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ESTUDOS ARQUEOMÉTRICOS DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DO BAIXO 

SÃO FRANCISCO 

José Osman dos Santos 

RESUMO 

O estudo minucioso das características físicas e químicas dos artefatos cerâmicos, 

associado com as pesquisas históricas e arqueológicas tem pennitido a reconstituição dos 

costumes culturais e modos de vida das comunidades antigas. O presente estudo objetivou 

estudar composição química elementar e mineralógica de cerâmicas arqueológicas 

coletadas nos sítios .lustino, São José, Curítuba, Saco da Onça, Porto Belo e Vitória Régia, 

localizados na região do Baixo São Francisco, Sergipe, Brasil. Por meio da análise por 

ativação com nêutrons instrumental (AANl) e difratometria de raios - X (DRX), pennitiu-

se definir grupos composicionais de cerâmicas conforme a similaridade química da pastas 

cerâmica, a qual reflete a composição da matéria-prima utilizada em sua manufatura pelo 

homem pré-histórico, e inferir a atmosfera e temperatura de queima da cerâmica. As 

amostras abeiTantes foram identificadas por meio das distâncias Mahalanobis clássica e 

robusta. O efeito do tempero na pasta cerâmica foi estudado por meio do filtro de 

Mahalanobis modificado. Os resultados foram interpretados por meio da análise de 

agioipamento, análise das componentes principais e análise discriminante. O horizonte 

temporal das cerâmicas foi verificado por meio de técnicas de datação tennoluminescência 

(TL). Os resultados obtidos neste trabalho, em associação com infonnações oriundas da 

Arqueologia, pennitiram a identificação dos gi-upos cerâmicos correspondentes às 

ocupações ceramistas no sítio Justino e a definição de gi'upos cerâmicos de referência 

confonne o comportamento químico. A tecnologia de queima foi estabelecida para alguns 

vasos cerâmicos, bem como a contemporaneidade dos grupos composicionais segundo as 

datações determinadas por TL. Dessa forma, o trabalho contribui para a reconstituição da 

pré-história das comunidades que habitaram a região do Baixo Rio São Francisco e para 

remontagem do quadro geral das populações ceramistas do Nordeste brasileiro. 
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ARCHAEOMETRICS STUDIES OF ARCHAEOLOGICAL SITES FROM BAIXO 

SÃO FRANCISCO 

José Osman dos Santos 

ABSTRACT 

The study of the physical and chemical characteristics of the ceramics crafts, in association 

with historical and archaeological research, has allowed for the reconstruction of the 

cultural habits from ancient communities. The goal of this work was to study the chemical 

and mineralogical compositions of archaeological potteries collected from Justino, São 

José, Curituba, Saco da Onça, Porto Belo and Vitória Régia sites, located in Baixo São 

Francisco region, Sergipe state, Brazil. The use of the instrumental neutron activation 

analysis (INAA) and X-ray diffractometry (XRD), allowed the definition of compositional 

groups of potteries according to the chemical similarities of the ceramic paste, which 

reveals the composition of the raw materials utilized in the manufacturing process by 

prehistoric man, and the inference of the atmosphere and temperatures in which the 

potteries were burned. The outliers were identified by means of classic and robust 

Mahalanobis distance. The temper effect in the ceramic paste was studied by means of 

modified Mahalanobis filter. The results were interpreted by means of cluster analysis, 

principal components analysis and discriminant analysis. The ages of some potteries were 

determined by means of the thermoluminescence techniques. The results obtained in this 

work, in association with archaeological information, allowed for the identification of the 

ceramic groups relative to ceramist occupations at Justino Site and for the definition of the 

reference groups according to the chemical composition. The burning technology was 

established for some potteries and the relative ages among the compositional groups were 

determined by means of TL. Thus, this work provides contributions to the reconstmction 

of the prehistory of the communities which lived in the Baixo São Francisco region, and to 

the reconstitution of the general frame of the ceramist population from Brazilian Northeast. 
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1. INTRODUÇÃO 

A reconstrução da cultura e História das sociedades antigas constitui um dos 

principais objetivos das Ciências Arqueológicas, sobretudo quando as fontes de 

informações são pobres ou escassas. De uma forma geral, o tenno Arqueologia é 

designado como uma parte especial das Ciências Históricas que estuda o passado da 

humanidade por meio da cultura material (Jones, 2004). 

Um dos primeiros registros da aplicação das técnicas analíticas para estudo de 

materiais de origem arqueológica, foi realizado por Martin Klaproth, em 1800, tendo como 

objetivo a caracterização química de vidros e moedas (Leute, 1987). 

Há registros que Gobel, em 1840, citou que a Química poderia estar a serviço 

da Arqueologia e da pré-história. Ele analisou diversos objetos metálicos resgatados em 

escavações nas províncias bálticas da Rússia, e por meio da comparação das composições 

químicas com outros objetos da pré-história européia, concluiu que aqueles objetos da 

região báltica tinham origem romana. Nesse trabalho, Gobel analisou um número 

considerável de amostras, assim ele pode ser considerado um dos pioneiros na 

caracterização química de materiais arqueológicos (Harbottle, 1982). 

Em 1867, os químicos Berzelius e Fresenius também analisaram bronze antigo. 

Neste mesmo período, Michael Faraday examinou uma amostra de cerâmica romana e 

vidros (Leute, 1987). 

Um dos primeiros trabalhos sobre análises mineralógicas de materíais 

arqueológicos foi realizado pelo mineralogista francês Damour, quem esteve interessado 

no estudo da origem do material lítico encontrado em monumentos célticos (Leute, 1987). 

Nessa época, 1805, Damour assinalou que os arqueólogos deveriam recorrer ao auxílio de 

Geólogos, Zoólogos e Paleontólogos para dar significado maior a seus estudos. Nessa 

época, o mesmo autor detenninou a composição química e mineralógica de jades 

encontrados no norte da França (Leute, 1987). 

Assim, pode-se perceber que a aplicação de técnicas de caracterização 

provenientes da Física e da Química para análise de vestígios arqueológicos é bastante 

antiga. Embora, seja citado que o mais importante trabalho em Arqueometria foi o desen -
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-volvimento do método de datação por carbono - 14, em 1940. Na atualidade diversas 

técnicas têm sido utilizadas em estudos arqueológicos. Esse avanço tem sido estimulado, 

principalmente, pelo desenvolvimento da instrumentação científica, do uso da 

microeletrônica e do crescimento da microinfonnática (Mazzocchin et al., 2003; 

Papadopoulou et al., 2006; Hedley, 2001; Fitzpatrick et al., 2003; Tite, 1999). 

