente similares  apresentaram modos de fazer muito diversos entre si. O que pode 

indicar que a coleta não era necessariamente feita pelo ceramista, mas por outras pessoas do 
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grupo. A ampla variedade de minerais encontrados na difração de raios X sugere que apesar 

de as fontes argilosas não serem tão distantes umas das outras, a coleta foi de argilas com 

maiores impurezas. Uma possibilidade de tal escolha pode ser devido às maiores quantidades 

de areia e silte nessa região mais de superfície do solo, o que forneceria uma melhor estrutura 

para criação de vasilhames que não deformassem conforme eram construídos ou queimados. 

No entanto, apesar da estruturação e melhor condutividade térmica que a grande quantidade 

de quartzos fornecia, era bem mais difícil de construir a vasilha. Dessa forma, os roletes com 

um alisamento que não fechasse a porosidade ao máximo seria o ideal, pois o calor poderia 

sair de forma mais rápida para ter menor chance da peça rachar.  

A performance dessas vasilhas tem algumas diferenças quase opostas, como: a Asurini 

que esquenta e perde calor de forma mais rápida, resiste mais a rachaduras nas junções dos 

roletes e apresenta menos problemas ligados às impurezas na pasta como grande porosidade 

de materiais orgânicos, demora a esquentar pela grande presença de muito pedaços de óxidos 

de ferro ou diversos minerais. A Anumaí por outro lado, esquenta de forma mais devagar, mas 

também mantem o alimento quente por mais tempo, além de ter maior resistência mecânica. 

Ambas podem rachar durante a secagem pelas quantidades de montmorilonita e quartzo, e 

também tiveram sua cerâmica ressecada de forma intensa pelo fogo quando utilizadas para 

cozinhar. 

Dessa forma, os processos técnicos e os materiais não estão envolvidos apenas 

passivamente nas relações com as pessoas, mas envolvem ativamente os seres humanos em 

atos sociais e interações (Gell, 1998; Meskell, 2005; Miller, 1998, 2005). O ponto é que os 

“atos técnicos” (Hodder, 2012), pessoas, materiais e coisas estão em relações mutuamente 

constitutivas. De modo que não seria possível pensar de forma separada as escolhas que eram 

importantes para esses grupos desligadas das reações que os materiais apresentam a cada 

etapa da cadeia operatória. Assim como não é possível não perceber a importância dos 

conhecimentos acumulados que excluíram e/ou adaptaram certos tipos de materiais e técnicas. 

Porém, todas as habilidades e saberes que um ceramista pode possuir, tem seu resultado 

afetado a depender do contexto em que vive. 

A arte de fazer uma cerâmica é um ofício demorado, que pode levar meses para ser 

concluído. Apesar de todo o empenho, não há garantia de que a peça sobreviverá durante a 

queima. Assim essa pesquisa buscou ressaltar a importância dos materiais, e mostrou o quão 

relevante é uma boa matéria-prima para as ceramistas, mas abordou também sobre as ações e 

escolhas das pessoas, que são a parte mais importante do processo, afinal, independente das 

condições criam. Os locais, materiais e as circunstâncias puderam ser as mais adversas, mas 
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as ceramistas foram adaptando-se e tornando essa complexa atividade o mais previsível 

possível para terem o resultado almejado. 
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