
CAPÍTULO IV  
 
 
 

ANÁLISE CERÂMICA 
 

 

Analisamos o material cerâmico em duas etapas, uma primeira 

quantitativa e outra qualitativa. Para a análise quantitativa tomamos por base a 

observação de atributos associados à matéria-prima, preparo de pasta, às 

técnicas de manufatura, ao ambiente de queima, às características de contorno 

formal e tratamentos de superfície. Partindo de tais observações pretendemos 

verificar a existência de correlações recorrentes que possam indicar certos 

“modos de fazer" característicos, buscando evidenciar quais escolhas 

tecnológicas foram feitas em detrimento de outras (SCHIFFER & SKIBO, 

1997:43); tais escolhas são entendidas como responsáveis pela variabilidade 

artefatual presente nos sítios. Buscamos os elementos tecnológicos e 

morfológicos dos vestígios encontrados que possibilitem o reconhecimento das 

características dos meios materiais e das técnicas empregadas para a 

confecção dos objetos, além de visarmos reconstituir as formas dos 

vasilhames. Ainda com vistas a ampliar o conhecimento dos artefatos 

pesquisados, somamos análises arqueométricas relativas à elaboração e 

características das pastas. Para a análise qualitativa tomamos por base as 

unidades formadas no âmbito da etapa anterior, baseados nas correlações 

recorrentes, bem como nas reconstituições gráficas que puderam ser 

realizadas. Nesta segunda etapa tais unidades são descritas buscando 

identificar o que lhes conferem similaridades, podendo tanto ser decorrente de 

uma padronização formal, quanto de uma cadeia operatória comum. Nesta 

etapa do trabalho pudemos desenvolver estudos tomando por base as 

reconstituições gráficas feitas, buscando-se aí entender os elementos técnicos, 

morfológicos, funcionais e estilísticos (OLIVEIRA, 2000), dos fragmentos 

cerâmicos e dos vasilhames. 
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Entendemos aqui o termo atributo como a menor unidade capaz de ser 

distinguida qualitativamente numa pesquisa determinada (DUNNEL, 1971: 

200). Os principais parâmetros para a escolha dos atributos assim como os 

vieses interpretativos adotados no decorrer do trabalho foram tomadas a partir 

dos trabalhos de Skibo e Schiffer (2001) e Lemonnier (1986; 1992). Em certa 

medida, o que buscamos em nosso estudo é a observação de alguns atributos 

como, tipos de pasta, tipos de núcleos, acabamentos de superfície, associação 

entre as partes da vasilha (borda, bojo e base) e as morfologias dos 

vasilhames, consideradas relevantes em cada etapa da cadeia operatória. 

Quando possível seguimos o proposto por Schiffer e Skibo (1992), e buscamos 

compreender, ainda que de forma preliminar, as características de performance 

de cada conjunto, apontando dessa forma possíveis usos para os artefatos.  

Para guiar as análises laboratoriais foi elaborada uma ficha alfanumérica 

(Anexo 1) baseada em atributos perceptíveis macroscopicamente que 

permitissem entender as etapas da cadeia operatória postas em prática. Nesta 

etapa, foi possível o reconhecimento das características dos meios materiais e 

a tecnologia empregada para a confecção dos vasilhames, além de permitir 

uma remontagem real ou parcial dos fragmentos. Entende-se aqui por 

remontagem real aquela onde os fragmentos realmente se encaixam 

evidenciando a morfologia dos vasilhames e remontagem parcial quando um 

conjunto de fragmentos pôde ser considerado de um mesmo vasilhame, mas 

não permitiram a remontagem por não possuírem montabilidade entre si 

(OLIVEIRA, 2000). 

Visando um maior número de remontagens dos fragmentos e 

conseqüentemente de reconstituição dos vasilhames, partimos da premissa de 

que fragmentos semelhantes em termos de pasta, acabamentos de superfície, 

espessura e tipos de núcleo (core) poderiam ter pertencido a um mesmo 

vasilhame (OLIVEIRA, 2000). Assim abordamos o material cerâmico tendo em 

vista sua segregação em conjuntos de atributos visivelmente semelhantes.  

Inicialmente os fragmentos foram segregados em conjuntos 

denominados unidades analíticas, formadas pela reunião de fragmentos com 

acabamento de superfície externa semelhante (alisados, corrugados, 

ungulados, pintados, etc.). Por sua vez, cada uma das unidades anteriormente 

formadas foi dividida em subunidades, onde se levou em conta o acabamento 
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da superfície interna (alisados, polidos, pintados, etc.), para finalmente 

separarmos estas em grupos, onde se considerou as diferentes partes de um 

vasilhame (borda, bojo, base e apêndice) bem como suas variações (borda 

direta, borda reforçada; base convexa, base anelar, etc.). Buscamos ainda 

visualizar semelhanças em termos de modo de produção, núcleo, espessura e 

tipo de pasta, visando aumentar ainda mais a probabilidade de se reconstituir 

os vasilhames (OLIVEIRA, 2000). Todo este processo se pôs em prática 

associado ao preenchimento da ficha com as características dos fragmentos 

(Anexo 1) 

Após a segregação dos fragmentos em conjuntos cada vez mais 

restritos iniciamos as tentativas de junção entre aqueles mais semelhantes 

dentro de cada unidade e entre unidades diferentes. Pois, reconhecemos a 

existência de vasilhames com acabamentos superficiais setorizados (LA 

SALVIA & BROCHADO, 1989: 82), e pela metodologia aplicada os fragmentos 

de um mesmo objeto podem ser separados em unidades diferentes. 

Deve-se ainda ressaltar que os fragmentos que não possibilitaram, por 

sua condição de deterioração das superfícies ou tamanho reduzido (menores 

de dois centímetros), a identificação do tipo de acabamento superficial, estes 

foram segregados em uma classe residual à parte que não participou da 

análise descrita acima. Esta classe de peças pode ser utilizada para a 

obtenção de informações das técnicas produtivas, ao serem submetidas a 

análises físico-químicas de caráter destrutivo. 

Após as remontagens passamos para um segundo nível de análise com 

base em reconstituições gráficas onde procedemos à classificação das formas 

e formações de classes de formas associadas aos demais atributos dos 

vasilhames (Anexo 2). As reconstituições foram feitas seguindo as referências 

bibliográficas para formas de vasilhames Guarani e Tupinambá, e as regras 

práticas propostas para a reconstrução deste tipo de vasilhames. Para análise 

das formas utilizamos classes morfológico-funcionais visando relacionar formas 

específicas a usos específicos descritos na bibliografia (BROCHADO & 

MONTICELLI, 1994; BROCHADO, 1991; BROCHADO et alii 1990; ASSIS, 

1995). 

As análises processadas nesta pesquisa visaram a comparação inter-

sítios, não tendo sido possível a comparação intra-sítio, já que os trabalhos de 
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campo não visaram uma amostragem da totalidade da dispersão de vestígios 

dos sítios. 

 

 

1. Primeiro Nível de Análise: os fragmentos 
 

Como já referido anteriormente neste primeiro momento de análise nos 

detemos nos fragmentos e nos conjuntos formados por estes, visando perceber 

características próprias de cada conjunto que permitissem tecermos 

considerações sobre as escolhas feitas pelos grupos que ocuparam cada sítio. 

Para tanto submetemos os fragmentos a uma lista de atributos que 

possibilitaram a divisão do conjunto em conjuntos cada vez menores e mais 

semelhantes em suas características físicas. Foram neste momento 

considerados pela seguinte ordem os atributos (de acordo com LA SALVIA & 

BROCHADO, 1989; CHMYZ et alii, 1976; RYE, 1981 e SHEPARD, 1956) de:  

1 – Acabamentos de superfície externa: lisa, corrugada, ungulada, 

escovada, engobo branco, pintada, banho vermelho, serrungulada, incisa, 

espatulada, estocada, dig-ungulada, polida, beliscada, ponteada, resina 

engobo vermelho, digitada e acanalada.  

2 – Acabamentos de superfície interna: lisa, pintada, engobo branco, 

banho vermelho, engobo vermelho, polida, resina. 

3 – Partes dos vasilhames: lábio, borda, bojo, base e apêndice.  

4 – Características das partes do vasilhame:  

a) lábio – plano, arredondado, apontado, biselado e serrilhado. 

b) borda – direta, expandida, extrovertida, reforçada 

externamente, reforçada internamente, cambada, contraída, 

aplique, modeladas, reforçada interna/externamente. 

c) bojo – carenado, escalonado, globular, quadrangular, cambado, 

piriforme.  

d) base – convexa, em pedestal, anelar, com pé e plana. 

e) apêndice – flange, asa, aplique. 

5 – modo de produção – acordelado e modelado 
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6 – tipo de núcleo (core):  

1 – seção transversal com cor uniforme clara, variando 

entre o branco e o vermelho tijolo, sem núcleo de 

tonalidade diferenciada; 

 

2 - seção transversal com cor escura, variando do 

cinza ao preto, sem núcleo de tonalidade diferenciada; 

 

3 – seção transversal com presença de núcleo central 

escuro (cinza a preto) e camadas interna e externa claras 

(branco a vermelho) 

 

4 – seção transversal com uma camada clara (branco a 

vermelho) próxima a superfície externa e escura (cinza a 

preto) próxima a superfície interna 

 

5 – seção transversal com uma camada clara (branco a 

vermelho) próxima a superfície interna e escura (cinza a 

preto) próxima a superfície externa 

 

7- Espessura da parede: 

1 - < 3 mm 

2 - de 3 a 5 mm 

3 – de 5 a 10 mm 

4 – de 10 a 15 mm 

5 – de 15 a 20 mm 

6 – de 20 a 30 mm 

7 - > 30 mm 

 

8 – Tipo de Pasta:  

1 – fina: para aqueles fragmentos que apresentassem nas 

superfícies ou nas quebras menos do que 2 grãos antiplásticos 

(entendemos antiplástico como substância não plástica presente na 

pasta, sem conotação de ter sido ou não adicionado), maiores do que 1 
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mm por cm², além de possuírem baixa porosidade, ou seja, uma pasta 

bem amassada e homogênea; 

2 – média: para aqueles fragmentos que apresentassem até 4 

grãos de antiplástico com 1 mm nas quebras e nas superfícies, além 

disso, também eram considerados os fragmentos que apresentassem 

porosidade; 

3 – grossa: para os fragmentos que apresentaram mais de 4 

grãos de antipláticos por cm², sendo os grãos maiores de 1 mm, 

tornando a pasta mais friável e porosa. 

 

Para estes 8 atributos foram verificadas até 76 variáveis nos sítios 

analisados, cada conjunto de artefatos com características comuns preenchia 

uma linha da ficha de análise tendo seu total anotado. 

Como trabalhamos com uma amostragem já coletada e depositada em 

reserva técnica a primeira característica que podemos apresentar é sua 

sensível diferença amostral por sítio (Tabela 5 e Gráfico 1) 

 

Categorias E. Barão M. Bentes Poca Primavera T.Lopes Total Geral 

Total Frag. 19766 11674 1061 3038 784 36323

Analisados 9242 5606 759 1861 499 17967

Residuais 10524 6068 302 1177 285 18356

Peso  244,572kg 157,401kg 21,330kg 29,682kg 34,380kg 487,365kg

Média Peso/Frag. 12,3g 13,4g 20,1g 9,7g 43,8g 13,4g
Frag. por m² 
escavado 48,6 98,6 59,8 24,2 11,5 48,5

% do Total Frag. 54,4 32,2 3 8,3 2,1 100

% do Peso Total 50,2 32,2 4,4 6,1 7,1 100

Tabela 4 - Total de fragmentos cerâmicos por sítios 
 

Temos, portanto, que ter em mente que estamos trabalhando com 

parcialidades diferenciadas da cultura material dos sítios estudados e que esta 

parcialidade é representativa apenas da parte do sítio onde foi resgatada. Não 

podendo ser entendida como representativa da totalidade do conjunto 

artefatual cerâmico dos sítios. Porém, em todos os casos consideramos que as 

amostras são suficientes para nos demonstrar peculiaridades da cultura 

 119



material de cada sítio e ainda exemplificar os artefatos que regionalmente 

podem ser encontrados nos sítios que são comumente filiados a tradição 

Tupiguarani. 

 

Totais por Sítios
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10524
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Gráfico 1 - Totais e as classes em que foram divididos 
 

No gráfico 1 podemos perceber a relação entre os totais presentes em 

reserva técnica e as duas classes em que foram divididos: analisados e 

residuais. Podemos perceber que para os sítios com maior número de 

fragmentos (E. Barão e M. Bentes) o número de residuais é sempre um pouco 

maior do que o número de peças analisadas, enquanto para os sítios com 

menor número de fragmentos os residuais são sempre em menor número, 

chegando num dos casos serem menos da metade dos analisados. 

Inicialmente poderíamos atribuir esta característica ao fato destes poderem ser 

sítios maiores e com maior contingente de ocupação, ocasionando maior 

pisoteio nos itens descartados, e assim a redução dos fragmentos. Poderíamos 

também pensar que sua posição mais baixa no relevo levou o material a sofrer 

mais com as intervenções da sociedade contemporânea.  

Passaremos a apresentar neste momento os dados quantitativos 

referentes aos fragmentos de cada sítio, porém, apresentando os totais dos 

sítios simultaneamente, visando já uma análise comparativa. Dividiremos os 

dados aqui apresentados em seções tomando por base a própria seqüência da 

ficha que utilizamos. 
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1.1 – Superfície Externa 
 

Esta é a superfície que apresentou maior diversidade de formas de 

acabamentos com um total de dezenove variáveis, porém alguns acabamentos 

são preponderantes e outros raramente são encontrados. Podemos dizer que 

em todos os sítios o acabamento liso é preponderante sendo sempre superior a 

71% (M. Bentes) e num dos sítios atingindo 86% (E. Barão). Esta 

preponderância de fragmentos lisos não pode ser vista diretamente como 

indicativa de que a maioria dos vasilhames dos quais os fragmentos são 

originários fossem lisos. Pois, como veremos no segundo nível de análise, 

grande parte dos vasilhames reconstituídos apresentou o que La Salvia e 

Brochado (1989: 82) denominam de “duplo tratamento superficial”, ou seja, os 

acabamentos são diferentes de acordo com setores de uma mesma vasilha. 

Teríamos muitos vasilhames nos sítios com a parte superior pintada, 

corrugada, ungulada, estocada, etc., e a parte inferior lisa, o que após sua 

fragmentação originaria tanto fragmentos com acabamentos diferenciados do 

alisado como fragmentos lisos. Assim, o que vemos atualmente no registro 

arqueológico dos sítios analisados é na verdade um somatório de fragmentos 

lisos oriundos de vasilhames totalmente lisos e das parcialidades lisas dos 

potes com “duplo acabamento superficial”.  

Porcentagem Acab. Sup. Externa
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E. Barão T. Lopes Poca Primavera M. Bentes

Gráfico 2 – Porcentagem de acabamentos de superfície externa 
 

Além de superfícies alisadas temos outras cinco formas de acabamentos 

mais recorrentes nas superfícies externas: corrugado, estocado, ungulado, 

engobo branco e engobo vermelho (Gráfico 2). O engobo branco é considerado 

como um indicativo de que possivelmente o vasilhame poderia ser pintado,  
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PRANCHA 12 
 

Fotos cerâmicas Sítio Primavera 
 

    
A                                                             B 
 

      
C                                                                    D 
 

  
E                                                                                    F                             



entretanto não podemos fazer uma correlação direta, pois não dispomos de 

dados bibliográficos que afirmem se a totalidade das peças que receberam 

engobo branco seria pintada. 

 Os demais acabamentos foram denominados de “raros” por ocorrerem 

em menos de cinco por cento dos totais: espatulado, escovado, polido, banho 

vermelho, pintado, serrungulado, inciso, ponteado, acanalado, resina, digitado, 

dig-ungulado, beliscado. Que apesar de sua baixa freqüência podem ter grande 

importância na definição de características peculiares a cada sítio ou mesmo 

em ocorrências intra-sítio. 

 O corrugado é o acabamento não alisado mais recorrente em todos os 

sítios com exceção do Emílio Barão, mas mesmo assim sendo sempre superior 

que um por cento dos acabamentos não lisos. Ocorre com maior freqüência 

nos sítios Mata dos Bentes e Poca. O estocado é mais comum no Emílio Barão 

e Primavera é menos comum no Teixeira Lopes e Mata dos Bentes. Para o 

Emílio Barão esta é a forma de acabamento preponderante sobre as demais 

não lisas.  

O ungulado é mais comum no Primavera e no Mata dos Bentes e menos 

comum no Teixeira Lopes e Poca.  

O engobo branco se apresentou em maior freqüência no Primavera e 

Mata dos Bentes e no Teixeira Lopes só ocorre associado a pinturas, há uma 

grande chance de o engobo branco ser na verdade índice de peças pintadas, já 

que está intimamente ligado a esta forma de acabamento superficial. Por sua 

vez o engobo vermelho foi preponderante no Poca.  

 Percebe-se que cada sítio apresentou um tipo de acabamento de 

superfície não liso que se destaca em relação ao demais: 

Emílio Barão: estocado 

Mata dos Bentes: corrugado 

Primavera: ungulado 

Poca: engobo vermelho 

Teixeira Lopes: baixa freqüência em todos 

 Poderíamos tomar estes acabamentos de superfície como característicos 

do conjunto artefatual cerâmico de cada sítio, entretanto mais uma vez temos 

que ter em mente que estamos trabalhando com uma parcialidade dos sítios. O 

que temos na verdade são características de apenas uma parte dos sítios,  
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PRANCHA 13 
 

Fotos cerâmicas Sítio da Poca 
 

        
A                                                      B                                      C 
 

      
D                                        E                                                     F 
 

     
G                                                        H 



considerando a possibilidade de que cada parte dos sítios possa ter conjuntos 

artefactuais diferenciados teríamos, portanto, apenas as características desta 

parte e não do todo.  

Quanto aos acabamentos com 

menos de cinco por cento de ocorrência 

que foram aqui considerados como 

“raros”, dificilmente ocorrem em todos os 

sítios. O único que ocorreu em todos os 

sítios foi o inciso, os demais 

apresentaram uma distribuição variada 

como podemos perceber no quadro ao 

lado (quadrados negros representam presença dos acabamentos).   

  E. 
Barão 

T. 
Lopes 

Prima
vera 

Poca M. 
Bentes 

Espatulado      
Escovado       

Polido       
b. verm.       
Pintado       
Serrung.      
Inciso      

Ponteado       
Acanalado          

Resina         
Digitado          
Dig-ung.          
beliscado          

 Temos uma maior ocorrência de acabamentos “raros” nos sítios com 

maior amostragem, ou seja, com maior número de fragmentos analisados, 

portanto, podendo representar um desvio amostral. Somente no caso do banho 

vermelho é que temos uma inversão, onde este tipo de acabamento só foi 

registrado nos sítios com menor número de fragmentos analisados não 

ocorrendo nos demais.  

Se observarmos as maiores porcentagens de acabamentos “raros” 

perceberemos que há preponderância de determinados acabamentos em sítios 

específicos (Gráfico 3):  

Teixeira Lopes: espatulado, escovado e pintado, provavelmente devido ao 

conjunto de fragmentos de grandes dimensões associados ao conjunto 

funerário. 

Mata dos Bentes: polido e ponteado 

Primavera: banho vermelho e inciso 

Emílio Barão: serrungulado 

Poca: baixa freqüência em todos 

Os acabamentos externos pintados estão entre “raros”, porém se fosse 

confirmada uma inegável ligação da aplicação de pintura em superfície 

preparadas com engobo branco, este tipo de acabamento passaria para o 

conjunto com maior recorrência.  
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PRANCHA 14 
 

Fotos cerâmicas Sítio Teixeira Lopes 
 

                   
                 A 

     
B                                                      C 
 

     
D                                                                         E 



Porcentagem Acab. Sup. Externa Raros
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Gráfico 3 – Porcentagem de acabamentos de superfície externa raros 
 

 Apesar da maioria dos pesquisadores não adotar o termo estocado o 

estamos utilizando aqui de acordo com a definição de La Salvia e Brochado 

(1989: 36), como um corte produzido pela ação de uma lâmina reta, 

pressionada sobre uma superfície cerâmica, em uma única ação. Esta forma 

de acabamento é muito semelhante ao “pseudo-ungulado” (JÁCOME, 2003) ou 

“ponteado meia-lua” (LA SALVIA & BROCHADO, 1989: 62), diferenciando 

apenas por possuir secção reta e não em meia 

lua. Foi também denominado de estocado 

acabamentos de superfície produzidos com 

instrumento cilíndrico cortados em secção 

transversal que dão origem a impressões em 

forma de quarto crescente na cerâmica (Foto 

12). Em resumo estas três ações sobre a 

cerâmica (estocado reto, estocado em quarto 

crescente e ponteado meia-lua), aparentemente tinham a intenção de produzir 

aproximadamente o efeito de ungulações, já que o resultado final é muito 

semelhante. Tanto que foram aplicados a conjuntos específicos de formas de 

vasilhames e em setores específicos do contorno destes.  

Foto 12 
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PRANCHA 15 
 

Fotos cerâmicas Sítio Emilio Barão 
 

         
A                                                                           B 
 

     
C                                                                              D 
 

         
E                                                                            F 



1.2 – Superfície Interna 
  
 Podemos dizer que em todos os sítios o acabamento liso é 

preponderante sendo sempre superior a 85% (Primavera) e num dos sítios 

atingindo 98% (Poca).  

Além de superfícies alisadas temos outras seis formas de acabamento 

empregadas, porém com grande preponderância do pintado e engobo branco 

sobre as demais, com exceção dos sítios da Poca onde prepondera o banho 

vermelho (Gráfico 4).  

Porcentagem Acabamentos Sup. Interna
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Gráfico 4 – Porcentagem de acabamentos de superfície interna 

 

Além dos acabamentos pintados e engobo branco todos os demais 

acabamentos ficam com porcentagens inferiores a 5% do total. Os sítios com 

todos os tipos de acabamentos são justamente os com maior número de 

fragmentos analisados. O sítio da Poca foi o único que não apresentou 

nenhuma peça com pintura interna e externa, atribuímos este fato ao grau de 

deterioração das superfícies, já que neste sítio há uma forte esfoliação das 

superfícies dos fragmentos talvez devido ao tipo de pasta empregado (ver 

adiante).  

Apesar de ter uma das menores 

amostragens o sítio Poca foi o que 

apresentou a maior porcentagem de 

fragmentos com banho vermelho. O sítio 

Mata dos Bentes apresentou os maiores  
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PRANCHA 16 
 

Fotos cerâmicas Sítio Mata dos Bentes 
 

       
A                                              B                                              C 
 

      
D                                                                         E 

   
F                                                                         G 



percentuais de acabamentos: polido, engobo vermelho e engobo branco. 

Enquanto o Primavera apresentou a maior porcentagem de acabamentos 

diferenciados do liso, ou seja, 25%, apresenta a maior porcentagem de peças 

com pintura e a segunda maior com engobo branco. A grande porcentagem de 

fragmentos com pintura presentes no Teixeira Lopes é devido às peças 

associadas ao conjunto funerário da coleção doada ao MAEA em 1988. 