Na atualidade, a Arqueologia tem utilizado uma série de métodos e técnicas 

para reconstruir o passado, tais como, aplicações de técnicas eletromagnéticas na 

prospecção dos sítios, análise ambiental por meio dos registros glaciais, paleobotânica e 

paleogeologia, métodos de datação relativos e absolutos, modelos de desenvolvimento 

oriundos de abordagens sociológicas e etnográficas, análise material dos artefatos para 

caracterização das tecnologias utilizadas, etc (Gebhard, 2003). Atualmente, a análise 

material dos artefatos tem sido ftindamental para construir a representação de uma cultura 

antiga, uma vez que estas análises permitem realizar a sua caracterização, conhecer as 

tecnologias de manufatura e usos (Vandiver, 2001). 

Nos últimos anos, é crescente o número de publicações que associam técnicas 

de caracterização físico-químicas a estudos de materiais arqueológicos. Guasch-Jané et al. 

(2006), por exemplo, estudou resíduos orgânicos contidos em ânforas encontradas junto ao 

túmulo de Tutancamon, com objetivo de verifícar a presença do ácido siríngico, o qual é 

característico da uva vermelha e, portanto, do vinho tinto. Entretanto, em algumas ânforas 

não foi encontrado este marcador, o que levou os autores a propor que os vasilhames 

guardavam vinho branco. Aylon et al. (2004) estudaram a autenticidade de um ossuárío 

atribuído a James, suposto innão de Jesus. Por intennédio da associação da análise 

petrográfica com a análise da composição isotópica do oxigênio, presente no material, os 

pesquisadores verificaram que o ossuárío era autênfico da região e da época em que Jesus 

viveu, mas as letras grafadas são recentes. Estes são alguns exemplos de trabalhos onde as 

Ciências Exatas têm contribuído com a Arqueologia. 

De uma forma geral, os príncipais aspectos estudados em Arqueometria são as 

composições químicas, as técnicas de manufatura e as cronologias dos vestígios 

resgatados. Este último aspecto permite localizar, temporalmente, o objeto com uma 

cultura, enquanto que o primeiro permite determinar a proveniência da matéría-prima, 

intercâmbios comerciais e sistemas econômicos. As técnicas antigas de manufatura de uma 

cultura podem ser a base para a discussão do nível de desenvolvimento de uma 

comunidade. Na maioria dos casos, uma técnica de manufatura altamente desenvolvida 



surge, apenas, em sistemas sociais complexos, uma vez que experimentos e comunicações 

entre diferentes artesões resultam em progressos tecnológicos (Schortman & Urban, 2004). 

Tendo em vista que os materiais cerâmicos representam um sofisticado 

acúmulo das experiências e conhecimentos humanos em relação aos recursos naturais 

disponíveis, além de serem os vestígios mais comumente encontrados em escavações 

arqueológicas, estes vestígios são, conseqüentemente, os mais estudados pelos 

arqueólogos. Por sua abundância e durabilidade, a cerâmica possui diversas características 

macroscópicas de interesse arqueológico. As características macroscópicas tais como 

decoração da superfície e forma são utilizadas, freqüentemente, como indicadores culturais 

e cronológicos. As propriedades microscópicas tais como textura, composição química e 

mineralogia podem ser usadas para estudo da tecnologia de fabricação e proveniência dos 

materiais envolvidos no processo (Velde & Druc, 1999). Sob esta perspectiva, dois 

métodos são freqüentemente empregados nos estudos de cerâmicas antigas, em uma 

abordagem denominada integral: análise química da composição elementar e análise 

mineralógica (Mommsen, 2004). 

Sob uma óptica estritamente geológica, a cerâmica pode ser vista como uma 

rocha sedimentar que sofreu alguns processos metamórficos, cujos principais componentes 

são argilas e diversos materiais não-plásticos encontrados naturalmente ou adicionados 

intencionalmente pelo homem. As argilas são fonnadas a partir da fragmentação das 

rochas como conseqüência direta do intemperismo. Logo, as argilas guardam sua história 

geológica de maneira que as fontes argilosas podem variar amplamente em sua composição 

química elementar. Associando a variabilidade natural das argilas com a interferência 

antrópica na preparação da pasta cerâmica, é esperado que a composição química e 

mineralógica das cerâmicas de um determinado local tenham uma variabilidade menor que 

a variabilidade entre estas composições química e a de objetos cerâmicos provenientes de 

outros locais. Esta úlfima afinnação constitui um postulado denominado de "postulado da 

proveniência" (Bishop et al., 1982). De acordo como este postulado, o estudo da 

composição química elementar pennite determinar a origem do artefato cerâmico e, 

conseqüentemente, podem ser testadas as hipóteses de interações sociais e econômicas 

entre culturas ceramistas. 

Para estudos de proveniência, por meio da composição quimica elementar das 

cerâmicas, têm sido ufilizadas técnicas tais como XRF (Klein et al., 2004), PIXE (Roumié 

et al., 2006; Pappalardo et al., 2003), ICP-MS (Magee et al., 2005; Kennett et al., 2004), 

PIGE (Felicíssimo et al., 2005), etc. Há várias décadas, a AANl tem sido a principal 

3 



técnica para estudo de proveniência de cerâmicas arqueológicas, uma vez que é capaz de 

produzir análise multielementar com limites de detecção ao nível de elementos traços, com 

exatidão e precisão adequadas a este tipo de estudo (Glascock. 2000). Atualmente, tem 

sido intensificada a utilização de outras técnicas analíticas para estudo de materiais 

arqueológicos, tais como PIXE e ICP-MS, as que têm produzido resultados com boa 

qualidade, comparáveis aos produzidos por AANl. 

Com relação à análise mineralógica, os principais trabalhos e técnicas têm sido 

direcionados para o estudo da temperatura de queima da cerâmica e seu processo de 

confecção (Goulart, 2004; Legodi & de Wall, 2007; Spassov & Hus, 2006). As tecnologias 

antigas de manufatura têm sido estudadas, freqüentemente, por meio das técnicas de 

microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura (Felicíssimo, 2001; Goulart, 

2004; Broekmans et al., 2004), e as características da queima, tais como tempo de queima, 

temperatura máxima, taxa de aquecimento e atmosfera da queima, têm sido estudadas, 

principalmente, por DRX, EPR, SEM e espectroscopia Mõssbauer (Wagner & Kyek, 2004; 

Hausler, 2004; Froh, 2004; Felicíssimo et al., 2004c). Todas essas técnicas buscam a 

caracterização das alterações microestruturais sofridas pela pasta cerâmica durante a 

queima, as quais resultam em mudanças da mineralogia do material (Dooryhee et al., 2006; 

Pavia, 2006; Chen, 2006). 

No Brasil a inserção da Física e da Química na análise de materiais de origem 

arqueológica ocorreu, juntamente, com o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas. 

Um dos primeiros trabalhos foi desenvolvido na década de 60, por Watanabe, realizando 

datações por termoluminescência de fragmentos cerâmicos de vasos e urnas funerárias, 

encontradas no interior do estado de São Paulo (Belisário, 2003). Por um longo período, os 

estudos arqueométricos no país restringiram-se às datações. A partir da década de 90 

diversos laboratórios têm desenvolvido projetos aplicados ao estudo da composição 

química e mineralógica de diversos materiais de origem arqueológica e de objetos de arte. 

Atualmente, várias técnicas analíticas estão disponíveis para esse tipo de estudo, tais como 

análise por afivação com nêutrons (Munita et al., 2006; Munita et al., 2004; Munita et al., 

2001a; Munita et al, 2000; Santos et al., 2006), fluorescência de raios-X (Silva et al., 2005; 

Silva et al, 2002), difratometria de raios-X (Goulart et al., 2006; Goulart et al., 2005), XPS 

(Felicíssimo et al., 2004a), espectroscopia Raman (Faria et al., 2004; Faria et al., 2003), 

microscopia eletrônica de van^edura (Felicíssimo et al., 2004b), emissão de raios-X 

induzida por prótons (Rizzutto et al., 2005), ICP-MS (Bona et al., 2005), entre outras 

técnicas. 
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Os principais objetivos das pesquisas arqueométricas, realizadas no Brasil, têm 

sido direcionados para estudos de proveniência (Munita et al., 2006; Felicíssimo, 2005), 

identificação de pigmentos (Calza et al., 2005), datações (Baffa et al., 2006; Sastry et a l . 

2004; Tatumi et al., 1998; ), estudos para conservação de obras de arte (Neiva et al., 2006; 

Hernandez et al., 2004), etc. 

Tendo em vista o crescente avanço das técnicas analíticas multielementares nos 

estudos arqueométricos, a quantidade de dados gerados em estudos composicionais tem 

aumentado significativamente. A AANl, por exemplo, é capaz de detenninar mais de 30 

elementos químicos, com precisão necessária para estudos de proveniência. A 

interpretação dos resultados obtidos por meio das técnicas analíticas modernas, faz-se 

necessário o uso de métodos estatísticos cada vez mais sofisticados, tais como as técnicas 

estatísticas multivariadas. Estas técnicas, de uma fonna geral, consideram que cada 

amostra analisada pode ser representada como um ponto no espaço multidimensional, 

onde, cada dimensão desse hiperespaço corresponde a eixos detenninados pelas 

composições químicas das amostras. Com objetivo de agrupar as amostras, confonne suas 

similaridades químicas, devem ser localizadas nuvens de pontos de acordo com algum 

critério estatístico. Para esse fim, diversos métodos têm sido ufilizados, tais como análise 

de componentes principais (PCA), análise discriminante (DA), análise de conglomerados 

(CA) e diversos filtros baseados na distância Mahalanobis (Mommsen, 2001; Ma et al, 

2000; Baxter, 1994). 

Cada método estatísfico utílizado para interpretação dos dados composicionais, 

apresentam vantagens e desvantagens em relação ao tipo de padronização, aos valores 

perdidos e às amostras aberrantes. Para contornar as dificuldades enfrentadas durante os 

processos de agrupamentos das amostras é de extrema importância uma análise 

exploratória dos dados, de forma que o método escolhido para agrupamento seja robusto. 

Outra parte importante dos estudos arqueométricos das cerâmicas está 

relacionada à cronologia. Da mesma forma que as caracterizações química e mineralógica, 

as técnicas de datação têm papel de destaque nos estudos arqueológicos, pois pennitem a 

localização temporal do material em estudo. Atualmente, diversas técnicas têm sido 

empregadas com esse objetivo, utilizando-se da diversidade das materiais encontrados. 

Entre as técnicas de datação é reconhecida a importância da datação por carbono-14 

(Santos et al.. 1999). Entretanto, quando não é possível a coleta de material orgânico, ou 

altemafivamente à técnica de datação por carbono-14, têm sido aplicadas técnicas de 

datação para materiais inorgânicos. Uma das técnicas mais utilizadas com esse propósito é 
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a técnica de datação por termoluminescência (Aitken, 1985). A capitalização do potencial 

destas técnicas de datação, associadas com as técnicas de caracterização química e 

mineralógica tem pennitido o estabelecimento dos horizontes temporais e espaciais das 

diversas culturas ceramistas (Borone et al., 2002; Bertelle et al., 2000; Nícoli, 2000). 

Uma vez que o estudo de cerâmicas arqueológicas é essencial no processo de 

reconstrução da pré-história humana, especialmente para o estabelecimento das relações 

culturais entre as comunidades, diversas pesquisas referentes aos grupos ceramistas têm 

sido realizadas no Nordeste do Brasil (Martin, 2005; Martin, 1998; Luna, 2005; Carvalho 

& Queiroz, 2005; Vergne & Fagundes, 2004; Vergne et a l , 2002; Guidon et al., 2002; 

Lage & Moraes, 2005). Estes estudos têm como objetivo a remontagem de um quadro que 

possibilite a compreensão da dinâmica de ocupação da região no passado, bem como 

entender os modos de vida das comunidades, as relações entre os grupos pré-históricos que 

habitaram a região e seu desenvolvimento tecnológico. 

Neste contexto, diversos estudos foram e estão sendo realizados na região 

Nordeste, principalmente, em virtude da construção de obras de engenharia, o que obriga 

às instituições a realizarem trabalhos de salvamento arqueológico. Um dos principais 

projetos de salvamento arqueológico, recentemente realizado no Nordeste, foi o Projeto 

Arqueológico de Xingó - PAX, o qual foi motivado pela construção da última barragem no 

rio São Francisco, para formação do lago da hidrelétrica de Xingó, localizada entre os 

estados de Sergipe e Alagoas. Esse projeto pennitiu a localização de 56 sítios 

arqueológicos e o resgate de uma expressiva quantidade de vestígios cerâmicos, líticos, da 

fauna e da flora, assim como diversos esqueletos humanos (Vergne, 1998). 

Frente à riqueza arqueológica dos achados de Xingó, diversos trabalhos têm 

sido executados na região com o propósito de compreender a ocupação da área (Luna, 

2001; Luna, 2006; Santos et al., 2006; Santos, 2002; Vergne & Fagundes, 2006; Vieira 

Júnior & Palmeira; 2006; Silva, 2005; Dantas, 2005). Segundo Luna (2001), essas 

pesquisas arqueológicas no Baixo São Francisco apresentam grandes lacunas a serem 

preenchidas, de forma que possibilite uma compreensão, mais geral, a respeito da pré-

história do Nordeste brasileiro. Assim, o estudo dos vestígios coletados na região de 

Xingó, durante o PAX, tem dado uma contribuição importante para o preenchimento destas 

lacunas. Os estudos a respeito do Sítio Justino, por exemplo, tem fornecido informações 

valiosas em relação à ocupação do Baixo São Francisco, visto a quantidade e 

complexidade do material resgatado. Nesse sítio foi resgatada uma quantidade apreciável 



de vestígios cerâmicos associados cora enteiramentos, pois coiTesponde a uma das maiores 

necrópoles indígenas escavadas no Brasil. 