 

 

1.3. Partes dos Vasilhames 
  
 A partir das características físicas dos fragmentos cerâmicos pudemos 

os identificar como partes específicas dos vasilhames dos quais compunham, 

assim tivemos presentes no conjunto analisado cinco partes, a saber: lábios, 

bordas, bases, bojos e apêndices.  

A maioria dos vasilhames dos quais os fragmentos são oriundos, 

aparentemente tinham bases convexas ou cônicas, neste caso a ausência de 

um ponto de inflexão bem marcado dificulta a identificação do limite entre o 

bojo e a base. Destarte, quando não foi possível identificar com precisão se o 

fragmento pertenceria ao bojo ou a base este foi diretamente classificado como 

bojo. Entendemos que vasilhames cônicos ou esféricos possuem apenas uma 

pequena área de apoio que poderia ser denominada base (TEJERO & LITVAK, 

1968, SHEPARD, 1956).  

As características descritas acima ocasionaram a identificação de um 

grande número de fragmentos como pertencente ao bojo. Ou seja, boa parte 

do que foi classificado como bojo na verdade poderia ter estado na parte mais 

inferior dos vasilhames e, portanto se tivéssemos o vasilhame inteiro, poderia 

ter sido classificado como bases. As bases só puderam ser classificadas com 

maior precisão quando o fragmento permitia sua clara distinção, seja pelo 

ponto de inflexão bem marcado em relação ao bojo ou pela identificação do 

início da espiral de roletes que formavam o pote. 
 Apesar da grande maioria dos fragmentos ter sido classificada como 

bojo, também puderam ser identificados lábios, bordas, bases e alguns 

apêndices, havendo pequena variação por sítio entre estas categorias (Gráfico 

5). 
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Gráfico 5 – Porcentagem das partes dos vasilhames nos sítios analisados 
 

 Os apêndices não foram encontrados no material analisado do sítio 

Poca e do Teixeira Lopes, provavelmente devido a menor amostragem destes, 

já que mesmo nos sítios com grande quantidade de fragmentos analisados 

esta categoria sempre ficou abaixo de 0,2%. 

 Como mencionado cada morfologia foi dividida em tipos morfológicos, 

que passaremos agora a apresentar.  

 

 

1.3.1 – Lábios 
 
 Durante os procedimentos de análise puderam ser identificados cinco 

tipos de lábios com sensíveis variações entre os sítios. A grande 

preponderância foi de lábios arredondados, variando de 66% (Primavera) a 

92% (T. Lopes). Outro tipo de lábio que também teve recorrência em todos os 

sítios foram os apontados, tendo a menor freqüência no sítio Teixeira Lopes já 

que este é o sítio com maior freqüência de lábios arredondados (Gráfico 6). 

 Os lábios que apresentaram menor freqüência foram os planos, 

serrilhados e biselados, inclusive não foram encontrados em alguns sítios. 

Temos a maior porcentagem de lábios planos registrada no sítio Primavera 

(21%) nos demais sítios fica sempre abaixo de 5% e é inexistente na coleção 

do sítio da Poca. Os lábios serrilhados foram encontrados em maior número no 

Mata dos Bentes (7,67%), ocorrendo em pequeno número no Primavera e no 
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Emílio Barão e ausentes no Poca e Teixeira Lopes. Quanto aos biselados 

ocorreram em maior número no Poca e alguns no Mata dos Bentes sendo 

ausentes em todos os outros. 

 

Porcentagem Lábios

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Arredonado Apontado Plano Serrilhado Biselado

E. Barão T. Lopes Poca Primavera M. Bentes

 Gráfico 6 – Porcentagem dos lábios por sítio 
 

 

1.3.2. Bordas 
 
 Foram encontrados oito tipos de bordas nas coleções analisadas, porém 

apenas quatro ocorrem em todos os sítios, a saber: diretas, com reforço 

externo, com reforço interno e contraídas. 

As bordas diretas são as que apresentaram maior porcentagem a 

exceção do sítio Teixeira Lopes, no qual preponderam as bordas com reforço 

interno. A maior ocorrência de bordas diretas foi no sítio da Poca (50%) em 

contraposição com a menor ocorrência de bordas com reforço externo para 

este sítio. 

 As bordas reforçadas internamente foram preponderantes no sítio 

Primavera e Teixeira Lopes sendo menos recorrentes no Mata dos Bentes 

(8%). Enquanto as bordas contraídas ocorrem em maior porcentagem no Mata 

dos Bentes e em menor no Teixeira Lopes (Gráfico 7). 

 As demais bordas não foram recorrentes em todos os sítios, assim 

ficaram ausentes nos sítios: 

Teixeira Lopes: cambada e extrovertida 

Poca: Reforço interno/externo e expandida 
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Primavera: reforço interno/externo 
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  Gráfico 7 – Porcentagem de tipos de bordas por sítio 
 

Nos sítios Emílio Barão e Mata dos Bentes foram encontrados todos os 

tipos de bordas sugerindo que com uma amostragem maior nos outros sítios 

também poderíamos as encontrar. Temos a preponderância de bordas 

contraídas e extrovertidas no sítio Mata dos Bentes, cambada no Poca e 

expandida no Primavera. 

Estamos denominando de bordas com reforço interno/externo a peças 

que apresentam um reforço interno um pouco abaixo da linha de aplicação do 

reforço externo, normalmente associadas a 

vasilhames pintados e de forma quadrangular (foto 

13). Apesar de não ter sido possível registrar 

nenhuma borda com reforço externo/interno para o 

sítio Primavera sabemos que deveria haver, pois 

foram encontrados fragmentos de vasilhames 

quadrangulares e com reforços internos. Foto 13 

Foi ainda notado a possível seqüência produtiva da grande maioria das 

bordas expandidas. Aparentemente a oleira aplicava um rolete de reforço na 

parte interna das bordas direta, como se fosse fazer uma borda reforçada 

internamente e, durante o procedimento de obliteração do rolete de reforço, 

inclinava a borda para o exterior do vasilhame (quadro 1) até um ângulo de 

equilíbrio entre a quantidade de matéria no lado interno e externo. Percebemos 

este procedimento ao conseguirmos visualizar o reforço interno e pelo fato de 

haverem diversas bordas com inclinação para fora em diversos ângulos, o que 
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algumas vezes dificultava classificar a borda como reforçada internamente ou 

expandida, já que o ângulo estava entre estas duas posições.  

 

       

Quadro 1 

 

No sítio Emílio Barão temos ainda a presença de algumas bordas com 

formato triangular como se tivessem reforço externo e interno na mesma altura 

da borda. Possivelmente fariam parte de dois vasilhames diferentes com 

formato quadrangular. Além do perfil triangular estas bordas ainda apresentam 

em alguns casos espaços vazios em seu interior. Foi possível entender a 

seqüência produtiva destas, pois após a finalização da extremidade do 

vasilhame era aplicada uma placa junto a parte exterior da extremidade e, na 

parte interna, um rolete modelado de forma triangular ou arredondada; a junção 

entre a placa e o rolete interno produzem um lábio apontado (quadro 2). Além 

disto, uma borda contraída apresentou espaço vazio em seu interior e 

possivelmente tendo sido confeccionada com modo 

construtivo semelhante ao descrito (Quadro 3).  

Outro tipo de borda, não muito comum, foi 

identificada no sítio Emílio Barão e tem o perfil em 

forma de “T” levemente inclinada para fora (Foto 

14). Não foi possível reconstituir a forma do 

vasilhame, já que o fragmento é pequeno e não se 

conhece morfologia associada a este tipo de borda na tradição Tupiguarani. 

Foto 14 
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Igualmente peculiar é uma borda com flange labial sobre a qual foi aplicada 

pintura de linhas geométricas e pontos no sítio Teixeira Lopes (anexo 7D).  

 

Quadro 2 

 
Quadro 3 

 

Nos sítios Mata dos Bentes e Primavera temos a presença de dois 

pequenos roletes aplicados a borda direta de vasilhames com forma de meia 

calota. Este tipo de aplique já foi documentado em outros locais de Minas 

Gerais, no sítio Florestal I (município de Itueta nordeste do estado) os autores 

que publicaram sobre este sítio denominam este aplique de roldana 

(PANACHUK et alii, no prelo), havendo um vasilhame inteiro na coleção 

exposta no museu da UFBA (quadro 4). 

Outro aplique encontrado junto à borda, no sítio Mata dos Bentes, é um 

botão em forma de meia calota bem unido a parede (Prancha 16 foto B)  
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Aplique em borda de fragmento  Vasilhame exposto no  Detalhe do aplique do  

de vasilhame do sítio Mata dos Bentes MAE/UFBA com apliques semelhantes  vasilhame exposto no MAE/UFBA 

Quadro 4 

 

 

1.3.3 – Bojos 
 
 Para os bojos ficou determinado que todo fragmento que não pudesse 

ser definido a qual tipo de bojo este tivesse pertencido seriam incluídos com 

globulares. Porém, temos consciência que muitos assim classificados teriam 

feito parte de bojos piriformes ou da parte inferior de bojos carenados, 

cambados e escalonados, que são extremamente difíceis de reconhecer 

quando os fragmentos são de tamanho reduzido e não apresentam as 

estruturas características (carenas, cambo, escalonamentos). Por esta razão 

temos uma preponderância que vai de 75,31% (Mata dos Bentes) a 91,5% 

(Primavera) de bojos classificados como globulares. Apesar disto sabemos que 

a maioria dos vasilhames teria formas aproximadamente globulares, preferidas, 

talvez, por apresentarem melhor performance de resistência a impactos e 

conseqüentemente menor taxa de quebra (SHIFFER & SKIBO, 1992: 61 e LA 

SALVIA & BROCHADO, 1989: 119).  

 Os demais tipos de bojos (Gráfico 8) têm porcentagens pequenas de 

identificação a não ser no caso dos bojos carenados que também podem incluir 

parte de bojos que seriam escalonados. Os bojos carenados foram 

identificados em maior porcentagem no sítio Mata dos Bentes bem como no 

Poca. Para o sítio Teixeira Lopes não foi possível identificar bojos escalonados 

e no Poca há ausência de bojos escalonados e piriformes. Podemos ainda 

perceber que no Teixeira Lopes é que ocorrem as maiores porcentagens de 

 137



bojos piriformes e quadrangulares, provavelmente devido ao conjunto de 

grandes fragmentos doados que estariam associados a um contexto funerário. 
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Gráfico 8 – Porcentagem dos tipos de bojos por sítio 

 

 Estamos denominando aqui de bojos cambados aqueles fragmentos que 

apresentaram duas mudanças de ângulos próximas, o ponto intermediário tem 

um pequeno deslocamento externo e o ponto inferior tem 

deslocamento interno em relação ao ponto superior 

(ARAUJO, 2001: 302), mas não fazem parte da borda (foto 

15). Os vasilhames com este tipo de bojo são comumente 

denominados de duplamente cambados ou duplamente 

carenados (BROCHADO, 1984; DIAS & PANACHUK, 

2008;), sendo comuns em Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Bahia e ocorrências no noroeste de São 

Paulo. Os sítios que apresentaram maior concentração deste tipo de bojo 

foram o Primavera e o Emílio Barão. 

Foto 15 

Serão melhor entendidas as relações dos tipos de bojos e sua 

ocorrência nos sítios no segundo nível de análise quando trabalharmos com as 

reconstituições a partir dos perfis. 
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1.3.4 – Bases 
 
 Podemos dizer que as bases possuem difícil identificação principalmente 

em caso de fragmentos pequenos. Como já dito anteriormente só pudemos 

classificar como bases os fragmentos ou conjunto de fragmentos que 

apresentaram um ponto de inflexão bem marcado entre a base e o bojo, 

fragmentos muito planos ou pela identificação do início da espiral de roletes 

que formavam o pote.  

A grande maioria das bases pôde ser classificada como convexas e 

somente um número reduzido estaria distribuídos entre as demais categorias. 

Assim temos de 81% (Teixeira Lopes) a 100% (Poca e Primavera), 

classificados como bases convexas, apesar de alguns vasilhames do sítio 

Primavera aparentarem ter bases planas, em pedestal ou mesmo anelares, 

nenhum fragmento maior pôde ser encontrado para confirmar (Gráfico 9). 
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  Gráfico 9 – Porcentagem dos tipos de bases por sítio  
 

Novamente por conta do conjunto funerário com fragmentos maiores do 

Teixeira Lopes temos a identificação de uma maior porcentagem de bases 

neste caso cônica, anelar e em pedestal, nos remetendo ao fato de que talvez 

estes tipos fossem mais recorrentes em sítios que não tenham bons 

fragmentos para identificação. O sítio Mata dos Bentes apresentou também 

considerável porcentagem de identificação de bases, se destacando as planas. 
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 Apesar de um número reduzido identificado, podemos afirmar que o sítio 

Emílio Barão foi o único a apresentar todos os tipos de bases. Nos demais 

sítios temos bases:  

- Planas: Mata dos Bentes; 

- Anelares: Mata dos Bentes, Teixeira Lopes e provavelmente Primavera; 

- Pedestal: Teixeira Lopes e provavelmente Primavera; 

- Cônica: Teixeira Lopes 

 De modo geral encontramos na bibliografia que as bases dos 

vasilhames cerâmicos associados à tradição Tupiguarani, teriam sido 

produzidos por dois modos de produção, o acordelado e o moldado seguido de 

acordelado. Em todos os casos de bases analisadas o único modo produtivo 

que percebemos foi o acordelado, onde a oleira deu início a formação da 

vasilha por meio de uma espiral formada pelos roletes. Mesmo nas bases em 

pedestal ou anelares este parece ter sido o modo produtivo aplicado, e 

somente depois de já se ter a base formada pelo espiral é que se aplicavam 

outros roletes para formar o pedestal ou o anel (ver quadros 6 e 7) 

 

 

1.3.5. Apêndices 
 

 Foram considerados apêndices os apliques adicionados às superfícies 

dos vasilhames, podemos mencionar para as coleções analisadas a presença 

das seguintes estruturas adicionadas: 

- Flange labial aplicado à borda de um dos vasilhames do sítio Teixeira Lopes, 

tendo recebido pintura geométrica em sua parte superior (Prancha 14 foto C). 

- Zoomorfo ou antropomorfo fragmento encontrado no sítio Primavera, não foi 

possível saber se realmente seria um apêndice ligado a um vasilhame 

(Prancha 12 foto A), sua ocorrência já foi mencionada para alguns sítios da 

tradição Tupiguarani em Minas Gerais (PANACHUK, 2003). 

- Modelado cilindro-cônico encontrado no sítio Emílio Barão, muito semelhantes 

aos pés aplicados a vasilhames trípodes ou tetrápodes, porém poderia também 

ter sido aplicado na parte superior de um vasilhame servindo como cabo 

(Prancha 15 foto C). 
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- Anéis duplos aplicados às bordas dos vasilhames dos sítios Primavera (uma 

peça) e do Mata dos Bentes (quadro 4), já tendo sido reportada sua ocorrência 

em outras localidades (PANACHUK et alii, no prelo, denomina roldanas), 

havendo inclusive uma peça inteira com este tipo de aplique no MAE/UFBA. No 

sítio Emílio Barão foi encontrado um artefato ungulado que a primeira vista é 

semelhante a uma alça de xícara (Prancha 15 foto E), mas acreditamos que 

possa ser na verdade um destes anéis que tenha se soltado da borda do 

vasilhame. 

- botão de argila aplicado próximo à borda de um fragmento do sítio Mata dos 

Bentes (Prancha 16 foto A) 

 
 
1.3.6. Outros Artefatos  
 

Além dos artefatos contemplados pela ficha de análise foram analisados 

outros que não puderam ser contemplados. 

No sítio Primavera foi encontrada uma semi-esfera em argila não 

queimada, aparentemente seria uma porção de matéria-prima que estava 

sendo manipulada. Teria sido cortada por um fio e posteriormente escavada 

seu interior com as mãos, além disso, é possível perceber as marcas dos 

dedos de quem a manipulou para dar forma esferoidal e ainda uma serie de 

ungulações e dig-ungulações feitas de forma livre na superfície (Prancha 12 

foto C). Etnograficamente já foi reportado que entre os Kaxináwa se produzem 

grandes bolas de argila durante a coleta nos depósito, que são enroladas em 

folhas e transportadas para a aldeia, a fim de serem posteriormente 

processadas (LIMA, 1986: 175). 

No sítio Emílio Barão foi possível reunir alguns fragmentos de um disco 

plano de 11 cm de diâmetro, não foi possível percebermos se tinha uma 

perfuração central, talvez se tratasse de um fuso. Esta peça possui 

acabamento diferenciado em seus lados, já que há uma sutil diferença de cor, 

ao que parece foi aplicado engobo vermelho de um lado e engobo branco de 

outro (Prancha 15 foto D). Neste sítio foi ainda encontrado um artefato 

semelhante a uma asa de panela com ungulações (Prancha 15 foto F), mas 

acreditamos não se tratar de uma asa já que não foi aplicada a parede de uma 
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vasilha, e sim fazia parte da vasilha, pois, possui um alisamento que 

aparentemente corresponde à superfície interna da vasilha. 

Ainda no sítio Emílio Barão foi encontrada uma conta de Rouen, artefato 

tipicamente associado ao escambo estabelecidos entre europeus e indígenas 

nas primeiras décadas de contato. Trata-se, portanto, de um significativo 

marcador temporal, indicativo que o sítio devia estar ocupado durante o 

período em que os europeus já haviam estabelecido contato com os grupos 

Tupi.  

Quanto ao sítio Mata dos Bentes foi encontrado um cilindro de argila 

queimado (Prancha 16 foto G) com dois furos longitudinais, um dos furos 

transpassa todo o artefato enquanto o outro não. Numa das extremidades 

aparentemente o artefato se bifurcaria e na outra extremidade é possível 

identificar que existia uma câmara interligada aos furos. 

 Podemos mencionar ainda a presença de calibradores tendo como base 

fragmentos cerâmicos (fotos 23 e 24), podem ser caracterizados por 

fragmentos entre 5 e 15 cm de comprimento com uma ou mais canaletas em 

forma de “U”. Este artefato é muito comum na região principalmente tendo por 

suporte rochas areníticas e quartzito, em cerâmica ele pôde ser encontrado nos 

sítios Primavera (10 peças) e Emílio Barão (24 peças). Para sua utilização 

como calibradores aparentemente foram escolhidos fragmentos cerâmicos com 

características específicas; percebemos que todos os fragmentos utilizados 

possuíam acabamentos de superfície externo e interno lisos, formas globulares 

ou cônicas, com queima 1, preponderando espessuras entre 10 e 15 mm, e 

parece que uma importante característica era ter pasta média à grossa já que 

todos assim o eram, e permitem uma maior abrasão. Algumas canaletas 

apresentam a entrada do canal ligeiramente menor do que o maior diâmetro, 

indicando que o artefato friccionado tivesse na realidade um diâmetro menor do 

que o da canaleta, produzindo desta forma uma abrasão nas laterais. 

 Foi possível perceber certa compartimentação espacial para a 

ocorrência destes artefatos dentro dos sítios, pois no sítio Primavera estes 

somente ocorreram nas quadras 11-01, 12-01 e12-02, no Emílio Barão apesar 

de termos algumas nos setores 2 e 3 foi no setor 4 localizado a maior 

concentração. Além disso, percebe-se que no Emílio Barão se priorizou o uso 

da superfície externa de fundo de vasilhames para servirem de base para estes 
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artefatos. Além de terem sido encontrados fragmentos de base já com 

canaletas na mesma quadra, se localizaram outros cinco fragmentos de bases, 

como se tivessem sido ali reunidos intencionalmente para serem futuramente 

utilizados na confecção de outros calibradores. 

 

1.4 – Modo de Produção   
 

Quanto ao modo de produção ficou claro que todos os fragmentos foram 

confeccionados por meio da técnica de acordelamento. Mesmo as bases que 

segundo a bibliografia para cerâmica Tupiguarani poderia ser também 

produzida pela técnica de modelagem, nos conjuntos analisados só 

encontramos bases produzidas com roletes. Mesmo no caso das bases 

anelares ou em pedestal estas apresentam características que foram 

produzidas a partir da fixação de roletes em diferentes posições. Apenas em 

alguns casos específicos a técnica e modelagem foi utilizada, como para a 

produção da modelagem zôo ou antropomorfa do sítio Primavera, o cilindro 

perfurado do sítio Mata do Bentes, o disco e o cabo tronco-cônicos do Emílio 

Barão. Um outro uso de modelagem parece ter se dado na produção de 

algumas bordas espessas do Emílio Barão com perfis triangulares ao que tudo 

indica estas foram produzidas com a aplicação de placas de argila modeladas 

(Quadro 2 e 3 ). 

De modo sintético pudemos diferenciar sete seqüências de manufatura 

dos vasilhames reconstituídos, que apesar de apresentarem algumas 

pequenas variações podem assim serem descritos: 

1 – Vasilhames em calota ou convexa invertida: elaboração por meio de 

um espiral ou anéis de roletes que vão formar todo o contorno; poderiam ou 

não receber outros roletes para reforçar externa ou internamente a borda 

(quadro 5). Esta forma de elaboração de vasilhames a partir da espiral de 

roletes é a técnica mais utilizada entre os grupos indígenas e algumas 

sociedades tradicionais (ARNOLD, 1985, SHEPPARD, 1971, RYE, 1981, LIMA, 

1986).  
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Quadro 5 

 

2 – vasilhames em calota com base anelar: após a elaboração do 

vasilhame em calota como no quadro 5 procedia-se a colocação de mais uma 

seqüência de roletes a partir do bojo, como se fosse um vasilhame dentro do   

outro, formando uma parede com duas camadas de roletes (foto 16).  

 

Foto 16 – Vasilhame de  
base anelar, no detalhe dupla  
camada de roletes  

 
 

A camada de fora terminaria como base anelar, sendo internamente 

reforçada por dois roletes nos cantos internos (quadro 6). Recebia engobo 

branco interno e na borda seguido por pintura formada por curvilíneas finas e 

pontos pretos e faixa vermelha próxima a borda; na superfície externa banho 
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vermelho (anexo 7C). Forma semelhante é descrita etnograficamente entre os 

grupos Tukâno (LIMA, 1986: 198) e arqueologicamente para a tradição Uru 

(PROUS, 1992: 359) e em cerâmicas amazônicas (PROUS, 1992: 427-507 e 

MACHADO, 2005: 279-285).  

 

2 1 3 4 

4 

5  

Finaliza-se como  
 calota 

1 

2 3

 

 

Quadro 6 

 

3 – vasilhames com base em pedestal: a partir de um vasilhame em 

calota como no quadro 5, porém com contorno oblongo, a colocação de mais 

uma seqüência de roletes a partir do bojo, como se fosse um vasilhame dentro 

do outro, seqüência muito parecida com a utilizada para confeccionar os 

vasilhames com base anelar. Os roletes empregados na camada externa vão 

engrossando produzindo paredes que vão se espessando em sentido a base 

que é preenchida formando o pedestal (quadro 7). Recebia engobo branco 

interno e na borda seguido por pintura formada por curvilíneas finas e pontos 

pretos e faixa vermelha próxima a borda e na superfície externa banho 

vermelho (anexo 5D). Foram encontrados dois vasilhames por Calderon 

(1969), na região baiana de Morro do Chapéu, muito semelhantes a este, e 

que atualmente se encontram em exposição no museu da UFBA (quadro 4). 