O conjunto cerâmico de Xingó tem grande expressão, pois corresponde a um 

dos maiores acervos de cerâmicas arqueológicas associadas a sítios de enteiTamento do 

Nordeste. As datações realizadas, juntamente com as análises técnicas das cerâmicas, 

sugerem que os grupos que habitaram a região de Xingó são anteriores à expansão dos 

grupos ceramistas Tupiguarani e Aratu naquela região. Esta inferencia indica que, 

provavelmente, diversos grupos ceramistas que habitaram a região de Xingó são oriundos 

de uma cultura arqueológica ainda não determinada (Luna, 2001). 

Sob uma perspectiva arqueométrica, neste trabalho foram estudados vestígios 

cerâmicos provenientes de seis sítios arqueológicos de Xingó (Justino, Curituba, São José, 

Saco da Onça, Porto Belo e Vitória Regia), localizados em Sergipe, Nordeste. Uma 

abordagem integral, associada com o método de datação por termoluminescência, 

praticamente inédita no Nordeste, foi aplicado ao estudo destes vestígios cerâmico visando 

contribuir e testar algumas hipóteses relacionadas à ocupação da região, bem como estudar 

sua dinâmica neste espaço, sua localização temporal em relação a outras comunidades 

ceramistas no Nordeste e o grau de desenvolvimento tecnológico das comunidades antigas 

que habitaram esta região. 



2. OBJETIVOS 

As hipóteses de penetração, ocupação antiga e dinâmica do homem na área de 

Xingó, localizada no estado de Sergipe ainda são desconhecidas. Diversos estudos têm sido 

realizados com objetivo de montar um quadro que possibilite verificar estas hipóteses, tais 

como estudos antropológicos, sociológicos, iconogi-áficos, paleopatológicos, geológicos, 

estudos da cultura material, entre outros. Assim, este trabalho, tem o objetivo geral de 

contribuir no resgate da cultura dos povos que habitaram a região de Xingó por meio de 

uma abordagem arqueométrica integral à cerâmica. Estes vestígios cerâmicos foram 

coletados durante escavações realizadas no período correspondente ao resgate 

arqueológico, em um período que antecedeu a inundação do lago que constituiría a 

Hidrelétrica de Xingó. Desta forma, este trabalho possui os seguintes objetivos específicos: 

1. Determinar a composição química elementar e mineralógica dos fragmentos cerâmicos 

e argilas de seis sítios arqueológicos da região de Xingó (Justino, Saco da Onça, Curituba, 

São José, Porto Belo e Vitóría Régia), no vale do Baixo São Francisco, para determinação 

da orígem da matéria - príma e inferência sobre a interação sócio-cultural e econômica 

entre os grupos que habitaram essa região; 

2. Identificar os argilominerais e materiais denominados de "temperos" presentes nas 

peças cerâmicas analisadas por difratometria de raios - X, para estimar a temperatura de 

queima e a tecnologia de manufatura; 

3. Estabelecer a contemporaneidade, por meio de datação tennoluminescente, entre os 

grupos ceramistas que habitaram a região no passado e, entre estas comunidades e outras 

comunidades ceramistas da região; 

4. Aplicar técnicas estatísticas muUivariadas para interpretação de dados: análise de 

agrupamento, análise de componentes príncipais, análise discriminante, agrupamento por 

meio de filtros baseados na distância Mahalanobis modificada, detecção de amostras 



aberrantes por meio da utilização da distância Mahalanobis clássica e da distância 

Mahalanobis robusta e estabelecimento de técnica de seleção de variáveis por meio da 

técnica de analises discriminante do tipo "forward Stepwise discriminanf. 



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Pesquisas realizadas no Nordeste brasileiro 

Apesar das pesquisas arqueológicas científicas no Brasil terem seu início por 

volta dos anos 40 e 50 nas regiões Sul, Sudeste e Amazônia brasileira, estas pesquisas 

iniciaram-se no Nordeste, de maneira sistemática, na década de 60, principalmente, em 

virtude do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas - PRONAPA (Martin, 1996). 

As pesquisas arqueológicas realizadas nas regiões Sul e Sudeste se concentraram nas 

questões relacionadas às origens e à antiguidade do homem americano, a origem e 

cronologia dos grupos pré-históricos dos sambaquis, à produção de cerâmicas em sítios de 

origem Tupi-Guarani, enquanto que na Amazônia brasileira, os estudos focalizaram-se na 

origem e dispersão da cerâmica, sobretudo as cerâmicas marajoaras. No entanto, no 

Nordeste, até a década de 60, período que antecede ao PRONAPA, não havia uma 

preocupação científica com o estudo dos achados arqueológicos da região. Dessa forma, as 

primeiras informações arqueológicas sobre as populações pré-históricas do Nordeste, assim 

como em todo o país, são produtos de achados fortuitos ou de salvamentos superficiais, os 

quais foram publicados em jornais ou em revistas não especializadas. 

Verifica-se que no Nordeste do Brasil, distintamente das regiões Sul, Sudeste e 

Amazônia, a maior parte das pesquisas arqueológicas estiverem relacionadas, inicialmente, 

às pinturas e gravuras rupestres, as que foram identificadas desde a chegada dos 

portugueses no território brasileiro. Embora os primeiros registros arqueológicos tenham 

sido interpretados de forma incipiente, têm fornecido subsídios para localização de novos 

sítios arqueológicos e de pesquisas na região (Oliveira, 2001). Pode-se citar, como 

exemplo desta afirmação, as informações referentes aos grafismos rupestres relatados por 

José Azevedo Dantas, em Indícios de uma civilização anliqüíssima, sobre a região do 

Serindó, nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte (Oliveira, 2001). 

Com o desenvolvimento das pesquisas arqueológicas no Nordeste, em virtude 

da implantação do PRONAPA, somente Bahia e Rio Grandes do Norte tiveram 

representantes, e as investigações concentravam-se em algumas áreas restritas (Vergne, 

1998). Neste período foram identificadas várias Tradições ceramistas regionais baseadas, 
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principalmente, nos atributos técnicos, sem, porém ficarem claras as características socio

económicas dos autores dessa cerâmica e sua filiação étnica. Como conseqüência direta 

desses estudos localizados, foram definidas as tradições ceramistas Tupiguarani e Aratu, 

amplamente dispersas na região. Praticamente todas as cerâmicas encontradas em sitios 

arqueológicos no Nordeste eram quase que, de fonna automática, relacionadas a uma 

dessas tradições, situação que perdurou por muitos anos. Segundo Martin (2000), essas 

divisões estão atualmente sendo contestadas e admite-se a existência de grupos ceramistas 

independentes, não filiados a nenhuma dessas duas tradições, com cerâmicas locais que 

devem ser estudadas a partir dos seus atributos técnicos e utilitários, sem filiações 

apriorísticas. 

A tradição ceramista Tupiguarani, representada por diversas fases, foi 

identificada, inicialmente, em sítios arqueológicos ao longo da costa e da zona da Mata 

Atlântica do Nordeste. Posteriormente, com a intensificação das pesquisas arqueológicas 

no Nordeste Brasileiro, verificou-se a presença dessa tradição em áreas de caatingas. 

Acredita-se que a tradição Tupiguarani teve seu início e consolidação em torno de 500 AD, 

seguindo por vários períodos até os dias atuais (Vergne, 1998). Embora seja uma tradição 

amplamente estudada, poucos sítios foram escavados no Nordeste e há pouca publicação a 

respeito desses trabalhos de campo. 

A tradição Aratu é outra tradição amplamente estabelecida no Nordeste, a qual 

é caracterizada não somente pela localização de um tipo de cerâmica, mas também por 

tratar-se de uma cultura de agricultores ceramistas. Apesar das poucas datações dessa 

tradição, sugere-se que a cronologia da mesma situa-se entre 870 a 1360 AD. Tem sido 

apontado na literatura que a influência dessa tradição no Nordeste se estende ao longo da 

costa, desde o estado de Sergipe até o Espírito Santo, e no interior da Bahia até a região do 

rio Grande (Vergne, 1998). 

Embora as tradições Tupiguarani e Aratu estejam amplamente disseminadas no 

Nordeste, tem sido observada a presença de diversos sítios arqueológicos com tipos de 

cerâmicas disfintas e, portanto, há necessidade de estudos arqueológicos mais extensos 

para possibilitar a fonnação de um quadro de caracterização geral dos grupos ceramistas da 

região. Observando-se as cronologias presentes nos diversos estudos arqueológicos 

realizados no Nordeste, por exemplo, pode-se constatar que a presença de gmpos 

ceramistas na região é mais antiga que as tradições ceramistas estabelecidas, tratando-se, 

portanto, de grupos ceramistas independentes, os quais requerem pesquisas adicionais para 

inseri-los em todo o contexto arqueológico regional. 
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Diante dessa necessidade de expansão das pesquisas arqueológicas no Nordeste, 

desde da década de 70, esses trabalhos vêm sendo intensificados, com a criação de novos 

grupos de pesquisas e instituições, os que têm desenvolvido suas atividades em diversas 

áreas da região (Oliveira, 2001). Na atualidade, essas instituições, a exemplo da Fundação 

do Museu do Homem Americano (FUNDAHAM) e do Museu de Arqueologia de Xingó 

(MAX), têm mudado o panorama da Arqueologia nordestina com a execução de extensos 

projetos de escavações arqueológicas e publicando os resultados das pesquisas em 

periódicos especializados. Em especial, as pesquisas arqueológicas nos sítios de Xingó têm 

oferecido novos dados para o entendimento da ocupação humana pré-histórica da região do 

vale do rio São Francisco, como será descrito a seguir. 

3.2. Comentários sobre as pesquisas arqueológicas de Xingó 

Os primeiros registros referentes às pesquisas arqueológicas em Xingó datam 

de 1985, quando um grupo fomiado por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) desenvolveu um projeto cujo objetivo era localizar e mapear sítios arqueológicos às 

margens do rio São Francisco (Vergne, 1998). Nessa ocasião, a equipe encontrou e 

catalogou quatro sítios gráficos no município de Canindé do São Francisco (SE). Esses 

achados tiveram conseqüências futuras, a partir do momento que a Companhia Hidro 

elétrica do São Francisco (CHESF) decidira construir uma nova unidade hidrelétrica no rio 

São Francisco, na região de Xingó (Figura 3.1), visto que o lago inundaria sítios 

arqueológicos já identificados e outros a serem descobertos. Dessa forma, com base na lei 

3.924, de 21 de junho de 1961, a qual estabelece a obrigatoriedade do salvamento 

arqueológico em áreas a serem descaracterizadas por obras de engenharia, em 1988 foi 

firmado um convênio entre a CHESF e UFS com objetivo de realizar os trabalhos de 

salvamento arqueológico da área, inaugurando a sistematização das pesquisas 

arqueológicas na região do Baixo São Francisco (Vergne, 1998). 
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Figura 3.1 - A área estudada corresponde ¿i parte circidada no mapa (noroeste do estado de ,Serg¡pe). 

Durante esse primeiro período do convênio, que se estendeu de 1988 a 1994, o 

Projeto Arqueológico de Xingó (PAX) identificou e sondou 56 sitios arqueológicos na área 

diretamente afetada pela Unidade Hidrelétrica de Xingo (UHE - Xingó) (Figura 3,2), 

sendo 41 assentamentos pré-históricos a céu aberto e 15 sítios de registros rupestres. No 

total foram resgatados mais de 50.000 achados arqueológicos, incluindo artefatos líticos, 

cerâmicos, ósseos, malacológicos, estruturas de fogueiras e esqueletos humanos (Vergne, 

1998) De acordo com as pesquisas arqueológicas realizadas na área, os esqueletos 

humanos estão associados a complexos rituais fijnerários, os quais se referem a 9.000 anos 

de ocupação da região de Xingó (Vergne, 2004). 

tigiira 3.2 - í isto aérea da l.'nidade Hidrelétrica de Xingó (Fonte -^ liiiisrcrio dos transportesi. 

Após esta primeira etapa, um novo convênio foi firmado em 1995, contando 

agora com o apoio da PETROBRAS, visando uma maior compreensão da organização 

social e da vida cotidiana dos grupos humanos pré-históricos estabelecidos em todo o 

Baixo São Francisco e suas interações com esse meio geográfico regional (Vergne, 1998). 

C O E S Ã O mmX- Ct: MUCLCAR/SF-IPEN 
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Esta nova etapa das pesquisas arqueológicas foi estimulada, entre diversos fatores, pela 

riqueza arqueológica existente em Xingó e pelos resultados das pesquisas obtidos na 

primeira etapa do PAX. Nessa fase foram prospectadas áreas dos terraços e ilhas fluviais 

do São Francisco (Figura 3.3), localizados a jusante da UHE de Xingó, permitindo a 

descoberta de 214 novos sitios arqueológicos a jusante da UHE de Xingó, e assinalados 

218 sitios de registros rupestres no plato do "canyon" desse rio em afluentes situados a 

montante da UFE de Xingó. 

Ffguní 3.3 - I 'isto do sitio Jerimum escavado na segunda etapa do FAX (Fonte -MIX). 