 

 
 

Quadro 7 

Aplica-se anéis de Aplica-se anéis de A partir de vasilhame em 
roletes finalizando a segunda roletes reforçando 

a parede
meia calota aplica-se anéis de 

camada e conformando a base 
anelar 

roletes sobrepostos formando paredes 
duplas 

   

2 

Confecciona-se 
uma calota 

Aplica-se camada Preenche base 
externa de roletes formando pedestal 
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4 – vasilhames quadrangulares: após efetuar a abertura de uma cova no 

chão já com o formato quadrangular executava-se a colocação de roletes em 

espiral, subindo as paredes do vasilhame junto à parede da cova. Atingindo a 

superfície do solo prosseguia-se e aplicava-se um rolete externo entre o último 

e penúltimo rolete, formando o reforço externo. Aplicava-se ainda um rolete 

interno abaixo do penúltimo rolete formando o reforço interno. Para a 

construção dos fundos foram detectados dois tipos de início, ambos com 

espirais, porém diferiam em relação a posição em que se iniciava a espiral. Em 

um dos vasilhames é possível perceber que se iniciava a espiral fora do centro 

da cova, mais próximo a um dos cantos (quadro 8), enquanto outro vasilhame 

sugere o início no centro da cova. Recebia engobo branco interno e na borda 

seguido por pintura formada por curvilíneas finas e pontos pretos e duas faixas 

vermelhas próximas à borda e, na superfície externa, banho vermelho (anexo 

7F). A prática de se cavar uma cova para iniciar a construção de vasilhames é 

apresentada como comum entre os povos ceramistas brasileiros (LIMA, 1986: 

176). Contamos mesmo com a descrição deste processo para produção de 

uma vasilha entre os Asuriní (SILVA, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo

Início do Detalhe do aplique 
de roletes para a conformação rolete fora do 

do reforço interno e externo centro da cova 

Vasilhame Quadrangular confeccionado a 
partir de uma base inserida em cova no solo 

 
Vasilhame quadrangular emborcado, sendo possível 
ver que no início da confecção o rolete não foi posto 

no centro da base 

A linha tracejada delimita até onde o vasilhame ficou 
enterrado na cova durante sua confecção. Desta linha 

para baixo a superfície foi mal alisada e os roletes 
foram insuficientemente obliterados como vemos na 

foto a esquerda 

Quadro 8 
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5 – Vasilhame com flange labial: após a elaboração de uma vasilha 

globular um pouco achatada (secção elíptica) se procedia ao aplique do flange 

junto à borda. Aparentemente o flange foi preparado separado por meio de 

roletes e aplicado à borda sendo a parte debaixo reforçada com um outro 

rolete. Poderia também o flange ter sido modelado e aplicado à borda, não 

pudemos ter certeza sobre sua construção devido o pequeno fragmento 

(quadro 9). Na parte superior do flange foi aplicado engobo branco e sobre este 

pintura formada por linhas finas pretas geométricas e pontos pretos, todo o 

restante da superfície externa do vasilhame recebeu banho vermelho (anexo 

7D). Nas cerâmicas amazônicas arqueológicas é muito comum a presença de 

flanges (PROUS, 1992: 427-507, MACHADO, 2005: 279-285), temos um 

vasilhame com reconstituição muito semelhante apresentado por Simões 

(SIMÕES,1967), e ainda uma reconstituição apresentada por Milheira (2008: 

152-153) a partir de dois fragmentos de borda encontradas em sítio próximo a 

Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul. 

 

 
A partir de um vasilhame globular  aplicavam-se roletes 

na parte superior do vasilhame formando o flange 
Um rolete mais espesso foi acrescentado na parte inferior 

da junção entre o flange e a parede do vasilhame reforçando 
e suavizando o contorno 

 

 

Quadro 9 

 

6 – vasilhames carenados: eram construídos com roletes em espiral ou anéis 

desde a base dando origem a um vasilhame conoidal que então recebia roletes 

fechando o diâmetro e dando origem ao ombro escalonado. A intersecção entre 

dois escalonamentos é feita com 

sobreposição dos roletes que darão origem 

ao novo escalonamento (quadro 10). Outro 

elemento construtivo encontrado trata-se 

de um fragmento de uma carena espessa 

no sítio Emílio Barão que possui estrias 

dentro da quebra no local de junção dos 

roletes (foto 17). Isto nos parece muito 

semelhante a uma técnica de fixação de roletes utilizada modernamente, onde 

Foto 17 
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se produz ranhuras intencionais sobre os roletes, visando produzir uma 

rugosidade na superfície destes e assim aumentar a aderência com rolete que 

será fixado acima destes. Estes vasilhames recebiam engobo branco e linhas 

pretas mais espessas, formando traçado geométrico na metade superior da 

superfície externa, acima da carena, além de faixas vermelhas separando os 

campos e demarcando a intersecção de dois escalonamentos (anexo 8G). Este 

tipo de vasilhame é amplamente documentado para as cerâmicas 

arqueológicas Guarani e Tupinambá (BROCHADO, 1984 e PROUS, 1992) e 

etnograficamente encontrado entre o grupo Jurúna (LIMA, 1986: 213).  

 

      

Detalhe da 
sobreposição 
dos roletes no 
escalonamento 

Sobrepondo novas seqüências A partir de um vasilhame conoidal produzia-se uma carena 
acrescentando roletes formando um ombro. de roletes formava-se ombros 

escalonados O vasilhame poderia ser finalizado com esta forma.

Quadro 10 

 

7 – Vasilhames duplamente cambados: eram construídos com roletes 

em espiral ou anéis desde a base dando origem a um segmento semi-esférico, 

a partir desta base se modifica o ângulo originando um segmento côncavo e 

finalmente mudando novamente o ângulo para formar a borda cambada 

(quadro 11). Estes vasilhames apresentam uma tendência a paredes mais finas 

aparentemente produzidas por um maior investimento em sucessivos 

alisamentos que também lhes conferiu pastas menos porosa. A superfície 

externa entre o lábio e o ângulo separa o segmento côncavo do semi-esférico 

recebendo sempre acabamentos de superfície ungulados, estocados, incisos, 

que em essência são muito semelhantes (anexo 8E). Na arqueologia temos 

informação deste tipo de vasilhame nos estados da Bahia, Minas Gerais, São 
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Paulo e Rio de Janeiro (CALDERON, 1974; PROUS, 2005; MORAES, 2008), 

associados à cerâmicas Tupiguarani. 

 

1 2 3 4  
 
 
 

A partir de uma meia calota de contorno oblongo Com o acréscimo de 
acrescenta-se uma nova seqüência de roletes formando uma 

carena cambada, com contorno extrovertido
mais dois ou três roletes se 

constitui uma borda cambada

Quadro 11 

 

 

1.5. – Tipos de Núcleo (core) 
 
 Os tipos de núcleos foram classificados como já apresentamos por uma 

numeração de 1 a 5 representados pela ilustração na página 118. As 

propriedades da cerâmica, inclusive sua cor, estão diretamente ligadas à 

queima, porém não apenas a atmosfera de queima, ou método de queima 

(SHEPPAR, 1971: 214-215). Diversos fatores influenciam a tonalidade final de 

uma cerâmica como composições químicas das argilas, temperaturas e tempos 

de queima podem ser muito mais determinantes (SHEPPAR, 1971: 214-215; 

RYE, 1981: 115; ORTON, et alii.1997: 69-133). Sabemos que o tipo de queima 

preponderante entre as populações nativas em território brasileiro se dava em 

atmosfera aberta (LIMA, 1986: 177), o que já foi amplamente apresentado por 

muitos relatos etnográficos. Portanto, as diferenças entre as cores 

apresentadas pelos fragmentos aqui analisados não são entendidas como o 

uso de diferentes métodos de queima, mas sim de diferenças ocorridas durante 

o processo de produção, queima em fogueiras abertas, uso, reuso e descarte 

(SCHIFFER & SKIBO, 1997).   

O resultado da análise permitiu percebermos uma grande 

preponderância dos tipos 1 e 2 em todos os sítios, destarte, dividimos os tipos 

de núcleos em dois conjuntos, ou seja, tipos de núcleos mais comuns: 1 e 2 

(Gráfico 10); e tipos de núcleos menos comuns: 3, 4 e 5 (Gráfico 11).  

 O tipo de núcleo 1 prepondera nos sítios Mata dos Bentes, Poca e 

Teixeira Lopes, sendo um pouco menos comum que o núcleo 2 no Emílio 
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Barão e bem menos do que no Primavera. Há uma aparente simetria contrária 

entre o tipo 1 e a 2, pois quando um sítio tem mais núcleos 1 terá menos 2 e 

vice-versa.  

Porcentagem dos Tipos de Núcleos Mais Comuns
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Gráfico 10 – Porcentagem dos tipos de núcleos mais comuns por sítio  
 

 O tipo de núcleo 1 que apresenta cores claras (branco a vermelho) sem 

coloração diferenciada das superfícies pode ser entendido como queima em 

atmosfera oxidante, onde a temperatura foi suficiente para queimar todo o 

carbono presente na argila ou que a argila utilizada não possuía matéria 

orgânica na composição, assim mesmo a baixa temperatura não haveria 

núcleo de cor diferenciada (RYE, 1981: 115).  

 O tipo de núcleo 2 que apresenta cores escuras (cinza a preto) sem 

coloração diferenciada pode ser entendido de duas formas: como tendo 

ocorrido em atmosfera redutora, o que não é comum entre as populações 

indígenas brasileiras (LIMA, 1986: 177), sendo menos plausível como 

explicação em nosso caso; a segunda possibilidade é a queima em ambiente 

de fogueira aberta, porém com temperatura ou tempo insuficientes para a 

queima da matéria orgânica presente na cerâmica (RYE, 1981; ORTON, et 

alii.1997; RICE, 1987). Ou mesmo algumas condições que em uma queima 

aberta poderiam em parte apresentar baixa oxigenação. Nas coleções 

analisadas temos dois conjuntos distintos de fragmentos que apresentaram 

este tipo de núcleo: o primeiro é formado por fragmentos de espessura 

mediana (entre 10 a 15 mm), normalmente com pintura ou engobo branco que 

apresentaram o núcleo todo escuro e uma pasta fina e friável com 
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características que apontam para uma baixa temperatura de queima; e um 

segundo conjunto formado por fragmentos finos (menos de 8 mm) e uma pasta 

bem resistente, estes são fragmentos de pequenos vasilhames muito 

semelhantes à cerâmica descrita como da tradição Una. Como todos os 

fragmentos que parecem com a cerâmica Una apresentam este tipo de queima, 

acreditamos que possa ser o reflexo de algum tipo de tratamento especial dado 

no momento da queima, o qual desconhecemos no momento. 

 O sítio Primavera foi o que apresentou maior diversidade percentual de 

tipos de núcleos inclusive sendo o que possui maiores percentagens de tipos 

de núcleos menos comuns, incluindo ai o núcleo 3 que foi mais recorrente 

neste sítio. 

Porcentagem dos Tipos de Núcleos Menos Comuns
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  Gráfico 11 – Porcentagem dos tipos de núcleos menos comuns por sítio 

 

Dos tipos de núcleos menos comum o que apresentou maior recorrência 

na maioria dos sítios foi o 4, enquanto a queima 5 raramente foi encontrada, 

sendo inexistente no conjunto analisado para os sítios da Poca e Teixeira 

Lopes. 

Os tipos de núcleos 3, 4 e 5 podem ser entendidos como oriundos de 

queima onde a temperatura não foi suficiente ou o tempo de queima foi muito 

curto para queimar toda a matéria-prima presente nas argilas, (RYE, 1981: 

115). A variação da localização das faixas escuras seria decorrente de 

variações da localização dos pontos em que a temperatura foi mais elevada, de 

forma que: no tipo de núcleo 3 a temperatura foi suficiente para alterar a 

matéria orgânica tanto na superfície interna como externa, não o sendo apenas 
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no núcleo; no tipo 4 a temperatura teria atuado principalmente na superfície 

externa o que é bem compreensível se pensarmos nos vasilhames queimados 

emborcados; o núcleo 5 foi muito raro em todos os sítios, seria reflexo de 

temperatura mais elevada na superfície interna do vasilhame. 

Temos que destacar que foi percebida uma clara relação entre os tipos 

de núcleos e as espessuras dos fragmentos. Os núcleos 1 e 2 são recorrentes 

em todas as espessuras presentes nos sítios, porém os núcleos 3, 4 e 5 não 

ocorrem nos fragmentos mais finos (com menos de 5 mm). Isto corrobora com 

a hipótese de que a presença das faixas escuras sejam oriundas de 

temperaturas baixas ou queima com pouca duração, já que fragmentos mais 

espessos necessitariam de temperaturas mais altas e mais tempo para permitir 

um completa alteração da matéria orgânica presente nas argilas. 

Outro fator que deve ser levado em conta é o fato de estarmos lidando 

com a etapa final da história de vida dos artefatos produzidos. Após a queima 

do vasilhame com vista a transformar a argila em cerâmica, muitos destes 

vasilhames foram constantemente expostos ao fogo. Assim teríamos, por 

exemplo, vasilhames usados para o preparo de alimento sofrendo ação do fogo 

diariamente, se um destes vasilhames não tivesse sido queimado a uma 

temperatura ou por tempo suficiente para alteração do núcleo sua exposição ao 

fogo, durante o preparo de alimentos, provocaria a alteração da cor do núcleo 

apenas na base exposta às maiores temperaturas. Teríamos, portanto, um 

vasilhame com diferenças no núcleo de acordo com as suas partes. Isto 

também explicaria porque os vasilhames pintados são os que apresentam 

normalmente tipo de núcleo 2 (que admitimos ser oriundo de uma queima 

branda), pois depois de sua queima estes vasilhames não eram usados sobre 

o fogo para a preparação de alimentos, mas sim como vasilhames de servir; 

portanto, o único contato com o fogo seria apenas na queima de transformação 

da argila em cerâmica.  

Os fragmentos em contexto sistêmico são muitas vezes re-expostos ao 

fogo após a quebra do vasilhame, prova disso é que constantemente 

encontramos fragmentos cerâmicos dentro de estruturas de combustão e 

relatos etnográficos, como no caso dos Asuriní, em que as mulheres utilizam 

fragmentos como trempes e para bloquear o calor do fogo (SILVA, 2000). A 

exposição de fragmentos de núcleos escuros a fogueiras e brasas, com toda 
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certeza, produziria modificações em sua coloração, mascarando os processos 

de queima.   

 

 

1.6 – Espessuras 
 
Foram definidas sete espessuras padrões que foram verificadas nos 

fragmentos por meio de um gabarito preparado anteriormente. As espessuras 

escolhidas visavam apresentar tanto a existência de pequenas espessuras 

quanto das maiores, mas, sobretudo permitir perceber se há espessuras mais 

comuns a cada sítio.  

Ao submetermos todos os fragmentos analisados a medidas 

preestabelecidas, entre menos de 3 mm e mais de 30 mm, foi possível 

perceber uma preponderância para as espessuras medianas (gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Porcentagem das espessuras mais comuns por sítio 
 

Entre 53% (Primavera) e 74% (Teixeira Lopes) ficam entre 10 e 15 mm, 

sendo a espessura mais comum em todos os sítios, seguida pelas entre 5 a 10 

mm e 15 a 20 mm. Há pequenas diferenças entre as porcentagens de 

espessuras entre os sítios, mas o que fica latente é a grande uniformidade das 

espessuras medianas (Gráfico 12).  

As maiores discrepâncias estão quando comparamos as espessuras 

menos comuns, ou seja, menores de 5 mm e maiores do que 20 mm (Gráfico 

13). Percebemos primeiramente que o sítio da Poca tem todas as espessuras 
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entre 3 mm e 20 mm, mas é o único dos sítios que não teve representação em 

nenhuma das outras categorias. O único que apresentou todas as espessuras 

foi o Emílio Barão, mas o que apresentou maior percentual na maioria das 

espessuras foi o Mata dos Bentes. 
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    Gráfico 13 – Porcentagem das espessuras menos comuns por sítio 
 
Há uma óbvia relação entre a espessura de um vasilhame e sua 

capacidade de aquecimento, já que quanto mais fino maior a eficiência no 

aquecimento (SCHIFFER & SKIBO, 1992: 52). Entretanto, a eficiência de 

aquecimento tem um preço que é a fragilidade, ou seja, quanto mais fino mais 

sujeito a quebras. Deste modo, a constituição da espessura de um vasilhame é 

condicionada por estes dois coeficientes (capacidade de aquecimento X 

resistência à quebra) e guiada pelas formas de uso e estratégias de curadoria. 

Percebe-se ainda uma clara relação entre a espessura dos fragmentos e o 

tamanho dos vasilhames de que faziam parte, já que a espessura aumenta de 

acordo com o aumento dos diâmetros. Fato semelhante constatado por Silva 

(2000) entre os Asuriní, pois apesar das ceramistas dizerem que quanto mais 

finas as vasilhas mais estas são consideradas “bonitas” (portanto, preferíveis), 

a autora percebeu que estatisticamente existe uma relação entre as 

espessuras e os diâmetros dos vasilhames elaborados. 
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1.7. Análises das pastas 
 
Utilizando o método dedutivo partimos para a observação dos conjuntos 

cerâmicos no sentido de, inicialmente, analisarmos os fragmentos por meio de 

inspeção visual, para posteriormente, confirmarmos ou refutarmos as 

conclusões obtidas por metodologias da Arqueometria. As observações nos 

remeteram à existência de diferenças significativas, em termos das texturas 

das pastas, entre sítios diferentes e mesmo dentro do conjunto de um mesmo 

sítio. Visando compreender como estas diferenças se relacionavam entre os 

sítios e se havia alguma relação entre os tipos de pastas, tipos de vasilhames 

específicos ou mesmo formas de acabamento de superfície, separamos três 

categorias de pastas que nos possibilitassem tecer comparações.   

A classificação em apenas três classes se deu pela necessidade de 

utilizarmos características marcantes das pastas, o que não seria possível com 

um número maior de classes. Quanto maior o número de classes maior a 

precisão, porém um número elevado de classes exigiria a percepção de 

características mais sutis das pastas, o que poderia levar a confusões. 

Preferimos uma análise menos precisa, com classes mais amplas, em prol de 

definições com menos riscos de enganos. Deste modo, pudemos definir as 

classes de pastas em: 

1 – fina: para aqueles fragmentos que apresentassem nas superfícies ou 

nas quebras até 2 grãos de antiplásticos1 com mais de 1 mm por cm², além de 

possuírem baixa porosidade, ou seja, uma pasta bem amassada e homogênea; 

2 – média: para aqueles fragmentos que apresentassem até 4 grãos de 

antiplásticos com mais de 1 mm nas quebras e nas superfícies, além disso, 

também eram considerados os fragmentos que apresentassem porosidade; 

3 – grossa: para os fragmentos que apresentaram mais de 4 grãos de 

antipláticos por cm², sendo os grãos maiores de 1 mm, tornando a pasta mais 

friável e porosa. 

Visando confirmar se as observações macroscópicas apresentariam 

correspondência com análises por meio de Microscopia Óptica foi separada 

uma amostragem correspondente a cada um dos três tipos de pasta, as 

                                                 
1 Entendemos antiplástico como substância não plástica presente na pasta, sem conotação de 
ter sido ou não adicionado 
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Porcentagem dos Tipos de Pasta 
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mesmas amostras foram ainda analisadas por difratometria de raios X, além 

destas, outras três amostras foram submetidas à medida por fluorescência de 

raios X, cujos resultados apresentaremos adiante. Ressaltamos que as 

amostras analisadas não podem ser entendidas como estatisticamente 

representativas da totalidade do conjunto artefatual dos sítios, sua seleção foi 

feita para responder questões específicas  dos conjuntos (como veremos 

adiante) e permitirem uma melhor caracterização das pastas analisadas. 

 

 

1.7.1. Análises Macroscópicas  
 

Analisamos todos os conjuntos e classificamos as pastas em classes, o 

que já no exame a olho nu nos possibilitou bons resultados. Ao observarmos o 

gráfico 14 relativo às porcentagens das classes de pastas percebemos que há 

uma grande variação entre os sítios, sendo quase inexistente a pasta 3 na 

maioria dos sítios, a exceção do sítio da Poca onde esta pasta prepondera em 

relação às demais.  

 

Gráfico 14 – Porcentagem dos tipos de pasta por sítio 

 

Ao cruzarmos os dados obtidos para as classes de pasta com os tipos 

de acabamentos de superfície foi possível perceber que na maioria das vezes 

os vasilhames pintados foram elaborados com pasta fina. Os sítios em que as 

pastas finas preponderam são também os que apresentam maiores números 
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de fragmentos com acabamento pintado. Possivelmente indicando que os 

vasilhames que seriam pintados já em sua concepção recebiam um maior 

cuidado na escolha ou preparo da pasta, aparentemente se escolhiam argilas 

livres de grãos ou estas eram cuidadosamente limpas, ou não se adicionava 

grãos maiores às pastas destinadas a confecção de vasilhames que 

receberiam este tipo de acabamento de superfície.  

A pasta média foi percentualmente maior justamente nos sítios com 

maior número de peças analisadas. Primeiramente pudemos verificar que a 

própria constituição das pastas parece ter sido condicionada pelos resultados 

pretendidos pelas artesãs, denotando escolhas de matérias-primas com 

características de performances adequadas a cada tipo de vasilhame. Ou seja, 

como vimos as vasilhas que receberiam acabamentos de superfície pintadas 

eram feitas com pastas mais finas e sem poros, como não iam ao fogo não 

precisavam de poros para aumentar sua resistência a fissuras ou grãos de 

quartzo para melhorar sua performance de aquecimento (ARNOLD, 1985). 

Enquanto os vasilhames para cozinhar reuniam todas estas características em 

suas pastas, no caso das pastas 2 e 3. 

 As pastas variam de sítio para sítio, podendo haver neste caso também 

a influência das fontes de argila diferenciadas para cada sítio (como nos aponta 

os resultados de EDXRF, apresentados mais a frente). Temos o exemplo do 

sítio da Poca em que, ao contrário dos demais, a pasta grossa é 

preponderante, tendo as artesãs atenuado a rugosidade das superfícies com o 

uso de grossas barboutinas aplicadas de maneira a tornar mais lisas as 

superfícies (LA SALVIA & BROCHADO, 1989). 

Não ficou totalmente clara a adição de substâncias antiplásticas às 

pastas, já que as fontes de argilas não foram estudadas a fim de esclarecer se 

os componentes das pastas eram naturais ou adicionados pela ação humana. 

Podemos concluir, a partir do fato da grande maioria das pastas apresentarem 

componentes minerais que compõem as rochas e argilas da região, que os 

grupos evitaram adicionar substâncias com características antiplásticas às 

suas pastas, o que já vem sendo verificado em outros estudos (SILVA, 2004; 

FAGUNDES et.alii., 2007).  

Em raros fragmentos encontramos substâncias antiplásticas 

comprovadamente adicionadas às pastas, tais como caco moído e rochas 
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trituradas, porém a baixa freqüência destas adições impossibilitaram a 

verificação de correlações com outros elementos das características formais ou 

de performance dos vasilhames. 

 

 

1.7.2. Análises Arqueométricas 
 

Do conjunto total de fragmentos dos sítios aqui estudados foram 

separadas 12 amostras de fragmentos cerâmicos para serem estudados por 

métodos da Arqueometria. Nove foram analisadas por Microscopia Óptica e 

Difratometria de Raios X, sob a coordenação do Prof. Dr. Fábio Ramos Dias 

Andrade do Departamento de Mineralogia e Geotectônica do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo (GMG-IGc-USP). Das quais: 

- três amostras foram selecionadas como representantes das classes 

deduzidas macroscopicamente (pasta fina, média e grossa) para verificar se 

confirmávamos ou refutávamos as diferenças notadas visualmente.  

- seis amostras foram submetidas a análises por apresentarem 

peculiaridades em relação ao montante total dos conjuntos analisados:  

             - uma com maior e uma com menor densidade;  

             - presença de cacos moídos na pasta; 

             - possível presença de bolo de argila; 

             - antiplásticos brancos alongados; 

             - fragmento com características da tradição Una.   

 

Também foram realizadas medidas com uso de Fluorescência de Raios 

X pelo Prof. Dr. Carlos Roberto Appoloni, do Laboratório de Física Nuclear 

Aplicada da Universidade Estadual de Londrina, com finalidade de entender a 

presença de compostos encontrados na superfície de três fragmentos. Por fim, 

apresentaremos os resultados obtidos nas análises de Microscopia de Luz 

Polarizada e testes microquímicos, durante o estudo dos pigmentos utilizados 

nas pinturas das cerâmicas do sítio Teixeira Lopes em dissertação de mestrado 

de Jácome (2006). 
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1.7.2.1. Microscopia Óptica (MO) 
 
 As amostras foram embutidas em resina e laminadas até a espessura de 

0,03 mm, que é a espessura padrão de lâminas para analises petrográficas, 

foram então coladas em vidro e recobertas por outra lamínula de vidro. As 

observações foram feitas no Laboratório de Microscopia Óptica do 

Departamento de Mineralogia e Geotectônica do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo (GMG-IGc-USP), sob a coordenação do Prof. Dr. 

Fabio Ramos Dias de Andrade. Utilizando-se microscópios ópticos binoculares 

petrográficos de luz polarizada Olympus modelos BX-40 e BX-50, dotados de 

lentes oculares com aumento de 10 vezes e de lentes objetivas com aumentos 

entre 4 e 40 vezes. 

Para guiar as observações foi elaborada uma ficha de atributos observados: 

I - Mineralogia: 

      1 – quartzo; 

2 – muscovita; 

3 – feldspato potássio; 

4 – feldspato plagioclásio 

5 – anfibólio 

6 – epidoto; 

7 – granada; 

8 – silimanita; 

9 – espículas; 

0 – caco moído.  

 

II - Granulometria: 

      A) fração grãos: 

           1 - matriz fina - <0,5mm    

           2 – matriz média – de 0,5 – 1 mm 

           3 – matriz grossa - >1mm 

 

      B) Forma dos grãos 

           1 – sub-anguloso – ângulos retos a obtusos 

           2 – anguloso – ângulos agudos 
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      C) fração dos grumos2: 

           1 – fino - < 2mm 

           2 – médio – de 2 a 5 mm 

           3 - grosso - > 5 mm 

 

      D) Forma dos grumos 

           1 – sub -arredondados 

           2 - arredondados 

           3 – sub – angulosos 

 

III – Porcentagem de material argiloso na matriz: 

    1 – pouco argilosa - < 50 % de argila 

    2 – argilosa – 51 a 89 % de argila 

    3 – muito argilosa - > 90 % argila 

 

IV – Cor da matriz argilosa 

    1 – negra 

    2 – castanha 

    3 – mista – presença das duas cores acima em uma mesma lâmina 

 

V – Estrutura 

    1 – compacta – ausência de espaços vazios 

    2 – porosa – presença de espaços vazios 

    3 – gretas de contração 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Durante as análises foram percebidas que em todas as amostras temos a presença de áreas da pasta 
cerâmica com coloração diferenciada do restante, porém com a mesma composição e distribuição de 
minerais. Não são entendidas aqui como elementos introduzidos na pasta, mas como componentes da 
própria argila utilizada. 
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1.7.2.1.1. Composição  
 

O principal elemento formador das cerâmicas são as rochas 

sedimentares denominadas argilas (SHEPPARD, 1971; RICE, 1987; SILVA, 

2000), dependendo de sua estrutura e composição as argilas variam muito em 

suas propriedades de expansão e contração. Argilas puras possuem boa 

flexibilidade, mas também altas taxas de expansão e contração o que leva a 

rachaduras nos objetos com elas confeccionados (SHEPPARD, 1971; 

ARNOLD, 1985). Na maioria das jazidas as argilas já se encontram misturadas 

com outros sedimentos não argilosos, como areias silicosas, feldspatos, micas 

etc., estes elementos são comumente denominados de antiplásticos ou não-

pláticos (SHEPPARD, 1971, ORTON, 1997; RICE.1987, ARNOLD, 1985; LA 

SALVIA & BROCHADO, 1989, GOULART, 2004.), por não possuírem 

propriedades plásticas de expansão, contração  e maleabilidade. Naturalmente 

são encontradas substâncias não-plásticas nos depósitos de argilas, porém 

muitas vezes estas não estão em concentração suficiente para atender as 

demandas ou características de performances desejadas pelos grupos que 

com ela produzem seus artefatos, e para reduzir a contração durante a 

secagem e a queima, ou mesmo reduzir o tempo de secagem (ou acrescentar 

às cerâmicas características desejáveis) adicionam outras substâncias 

antiplásticas às argilas (rochas trituradas, areias, cinzas silicosas, cacos de 

cerâmica triturados, carapaças silicosas, etc.), originando o que conhecemos 

como pastas (SHEPPARD 1971; ORTON, 1997; RICE, 1987; ARNOLD, 1985; 

LA SALVIA & BROCHADO, 1989). Alguns arqueólogos chamam de 

antiplásticos todas as substâncias não-plásticas presentes nas cerâmicas 

reservando o termo tempero apenas para aqueles antiplásticos 

comprovadamente adicionados (SHEPPARD, 1971; GOULART, 2004).  

Destarte, as pastas dos artefatos cerâmicos são compostas basicamente 

por uma matriz argilosa e elementos não-plásticos adicionados ou não. Durante 

o processo de queima, quando a temperatura vai além dos 550ºC, as argilas 

perdem sua estrutura cristalina (desidrólise) e se tornam amorfas (SHEPPARD, 

1971, ORTON, 1997; RICE, 1987; ARNOLD, 1985; GOULART, 2004) e nas 

lâminas aparecem como sendo substância opaca que juntamente com outros 
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elementos opacos compõem a maior parte das lâminas. Os elementos 

cristalinos permitem a passagem da luz polarizada e assim permitem sua 

identificação, aparecem nas lâminas como sendo as partes mais claras, 

incluindo os espaços vazios (prancha 17). Como as estruturas dos argilo-

minerais desidroxilados são muito reduzidas, exigindo microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) para sua análise, nos limitaremos a tratar dos elementos 

nas frações silte e areia.  

O quartzo é preponderantemente o principal elemento não-plástico em 

todas as amostras, chegando em alguns casos a ter mais de 98% de todos os 

não-plásticos (amostra EB2S2F3). Os grãos de quartzo são encontrados tanto 

na fração fina como grossa, com maior ocorrência daqueles angulosos. Em 

uma das amostras (EB2S3V7) temos uma matriz repleta de minúsculos grãos 

de quartzo que tomam quase todo o espaço, restando pequenas películas de 

argila que servem de cimentante, além de ter diversos grãos maiores de 

quartzo distribuídos pela pasta. 

Os demais minerais encontrados possuem a seguinte distribuição: 

preponderante >50%; significativo 10 a 15%; raro < 5%; raríssimo <1%; como 

exposto na tabela 5 abaixo:  

 
Minerais PRI -S01 EB2S2T5 PC - SUP EB2S4α EB2S3B MB-SUP EB2S1F3 EB2S3V7 EB2S2F3
Quartzo prepond. prepond. prepond. prepond. prepond. prepond. prepond. prepond. prepond. 

muscovita  raríssimo   raro  raro raro  
potassico  raro raro  raro  raro   

plagioclasio raro raro raro raro raro raro  raro raríssimo
anfibólio raro raro raríssimo raro signific. raro signific. raro  
epidoto  raríssimo raríssimo raríssimo    raro  
granada   raríssimo     raro  

silimanita   raríssimo       
espiculas    signific.    signific.  

cacos      signific.    

Tabela 5 

Além dos minerais temos cacos de cerâmicas trituradas adicionados à 

pasta de uma das amostras (MB-SUP) e também foram percebidas estruturas 

biogenéticas com geometria tubular, que poderiam ser espículas 

(provavelmente espongiários) em duas amostras (EB2S4α e EB2S3V7). 



MICROSCOPIA ÓPTICAPRANCHA 17

1- PASTA FINA 3- PASTA GROSSA2- PASTA MÉDIA

4- BOLO DE ARGILA? 5- ANTIPLÁSTICO BRANCOS FINOS 6- CACOS MOÍDOS

7- ALTA DENSIDADE 8-BAIXA DENSIDADE 9- CERÂMICA ALÓCTONE



 164

1.7.2.1.2. Granulometria 

Ao visualizarmos as lâminas ao microscópio foi possível perceber que 

tínhamos diferenças significativas relativas à fração e disposição dos grãos em 

cada amostra. Além dos grãos de elementos não-plásticos foi percebido para 

algumas amostras a presença de porções de argila com coloração diferenciada 

inseridas na matriz, que denominamos grumos, que em alguns casos pode ser 

comparado ao que Goulart (2004: 276) denomina de “bolota”, em outros casos 

parecem ser estruturas das próprias argilas ou desenvolvidas durante os 

processos de manufatura. Temos grumos circulares com coloração 

avermelhada ou castanha e mesma orientação que as partículas da pasta, que 

parecem ser oriundos de um tingimento por pequenos grãos de óxidos 

ferrosos. 

Observamos nos grãos e nos grumos duas características, tamanho e 

forma, de modo que obtivemos os resultados expressos na tabela 6 abaixo: 

 

Atributos PRI -S01 
EB2 
S2T5 

PC - 
SUP 

EB2 
S4α 

EB2 
S3B 

MB-
SUP 

EB2 
S1F3 

EB2 
S3V7 

EB2 
S2F3

fina X X  X X X  X X 
média              X     

Fração 
dos 
grãos grossa   X       

Sub-angulosos X   X             Forma 
dos 
grãos Angulosos  X  X X X X X X 

fina X         X       
média          X 

Fração 
dos 
grumos  grossa     X X           

Sub-
arredondados    X     X 
Arredondados X   X             

Forma 
dos 
grumos 

sub-angulosos      X    

Tabela 6 

Podemos perceber que na fração dos grãos temos uma tendência a que 

estes sejam mais finos (<0,5mm), com exceção apenas da amostra com 

características da tradição Una (EB2S1F3) que apresenta grãos tendendo a 

tamanhos médios (de 0,5 a 1mm) e a amostra do sítio da Poca (PC-SUP) que 

apresentou grãos grossos (>1 mm). Quanto à forma os grãos têm a tendência 
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a serem mais angulosos, apenas nos sítios Poca e Primavera (amostras PRI-

S01 e PC-SUP) se apresentaram como sub-angulosos. 

 Os grumos podem ser facilmente percebidos por sua coloração 

diferenciada e em alguns pela descontinuidade estrutural em comparação com 

a matriz circundante, mas observados com cuidado percebe-se que são 

constituídos pela mesma argila que forma a matriz. Trata-se do que 

convencionalmente se atribui à inclusão casual de crostas de secagem da 

matéria-prima que se misturam a argila mais úmida no momento da confecção 

(GOULART, 2004: 259). Em um terço das amostras não vemos grumos, o que 

poderia ser apenas: a) reflexo da amostragem, onde outras partes do mesmo 

fragmento ou vasilhame poderiam ter os grumos; b) a argila utilizada não 

chegou a formar crostas de secagem; c) as artesãs tiveram um maior cuidado 

na manipulação da matéria-prima, não permitindo a inclusão destas estruturas 

na pasta preparada. 

 O tamanho dos grumos é bem variado nas amostras, pois temos desde 

uma fração mais fina (<2mm) quanto grumos maiores (>5mm), algumas vezes 

esta variação ocorre na mesma amostra. Esta variabilidade também ocorre 

com relação à forma dos grumos que variam de sub-angulosos a 

arredondados. A presença destas estruturas ainda é mal compreendida e 

necessitaria de detalhadas experimentações para determinar sua origem e 

quais as características conferem à pasta cerâmica.  

 

1.7.2.1.3. Características da matriz argilosa 

 

Preenchendo o espaço entre os grãos temos a substância amorfa e 

opaca oriunda da modificação dos argilo-minerais pelo processo de queima, 

que aqui denominamos de matriz argilosa (SHERPPARD, 1971; ARNOLD, 

1985). Esta matriz pode ser analisada sob os aspectos de sua porcentagem no 

montante total da matéria que forma a pasta das amostras e quanto a sua 

coloração.  



 166

Há uma tendência nas amostras da matriz ser argilosa a muito argilosa 

(>50%), apenas duas amostras (EB2S2T5 e EB2S3V7) são pouco argilosas 

(<50%), ambas apresentam uma matriz rica em grãos de quartzo muito finos 

que juntamente com os argilo-minerais preenchem os espaços entre outros 

grãos de minerais não-plásticos. 

A cor das amostras varia entre o negro e o castanho, mas é 

preponderante a existência de ambas as cores em uma mesma amostra, para 

as quais denominamos de mistas. A cor das cerâmicas está ligada tanto a sua 

composição quanto aos fenômenos ocorridos durante a queima, como vimos 

anteriormente, portanto, sua descrição pode contribuir para correlações com a 

presença ou ausência de argilo-minerais nos difratogramas das análises por 

Raios X, já que temperaturas mais baixas permitiriam a permanência destas 

estruturas sendo identificadas nas análises de DRX. 

 

1.7.2.1.4. Estrutura  

As características estruturais observadas referem-se, sobretudo, a 

compactação ou existência de espaços vazios nas pastas das amostras, como 

vemos na tabela 7 abaixo: 

 

Estrutura PRI -
S01 

EB2 
S2T5 

PC – 
SUP 

EB2 
S4ά 

EB2 
S3B 

MB-
SUP 

EB2 
S1F3 

EB2 
S3V7 

EB2
S2F3

compacta X X X     X  
porosa    X X X X  X 

gretas de contração X   X X X X  X 

Tabela 7 

As amostras se dividem em dois grupos distintos em relação à estrutura, 

já que praticamente metade pode ser considerada como de pasta compacta e a 

outra metade porosa. As pastas foram consideradas compactas quando 

apresentaram baixa presença de poros (espaços vazios). Temos duas origens 

para os poros observados, uma da presença de bolhas de ar ou matéria 

orgânica volatilizada no processo de queima e outros são gretas de contração, 

originadas durante a secagem e a queima. A presença de alta ou baixa 
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porosidade nos vasilhames pode ter sido uma escolha das artesãs já que estas 

conferem aos vasilhames algumas características de performance, tais como 

maior resistência mecânica a rachaduras, manutenção térmica (tanto para 

esquentar como para esfriar, dependendo do tipo de vasilhame em que foi 

empregada) e leveza (ARNOLD, 1985: 22-24). 

As gretas de contração são preponderantes nas amostras que 

apresentam grande concentração de matriz argilosa, justificável já que a menor 

presença de agentes antiplásticos permite que a argila contraia-se originando 

as gretas. 

 
 
1.7.2.2. Difratometria de Raios X (DRX) 
 
 Para as análises por Difratometria de Raios X utilizamos o método 

destrutivo (método do pó), onde as amostras são trituradas finamente e 

embutidas em um porta amostras de modo a formar uma superfície plana 

(GOULART, 2004: 265). A aplicação do método permite obter informação sobre 

a composição das pastas, concentrações relativas dos elementos e fazer 

inferências sobre as temperaturas de queima (GOULART, 2004 e GOULART, 

et alii, 2005). 

As análises por difratometria das amostras pulverizadas foram 

realizadas no Laboratório de Difração de Raios X do Departamento de 

Mineralogia e Geotectônica do Instituto de Geociências da Universidade de 

São Paulo (GMG-IGc-USP), sob a coordenação do Prof. Dr. Fabio Ramos Dias 

de Andrade. Utilizou-se um difratômetro marca Siemens/Bruker modelo D5000 

com espelho de Gobel, radiação de cobre K-alfa (lambda = 1,54 angstrom). O 

intervalo angular de varredura foi de 3° a 65° em 2θ, com passo de 0,05° e 

tempo de contagem de 1 segundo por passo. 

 Em relação à composição das pastas os difratogramas confirmaram a 

preponderância de quartzo em todas as amostras, como demonstra a tabela 8 

abaixo, assim como a presença na maioria delas de feldspato potássico e a 

existência ainda de feldspato plagioclásio e anfibólio. Restando ainda dois 
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compostos que não puderam ser determinados em uma amostra do sítio Emílio 

Barão e Mata dos Bentes. 

 

Amostras Quartzo Feld. Plagioclásio Feld. Potássico Anfibólio Indeterminado 
PRI -S01 X     
EB2S2T5 X X X     
PC - SUP X  X   
EB2S4ά X   X X X 
EB2S3B X X  X  
MB-SUP X   X X X 
EB2S1F3 X  X X  
EB2S3V7 X         
EB2S2F3 X  X   
Tabela 8  

 

 Apesar de a Microscopia ter sido mais eficiente na identificação de 

minerais com baixas concentrações nas amostras, a Difratrometria permite a 

comparação, pelo menos relativa, dos percentuais dos minerais identificados, 

ou seja, os maiores picos somados são normalmente os componentes 

cristalinos em maior proporção. Sob este aspecto temos, por exemplo, os 

difratogramas (pranchas 18, 19 e 20) das três amostras referentes às pastas 

fina, média e grossa definidas macroscopicamente, que apresentam 

respectivamente um aumento gradual na proporção de quartzo em relação aos 

argilo-minerais. Assim como os fragmentos com maior densidade são também 

aqueles que apresentaram os maiores picos de quartzo nos difratogramas 

(comparar nas pranchas 22 e 23).  

 Com relação às temperaturas de queima os resultados apontam para o 

fato de que todas as amostras foram submetidas a temperaturas superiores a 

550ºC, já que nenhuma apresentou picos significativos de argilo-minerais, que 

a partir desta temperatura deixam de ter estruturas cristalinas e, portanto, não 

são visíveis nos difratogramas. Também podemos afirmar que as temperaturas 

não foram além dos 900ºC, pois também não foi detectado nenhum pico 

relativo à mulita, que é um polimorfo da sílica que se recristaliza 

aproximadamente nesta temperatura (GOULART, 2004 e GOULART, et alii, 

2005). Apenas a amostra com características da tradição Una (EB2S1F3) 

apresentou um pequeno pico referente a material argiloso (prancha 26), 

indicando que a temperatura de queima apesar de ter atingido a temperatura 
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necessária para transformação da argila pode não ter permanecido por muito 

tempo nesta temperatura, restando ainda traços de argilo-minerais com 

estrutura cristalina.  

 Apesar de não ter sido possível a identificação dos dois compostos 

presentes em uma amostra do sítio Emílio Barão e uma do Mata dos Bentes 

(EB2S4α – prancha 21 e MBSUP – prancha 24), a indicação da existência 

destes compostos já é um resultado positivo, que aponta para a necessidade 

de estudos futuros para sua determinação por outros métodos, já que parte das 

amostras foi preservada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRANCHA 18 – Pasta Fina 
 

 

pris01

38-0360 (N) - Moganite - SiO2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Monoclinic - a 4.934 - b 10.761 - c 8.533 - alpha 90.000 - beta 92.29 - gamma 90.000 - Body-centred - I (0) - 12 - 452.696 - I/Ic PDF 1. - S-Q 5
46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 130.57 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic 
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PRANCHA 19 – Pasta Média 
 

 

eb2s2t5

38-0448 (Q) - Opal-A - SiO2·xH2O - Y: 6.25 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - I/Ic PDF 1. - S-Q 15.5 % - 
39-1425 (*) - Cristobalite, syn - SiO2 - Y: 6.25 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Tetragonal - a 4.9732 - b 4.97320 - c 6.9236 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - P41212 (92) - 4 - 171.239 - I/Ic P
19-0932 (I) - Microcline, intermediate - KAlSi3O8 - Y: 7.29 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Triclinic - a 8.560 - b 12.97 - c 7.210 - alpha 90.3 - beta 116.1 - gamma 89.00 - Base-centred - C-1 (0) - 4 - 718.739 - I/Ic PDF
41-1480 (I) - Albite, Ca-rich, ordered - (Na,Ca)Al(Si,Al)3O8 - Y: 6.25 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Triclinic - a 8.161 - b 12.858 - c 7.112 - alpha 93.68 - beta 116.42 - gamma 89.39 - Base-centred - C-1 (0) - 4 - 666.
46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic P
C:\data\mae\angelo\eb2s2t5.RAW - File: eb2s2t5.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 65.00 ° - Step: 0.05 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.00 ° - Theta: 1.00 ° - 
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PRANCHA 20 – Pasta Grossa 
 

 

pcsup

19-0926 (*) - Microcline, ordered - KAlSi3O8 - Y: 6.28 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Triclinic - a 8.581 - b 12.961 - c 7.223 - alpha 90.65 - beta 115.94 - gamma 87.63 - Base-centred - C-1 (0) - 4 - 721.758 - I/Ic PDF
46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 21.40 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic P
C:\data\mae\angelo\pcsup.RAW - File: pcsup.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 65.00 ° - Step: 0.05 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.00 ° - Theta: 1.00 ° - Phi:
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PRANCHA 21 – Bolo de Argila ? 
 