Atualmente, diversas pesquisas arqueológicas tem sido realizadas no sentido de 

compreender a dinâmica cultural dos povos pré-históricos de Xingó, bem como entender a 

dinâmica de ocupação da área do Baixo São Francisco, as quais podem contribuir para a 

reconstituição do passado do homem em todo o Nordeste brasileiro (Luna, 2001; Luna, 

2006; Santos et al., 2006; Santos, 2002; Vergne & Fagundes, 2006; Vieira Junior & 

Palmeira, 2006; Silva et al., 2005; Dantas, 2005). Tendo em vista o grande volume de 

material resgatado durante as escavações, será necessário mais tempo para montar um 

quadro mais geral a respeito da presença humana em Xingó. Entretanto, já é possível 

inferir alguns aspectos dos grupos pré-históricos viventes no Baixo São Francisco, tais 

como (Luna, 2006): 

i) as datações por carbono-14 evidenciaram que a área foi explorada por grupos de 

caçadores - coletores e ceramistas em períodos distintos; 
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ii) evidências de ocupação da região por grupos pré-históricos em uma faixa 

cronológica que se estende de 8950 AP a 1280 AP; 

iii) as áreas dos terraços foram utilizadas, preferencialmente, pelos povos pré-

históricos de Xingó, uma vez que as mesmas eram ricas em recursos faunisticos e 

ambientais; 

iv) presença de industrias líticas não filiadas às tradições culturais do Nordeste, a 

exemplo da tradição Itaparica, localizada no Médio São Francisco; 

v) detecção de culturas ceramistas filiadas às tradições Tupiguarani e Aratu, assim 

como outras não associadas a nenhuma tradição cultural já estabelecida; 

vi) identificação de tradição rupestre não filiada às existentes no Nordeste; 

vii) variabilidade nas formas de enterramento humanos e presença de rituais funerários 

altamente complexos; 

viii) localização do sítio arqueológico que apresenta o maior número de esqueletos 

humanos em um único sítio do Nordeste, o que corresponde ao sítio Justino, com cerca de 

196 indivíduos dos sexos masculino e feminino, e de diversas faixas etárias. 

Um ponto de destaque encontrado nas pesquisas arqueológicas de Xingó é que 

a ocupação ceramista na área distribui-se em uma larga faixa cronológica. Logo, os estudos 

sistematizados das cerâmicas dessa região vêm contribuindo decididamente para remontar 

o passado do homem do São Francisco, principalmente, em virtude da associação dessas 

cerâmicas com os enterramentos (Luna, 2001). Portanto, a intensificação dos estudos ao 

material cerâmico de Xingó, por pesquisadores de diversas áreas, inclusive uma 

abordagem arqueométrica, se faz necessária para a reconstituição da pré-história do 

homem no vale sanfranciscano. 

3.3 Área de estudo 

A área de estudo compreende parte do pediplano sertanejo, caracterizado pela 

presença de uma superfície pediplanizada e relevos em colinas e interflúvios tabulares. O 

trabalho de salvamento de Xingó foi desenvolvido ao longo do rio São Francisco, nos 

terraços fluviais, os quais foram inundados com a formação do lago da UHE - Xingó 

(Figura 3.4). Especificamente, a prospecção foi realizada no eixo do rio São Francisco a, 

aproximadamente, 8 km a jusante da cachoeira dos Veados, área situada entre 

37"46'/38"14' de longitude oeste e 9"30'/9"40' de latitude sul, totalizando uma área de 

81,40 km-(Vergne, 1998). 
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Figura 3.4 - .1 figura mostra o enchimento parcial do Sitio Justino (Fonte -AÍAX). 

De acordo com as características geomorfológicas, a área foi dividida em três 

setores conforme a Figura 3.5. Nessa área, ao longo do canal, localizam-se terraços, 

dispostos descontinuamente ao longo do mesmo, e são constituídos basicamente de 60% de 

sedimentos finos (0,125 - 0,0062 mm) e 40% de lama (com predomínio de fração silte e 

com pouca argila). Muito desses terraços foram utilizados pelos homens pré-históricos que 

habitaram a região de Xingó, uma vez que nesses espaços o homem dispunha de recursos 

ambientais para sua sobrevivência. 

O clima da área é do tipo semi-árido mediano, com, aproximadamente oito 

meses de estiagem, perfazendo um precipitação pluviométrica inferior a 500 mm anuais 

(Ab'Saber, 1997). De acordo com essas condições climáticas, a vegetação da região era 

composta, principalmente nas proximidades da calha do rio, de uma caatinga arbustiva -

arbórea, sobre solos arenosos e rasos, com ou sem afloramento rochoso (Figura 3.6). 

Contudo, a ação antrópica sobre o ambiente reduziu, significativamente, essa vegetação, a 

qual esta localizada atualmente em pequenas áreas (Vergne, 1998). 



Bahia Sergipe 

Legenda 

O ^rea Inundada 

0 Sítios estudados 

Figura 3.5 —Mapa de localização dos sítios estudados neste trabalho. 

Figura 3.6 -Alguns aspectos das características geoambiental da área estudada (Fonte -MiX). 

Considerando-se as datações obtidas em diversos estudos arqueológicos 

realizados na área Sanfranciscana (Luna, 2006), sugere-se que a ocupação pré-histórica do 

vale do São Francisco remonta há pelo menos 10000 anos AP. Sugere-se, ainda, que os 

primeiros paleoíndios teriam chegado ao vale a partir do planalto goiano, das cabeceiras do 

alto São Francisco, e dos afluentes que convergem em direção ao São Francisco no 

sudoeste da Bahia. Algumas pesquisas apontam que as ocupações do Alto e Médio São 

Francisco são superiores a 7000 AP, com ocupações muito antigas de grupos de caçadores 

- coletores (Calderon, 1974; Etchevarne, 1991; Martin & Aguiar, 1984), as quais foram 

classificadas conforme o material litico, como pertencentes à tradição Itaparica. Entretanto, 

nessa área os vestigios cerâmicos encontrados datam de, aproximadamente, 2000 AP 
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(Luna, 2006), uma vez que maioria dos sítios estudados trata-se de ocupações não 

ceramistas, ou de ocupações ceramistas recentes, a exemplo das ocupações nas ilhas do 

Médio São Francisco, ocupadas no início da colonização portuguesa no fmal do século 

XVI e início do século XVII (Luna, 2006). 

Tendo em vista que a maioria dos dados referentes às ocupações ceramistas da 

região referem-se, basicamente, às tradições Tupiguarani ou Aratu, as pesquisas 

arqueológicas de Xingó têm fornecido novas perspectivas em relação ao estudo da 

penetração, da ocupação e da adaptação dos grupos ceramistas nas margens do São 

Francisco, uma vez que as cronologias dos sitios ceramistas de Xingó são mais antigas. 

Acredita-se que os grupos Tupiguaranis influenciaram outros grupos, no mínimo em 

relação às técnicas para confecção de cerâmica, e que a ocupação interiorana foi realizada 

no século XVI. Entretanto, as datações das cerâmicas de xingó mostram uma influencia 

mais tardia da cerâmica Tupiguarani, ocorrendo sua presença nas últimas ocupações de 

alguns sítios arqueológicos (Luna, 2001). Em um artigo recente, Luna (2006) propõe que a 

hipótese da tradição Tupiguarani ter influenciado de fonna direta e decisiva na fonnação 

de outras tradições ceramistas no Nordeste do Brasil não tem respaldo no contexto 

arqueológico atual. Nessa mesma publicação, a autora assinala que a prática de 

confeccionar cerâmica é muito mais antiga que as datações da tradição Tupiguarani, e que 

outras tradições ceramistas pré-históricas tiveram seu próprio desenvolvimento na técnica 

da fabricação da cerâmica. 