 

ebs4alfa

49-1738 (*) - Sodium Phosphorus Fluoride - NaPF6 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal (Rh) - a 5.1876 - b 5.18760 - c 13.518 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3 (148) -
44-1402 (I) - Tremolite - Ca2Mg5Si8O22(OH)2 - Y: 9.25 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Monoclinic - a 9.829 - b 18.035 - c 5.274 - alpha 90.000 - beta 104.73 - gamma 90.000 - Base-centred - C2/m (12) - 2 - 904.17
19-0926 (*) - Microcline, ordered - KAlSi3O8 - Y: 11.74 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Triclinic - a 8.581 - b 12.961 - c 7.223 - alpha 90.65 - beta 115.94 - gamma 87.63 - Base-centred - C-1 (0) - 4 - 721.758 - I/Ic PD
46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 40.03 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic P
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PRANCHA 22- Baixa densidade 
 

 
 

eb2s3betapen

45-1342 (I) - Ferroactinolite - (Ca,Na,K)2Fe5Si8O22(OH)2 - Y: 4.43 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Monoclinic - a 9.753 - b 18.009 - c 5.326 - alpha 90.000 - beta 103.60 - gamma 90.000 - Base-centred - C2/m (12) -
41-1480 (I) - Albite, Ca-rich, ordered - (Na,Ca)Al(Si,Al)3O8 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Triclinic - a 8.161 - b 12.858 - c 7.112 - alpha 93.68 - beta 116.42 - gamma 89.39 - Base-centred - C-1 (0) - 4 - 66
46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic P
C:\data\mae\angelo\eb2sbetapen.RAW - File: eb2sbetapen.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 65.00 ° - Step: 0.05 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.00 ° - Thet
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PRANCHA 23 – Alta densidade 
 

 

EBS3V7

46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 1.53 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic PD
C:\data\mae\angelo\ebs3v7.RAW - File: ebs3v7.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 65.00 ° - Step: 0.05 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 19 s - 2-Theta: 2.00 ° - Theta: 1.00 ° - P
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PRANCHA 24 – Cacos moídos 
 

  

mbsupmata

44-1402 (I) - Tremolite - Ca2Mg5Si8O22(OH)2 - Y: 9.17 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Monoclinic - a 9.829 - b 18.035 - c 5.274 - alpha 90.000 - beta 104.73 - gamma 90.000 - Base-centred - C2/m (12) - 2 - 904.17
19-0926 (*) - Microcline, ordered - KAlSi3O8 - Y: 11.64 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Triclinic - a 8.581 - b 12.961 - c 7.223 - alpha 90.65 - beta 115.94 - gamma 87.63 - Base-centred - C-1 (0) - 4 - 721.758 - I/Ic PD
46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 39.68 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic P
C:\data\mae\angelo\mbsupmata.RAW - File: mbsupmata.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 65.00 ° - Step: 0.05 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.00 ° - Theta: 
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PRANCHA 25 – Antiplásticos brancos finos 
 

 

eb2s2f3

44-1402 (I) - Tremolite - Ca2Mg5Si8O22(OH)2 - Y: 11.55 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Monoclinic - a 9.829 - b 18.035 - c 5.274 - alpha 90.000 - beta 104.73 - gamma 90.000 - Base-centred - C2/m (12) - 2 - 904.1
19-0926 (*) - Microcline, ordered - KAlSi3O8 - Y: 14.67 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Triclinic - a 8.581 - b 12.961 - c 7.223 - alpha 90.65 - beta 115.94 - gamma 87.63 - Base-centred - C-1 (0) - 4 - 721.758 - I/Ic PD
46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic P
C:\data\mae\angelo\eb2s2f3.RAW - File: eb2s2f3.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 65.00 ° - Step: 0.05 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.00 ° - Theta: 1.00 ° - 
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PRANCHA 26 – Cerâmica Una 
 

 

eb2s1f3

13-0558 (I) - Talc-2M - Mg3Si4O10(OH)2 - Y: 4.17 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Monoclinic - a 5.287 - b 9.158 - c 18.95 - alpha 90.000 - beta 99.5 - gamma 90.000 - Base-centred - C2/c (15) - 4 - 904.944 - I/Ic PD
44-1402 (I) - Tremolite - Ca2Mg5Si8O22(OH)2 - Y: 3.93 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Monoclinic - a 9.829 - b 18.035 - c 5.274 - alpha 90.000 - beta 104.73 - gamma 90.000 - Base-centred - C2/m (12) - 2 - 904.17
19-0926 (*) - Microcline, ordered - KAlSi3O8 - Y: 4.99 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Triclinic - a 8.581 - b 12.961 - c 7.223 - alpha 90.65 - beta 115.94 - gamma 87.63 - Base-centred - C-1 (0) - 4 - 721.758 - I/Ic PDF
46-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 17.02 % - d x by: 1. - WL: 1.54056 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic P
C:\data\mae\angelo\eb2s1f3.RAW - File: eb2s1f3.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.00 ° - End: 65.00 ° - Step: 0.05 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.00 ° - Theta: 1.00 ° - 
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1.7.2.3. Fluorescência de Raios X (EDXRF) 
 
 Outras três amostras, diferentes das anteriores, foram analisadas por 

Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia (EDXRF), que permite a 

identificação e medida, de forma simultânea, dos diferentes elementos 

químicos que constituem uma amostra (SILVA et. alii, 2004: 43).  

As medidas foram realizadas no Laboratório de Conservação do MAE, 

sob a coordenação do Prof. Dr. Carlos Roberto Apolloni, utilizando o sistema 

PXRF-LFNA-03 de medidas de EDXRF portátil do Laboratório de Física 

Nuclear Aplicada do Depto. de Física da Universidade Estadual de Londrina 

(LFNA/UEL - www.fisica.uel.br/gfna ), composto por: detector de raios X tipo Si-

PIN (resolução de 149 eV para a linha de 5,9 keV Mn, com janela de Be de 0,5 

mil, modelo XR-100CR (AMPTEK Inc,), fonte de alta tensão com amplificador, 

modelo PX2CR, analisador multicanal modelo MCA8000A, notebook para 

aquisição e armazenamento dos dados,  excitação das amostras com um mini 

tubo de raios X com alvo de Tungstênio e 4W de potência (10-40kV, 0-100μA, 

foco de 5mm de diâmetro) (MOXTEK Inc.) e um posicionador para o conjunto 

de excitação-detecção com graus de liberdade de translação e rotação. Os 

espectros foram adquiridos e analisados (durante a tomada dos dados) com o 

software PMCA (Amptek Inc.), que permite a calibração em energia, 

identificação das linhas e cálculo de suas áreas e desvios, mas não realiza a 

desconvolução dos espectros. A análise qualitativa foi plenamente realizada 

nesta etapa, sob  a coordenação do Prof. Dr. Carlos Roberto Appoloni. 

 Escolhemos este método não destrutivo por permitir inspecionar um 

ponto específico por vez na amostra, já que o problema de três amostras era a 

identificação de substâncias existentes em alguns pontos da superfície dos 

fragmentos cerâmicos. Assim, a característica pontual da análise por EDXRF 

permitiria analisar as superfícies cobertas pelas substâncias desconhecidas e 

comparar os resultados com pontos sem estas substâncias. 

 As amostras submetidas a este método foram três fragmentos, dois dos 

quais oriundos do sítio Emílio Barão, um destes trata-se de fragmento 

(EB2S3T4) de fundo de vasilhame que possui do lado interno uma camada de 

substância enegrecida e porosa; comumente vemos este tipo de ocorrência de 

http://www.fisica.uel.br/gfna�
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substâncias enegrecidas serem associadas a restos de alimentação 

carbonizados ou restos humanos decompostos e depositados no fundo das 

urnas. O outro fragmento (EB2S3V9) apresenta características de ter 

pertencido a um vasilhame aberto que recebeu do lado interno uma camada de 

engobo branco e pintura com linhas finas vermelhas, e num ponto específico 

desta superfície vemos a concentração de substância de aparência vítrea de 

tom castanho, semelhante a um verniz, comumente identificado como “resina 

orgânica” utilizada para proteção da pintura e impermeabilização do vasilhame. 

Por fim, a outra amostra é oriunda do sítio Mata dos Bentes e pode ser 

caracterizada como um fragmento de ombro de vasilhame fechado (MBC3L), 

onde vemos vestígios de fina camada de engobo branco, sobreposta por traços 

negros e espalhado por vários pontos uma película de aparência vítrea e tom 

caramelo, que também poderia ser entendida da mesma forma que a anterior 

como vestígios de “resina orgânica”.  

Apesar do EDXRF não permitir a detecção de substâncias orgânicas 

sabe-se que se estas estruturas amorfas estiverem sobrepostas a estruturas 

cristalinas interferirão na leitura, gerando picos menores dos elementos 

localizados abaixo. Deste modo, é possível detectar indiretamente a presença 

de substâncias orgânicas.  

 De modo geral as três amostras apresentaram os mesmos elementos 

principais em sua composição, variando apenas nas concentrações: sílica (Si), 

potássio (K), cálcio (Ca), titânio (Ti), manganês (Mn) e ferro (Fe). Contudo, a 

comparação entre as concentrações de cada elemento permitiu-nos perceber 

variações entre as amostras e variações em uma mesma amostra, indicando 

características peculiares entre cada fragmento e suas partes (pranchas 27 – 

30). 

 As primeiras medidas foram feitas no fragmento oriundo do sítio Emílio 

Barão que apresentava substância negra depositada sobre a face interna. Com 

a finalidade de melhor conhecer as características da pasta da amostra, antes 

de analisar a camada negra, foram realizadas três medidas na face externa, 

duas em área com alisamento e uma em área que perdeu a camada de 

alisamento. Como resultado se pôde perceber que na camada de alisamento 

os elementos K, Ca, Ti, Mn e Fe foram concentrados (prancha 27), talvez pelo 

próprio alisamento ou pelo uso de banho com argila diferente da pasta. 
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 Foram realizadas outras quatro medidas neste fragmento, duas em 

pontos distintos da superfície da camada escura, que se revelaram bem 

semelhantes em todo o espectro, apenas mais rico em manganês; uma medida 

na quebra do fragmento, em área que a camada negra começava a clarear, 

que se apresentou bem semelhante aos resultados da pasta sem alisamento; 

por fim, uma última medida foi realizada em superfície localizada no meio da 

camada negra que apresentou um espectro com baixa concentração de todos 

os elementos, sendo possivelmente indicador de existência de matéria 

orgânica (prancha 27). 

 Apesar de esperarmos pelo resultado de forte indício de matéria 

orgânica na camada negra, esta na verdade se revelou com tendo mesma 

constituição que as argilas analisadas, porém mais rica em manganês. É como 

se a substância que forma a camada negra na verdade fosse uma mistura de 

argila com pigmento negro (manganês), foi produzida ou armazenada no 

vasilhame do qual o fragmento fez parte. Ainda nota-se que essa pigmentação 

negra penetrou no próprio fragmento. 

 O outro fragmento do sítio Emílio Barão, ao ser analisado apresentava 

uma camada de material de aparência vítrea, à primeira impressão, parecia um 

tipo de verniz ou resina. Para comparação foram realizadas duas medidas na 

superfície externa do fragmento, uma em área com camada de alisamento e a 

outra sem esta camada, os espectros gerados para ambas são muito 

semelhantes, variando apenas na quantidade de ferro para a camada alisada. 

Outra medida foi feita na superfície interna sobre engobo branco onde se 

obteve um resultado bem diferenciado dos anteriores, já que os picos do 

titânio, manganês e ferro são mais elevados, indicando maior ocorrência destes 

elementos no engobo e apontando para sua identificação como caulinita. Por 

fim, temos a medida sobre a “resina” localizada sobre engobo branco, o 

espectro mais uma vez aponta para uma maior presença de manganês e 

titânio, provavelmente pelo ruído provocado pelo engobo branco sob a “resina”. 

Notório é a tendência dos demais elementos apresentarem baixas 

concentrações (prancha 28), como seria previsto caso houvesse uma camada 

de matéria orgânica sobre a superfície. A presença desta camada de material 

orgânico é ainda denunciada pelo fato de que visualmente sabermos que existe 
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um novo elemento na amostra, mas que este não foi detectado, portanto 

confirmando sua natureza amorfa. 

 De forma bem semelhante se comportou os resultados das análises do 

fragmento com “resina” do sítio Mata dos Bentes. Foram realizadas duas 

medidas nesta amostra a primeira na superfície interna alisada e as duas 

outras na superfície externa que apresenta fina camada de “resina” sobre 

vestígios mais claros do que poderia ter sido engobo branco. O espectro nos 

revela que nas duas medidas sobre a provável “resina” apresentaram 

concentrações mais baixas de todos os elementos, principalmente silício que é 

quase inexistente, enquanto no espectro da medida em área sem a “resina” as 

concentrações de elementos sãos maiores (prancha 29). O que mais uma vez 

reforça a idéia de termos a presença de resinas orgânicas aplicadas nas 

superfícies dos vasilhames Tupi da Microrregião de Juiz de Fora. 

 Apesar de não conclusivos sobre a composição destas “resinas” os 

testes com EDXRF confirmaram a natureza orgânica destas substâncias e por 

se tratar de um método de análise não destrutivo permite que futuramente as 

mesmas amostras sejam analisadas por outros métodos mais efetivos na 

determinação de compostos orgânicos, como por exemplo, RAMAN.  

 Como último teste foi comparado os espectros de amostras de dois 

sítios diferentes, a saber, Emilio Barão e Mata dos Bentes (prancha 30). O que 

se percebe é que os espectros oriundos das amostras do Emílio Barão são 

muito mais próximos, enquanto os espectros do Mata dos Bentes se distanciam 

de ambas, sobretudo quanto à concentração de manganês, titânio e ferro. Mais 

do que confirmar o uso de jazidas de matéria-prima diferentes pelos grupos 

(sendo os sítios em municípios diferentes), esta comparação nos remete que 

às vezes, a simples comparação dos espectros permite caracterizar os 

conjuntos artefatuais dos sítios, sem necessariamente necessitar de testes de 

análises multivariadas (sem desmerecer a necessidade destas). 

 

 
 
 
 
 



Fluorescência de Raios X
Fragmento com camada negra
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Resultados Devido ao vestígio de engobo branco temos índices maiores de Ti, Mn e Fe, 
indicando ser constituído por caulinita;

No ponto com resina os elementos têm tendência a apresentarem picos mais 
baixos confirmando sobreposição por  material orgânico.

PRANCHA 27

EB2S3T4

Linha amarela – externo sem alisamento
Linha lilás – externo com alisamento
Linha verde – interna negra 
Linha azul – fratura negra mais clara
Linha preta – interna abaixo da camada 
negra 



Fluorescência de Raios X
Fragmento com resina
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Resultados 

PRANCHA 28

EB2S3V9

Linha azul – externa alisada
Linha lilás – externa sem alisamento
Linha verde – interno engobo branco
Linha preta – resina sobre engobo branco

O engobo branco apresentou altos índices de Ti, Mn e Fe, indicando ser 
constituído por caulinita;

No ponto com resina os elementos têm tendência a apresentarem picos mais 
baixos confirmando sobreposição de material orgânico.



Fluorescência de Raios X
Fragmento com resina

MB-C3L
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Linha lilás - externo, resina sobre engobo
branco
Linha verde - externo, resina sobre engobo 
branco, outro ponto
Linha preta - interno, com alisamento

Resultados Devido ao vestígio de engobo branco temos índices maiores de Ti, Mn e Fe, 
indicando ser constituído por caulinita;

No ponto com resina os elementos têm tendência a apresentarem picos mais 
baixos confirmando sobreposição por  material orgânico.

PRANCHA 29



Fluorescência de Raios X
Variação entre as pastas dos Sítio Emílio Barão e Mata dos Bentes
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Resultado Podemos perceber como as linhas referentes aos 
fragmentos de um mesmo sítio ficam mais próximas em 
relação ao outro sítio, indicando que mesmo em uma mesma 
microrregião temos diferenças significativas nas fontes de  
matéria-prima.

PRANCHA 30

Linha preta – Frag. MB-C3L – sítio 
Mata dos Bentes;
Linha verde – Frag. EBS3V9 – sítio 
Emílio Barão;
Linha lilás – Frag. EB2S3T4 –sítio 
Emílio Barão
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1.7.2.4. Outras Análises 
 

 Antes das análises realizadas no âmbito desta dissertação outras 

haviam sido feitas com fragmentos cerâmicos do sítio Teixeira Lopes, com 

finalidades de determinar a composição dos pigmentos utilizados nas pinturas 

dos vasilhames. 

 Tais análises e suas interpretações, que ora apresentamos, foram feitas 

no âmbito do projeto de mestrado de Jácome (2006: 74-84), segundo a autora 

a escolha dos vestígios do sítio Teixeira Lopes para serem analisados se deu 

pelo fato das peças apresentarem pinturas bem conservadas e ainda o fato de 

que em dois potes deste acervo percebe-se, em alguns pontos, os desenhos 

são em preto/amarronzado, enquanto em outros o mesmo desenho apresenta 

coloração avermelhada (idem: 74), o que poderia ser resultante de (a) 

mudança de cor da tinta original em lugares específicos; (b) repintura da 

camada original (idem: 77). 

 Foram retiradas no total seis amostras que foram submetidas a análises 

por Microscopia de Luz Polarizada (PLM), testes microquímicos, sendo duas 

das peças submetidas a cortes estratigráficos. 

Três amostras foram retiradas de um mesmo fragmento, porém de 

pontos diferentes: a) linha vermelho escuro; b) de um ponto preto/amarronzado 

e c) linhas vermelho claro. Ao microscópio foi possível confirmar as mesmas 

cores vistas macroscopicamente, possibilitando ainda a identificação do 

pigmento vermelho ocre devido ao óxido de ferro (idem: 78). 

O mesmo pigmento vermelho ocre originário de óxido de ferro foi 

constatado para o outro fragmento, de onde foram retiradas três amostras: d) 

ponto e uma linha escura (preto/amarronzado), e) faixa vermelha e f) linha 

vermelho escuro (idem: 80). 

Foi constatado ainda que as amostras de pigmento preto/amarronzado 

eram atraídas por imãs, indicando que além do pigmento ser ferroso este teria 

sido aquecido, provavelmente a vasilha havia sido pintada com este pigmento 

antes de sua queima (idem: 80). Nenhum tipo de aglutinante pôde ser 

detectado nas amostras analisadas.  
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Ponto de Amostragem Amostra  Camada analisada Pigmento 

tigela aberta tricrômica 1894T linha vermelha vermelho ocre (óxido de ferro) 

tigela aberta tricrômica 1895T ponto preto/amarronzado amarelo ocre (óxido de ferro) 

tigela aberta tricrômica 1896T ponto vermelho claro vermelho ocre (óxido de ferro) 

tigela aberta tricrômica 1897T ponto e linha preto/amarronzado amarelo ocre (óxido de ferro) 

tigela aberta tricrômica 1898T faixa vermelha vermelho ocre (óxido de ferro) 

tigela aberta tricrômica 1999T linha vermelho escura vermelho ocre (óxido de ferro) 
 

Tabela 9 Resultados das análises dos pigmentos das peças do sítio Teixeira Lopes (adaptado de 

JÁCOME 2006) 

 

Foi realizado também o corte estratigráfico em duas peças, dando 

preferência para locais onde a camada pictográfica estava se desprendendo 

dos suportes (JÁCOME, 2006: 82-84), como resultados temos a seguinte 

seqüência: 

 

Ponto de amostragem  Amostra  Seqüência estratigráfica 

1 ‐ Suporte cerâmico, com pontos brancos e cristais de quartzo 

2 ‐ camada de tinta branca (caulim) Tigela aberta tricrômica  1896T 

3 ‐ camada intermitente de tinta vermelha (vermelho ocre 

1 ‐ suporte cerâmico alaranjado com pigmentos vermelhos 

2 ‐ camada de tinta branca (caulim) 

3 ‐ camada de tinta vermelha (amarelo ocre?) Tigela aberta tricrômica  1897T 

4 ‐ camada de tinta vermelha mais fina, somente na parte 
esquerda do fragmento  

 
Tabela 10 - Seqüência estratigráfica das amostras do sítio Teixeira Lopes (adaptado de 

JÁCOME 2006) 

 

Como conclusão se percebeu que o principal pigmento utilizado para a 

pintura das peças analisadas foi o óxido de ferro, com tonalidades diferentes, 

estando ele presente tanto nas cores amarelo, vermelho ou preto. Ficou claro 

ainda que a diferença de cor percebida para os traços de uma única peça não 

fora oriunda de repintura, mas provavelmente de alteração química do óxido de 

ferro (JÁCOME, 2006: 134). A autora atribui esta mudança de cor a ação do 

tempo sobre os óxidos, outra possibilidade poderia ser uma alteração 

provocada pela diferenças de temperaturas a que foram submetidos os óxidos 

durante o processo de queima (C. pessoal Appoloni, julho 2008). 
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1.7.3. Considerações sobre os resultados das análises 
 
 Os resultados obtidos pelos estudos arqueométricos se mostraram bem 

eficientes na determinação da constituição das amostras, no esclarecimento de 

dúvidas geradas durante as observações macroscópicas e no encaminhamento 

de novas questões referentes à tecnologia de produção empregada nos 

conjuntos cerâmicos analisados. Outro ponto positivo foi a análise de nove 

amostras tanto por Microscopia quanto por Difratometria de Raios X, o que 

permitiu uma leitura mais refinada dos resultados de cada método, além de 

possibilitar também uma comparação entre os limites de cada metodologia. 

 A existência de diferenciações granulométricas entre as classes 

definidas macroscopicamente foram corroboradas tanto pela Microscopia 

quanto pela Difratometria. Primeiramente a MO demonstrou que as pastas que 

foram consideradas finas apresentaram menos grãos e poros em sua massa, 

sendo constituídas basicamente por matriz argilosa. Enquanto as pastas 

consideradas grossas se apresentaram plenas em grãos com dimensões 

maiores e ainda poros e gretas de contração. As pastas médias, apesar de 

realmente serem intermediárias entre a fina e a grossa, demonstraram serem 

ricas em pequenos grãos de quartzo as tornando pouco argilosas. Estes 

resultados foram corroborados pela Difratometria de Raios X, já que os 

difratogramas apresentaram menores picos de quartzo nas pastas finas e 

maiores quantidades de quartzo nas pastas grossas. Logicamente não pode 

ser descartado o fato da existência de pastas intermediárias entre cada uma 

destas. Contudo, esta classificação permite que possamos traçar comparações 

entre cada tipo de pasta e sua aplicação na elaboração de vasilhames 

específicos, como veremos no segundo nível de análise.  

 Antes de realizarmos as análises tínhamos algumas dúvidas sobre a 

constituição de alguns fragmentos que puderam ser esclarecidas tanto com a 

Microscopia quanto com a Difratrometria: 

  - cacos de cerâmicas triturados - confirmada a presença para uma amostra do 

sítio Mata dos Bentes;  

  - bolo de argila – constatado se tratar apenas de grumos com coloração 

diferenciada, mas com mesma constituição que a matriz; 
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  - antiplásticos de filetes brancos - se revelaram como sendo quartzo 

filamentosos típicos de rochas metamórficas, comuns na região; 

  - fragmento mais pesado (alta densidade) - tanto na MO quanto na DRX 

demonstrou que a acentuada densidade é fruto de uma matriz pouco argilosa 

devido à alta concentração de quartzo presente tanto na forma de pequenos 

quanto de grandes grãos; 

  - fragmento mais leve (baixa densidade) - apresentou uma matriz muito 

argilosa, com pouco quartzo e rica em gretas de contração;  

  - fragmento diferenciado (semelhante aos da Tradição Una) - apesar de ter a 

mesma constituição mineralógica que os demais, esta foi a única amostra que 

demonstrou na MO diferenças em relação a quantidades relativas destes 

minerais. Enquanto todas as outras amostras apresentavam uma grande 

quantidade de quartzo e apenas uns poucos cristais de outros minerais, esta 

amostra apresenta uma quantidade maior de outros cristais, como muscovita, 

feldspatos e anfibólios, podendo sugerir uma origem diferenciada da matéria-

prima utilizada para sua elaboração. Também foi a única amostra a apresentar 

vestígios de argilo-minerais nos difratogramas o que pode indicar menores 

temperaturas de queima e conseqüentemente uma técnica de queima 

diferenciada dos demais fragmentos analisados. 

  - estruturas biogênicas – não foram percebidas a olho nu, somente na MO 

que indicou sua presença em dois fragmentos do sítio Emílio Barão: são 

estruturas cilíndricas algumas chegando a 0,1 mm, aparentemente silicosas e 

com contornos mais claros, baixa densidade de ocorrência nos fragmentos. 

 Inicialmente pensávamos que os fragmentos com características da 

tradição Una, presentes nas coleções analisadas, tivessem sido produzidos por 

ceramistas aprisionadas pelos Tupinambá. Entretanto, com os dados 

fornecidos pelas análises arqueométricas pudemos vislumbrar um quadro de 

troca (ou furto) de vasilhames já prontos. Pois, ao que tudo indica a matéria-

prima deste fragmento é diferente dos demais encontrados no sítio, indicando 

que o pote teria sido no mínimo produzido com argilas de uma fonte diferente 

da utilizada para confecção dos vasilhames mais comuns no sítio e, num caso 

mais extremo, que este vasilhame teria sido trazido de outra localidade onde as 

argilas possuiriam esta compleição.  
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 Com exceção dos cacos moídos usados como antiplásticos, não foi 

possível identificar se os demais elementos presentes nas pastas foram ou não 

intencionalmente adicionados. As estruturas biogênicas poderiam ter sido 

adicionadas, mas como sua concentração é reduzida e as amostras são 

insuficientes para qualquer afirmação mais efetiva, preferimos por enquanto 

pensar que possam ser estruturas já presentes nas argilas. Esperamos que 

com pesquisas futuras e uma amostragem mais ampla possa se confirmar ou 

refutar a adição deste tempero amplamente empregado por populações pré-

coloniais Amazônicas e do Brasil Central.  

 Mesmo a comparação entre texturas e angulosidades não permitiu 

discernir a presença de “tempero”, esperamos que os dados gerados permitam 

que com o estudo da composição dos solos e argilas nos depósitos próximos 

aos sítios possibilitem melhores aproximações quanto a fontes de matéria-

prima e adição de elementos às argilas. 

 As medidas por Fluorescência de Raios X praticamente excluíram a 

idéia de que a camada escura depositada sobre um dos fragmentos do sítio 

Emilio Barão tivesse origem orgânica, sendo caracterizada como uma pasta 

cerâmica de constituição bem semelhante às demais, apenas mais rica em 

manganês. De modo indireto foi possível detectar a presença de resinas 

orgânicas depositadas sobre a superfície pintada de dois fragmentos, um do 

Emílio Barão e outro do Mata dos Bentes, restando para análises futuras a 

caracterização química destas resinas. Além disso, a EDXRF identificou como 

sendo caulinita o engobo branco depositado sobre um dos fragmentos, 

corroborando com o apresentado por Jácome (2006) para cerâmicas do sítio 

Teixeira Lopes. 

 O estudo das pastas se mostrou fundamental no sentido de propiciar 

melhores interpretações sobre os vestígios cerâmicos encontrados na 

Microrregião de Juiz de Fora. As observações microscópicas permitiram 

confirmar uma série de questões que a olho nu pudemos perceber, e que pode 

ser comparada rapidamente com os conjuntos de outras localidades. Enquanto 

as análises arqueométricas forneceram subsídio para sustentar ou refutar as 

primeiras conclusões. 

 Com os resultados obtidos fica claro que se torna indispensável que 

tanto análises macroscópicas quanto as arqueométricas sejam feitas. Pois 



 192

Total de Reconstituções

85
10%

104
9%

299
9%

635
5%

1427
7%

0

5000

10000

15000

20000

25000

E. Barão M. Bentes Primavera Poca T. Lopes

seria impossível realizar análises arqueométricas em todos os vestígios de um 

sítio, quanto mais de um conjunto de sítios, enquanto as análises físico-

químicas dos vestígios nos possibilitam um grande número de novos dados, 

que ampliam nosso conhecimento sobre como as populações pretéritas 

manipularam as matérias-primas que tinham a sua disposição 

 

 

2. Segundo Nível de Análise: os vasilhames 
 
  

Com o primeiro nível de análise foi possível perceber uma série de 

características dos conjuntos artefactuais representados pelos fragmentos 

resgatados em cada sítio. Visamos ainda à remontagem dos fragmentos, com 

vistas a possibilitar um maior número de reconstituições gráficas de maior 

confiabilidade (gráfico 15). Agora nos deteremos a apresentar os resultados 

obtidos a partir da análise de tais reconstituições gráficas. Para a realização 

deste nível de análise procedemos igualmente como na etapa anterior, com 

preenchimento de uma ficha numérica, visando à tabulação de forma a permitir 

a manipulação estatística de cada elemento. Permitindo a classificação das 

formas e a formação de conjuntos de formas associadas aos demais atributos 

dos vasilhames. 

 

 Gráfico 15 – Remontagens por sítios 
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A ficha aplicada às reconstituições gráficas possui 17 atributos (de 

acordo com LA SALVIA & BROCHADO, 1989; CHMYZ et alii, 1976; RYE, 1981 

e SHEPPARD, 1971, ASSIS, 1995; NOELLI (1999-2000); SCATAMACCHIA, 

2004 – vide Anexo 2), que são: 

1 - Classe estrutural – Tomada a partir da relação direta entre a abertura 

do vasilhame e sua profundidade, classificou-se como: muito fechada, fechada, 

ligeiramente fechada, ligeiramente aberta, aberta e muito aberta. 

2 - Contorno da abertura – relacionada a forma geométrica aproximada 

da abertura do vasilhame, onde verificamos: circular, elíptica e quadrangular. 

3 – Diâmetro da abertura tomado a partir de nove categorias: 

1 - <5 cm 
2 – de 5 a 10 cm 
3 – de 10 a 20 cm 
4 – de 20 a 30 cm 
5 – de 30 a 40 cm 
6 – de 40 a 50 cm 
7 – de 50 a 60 cm 
8 – de 60 a 70 cm 
9 - > 70 cm 

 

 4- Contorno da vasilha – definido a partir do número de pontos 

angulares e de inflexão: simples, angular, inflexionada, multiangular, 

multiflexionada, angular/inflexionada, angular/multinflexionada, 

inflexionada/multiangular e multiangular/multinflexionada.  

5 – Forma – tomamos por base a distinção dos segmentos que formam 

os vasilhames (LA SALVIA & BROCHADO, 1989) para uma denominação mais 

aproximada destes. 

6 – Classe morfológico/funcional – este atributo foi utilizado na intenção 

de verificarmos a função a que se destinavam os vasilhames, assim buscamos 

por aproximação enquadrá-los dentro de categorias êmicas empregadas para 

as cerâmicas Tupinambá e Guarani, onde utilizamos respectivamente:  

1- Nhaempepo / Yapepó – produção de alimentos; 

2 – Ñaetá – produção de alimentos (não encontramos termo referente a 

cerâmica Tupinambá para este vasilhame); 

3 – Nhaen / Ñaembé – servir alimentos; 

4 – Caguaba / Cambuchí Caguâbá – servir bebidas; 

5 – Camuci / Cambuchí – guardar líquidos e produzir bebidas; 
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6 – Nhaepiggoaya / Ñaembé-Guaçu – servir alimentos, porém com 

formas quadrangular e elíptica; 

7 – Nhaempêuna / ñamopyu – produção de alimentos, sobretudo torrar; 

8 – Camuciajura – produção, armazenamento e consumo de bebidas 

(Não encontramos termos em Guarani para este vasilhame, que parece típico 

do contexto Tupinambá). 

 

7 – Volume – classificado a partir de 14 conjuntos 

1 – < 0,5l 
2 – de 0,5 a 1l 
3 – de 1 a 2l 
4 – de 2 a 3l 
5 – de 3 a 4l 
6 – de 4 a 5l 
7 – de 5 a 10l 
8 – de 10 a 20l 
9 – de 20 a 30l 
10 – de 30 a 40l 
11 – de 40 a 50l 
12 – de 50 a 100l 
13 – de 100 a 150l 
14 - >150l 

 
 Os demais atributos analisados nos vasilhames foram os mesmos 

contemplados do primeiro nível de análise (superfície externa, superfície 

interna, tipo morfológico, modo de produção, tipo de queima, espessura e tipo 

de pasta – vide página 117) 

 Esses 17 atributos apresentaram 120 variáveis, com sua análise 

visamos verificar a existência de similaridades entre as características 

estruturais de vasilhames formalmente semelhantes, tais semelhanças 

poderiam tanto ser decorrentes de uma padronização formal, quanto de uma 

cadeia operatória comum. Os resultados obtidos são apresentados por meio de 

pranchas com as reconstituições agrupadas com os dados do vasilhame e 

conjuntamente com as demais bordas que não permitiram 

reconstituições.(anexos 5 a 9)  

Vale ressaltar que para a classificação êmica utilizamos os trabalhos de 

Assis (1995), Noelli (1999-2000) e Brochado (1991), que apresentam 

morfologia/função e suas denominações para os vasilhames Tupinambá e 

Brochado et alii (1990) e Brochado & Monticelli (1994) que além de 
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apresentarem as morfologias/funções e denominações para os vasilhames 

Guarani, também realizaram estudos que permitissem uma melhor 

reconstituição gráfica a partir de fragmentos. Os trabalhos citados acima 

utilizaram descrições, desenhos e vocabulários deixados pelos cronistas nos 

séculos XV e XVI, que recolheram informações sobre as populações Guarani e 

Tupinambá com quem tiveram contato.  

Nossa intenção ao trabalhar tanto com as denominações êmicas 

Tupinambá quanto Guarani, em um contexto que apresenta claras 

características Tupinambá, se explica pela necessidade de comparações entre 

ambos os conjuntos artefatuais. Optamos por apresentar também os termos 

Guarani, posto que para as cerâmicas Tupinambá ainda não temos estudos  

sobre proporcionalidades, estudos estes já realizados em contexto Guarani.  

Já durante o levantamento de termos designativos para as cerâmicas 

dos conjuntos mencionados obtivemos resultados interessantes que se 

refletem na própria escolha dos termos apresentados. A primeira conclusão, já 

apresentada por Noelli (1999-2000) se refere ao fato de que termos muito 

semelhantes foram utilizados pelos Guarani e pelos Tupinambá para designar 

vasilhames com formas e funções também semelhantes, permitindo desta 

forma uma correlação direta. Contudo, há claras discordâncias. Primeiramente 

podemos dizer que nos conjuntos analisados encontramos vasilhames muito 

semelhantes ao que se denomina ñaetá para a cerâmica Guarani, mas não 

encontramos termo equivalente em Tupinambá, assim durante nossa 

apresentação denominaremos estes vasilhames pelo termo Guarani. Outra 

discordância percebida inicialmente entre os conjuntos se refere ao vasilhame 

denominado camuciajura, termo somente encontrado em contexto Tupinambá, 

ao que parece esta morfologia não existe em contexto Guarani, portanto só 

utilizamos o denominativo Tupinambá.  

 

 

2.1. Características dos vasilhames reconstituídos 
 

Devemos frisar que as reconstituições apresentadas visam aproximar ao 

máximo das morfologias dos vasilhames, entretanto reconhecemos ser muito 
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difícil atingir isto para todas as reconstituições. Primeiro pela fragmentação dos 

artefatos e, sobretudo, pela variabilidade formal apresentada pelos vasilhames. 

 
Assim, as reconstituições ilustradas servem apenas para 
indicar as variações possíveis de forma e dimensões dentro de 
cada categoria da nossa classificação. Não indicam que 
conhecemos a forma exata de cada vasilha apenas a partir de 
um fragmento de borda. Isto, porém, não prejudica nossa 
classificação já que nossa preocupação é a reconstrução da 
funcionalidade e não da forma exata das vasilhas 
(BROCHADO, et alii. 1990: 737). 

 

Apesar de enquadrarmos e descrevermos os vasilhames que puderam 

ser reconstituídos em classes, sabe-se que estes correspondem a apenas uma 

parcela do total de formas presentes nos sítios estudados. Pois, nem todas as 

formas puderam ser reconstituídas como podemos perceber pelas bordas que 

não permitiram reconstituições (anexos 5C, 6D e 8C).   

Alguns dos atributos utilizados na análise dos vasilhames reconstituídos 

permitiram melhores resultados do que outros na comparação dos conjuntos 

pesquisados. O atributo que possibilitou reunir um conjunto mais conciso de 

vasilhames foi a classe morfológico/funcional, porém, os demais também 

apresentaram resultados que merecem apresentação.  

A classe estrutural que apresentou maiores índices de reconstituições foi 

a de vasilhames abertos, sobretudo nos sítios Teixeira Lopes, Mata dos Bentes 

e Emílio Barão. Enquanto para os sítios Poca e Primavera se destacaram os 

vasilhames ligeiramente abertos e muito abertos respectivamente (gráfico 16). 

A classe de abertura dos vasilhames diz muito sobre seu uso, já que os 

vasilhames abertos são considerados de uso para atividades que necessitem 

boa visualização e fácil manipulação do conteúdo, sendo aplicados no preparo, 

e para servir alimentos. Enquanto aqueles estruturalmente fechados seriam 

mais apropriados para guardar alimentos e líquidos, facilitando ainda seu 

fechamento (SHEPPARD, 1971: 228). Os vasilhames abertos já foram 

descritos como uma característica dos grupos Tupinambá da região litorânea, 

sobretudo aqueles vasilhames de contornos quadrangulares (BROCHADO, 

1984).  
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  Gráfico 16 - Porcentagem das classes estruturais por sítios 

 

O contorno de abertura circular apresenta-se como maioria (mais de 

70%) em todos dos sítios (gráfico17). Foi percebida uma maior porcentagem de 

vasilhames de abertura elíptica para o sítio Emílio Barão, o que é 

compreensível pela maior presença de vasilhames duplamente cambados 

neste sítio. 

 

Gráfico 17 – Porcentagens dos contornos de abertura por sítios 

 

Apesar do diâmetro da abertura dos vasilhames variar bastante (entre 5 

e 70 cm) pudemos verificar um tendência maior de vasilhas com diâmetros 

entre 10 e 40 cm (gráfico 18). Esta característica comum a todos os sítios, 

exceto o Teixeira Lopes, aparentemente se deve por haver um maior número 

de vasilhames reconstituídos que teriam sido usados para produzir e servir 
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alimentos e líquidos relacionados aos fragmentos maiores, associados à 

estrutura funerária encontrada neste sítio por moradores locais. Em posição 

oposta temos o sítio da Poca que apresentou um grande número de 

vasilhames com pequeno diâmetro3 (entre 10 e 20 cm).  

 

 Gráfico 18 – Porcentagem dos diâmetros por sítios 

 

Foi também evidenciada uma grande diversidade de volumes entre 0,1 a 

mais de 150 litros, porém a maioria fica distribuída apenas entre a faixa de 0,5 

a 10 litros (mais de 50%). Do mesmo modo que em relação ao diâmetro, o sítio 

Teixeira Lopes apresentou os maiores percentuais de vasilhames com maior 

volume, porém o Poca apresentou sensível percentual de vasilhas com 

volumes maiores, indicando desta forma a presença de vasilhas com contorno 

de abertura mais restrito e maior profundidade (gráfico 19). Assim como no 

caso do diâmetro, nos vasilhames com contornos quadrangulares ou elípticos 

os volumes foram calculados como se o contorno fosse circular devido à 

impossibilidade, em muitos casos, de se precisar com certeza as demais 

dimensões. 

 

                                                 
3 Os diâmetros considerados na análise foram sempre circulares mesmo quando havia indícios 
de que os vasilhames eram quadrangulares ou elípticos. Nestes casos os diâmetros são 
apenas aproximações. 
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Gráfico 19 – Porcentagem de volumes por sítio 

 

Quanto ao contorno dos vasilhames a maioria apresenta com contorno 

simples, novamente com exceção do Teixeira Lopes que apresentou maior 

porcentagem de vasilhames com contornos infletidos e angulares (gráfico 20). 

Um outro conjunto de contorno bem representado nos sítios são 

multiangulares/multinfletido, referindo-se diretamente aos vasilhames descritos 

na bibliografia como de contorno duplamente cambado  

As análises das formas seguindo a metodologia de descrever os 

seguimentos que formam os vasilhames (LA SALVIA & BROCHADO, 1989) 

originaram um grande número de variáveis (32), o que dificultou sua 

comparação entre os sítios. Porém, pudemos perceber que as formas que mais 

se repetem são justamente aquelas que se assemelham aos contornos dos 

vasilhames mais comuns, ou seja, calota (CaL) e convexa invertida (CoI). 
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Gráfico 20 – Porcentagem de contornos dos vasilhames por sítio 

 

Dos atributos analisados neste nível o que mais possibilitou 

agrupamentos e observações foi o das classes morfológico/funcionais, talvez 

justamente por se aproximar mais de uma realidade etnográfica. Portanto 

dedicaremos maior atenção a este atributo apresentando as observações no 

item que segue. 

 

 

2.1.1. Classes Morfológico/funcionais 
  

Para ordenar a análise dos conjuntos de vasilhames reconstituídos os 

agrupamos em classes, levando em consideração a possível forma de 

utilização destes vasilhames a partir de comparações etnográficas 

(BROCHADO & MONTICELLI, 1994; BROCHADO, 1991; BROCHADO et alii, 

1990; ASSIS, 1995; NOELLI, 1999-2000). O estudo da bibliografia sobre 

reconstrução de vasilhames a partir de fragmentos, a comparação com as 

coleções disponíveis em museus e os correlatos etnográficos, nos permitiu 

estabelecer oito possíveis classes de vasilhames presentes nas coleções 

analisadas ( ver anexos de 5 a 9). As correlações estabelecidas entre nossas 

reconstituições e os dados bibliográficos se basearam em um quadro de 

características apontadas pelos autores que resumimos na tabela 11. 

 

 



 
TABELA 11 – Características apontadas pela bibliografia para as  

classes morfológico/funcionais em cerâmicas Guarani 
 
 

Classe Função Morfologia Borda Bojo Base Tratamento de 
Superfície 

Diâmetro de 
abertura 

Regra de 
proporção 

Yapepó preparo de alimentos e 
urna funerária 

globular ou 
duplamente infletida 

infletida para 
dentro ou fora, 

vertical e 
cambada 

globular saliente 
e cambado 

conoidal ou 
convexa 

alisado, corrugado, 
ungulado, 
estocado, 

escovado, mas 
nunca pintado 

pequena: 12 a 
16cm;média:16 a 
30cm; Grande: 

>30cm 

muito 
variável 

Ñaetá 
preparo de alimentos e 

tampa para urna 
funerária 

abertas de forma 
conoidal, tronco-

cônica ou elipsóide 

direta, vertical, 
infletida para 

fora 

meio ovóide 
invertido 

aplanada e 
levemente 
convexa 

nunca pintado normal:30 a 48cm, 
grande:>50cm 0,9 a 2,6 

Ñaembé 
servir , comer e 

acompanhamento 
funerário 

muito abertas, 
hemisférica 

direta, vertical, 
infletida para 
fora e dentro 

meio esfera ou 
calota 

convexa ou 
levemente 
convexa 

normalmente 
pintadas 

pequena: 12 a 
16cm;média:16 a 

26cm; Grande: 26 a 
34cm 

2,4 a 4,5 

Cambuchí 
Caguâba 

Servir, beber e 
acompanhamento 

funerário. 

contorno simples, 
composto ou 

complexo, conoidais 
e levemente 
restringido 

infletida ou 
complexa e 

carenada 

simples, 
composto ou 

complexo 

periférica, 
elipsóide ou 

conoidal 
lisas ou pintadas 

pequena: 12 a 
16cm, médias: 16 a 
26, grande:>26cm 

0,5 a 2,49 

Cambuchí 

preparo de bebida, 
armazenamento de 

bebidas e urna 
funerária 

restringidas, de 
contorno complexo, 

segmentado, abertura 
estreita ou media 

carenada, ref. 
externo, 

concava e 
extrovertida 

complexo 
segmentado, 

carenado, 
simples e 
piriformes 

conoidal, 
convexa e 
aplanada 

alisado, corrugado, 
ungulado, 
escovado, 

escovado e pintado

pequena: 18 a 
34cm, média: 35 a 

50cm, 
grande>50cm 

muito 
variável 

Ñamopyu preparo de alimentos, 
torrar 

muito abertas,calotas 
muito rasas 

direta, vertical, 
extrovertida vestigial e calota convexa ou 

aplanada 

lisa, corrugada, 
ungulada e nunca 

pitada 

normais:18 a 32cm, 
grandes >32cm >4,5 
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Observando tais características, classificamos as reconstituições a partir 

destas oito classes com a finalidade de verificarmos as características 

individuais de cada classe. Bem como, tecer comparações entre as 

reconstituições dos sítios e por fim verificar as características formais dos 

vasilhames na região estudada. 

 

 

2.1.1.1. Nhaempepo / Yapepó 
 
Os vasilhames aqui denominados nhaempepo são aqueles que 

apresentam características de performance que permitiriam seu uso para o 

preparo de alimentos cozidos sobre o fogo, além de terem tido uso secundário 

como urna funerária. O conjunto definido com nhaempepo apresenta 

essencialmente constituído por vasilhames com contornos globulares de base 

arredondadas ou conoidais, já amplamente divulgado como sendo uma forma 

típica para os vasilhames de preparo de alimentos.  

Alguns dos nhaempepo reconstituídos apresentaram pequenas 

dimensões, o que nos leva a pensar na possibilidade de também poderem ter 

sido também utilizadas para servir líquido (como um caguaba), ou mesmo 

poderiam ser entendidas como miniaturas (BROCHADO & MONTICELLI, 1994; 

BROCHADO et alii, 1990). 

A forma destes vasilhames apresentou-se variando entre hemisférica 

com estrutura ligeiramente aberta a esférica muito fechada. O contorno simples 

algumas vezes é acrescido de inflexões das bordas levemente extrovertidas. 

As superfícies são lisas, variando de alisados quase polidos a mal alisados, as 

pastas variam muito de sítio para sítio podendo tanto apresentar pastas finas 

ou médias. Além do uso para a produção de alimentos sua estrutura constrita 

permite se adequar com excelência a função de transporte de água até a 

aldeia, julgando pela distância dos sítios das fontes de água esta deveria ser 

uma atividade desenvolvida diariamente pelos moradores.  

A classe dos nhaempepo é uma das quatro melhor representadas, tendo 

sido possível reconstituir representantes desta classe em todos os sítios com 

exceção do Teixeira Lopes (gráfico 21). Enquanto os sítios que apresentaram 

maior percentual destas formas foram o Poca e o Mata dos Bentes.  
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Gráfico 21 – Porcentagem das classes morfológico/funcionais por sítio 

 

Ao plotarmos as dimensões dos vasilhames em um gráfico (22) 

percebemos duas tendência apresentadas pela linha de regressão, ambas 

indicando a existência de proporção entre o diâmetro e a altura; contudo as 

linhas de regressão apontam para uma relação distinta, onde no sítio Emílio 

Barão quanto maior o diâmetro maior a altura da vasilha o que é diretamente 

oposto do constado para o sítio Mata dos Bentes. 

 

 
Gráfico 22 - Distribuição das proporções entre diâmetro e altura nos nhaempepo 

 

Podemos perceber (gráfico 22) dois grupos distintos de vasilhames, um 

formado por nhaempepo menores e outro de maiores, destaca-se ainda o fato 
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que os vasilhames menores (circulo verde) apresentam maior grau de 

uniformização, ou seja, mais semelhantes são as dimensões dos diferentes 

vasilhames, enquanto os maiores ficam mais dispersos pelo gráfico (circulo 

vermelho). Temos de ressaltar que o fato de haver maior correlação entre os 

nhaempepo menores também foi constatado por Brochado et alii (1990: 739), 

ao calcular as proporções para 50 yapepó inteiros do contexto Guarani, o que 

vem a corroborar com a validade do uso da metodologia proposta para 

examinar os conjuntos de reconstituições, demonstrando a similaridade 

existente entre este dois contextos.  