3.3.1 Considerações sobre a cerâmica pré-histórica de Xingó 

A maior parte dos dados arqueológicos da região do São Francisco, é 

proveniente da realização de projetos de salvamentos arqueológicos efetuados durante a 

construção das barragens das hidrelétricas de Sobradinho (década de 70), Itaparica (década 

de 80) e Xingó (década 90), além de pesquisas anteriores efetuadas por Etchevarne, na 

Gruta do Padre, nos anos 30, e na década de 60 por Calderón. O conhecimento com relação 

às formas de assentamento, a caracterização de sua cultura, bem como os caminhos de 

chegada desses povos à região ainda não estão bem explicados. 

Os estudos realizados nos últimos anos na área de Xingó, no baixo São 

Francisco, vêm auxiliando na reconstituição desse quadro histórico, denotando que os 

grupos ceramistas habitantes desta parte do vale, já tinham um bom conhecimento da 

cerâmica em tomo de quatro mil anos antes do presente. Essas pesquisas vêm dando 
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subsídios para a formulação de novas hipóteses sobre a penetração dos grupos pré-

históricos na região sanfranciscana. 

Dentro deste contexto, o estudo da cerâmica do vale do São Francisco, vai de 

encontro ao que se postulava em relação à chegada de povos ceramistas na região, como 

também das origens étnicas dos mesmos. As cronologías obtidas nos remetem a ocupações 

ceramistas desde 5570 ± 70 (Beta 86744) a 1280 ± 45 (Lyon) anos AP no sitio Justino, e as 

duas datações oriundas do sitio São José II, 3500 ± 110 e 4140 ± 90 AP, colocando esse 

conjunto dentro de um período cronológico fora da suposta influência resultante da 

expansão dos grupos Tupiguarani e Aratu (Vergne, 1998). Essas cronologias sugerem que 

os grupo instalados na área de Xingó tenham penetrado por algum ponto na região do 

Baixo São Francisco e, seguindo o rio, foram se adaptando ás condições ríbeirinhas, onde 

encontraram os meio necessáríos ao seu desenvolvimento. Seriam, portanto, conhecedores 

de técnicas para manufaturas de cerâmicas (Luna, 2005). 

Uma análise comparativa das caracteristicas técnicas das cerâmicas dos sítios 

de Xingó em relação a outras do vale do São Francisco, sobretudo com aquelas localizadas 

em escavações nas zonas dunares do sub-médio São Francisco, pennitiu apontar algumas 

conclusões a respeito da cultura ceramista da área de Xingó, constituindo uma nova cultura 

ceramista ainda não determinada. Entre essas conclusões vale destacar que (Luna, 2005): 

i) a cronologia da cerâmica de Xingó é colocada como uma das mais antigas da região; 

ii) de acordo com perfil técnico, as cerâmicas apresentam uma diversificação em relação 

aos tipos de aditivos e tratamento de superfície; 

iii) os aditivos compostos por cerâmicas trituradas e tratamento de superfícies mais 

elaborados, tais como o brunido e grafitado, aparecem, somente, na última ocupação da 

área de Xingó, indicando, possivelmente, chegada de outras populações ceramistas e/ou 

contatos entre elas; 

iv) em Xingó, não se verifica uma grande variabilidade de formas, e na sua maioria os 

recipientes cerâmicos são destinados ao uso pessoal (Figura 3.7). Dessa forma, os vasos 

para fins de preparo de alimentos e para armazenamento de líquidos são pouco 

representafivos, diferentemente, de outros sítios no São Francisco; 

v) no sítio Justino, em Xingó, verifica-se uma grande variedade nos padrões dos 

enterramentos, que estão relacionados à posição social, sexo e idade do morto (Vergne, 

2004); 

vi) há uma ampla variabilidade de objetos no enxoval funerário que acompanhava alguns 

dos enterramentos no sítio Jusfino. 
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Figura 3.7 — Algiiiiiíis fnniuis cvràniicds Í/O\ siíio.s de Xingó íFonfc -MiXi. 

De acordo com essas conclusões, observam-se algumas similaridades entre 

algumas das características dos vestígios arqueológicos, bem como das suas inter-relações, 

em diversas ocupações de Xingó, quando comparando com outros sítios da região do São 

Francisco. É importante ressaltar, de acordo com as pesquisas já realizadas na área, que 

todas as tradições ceramistas do São Francisco estão representadas nos sítios de Xingó. 

Com relação à ocupação da área, sugere-se que a ocupação ceramista da região de 

Xingó iniciou-se com a fundação da aldeia do Justino (5.570 ± 70 anos AP), e após 1.400 

anos surgiu à aldeia de São José, indicando, provavelmente, o primeiro crescimento 

populacional da região de Xingó. Em seguida, a aldeia Porto belo foi estabelecida, a cerca 

de 1.600 anos depois da aldeia São José e, somente, 1.280 anos AP, do estabelecimento da 

aldeia Porto Belo foram instaladas outras aldeias, a exemplo das aldeias Vitória Regia e 

Curituba. E nesse período que se observa a ampliação das áreas de cultivo. A ampliação 

das pesquisas arqueológicas ao longo do rio São Francisco, por meio de novas abordagens, 
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ampliará a quantidade de dados que, contextualizados, permitirão entender com mais 

precisão a dinâmica de ocupação da região no passado (Luna, 2006). 

3.3.2 Breve descrição dos sitios arqueológicos estudados 

O conjunto cerámico de Xingó tem grande expressão, pois possui um dos 

maiores acervos de cerâmica associados a ritos funerários do Nordeste, que correspondem 

aos sítios arqueológicos Porto Belo 1 e 2, Vitória Regia 1 e 2, Saco da Onça ,Onça, São 

José 1, Justino e Curitiba. No sítio Justino, por exemplo, pode-se acompanhar a evolução 

de todo um contexto arqueológico, relacionado a cerâmicas, durante pelo menos 2000 

anos. Os outros sítios pesquisados nos possibilitam a compreensão da ocupação dos 

espaços (Luna, 2001). 

Considerando-se a importância do ponto de vista arqueológico, a abundância do 

material resgatado e a posição espacial e temporal do sítio, neste trabalho foram estudadas 

cerâmicas resgatadas cm 6 sítios arqueológicos de Xingó (Figura 3.5): Porto Belo (27), 

Saco da Onça (25), Curituba (24), Vitória Regia (50), São José (25) e Justino (94). Além 

do material cerâmico, 4 amostras de argilas, coletadas nas proximidades dos sítios São José 

e Justino, totalizam um universo amostrai de 245 amostras. 