Ao calcularmos as proporções diâmetro/altura chegamos a resultados 

entre 0,52 e 2,5. 

 
 
2.1.1.2. Ñaetá 
 

Trata-se de vasilhames utilizados na preparação de alimento sobre o 

fogo, se diferenciando dos nhaempepo, sobretudo pela estrutura mais aberta, 

apresentam ainda como uso secundário a função de tampa para os vasilhames 

utilizados como urnas funerárias. Além disso, já se aventou a possibilidade de 

terem sido utilizados na produção de farinha de mandioca e na desidratação do 

líquido extraído da massa ralada de mandioca para a produção de goma 

(BROCHADO, 1991: 66). Como já dissemos não foi possível encontrarmos um 

termo referente ao contexto Tupinambá para este tipo de vasilhame, mas 

morfologicamente o que temos nos conjuntos analisados é extremamente 

semelhante ao descrito pela bibliografia, de modo que utilizaremos o termo  

ñaetá utilizado em contexto Guarani. 

 O conjunto analisado mostra grande uniformidade no que concerne a 

sua morfologia, já que todos os vasilhames apresentam forma conoidal com 

bordas contraídas ou apenas reforçada para vasilhames menores, somente um 

dos vasilhames do Mata dos Bentes apresentou borda direta, sendo este 

também de proporções menores que os demais.  

Apresentam acabamento externo variando entre liso, corrugado, inciso e 

espatulado (tabela 12). Apesar de abertas, permitindo boa visualização da 

superfície interna não encontramos nenhum indício de pintura interna, o que 
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corrobora com o entendimento do seu uso como vasilhame de ir ao fogo. Na 

bibliografia são mais representados com bases tendendo a aplainadas, em 

nossa análise percebemos que as bases apresentam-se mais conoidais, 

tendência apontada pelos ângulos de saída das paredes e por uma 

remontagem no sítio Emilio Barão (quadro 12) que apresentou a maior parte do 

perfil de uma vasilha. 

 
Quadro 12 – reconstituição de um ñaetá do sítio Emílio Barão 

 

Os ñaetá não foram reconstituídos para os sítios Primavera e Teixeira 

Lopes, sendo mais comuns no Emílio Barão (Gráfico 21), que, além disso, 

possui uma maior homogeneidade na morfologia dos vasilhames. Como 

mencionado anteriormente (pag. 136), foi possível perceber que pelo menos 

uma borda fortemente carenada, pertencente a um ñaetá, foi produzida a partir 

da junção de uma placa de argila e roletes à extremidade do vasilhame. Este 

processo originou um espaço interno vazio dentro da espessa carena da borda, 

técnica que costuma ser utilizada em produção cerâmica para evitar que uma 

massa espessa de argila quebre na hora da queima. Algumas outras bordas 

apresentaram este modo de construção, todas no sítio Emílio Barão. 

Quanto aos ñaetá fica claro no gráfico 23 que há dois conjuntos 

distintos, um de vasilhames menores (circulo verde) e outro com maiores 

dimensões (circulo vermelho). Quase todos, com exceção de um vasilhame, 

permanecem próximos a norma indicada pela linha de regressão, indicando 

uma relação fixa entre o diâmetro da borda e a altura do vasilhame.  

A relação entre diâmetro e altura fica entre 0,89 a 2,16 o que é muito 

semelhante ao citado por Brochado et alii(1990) de 0,9 a 2,6 para o contexto 

Guarani. Corroborando que este tipo de vasilhame, encontrado em contexto 
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Tupinambá, guarda grandes semelhanças com aquele denominado ñaetá em 

Guarani. 

 

Gráfico 23 - Distribuição das proporções entre diâmetro e altura nos ñaetá 

 

 

2.1.1.3. Camuci / Cambuchí 
 
Este vasilhame sempre é associado a conter, preparar e servir líquidos, 

tanto servindo simplesmente para guardar água, como intimamente ligado em 

alguns casos na produção de bebidas alcoólicas fermentadas. Na arqueologia 

o mais marcante nos camuci/cambuchí é justamente seu uso secundário como 

urna funerária, tanto para enterramentos primários como secundários 

(BROCHADO & MONTICELLI, 1994: 113). Os de menores dimensões também 

poderiam ter servido para o transporte de água até a aldeia. 

Os vasilhames que classificamos com camuci podem na verdade ser 

divididos em pelo menos dois conjuntos, primeiramente aqueles com contornos 

simples ovóides ou piriformes e aqueles com formas complexas, carenadas e 

com ombros escalonados.  

Os camuci piriformes possuem sempre bordas diretas com estrutura 

restrita, os acabamentos de superfície são plásticos, tendo sido encontrados, 

espatulado, corrugado e escovado. Em todos os casos percebemos que as 

bases eram conoidais e em alguns as superfícies externas apresentaram um 

escurecimento, aparentemente devido à fuligem ou tratamento esfumarado. 
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Este tipo de camuci pôde ser reconstituído nos sítios Emílio Barão e Teixeira 

Lopes havendo indício de um no Poca. Este vasilhame de grande proporções 

devido sua dispersão espacial em sítios arqueológico foi associado aos 

Tupinambá (BROCHADOS, 1984; SCATAMACCHIA, 1981 e 1990), já que não 

ocorreria em áreas que teriam sido ocupadas por populações Guarani. 

 Quanto aos camuci carenados estes sempre apresentam pintura 

externa na metade superior, sendo a pintura formada por linhas retas dando 

origem a padrões geométricos (anexo 8G). O contorno complicado e complexo 

destes vasilhames dificulta sua adequada reconstituição, para tanto tivemos de 

usar as características mais comuns apresentadas pela bibliografia para 

reconstituir alguns vasilhames com menor porção de fragmentos. Entretanto, 

no sítio Emílio Barão foi resgatado uma grande quantidade de fragmentos de 

um mesmo camuci, compondo quase os três escalonamentos dos ombros e 

praticamente toda a base. A remontagem da base permitiu perceber uma 

tendência a ser aplanada, comum em muitos camuci inteiros de coleções 

(MORAES, 2007), assim demos preferência para utilizar este tipo de base nas 

reconstituições. Porém sabemos que um grande número de bases de camuci 

são cônicas e estas foram empregadas nas reconstituições quando os ângulos 

das paredes pareciam mais favoráveis a este tipo de base.  

Foram reconstituídos camuci em todos os sítios, exceto no sítio da Poca 

(gráfico 21), neste sítio há indício da existência de um camuci piriforme 

inclusive com possível uso para enterramento, porém não foi possível 

reconstituí-lo devido à ausência de borda e de base. A reconstituição do 

camuci do sítio Primavera apresentou um volume muito alto (228 litros) em 

relação aos demais (anexo 5A), apesar da bibliografia apontar para a 

possibilidade de existirem volumes semelhantes ou superiores para este tipo 

de vasilhames, pensamos na possibilidade de haver uma outra forma de 

reconstituição para este camuci em questão, já que dispomos de um único 

escalonamento com indício de outro, como a bibliografia aponta como mais 

comuns os camuci/cambuchí com três escalonamentos e base conoidal ou 

aplainada preferimos manter a reconstituição que ora apresentamos.   

Da mesma forma que foi constatado por Brochado et alii (1990), não foi 

possível percebermos uma proporção entre diâmetro e altura, ficando os 

pontos correspondentes plotados no gráfico de forma esparsa, sem se 
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concentrarem e apresentando apenas a tendência de que quanto maior o 

vasilhame maior o diâmetro da borda (gráfico 24). Como sugerido pelos 

autores, a variabilidade de dimensões desta classe de vasilhames deve estar 

diretamente ligada como sua morfologia complexa. Mesmo não apresentando 

clara relação de proporção entre diâmetro e altura, fizemos os cálculos que 

resultaram em uma proporção entre 0,6 e 1,8 de modo a constar para futuras 

comparações. 

 

Gráfico 24. Distribuição das proporções entre diâmetro e altura nos camuci 

 

 

2.1.1.4. Camuciajura 
 

Como dissemos anteriormente este é um vasilhame com uma morfologia 

específica que parece intimamente associado à área de dispersão dos 

Tupinambá, pelo menos no que concerne ao litoral. Por este motivo não 

encontramos um designativo no contexto Guarani e nem uma morfologia que 

se assemelhe a esta. Contudo, como podemos deduzir pela própria 

denominação êmica este vasilhame esta associado à classe dos 

camuci/cambuchí e segundo a bibliografia teria servido para os mesmos fins, 

ou seja, produção e armazenamento de bebidas (ASSIS, 1995; BROCHADO et 

alii, 1990; BROCHADO & MONTICELLI, 1994). Outra finalidade semelhante ao 

dos camuci/cambuchí parece ter sido o reuso como urna funerária, evidenciado 

10 20 30 40 50 60 70
0

10
20
30
40
50
60
70

Camuci

Primavera Mata dos Bentes Emílio Barão
Regressão linear de 
Emílio Barão

Teixeira Lopes

Diâmetro

Al
tu

ra



 209

por vasilhames deste tipo encontrados em sítios arqueológicos no sul e região 

central de Minas Gerais (PANACHUK et alii, no prelo). Apesar da associação a 

contextos funerários, a presença de fuligem externa e crostas de material 

carbonizado no fundo vêm confirmando seu uso no preparo de bebidas 

fermentadas, o que já havia sido deduzido pelas figuras do século XVI 

(BROCHADO, 1991). 

Secundo o Vocabulário da Língua Brasílica (AYROSA, 1938) 

camuciajura se refere a cântaro ou quarta4, decompondo a palavra teremos o 

termo ajura significando colo do pote, ou seja, poderíamos entender 

camuciajura como cântaro com colo, dando um forte indicativo morfológico do 

vasilhame. 

Na arqueologia esta classe de vasilhames por sua morfologia tem sido 

denominada de duplamente cambados e são de difícil reconstituição devido ao 

contorno complexo, mas sua presença na coleção de bordas é facilmente 

identificada, pois suas bordas são sempre cambadas com ungulações ou 

estocadas (ou outro acabamento visualmente semelhante à ungulações). O 

que dificulta ainda mais a reconstituição destes vasilhames é seu contorno 

elíptico, assim dependendo do fragmento utilizado para a reconstituição 

teremos uma secção do menor ou do maior eixo. Isto produz uma falsa 

impressão de que há uma grande variabilidade das dimensões nas 

reconstituições. 

Como já mencionado o acabamento dos camuciajura é sempre 

semelhante ao ungulado. Percebemos que muitas vezes não se trata de 

ungulações, mas de impressões com artefatos de seção curva ou reta, 

originando ponteados em meia-lua e estocados (LA SALVIA & BROCHADO, 

1989). O acabamento plástico sempre se limita à parte superior, até o maior 

diâmetro do bojo, na parte inferior se mantinha o vasilhame liso (anexo 8E). A 

uma ligeira tendência que as paredes deste tipo de vasilha sejam mais finas 

(aprox.10 mm) que a das demais, predominam as pastas mais grossas do sítio, 

e talvez devido a pouca espessura das paredes normalmente temos queimas 

completas (queima 1). Estas especificidades que garantem características de 
                                                 
4 quarta tanto pode significar cântaro de barro ou moringa, quanto uma unidade de medida 
antiga e equivalente a 9 litros, medida inglesa de 1,136 litros, medida no Nordeste do Brasil de 
40 litros ou no Piauí equivalente a 72 litros. 
 



 210

performance adequadas ao uso para aquecimento, já que paredes mais finas 

permitem aquecimento mais rápido e com menor uso de combustível, além 

disso a maior porcentagem de quartzo garante uma melhor transmissão 

térmica potencializando a capacidade de aquecimento dos vasilhames 

(ARNOLD, 1985). 

No sítio Mata dos Bentes foi reconstituído um vasilhame que 

classificamos com camuciajura, mas que não condiz propriamente com a forma 

mais comum para este tipo de vasilhame (anexo 9C), já que possui uma forte 

carena. O classificamos nesta classe por apresentar características favoráveis 

a produção de bebidas fermentadas e por relativamente semelhante às 

morfologias apresentadas por Assis (1995) e Brochado (1991), mas temos de 

admitir que também pudesse ter sido empregado no transporte de água. Uma 

peculiaridade desta reconstituição é que nos permite perceber claramente dois 

campos diferentes de acabamento na superfície externa, já que a metade 

superior é corrugada e a inferior lisa. Esta dualidade de campos de 

acabamento externo parece ser uma constante não apenas no sítio Mata dos 

Bentes, mas também em todos que aqui analisamos (novamente exceto no 

Teixeira Lopes). 

Temos de ressaltar que alguns dos vasilhames reconstituídos com 

morfologias e proporções classificáveis como camuciajura, poderiam na 

verdade se tratar de vasilhames para servir bebida (caguaba), já que 

apresentam um volume pequeno (menos de 1 litro) o que dificultaria seu uso 

para produção de bebidas, não nos esquecendo da possibilidade de serem 

miniaturas como proposto por Brochada et alii (1990). 

Ao observarmos o gráfico 25 percebemos que temos dois grupos de 

vasilhames distintos, atribuímos a constituição destes grupos não 

simplesmente a existência de diferentes dimensões de vasilhames. Apesar de 

existirem essas diferentes dimensões, temos que levar em conta que os 

camuciajura são vasilhames com contornos de abertura ovais ou 

quadrangulares (vasilhame exposto no museu do MAEA/UFBA). Portanto, o 

que poderíamos ter na verdade são as duas dimensões expressas no gráfico, 

ou seja, quando o fragmento de borda utilizado para a elaboração da 

reconstituição fazia parte do eixo de menor diâmetro, teremos vasilhames 

reconstituídos apresentando apenas o perfil deste eixo menor; enquanto se 
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utilizássemos um fragmento oriundo do maior eixo teríamos aparentemente o 

perfil de um vasilhame maior. Temos certeza de que os fragmentos utilizados 

nas reconstituições expressas pelo gráfico não são oriundos de um mesmo 

vasilhame (devido a suas demais características), só não é possível saber se 

faziam parte do maior ou menor eixo. Deste modo torna-se necessário que 

durante a reconstituição e sua interpretação tenhamos consciência desta 

característica dos camuciajura; além disso, o estudo das proporções destes 

dois grupos, juntamente com o estudo de vasilhames inteiros depositados em 

coleções poderá permitir que no futuro percebamos se existe uma regra de 

proporcionalidade entre os eixos.  

De modo geral a relação de proporção nos vasilhames reconstituídos 

fica entre 0,75 e 1,87. Dividindo entre os dois conjuntos temos: para os de 

menores dimensões a média das relações de 1,05, enquanto para as maiores 

dimensões a média fica em 1,39. 

 

 
Gráfico 25 - Distribuição das proporções entre diâmetro e altura nos camuciajura 

  

 
2.1.1.5. Nhaempêuna / Ñamopyu 
 
Vasilhames de estrutura muito aberta e pouca profundidade que 

normalmente são entendidos como de uso para torrar farinhas ou produzir 

beiju, além do que, os mais profundos e menores poderiam ter sido utilizados 
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para servir líquidos, como indicam algumas figuras do século XVI 

(BROCHADO, 1991).  

As superfícies dos fragmentos reconstituídos como nhaempêuna 

apresentam quase sempre a presença de enegrecimento por fuligem, queima 

total (núcleo 1), talvez devido a constante exposição a forte calor. Normalmente 

apresenta lábios arredondados e apontados, com a peculiaridade de alguns 

serem serrilhados por meio de incisões. Alguns vasilhames se apresentaram 

com pequenas dimensões podendo se tratar de miniaturas ou artefatos 

formalmente semelhantes utilizados em outras atividades. 

Foram reconstituídos nhaempêuna para três dos conjuntos analisados, 

estando presente no Emílio Barão, Mata dos Bentes e Primavera, sendo que 

nos dois últimos temos os maiores percentuais (gráfico 21). A baixa freqüência 

deste tipo de vasilhame no registro arqueológico já foi interpretada como baixo 

consumo de beiju pela população (BROCHADO, 1991: 66). Entretanto, 

podemos pensar que este baixo percentual tenha mais haver com as 

estratégias de uso e curadoria, já que foi constatado entre os Asuriní do Xingu 

um maior cuidado na conservação de vasilhames utilizados para torrar farinha 

(SILVA, 2000). Um uso mais cuidadoso, assim como a armazenagem em locais 

fora do alcance de crianças e animais, permite que os vasilhames tenham uma 

vida útil mais longa e que menos vestígios de sua presença existam no 

contexto arqueológico. Esta premissa também pode ser aplicada no caso dos 

cambuci, já que seu tamanho permite pouca mobilidade e normalmente uma 

curadoria cuidadosa devido ao custo de sua produção.  

 Os nhaempêuna ocupam a parte mais baixa do gráfico geral ( Gráfico 

30), como era de e esperar, já que estes são os vasilhames que apresentam as 

menores alturas. O sítio Mata dos Bentes apresentou a menor variação nos 

diâmetros para esta classe, de modo geral a maioria dos diâmetros fica entre 

22 e 33 cm (gráfico 26), ficando bem perto das dimensões convencionadas por 

Brochado e Monticelli (1994) como normais para os ñamôpyu no contexto 

Guarani. A relação entre o diâmetro e a altura fica entre 3,5 e 10,5, reflexo da 

morfologia muito aberta destes vasilhames. 
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Gráfico 26 - Distribuição das proporções entre diâmetro e altura nos nhaempêuna 
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a enterramento e entendidos como acompanhamento funerário. Os nhaen 

fazem parte de um conjunto de vasilhames utilizados para servir alimentos que 

incluem os nhaepiggoaya e os caguaba, as primeiras são mais facilmente 

diferenciadas porque estamos apenas classificando assim aqueles vasilhames 

com contornos quadrangulares e ovais típicos da baixela Tupinambá. Já divisar 

entre nhaen e caguaba é bem complicado mesmo se tratando de vasilhas 

inteiras (ver o mesmo para os ñaembé e os cambuchí caguâba em 

BROCHADO et alii, 1990), portanto algumas das vasilhas aqui classificadas 
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permanecendo com uma queima muito branda. As bordas são muito variadas, 

mas a maioria é reforçada ou expandida, apresenta estrutura aberta 

hemisférica com contornos simples ou complexos.  Muitas variações nesta 

morfologia básica foram identificadas, algumas chamam a atenção por sua 

peculiaridade, sobretudo no sítio Teixeira Lopes.  

Para o sítio Teixeira Lopes os grandes fragmentos, doados ao MAEA em 

1988, chegam a remontar em alguns casos 70% dos vasilhames e nos 

permitiram reconstituições confiáveis de três vasilhames aqui classificados 

como nhaen que não são comuns às listas de formas encontradas para as 

tradições Guarani ou Tupinambá. Temos neste sítio um nhaen que apresentou 

características de ter base em pedestal (anexo 7E), a pintura interna foi 

apagada, mas o engobo branco e alguns fragmentos de linhas são suficientes 

para se perceber que era ricamente pintada como os demais vasilhames deste 

sítio, além disso, a superfície externa foi recoberta por banho vermelho. Outro 

vasilhame deste sítio que merece menção é um nhaen que apresentou base 

anelar (anexo 7C), com formas muito semelhante à de vasilhas da tradição Uru 

(PROUS, 1992 e SCHMITZ, I. comunicação pessoal). A pintura deste 

vasilhame está bem conservada sendo composta por curvilíneas, pontos e 

elementos cruciformes (PROUS, 2006b: 163, CORRÊA, 2006: 176). Por fim, 

este conjunto ainda reservou outro vasilhame com forma também pouco 

comum, de estrutura fechada, globular, contorno de abertura elíptico. O que o 

torna mais diferenciado é a presença de um flange labial que parte desde o 

lábio seguindo horizontalmente até um diâmetro superior ao maior diâmetro do 

vasilhame (anexo 7D), não foi possível determinar o diâmetro máximo do 

flange, pois está quebrado, assim desconhecemos a morfologia de sua 

terminação (CORRÊA, 2006: 177). O fragmento do flange possui pintura na 

parte superior, sendo constituída de linhas pretas entremeadas por pontos, 

como todas as demais pinturas externas é formada por uma composição de 

linhas geométricas, sendo a superfície externa inferior ao flange recoberta por 

banho vermelho. Temos notícia de um vasilhame semelhante apresentado por 

Simões (SIMÕES, 1967), encontrado no baixo rio Culuene da bacia do rio 

Xingu, entretanto, neste caso a pintura é substituída por técnica de 

acabamento incisa, formando também uma composição de linhas retas em um 

desenho geométrico; e uma reconstituição apresentada por Milheira (2008: 
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152-153) a partir de dois fragmentos de borda encontradas em sítio próximo a 

Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul, na qual o fragmento do flange 

apresenta pintura feitas com linhas vermelhas finas. 

Este é o vasilhame classificado com nhaen que menos se assemelha ao 

que é descrito com tal, porém ele não pôde ser encaixado em nenhuma outra 

categoria, talvez realmente faça parte de categoria não contemplada aqui. 

Nossa classificação se fez a partir da possibilidade deste vasilhame ter sido 

utilizado para servir líquidos já que possui estrutura restringida. 

Os nhaen são numericamente superiores a todas as demais 

reconstituições, com exceção apenas no sítio de Poca (gráfico 21). A maioria 

das vasilhas que puderam ser reconstituídas se enquadra dentro desta classe, 

inicialmente pensamos que isso seria devido a uma maior facilidade de se 

reconstituir vasilhames abertos, entretanto, temos outras classes de 

vasilhames abertos e estes não possuem a mesma proporção de 

reconstituição. Além disso, na bibliografia encontramos a informação de que 

estas vasilhas são realmente muito numerosas (BROCHADO, et. alii. 1990: 

739), tendo de ser divididas em categorias conforme os perfis de borda. Intriga-

nos o fato de vasilhames com alto grau de dificuldade na produção, devido a 

rica pintura, apresentar um grande número de fragmentos representando uma 

alta taxa de quebra. O normal é que vasilhames com produção que envolve 

maior dificuldade sejam usados com cuidado e curados cuidadosamente para 

evitar sua quebra (SILVA, 2000). Acreditamos que a alta taxa de quebra esteja 

relacionada à característica de sua queima à baixa temperatura. Como já 

apontado por Arnold (1985: 153) a queima à baixa temperatura é uma das 

principais responsáveis por alta freqüência de quebras de vasilhames e, 

conseqüentemente, de grandes quantidades de fragmentos cerâmicos no 

registro arqueológico. Além disso, o uso diário servindo alimentos e sua ligação 

aos rituais de antropofagia (BROCHADO, 1991) poderia contribuir para 

aumentar a taxa de quebra. Já que estariam dispostas nas mãos e no chão 

durante os dias em que se comia e bebia bebidas alcoólicas fartamente, numa 

festa que segundo vários cronistas muitas vezes ocorriam brigas entre os 

guerreiros e entre maridos e suas esposas (FERNANDES, 1948). 

Provavelmente durante estes ébrios conflitos familiares muitos dos vasilhames 

que estavam por perto ou a mão acabavam sendo quebrados. Como os 
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principais vasilhames de serviço nas cerimônias antropofágicas eram os nhaen 

e os nhaempiggoaya (para a comida) e os caguaba (para a bebida) é de se 

imaginar que ao final dos vários dias de banquete muitos fragmentos destes 

deveriam ficar espalhados pela aldeia, levando a uma constante produção de 

novos vasilhames desta classe.   

Os nhaen apresentaram-se distribuídos de forma bem homogênea no 

gráfico 27, em relação às proporções, a grande maioria fica dentro de uma 

norma que se aproxima da linha de regressão de 45º, indicado grande relação 

entre o diâmetro de abertura e a altura dos vasilhames. Como esta é a classe 

com maior número de vasilhames identificados, conseguimos visualizar melhor 

uma concisa relação de dimensões se agrupando em uma área específica do 

gráfico. Do mesmo modo temos uma relação diâmetro/altura mais precisa entre 

1,7 e 5,8, indicando que alguns nhaen são tão abertos quanto os nhaempêuna, 

se diferenciado destes últimos por terem pintura interna. 

 

Gráfico 27 - Distribuição das proporções entre diâmetro e altura nos nhaen 
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aperfeiçoamento técnico das oleiras na produção específica deste vasilhame, a 

principal forma de se aperfeiçoar é a repetição, portanto, podemos concluir que 

tanto a maior quantidade de fragmentos destes vasilhames presente nos sítios, 

quanto sua morfologia padronizada apontam para uma maior produção desta 

classe, ou seja, estes vasilhames quebravam-se mais, conseqüentemente 

tinham de ser feitos mais e mais, o que levava as oleiras ao apuro técnico 

produzindo vasilhames cada vez mais uniformes. 

 

 
2.1.1.7. Nhaeppigoaya / Ñaembé-guaçu 
 
Esta classe de vasilhame também apresentava a funcionalidade de 

servir alimentos, para alguns pesquisadores seriam especialmente utilizadas 

nas cerimônias antropofágicas (PROUS, comunicação 2006), além disso, são 

comumente encontradas em contextos funerários como acompanhamento. 

Como critério diferenciador das nhaen adotaremos o contorno de 

abertura quadrangular ou elíptica, sendo um vasilhame típico dos sítios 

associados aos Tupinambá (BROCHADO, 1984, SCATAMACCHIA, 1990)). 

Ressaltamos que na verdade os nhaepiggoaya referem-se aos pratos ou 

tigelas utilizados coletivamente, ou seja, pratos maiores onde vários indivíduos 

se serviam, portanto, podendo tanto ser quadrangulares como circulares, mas 

com fins descritivos chamaremos apenas aqueles vasilhames de contorno 

quadrangular por este designativo.  

Devido ao contorno quadrangular ou elíptico muitas vezes os fragmentos 

usados nas reconstituições permitem apenas estabelecer um dos diâmetros, o 

maior ou o menor, resultando daí diferenças nos perfis reconstituídos, como já 

mencionado para os camuciajura.  

Analisando o conjunto de vasilhames do sítio Teixeira Lopes que possui 

um fragmento de quase metade de um nhaepiggoaya pudemos perceber o 

modo produtivo utilizado. O vasilhame é todo elaborado com roletes da base ao 

lábio, sendo que para a construção do fundo é cavada uma cova no chão 

utilizada como molde, a partir do interior da cova se enrolam os roletes em 

espiral ou anéis. Com o empilhamento dos roletes o vasilhame sai da cova que 

fica limitada a metade do bojo, então se aplicam roletes de reforço externo 
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mais próximo a borda e um rolete interno um pouco abaixo da altura do reforço 

externo. A superfície externa que fica fora da cova é alisada, enquanto a pasta 

ainda está bem plástica, mas a parte de baixo do vasilhame só é alisada depois 

que a pasta está mais firme e, portanto não permite a total obliteração dos 

roletes (quadro 8), além do que, o alisamento não fica igual a parte superior. 

Esta diferença na obliteração dos roletes e de alisamento tanto foi percebida 

nesta peça do Teixeira Lopes como em um vasilhame exposto no Museu da 

UFBA. Neste grande fragmento de nhaepiggoay do sítio Teixeira Lopes a 

pintura se preservou muito bem, permitindo que vislumbremos a presença de 

um padrão composto por uma profusão de linhas pretas onduladas e 

redemoinhos, marcados por pontos pretos nas intersecções e ângulos 

formados pelas linhas; os pontos também são encontrados preenchendo o 

intervalo entre algumas linhas (anexo 7O). Os redemoinhos não estão 

distribuídos de maneira aleatória, mas estão formando alinhamentos paralelos 

entre si, partindo de forma divergente de sete linhas retas e paralelas que 

dividem a pintura ao meio na maior dimensão do vasilhame. Em relação as 

linhas centrais os redemoinhos parecem formar um padrão de espinha de peixe 

(CORRÊA, 2006: 178). Além da pintura interna percebemos que alguns 

fragmentos indicam o uso de banho vermelho na superfície externa. 

Outra característica típica dos vasilhames de contorno quadrangular são 

as bordas que apresentam um reforço externo e um reforço interno localizado 

mais afastado do lábio (anexo 7F). 

Apesar de normalmente este vasilhame possuir grandes dimensões, 

com diâmetros do maior eixo sempre próximos a 60 cm e normalmente com 

espessuras de paredes superiores a 15 mm, foi reconstituída uma 

nhaepiggoaya no sítio Emílio Barão que diverge bastante destas características 

(anexo 8D). Este vasilhame além de apresentar um diâmetro próximo de 30 

cm, possui o fundo muito delgado (6 mm), o que confere ao vasilhame uma 

grande fragilidade. Apesar dessa aparente “deformidade” os vestígios que 

sobraram da pintura interna demonstram boa perícia da pintora.  

Foi possível reconstituir nhaepiggoaya nos sítio Emílio Barão, Teixeira 

Lopes e Mata dos Bentes; no sítio Primavera não foi possível uma 

reconstituição, porém sabemos que havia esta classe de vasilhame devido a 

fragmentos apresentando reforço interno e paredes retas características. 
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Apenas no sítio da Poca não foi encontrado nenhum vestígio de nhaepiggoaya, 

na verdade de nenhuma vasilha com pintura, apenas com banhos vermelhos.  

Ao compararmos as dimensões dos nhaepiggoaya percebemos que se 

dividem em dois conjuntos no gráfico 28. Podemos entender esta dualidade 

nos diâmetros como originária da própria morfologia deste tipo de vasilhame, 

pois seu formato quadrangular ou elíptico possui dois eixos principais. Os dois 

conjuntos visíveis no gráfico corresponderiam aos eixos maiores e menores de 

diferentes nhaepiggoaya, o que pode ser confirmado pelas linhas de regressão 

quase horizontais, não indicando variação na altura dos vasilhames mesmo 

quando estes dobram de diâmetro. Esta pequena amostra apresenta a 

possibilidade de haver uma regra de proporção entre os eixos de um mesmo 

vasilhame ficando sempre próximo a 2. Ou seja, se o fragmento utilizado para a 

reconstituição apresentar diâmetro superior a 50 cm este deve corresponder ao 

maior eixo, para deduzirmos o menor eixo bastaria dividir por dois e vice-versa. 

Ressaltamos que há poucos dados para essa afirmação, restando apenas que 

pesquisas futuras a confirme ou refute. Quanto à proporção diâmetro/altura fica 

entre 1,7 e 5,5.  

 

Gráfico 28 - Distribuição das proporções entre diâmetro e altura nos nhaepiggoaya 
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2.1.1.8. Caguaba / Cambuchí Caguâba 
 
Os caguaba são vasilhames associados principalmente a servir e 

consumir bebida, arriscando-se mesmo a considerar os vasilhames com 

contornos mais simples e sem pintura ao consumo de água, como os mais 

elaborados e pintados ao consumo de bebidas alcoólicas durante os rituais 

(BROCHADO et alii, 1990; BROCHADO & MONTICELLI, 1994). Como dito 

anteriormente a separação entre caguaba e nhaen é muito difícil podendo 

haver congruência entre as duas classes, nossa principal forma de diferenciá-

los foi utilizar a regra de proporção apontada para as formas equivalente no 

contexto Guarani (cambuchí caguâba e ñaetá).  

Possuindo contornos abertos com bordas infletidas ou reforçadas, os 

contornos dos caguaba podem ser simples, angulares ou infletidos, quase 

sempre com contorno de abertura circular, mas temos pelo menos um 

vasilhame elíptico. Tal caguaba de contorno elíptico foi resgatado no sítio 

Primavera, além deste contorno diferenciado este vasilhame apresenta ainda 

características que apontam para base em pedestal (anexo 5D). Como já 

mencionado anteriormente existem dois vasilhames muito semelhantes a esta 

reconstituição expostos no Museu da UFBA. Igualmente são pintados na 

superfície interna e possuem banho vermelho externo. 

Alguns dos vasilhames classificados como caguaba apresentaram 

volumes muito pequenos (menos de 0,3l), poderiam ser interpretados como 

miniaturas ou mesmo como recipientes que foram empregados em funções 

desconhecidas. 

Com exceção do sítio Teixeira Lopes todos os demais apresentaram 

esta classe de vasilhame. O fato de não terem sido encontrados no Teixeira 

Lopes é estranho, já que normalmente estes vasilhames são encontrados 

como acompanhamento funerário, o que parece ser o caso da maioria dos 

grandes fragmentos deste sítio. Entretanto, sabemos que os maiores vestígios 

do Teixeira Lopes bem conservados foram recolhidos por moradores locais, 

portanto, as características da amostra não permitem maiores conclusões. 

A grande semelhança já mencionada entre esta classe de vasilhame e 

os nhaen também é percebida no gráfico de dimensões (gráfico 30), já que sua 

posição reflete uma continuidade das dimensões destes últimos. Os caguaba 
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ocupam a área mais inferior e a esquerda do gráfico, demonstrando suas 

dimensões reduzidas, algumas delas evidenciando serem possíveis miniaturas. 

Na verdade se observarmos com cuidado o gráfico 29, perceberemos a divisão 

em alguns conjuntos distintos, apresentando seis reconstituições com 

pequenos diâmetros (circulo verde) e as demais com dimensões pequenas 

(circulo azul), normais (circulo margenta) e grandes (circulo vermelho). Talvez 

este dado aponte para a existência de um conjunto de vasilhames de pequenas 

dimensões que poderiam ter sido empregados em uma função distinta das aqui 

mencionadas. As linhas de regressão linear apontam para uma relação muito 

clara entre o aumento do diâmetro e o aumento da altura, sendo proporcionais 

e até certo ponto previsíveis, permitindo reconstituições mais seguras. A 

relação entre diâmetro e altura flutuou entre 0,8 e 4,1, demonstrando a 

dificuldade de se distinguir claramente entre caguaba e nhaen, já que mesmo a 

relação diâmetro/altura possui coincidências. 

 

Gráfico 29 - Distribuição das proporções entre diâmetro e altura nos caguaba 
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Gráfico 30 - Distribuição das proporções diâmetro/altura 

                   nos vasilhames reconstituídos 
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TABELA 12  Características dos  
vasilhames reconstituídos 

 

Classe C. Estrut. C. Abert. 
D. 
Abert. 
(cm) 

Contorno Volume 
(litros) Sup. Ext. Sup. 

Int. Lábio Borda Bojo Base Tipo de 
núcleo 

Espess. 
 (mm) T. Pasta 

Reg. de 
prop. 

Nhaemp
epo 

Muito 
fechada a 
Lig. 
Aberta 

Circular  10 a 40 Simples e infletida 1 a 100 lisa lisa 
Plano, 
arredondado 
e apontado 

Direta e 
extrovertida  globular  convexa 1 e 2  5 a 15 Fina e 

Média  

0,52 a 
2,5 

Ñaetá 
Lig. 
Aberta a 
aberta 

Circular e 
elíptica 10 a 70 simples, angular e 

ang./infl.  O,5 a 100 

Lisa, 
espatulada, 
e 
corrugada 

Lisa  arredondado 
direta, ref. 
externo e 
contraída 

globular e 
piriforme 

convexa e 
cônica 1, 2  3 a 20 

Fina, 
Média e 
grossa 

0,89 a 
2,16 

Nhaen 

Lig. 
Aberta, 
aberta e 
muito 
aberta e 
muito 
fechada 

Circular e 
elíptico  10 a 70 

simples, angular, 
infletida, multinfl., 
e ang./infl. 

0,5 a 40 

Lisa, 
pintada  e 
b. 
vermelho 

lisa e 
pintada 

Arredondado, 
serrilhado, 
plano e 
apontado 

Direta, ref. 
externo e 
interno, 
contraída, 
extov. e 
expand. 

Globular e 
piriforme 

Convexa, 
plana, 
pedestal, 
anelar e 
cônica 

1, 2 e 3  3 a 20 Fina, e 
média  

1,7 a 5,8 

Caguab
a 

Lig. 
Fechada, 
aberta e 
lig. 
fechada 

Circular e 
elíptica 5 a 40 

simples, angular, 
infletida e 
ang./infl. 

<0,5 a 5 

Lisa, 
pintada, 
eng. 
branco, 
incisa e b. 
vermelho 

lisa e 
pintada 

arredondado, 
plano, 
serrilhado e 
apontado 

direta, 
expandida, 
extrovertida, 
ref. externo e 
ref. interno, 
cambada e 
contraída 

Globular, 
carenado e 
piriforme 

Convexa, 
cônica, 
plana e 
pedestal 

1 2 e 3  5 a 20 
Fina, 
média e 
grossa 

0,8 a 4,1 

Camuci 
Muito 
fechada a 
fechada 

Circular e 
elíptica 10 a 70 

Multiangular, 
multinfl.,ang./infl. 
e 
multiang./multinfl.

10 a >150 

lisa, 
escovada, 
espatulada 
e pintada 

lisa arredondado 
direta, 
expandida e 
extrovertida 

Globular, 
carenado, 
esclonado e 
piriforme 

Convexa 
e cônica 1 e 2  10 a 15 Fina e 

média 

0,6  1,8 

Camuci
ajura 

Lig. 
Fechada a 
lig. aberta 

Circular e 
elíptica 5 a 40 Ang/multinfl. e 

multiang/multinfl. 0,5 a 20 

Lisa, 
estocada, 
corrugada 
e ungulada 

lisa 
Apontado, 
arrendado e 
serrilhado 

Cambada e 
extrovertida 

Cambados e 
carenado convexa 1 e 2 5 a 15 Fina a 

média 

0,75 a 
1,87 

Nhaepig
goaya 

Lig. 
Aberta a 
aberta 

Quadrangular 
e elíptica 20 a 70 angular/infletida  3 a 40 Lisa e b. 

vermelho pintada arredondado 
e apontado 

ref. 
Interno/externo

Globular e 
quadrangular convexa 1 e 2  10 a 20 Fina e 

média 

1,7 a 5,5 

Nhaemp
êuna 

Aberta a 
muito 
aberta  

Circular e 
elíptico 10 a 70 simples 0,5 a 10 lisa lisa Arredondado 

e serrilhado 
Direta e ref. 
interno globular convexa 1 e 2 5 a 20 Fina e 

média 

3,5 a 
10,5 
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3. Considerações Finais 
 
 

Ao realizarmos os procedimentos analíticos no material cerâmico, 

tomamos por base as características performance (SCHIFFER & SKIBO 1992, 

1997), os conceitos de sistemas tecnológicos e cadeia operatória 

(LEMONNIER, 1986; 1992). Partindo destes conceitos podemos entender a 

tecnologia como um corpus de artefatos, comportamentos e conhecimentos 

para produção, uso e descarte dos objetos, que é transmitido entre as 

gerações, deste modo, tratando-se de uma construção social. Os fatores 

processos culturais e naturais que levam a formação do registro arqueológico 

são entendidos como responsáveis pela variabilidade arqueológica atualmente 

existente nos sítios (SCHIFFER, 1972). A compreensão das causas da 

variabilidade artefatual tem sido uma das principais preocupações dos 

arqueólogos no presente (SILVA, 2000) e para tanto se leva em consideração 

as suas quatro dimensões: a formal, quantitativa, espacial e relacional. 

Como proposto, visamos no primeiro nível de análise ter acesso ao 

reconhecimento dos meios materiais e as técnicas empregadas pelos artesãos 

na confecção dos objetos, além de buscar remontagens. Assim, verificamos a 

existência de correlações recorrentes que indicam “modos de fazer” 

característicos, pois a partir da quantificação das características tecnológicas 

pudemos traçar comparações quantitativas entre os conjuntos artefatuais dos 

sítios, visando a construção de um quadro qualitativo de comparação entre os 

mesmo conjuntos. Foram assim percebidas semelhanças e diferenças entre os 

percentuais de fragmentos das coleções analisadas. 

Apesar da grande fragmentação dos vestígios conseguimos uma 

porcentagem considerável de remontagens em todos os sítios (de 5 a 10% - 

ver gráfico 15). Atenção especial foi dada a remontagem de fragmentos 

próximos às bordas dos vasilhames, visando permitir reconstituições gráficas 

que foram fundamentais para o desenvolvimento do segundo nível de análise.  

A classificação dos vasilhames reconstituídos permitiu vislumbrarmos 

como cada um dos atributos se apresenta por classe de vasilhame, 

possibilitando perceber que apresentam um conjunto de atributos inter-

relacionados. Além disso, pudemos tecer considerações sobre os conjuntos de 
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vasilhames de cada sítio em relação aos demais, bem como apresentar um 

quadro geral das morfologias percebidas para os sítios da região. 

As classes morfológico/funcionais permitiram comparações qualitativas 

que podem contribuir ainda mais na associação das morfologias encontradas 

com os alimentos consumidos por estas populações no passado. Assim como 

permitir no futuro que a quantificação dos vasilhames com a mesma 

funcionalidade possibilite estimar os números mínimo e máximo da população 

de antigos aldeamentos (BROCHADO & MONTICELLI, 1994; MEGGERS & 

MARANCA, 1981; SCHMITZ, 1999; PANACHUK et alii, no prelo).  

Refletindo sobre a natureza dos conjuntos analisados percebemos que são 

oriundos de intervenções em áreas específicas de cada sítio, correspondendo 

a menos de 5% da área total de cada um (não sendo uma amostra 

representativa da totalidade da área de dispersão dos vestígios). Assim, os 

resultados obtidos podem ser no mínimo entendidas de duas formas 

antagônicas:  

A – se considerarmos que o conjunto analisado é representativo da 

totalidade dos vestígios do sítio, ou seja, que em toda a distribuição espacial do 

sítio as características dos vestígios são uniformes, então podemos entender 

as diferenças encontradas em nossa análise como diferenças nas escolhas 

levadas a cabo por cada grupo de indivíduos que ocuparam os sítios. 

Caracterizando-se no que poderíamos chamar de perfil técnico cerâmico 

(OLIVEIRA, 2000). 

 B – se considerássemos que existem diferenciações entre os conjuntos de 

artefatos ao longo de sua distribuição espacial entre as diversas áreas de um 

mesmo sítio, teremos então que os conjuntos analisados são na verdade 

caracterizadores apenas das áreas específicas de cada sítio em que foram 

recuperados e não um caracterizador do sítio como um todo, pelo qual este 

poderia ser identificado.  

Se a proposição “A” for verdadeira poderíamos considerar que cada sítio 

analisado possui uma série de características particulares que permite 

caracterizá-lo como se fosse uma assinatura dos grupos que foram 

responsáveis pela produção do conjunto artefatual presente nestes.  

Porém, segundo a bibliografia consultada (MEGGERS & MARANCA, 1981, 

SCHMITZ, 1999, PANACHUK et alii, no prelo) alguns pesquisadores apontam 



 226

para uma diferenciação na distribuição dos vestígios ao longo da extensão de 

um sítio, em alguns casos chegando mesmo a se assemelhar a dualidade 

constatada nos sítios “Gê do Brasil central” (MEGGERS & MARANCA, 1981). 

Deste modo, parece ser mais plausível que a assertiva “B” seja verdadeira, 

portanto, não poderíamos caracterizar os sítios aqui abordados apenas pelas 

características da cultura material dos conjuntos analisados, seriam 

necessárias intervenções que visassem uma amostragem da totalidade de 

cada sítio. 

Quanto às análises relativas às características formais dos vasilhames 

reconstituídos pudemos perceber uma grande uniformidade em termos de 

padrões de produção. De modo geral o conjunto de vasilhames que foi 

produzido e utilizado em todos os sítios guarda muitas semelhanças tanto em 

termos de sua forma final como da tecnologia de produção utilizada no seu 

fabrico (tabela 12). Denotando escolhas guiadas por características de 

performances específicas pretendidas pelo grupo que se assentou 

regionalmente. Contudo, temos também de ressaltar que algumas diferenças 

entre os sítios puderam ser apontadas quanto ao conjunto artefatual cerâmico, 

que também podem ser entendidas como escolhas; seja numa dimensão mais 

generalizada, em termos de grupos, ou mesmo com caráter mais 

individualizado, refletindo escolhas de cada artesão durante o processo 

produtivo, que podem na verdade apontar para diferentes fatores de ordem 

prática e simbólica (SILVA, 2000). 

Pudemos observar algumas características nos conjuntos analisados que 

podem refletir diretamente as escolhas realizadas pelas artesãs visando 

performances específicas. Primeiramente temos a própria morfologia dos bojos 

preponderantemente globular, apresentando maior resistência a rachaduras 

produzidas por impactos (SHIFFER & SKIBO, 1992: 61 e LA SALVIA & 

BROCHADO, 1989: 119). As análises (macroscópicas e de microscopia óptica) 

das pastas utilizadas indicaram que estas foram escolhidas de acordo com a 

funcionalidade dos vasilhames. De modo que pudemos perceber que a maioria 

das vasilhas utilizadas para produção de alimentos era feita com pastas mais 

grossas ricas em quartzo, permitindo melhor transmissão de calor e 

normalmente eram porosas, o que aumentou consideravelmente a resistência a 

fraturas produzidas por choques térmicos (ARNOLD, 1985). Em posição oposta 
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temos os vasilhames de servir, que não deviam ir ao fogo, estes foram 

preponderantemente produzidos com pastas mais finas, com menor quantidade 

de quartzo e menor porosidade, neste caso a característica de performance 

buscada parece ter sido justamente as pastas serem mais finas, portanto, 

permitirem superfícies mais regulares para a aplicação da pintura. Estes 

resultados preliminares apontam para proficuidades de análises que visam a 

percepção das escolhas culturais e as características que tais escolhas 

adicionam aos artefatos. Ressaltamos que para ampliar nosso conhecimento 

sobre as características de performance dos vasilhames dos sítios da região 

são necessárias análises arqueométricas em uma amostragem específica com 

a finalidade de verificar nas classes de vasilhames os aspectos físico-químicos 

que tais escolhas lhes atribuíram. 

Esperamos ter contribuído para apresentar as características dos vestígios 

cerâmicos dos sítios Tupi da Microrregião de Juiz de Fora, já que este foi o 

objetivo buscado a todo o momento durante a análise do material. Almejamos 

uma pequena contribuição no intuito de que as características aqui apontadas 

permitam comparações com outros conjuntos artefatuais regionais a fim de 

conhecemos melhor a dinâmica da ocupação regional e sua relação com 

outras regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