Tendo em vista a vasta amplitude cronológica, a proftmdidade à qual foram 

coletadas as cerâmicas e considerações arqueológicas, as amostra do sítio Justino foram 

subdivididas em quatro classes: Amostras Superficiais (até 40 cm), Justino A (40 - 80 cm), 

Justino B (90 - 140 cm) e Justino C (150 - 280 cm). As amostras do Justino B e C 

correspondem às amostras dos Cemitérios B e C, classificadas por Vergne em sua tese de 

doutorado (Vergne, 2004). 

i) Sítio Porto Belo 1 

Localizado na fazenda Porto Belo, município de Canindé do São Francisco 

(SE), nas coordenadas 8.940.680,010 N e 626.800,381 E, situado num terraço elevado à 

altura de 7,24 m na confluência do rio São Francisco com o riacho Fechado (Lucu). 

Apresenta característica de terraço aluvial, constituída de areia, sei.xos e silte. Neste sítio 

foram encontrados 465 fragmentos cerâmicos, vestígios líticos, restos ósseos e fogueira. 

ii) Sítio Porto Belo 2 

Localizado na fazenda Porto Belo, município de Canindé do São Francisco 

(SE), nas coordenadas 8.941.000,730 N e 626.260,230 E, situado num teiraço elevado à 
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altura de 7,24 m no encontro do rio São Francisco com o riacho Fechado, sendo seu 

sedimento constituido de areia e silte. Neste sítio foram encontrados 411 fragmentos 

cerâmicos, vestígios líticos, restos ósseos, carvão e fogueira. 

iii) Sítio Vitória Regia 1 

Sítio localizado na Fazenda Vitória Regia, município de Canindé de São 

Francisco (SE), nas coordenadas 8.942.160,215 N e 624.280,193 E. Está situado em um 

amplo terraço, elevado à altura de 8,24 m, na confluência do rio São Francisco com o 

riacho Portão, sendo seu sedimento fonnado por areia e silte. Não há registros de datações 

para este sítios. Foram encontrados 1.619 fragmentos de origem cerâmica, além de 

diversos vestígios líticos, ósseos, conchas, fogueiras, carvão, etc. 

iv) Sítio Vitória Regia 2 

Sítio localizado na Fazenda Vitória Regia, município de Canindé de São 

Francisco (SE), nas coordenadas 8.942.000,091 N e 624.720,420 E. Está situado em um 

terraço elevado, à altura de 8,24 m, na confluência do rio São Francisco com o riacho 

Portão. A superfície desse terraço é plana, apresentando-se parcialmente erodida em 

conseqüência da ação das águas pluviais que escorriam das vertentes da serra, sendo seu 

sedimento formado por areia, seixos e silte. Foram encontrados 602 fragmentos de origem 

cerâmica, além de diversos vestígios líticos, ósseos, fogueiras, carvão, etc. 

v) Sítio Saco da Onça 

Localizado na fazenda São Francisco, município de Canindé de São Francisco 

(SE), nas coordenadas 8.941.800,125 N e 625.480,420 E, situado em um terraço recuado e 

elevado, à altura de 5,40 m em relação ao rio São Francisco, fazendo parte de uma única 

formação geológica, formada em dois momentos, e está localizado no terraço mais baixo, 

sendo seu sedimento consfítuído de areia e silte. Foram encontrados 601 fragmentos 

cerâmicos, diversos vesfígios líticos, bem como restos ósseos e blocos. Um ponto 

importante a respeito desse sítio é que o mesmo se trata de um sítio de acampamento. 

vi) Sítio São José 1 

Sítio localizado na fazenda São José, município de Delmiro Golveia (AL), nas 

coordenadas 8.945.600,730 N e 621.000,150 E. Está situado num terraço, elevado à altura 

de 12,57 m, na confluência do rio São Francisco com o riacho Talhado. Foram 
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encontrando-se 437 fragmentos cerâmicos, diversos vestígios líticos, carvão, restos ósseos, 

entre outros vestígios. 

vii) Sítio Justino 

Localizado na fazenda Cabeça de Nego, município de Canindé de São 

Francisco, nas coordenadas 8.938.880,360 N e 627.560,186 E, é considerado a maior 

necrópole indígena escavada no Brasil (Martin, 1996). Ocupa um terraço elevado à altura 

de 6,80 m, na confluência do rio São Francisco com o rio Curituba. Neste sítio fonna 

delimitados 60 níveis no setor 1 e 17 níveis no setor 2, apresentado um grande número de 

peças líticas, cerâmicas (13.862 peças), ossos, esqueletos e fogueiras. Em todo o projeto de 

salvamento arqueológico de Xingó, este sítio é o que apresenta maior número de datações. 

Estas datações que vão de 5.570 AP na fase 30 até 1.280 ±45 AP, as quais foram efetuadas 

por radiocarbono, além destas datações radiocarbonicas há mais algumas datações 

realizadas por termoluminescência. 

De acordo com as análises laboratoriais, adicionadas ás datações absolutas, 

foram identificadas quatro fases de ocupação distintas para os enterramentos. Três dessas 

fases correspondem a grupos de agricultores ceramistas e uma associada a um grupo pré-

histórico de caçadores - coletores. Essas ocupações foram classificadas como cemitérios 

A, B, C e D: Cemitério A (decapagem 04 - 08) ocupado no período 1280 ± 45 - 2530 ± 70 

AP; Cemitério B (decapagem 09 - 14) ocupado no período 2650 ± 150 - 3270 ± 135 AP; 

Cemitério C (decapagem 1 6 - 2 8 ) ocupado no período 4790 ± 80 - 5570 ± 70 AP; e o 

Cemitério D (decapagem 43 - 52) ocupado há aproximadamente 8950 ± 70 AP. 

Segundo Vergne (2004), a análise do sítio Justino permitiu reconhecer que os 

grupos de Xingó praticavam rituais funerários em áreas previamente estabelecidas, sendo 

que para cada individuo era escolhido uma modalidade e um tipo de complemento 

mortuário com finalidade simbólica de definir a estrutura social do grupo (Figura 3.8). Na 

Tese de doutorado, Vergne (2004) apontou a categorização de hierarquias sociais, 

distinção de gêneros e idades nos tipo de enterramentos dos cemitérios A, B e C. sobretudo 

no B. Sendo que o Cemitério D não foi possível observar distinções visíveis, pelo menos 

de acordo com a análise dos vestígios materiais associados aos enterramentos. 
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Figura 3.8 -Aigtins rrfxis de enterramento do Justino (acima) e adornos encontrados juntos ao esqueleto 
(Fonte -MiX). 

Vergne (2004) ainda aponta que no Cemitério C as associações entre os 

vestígios e os enterramentos trazem características de grupos de caçadores - coletores em 

transição para uma cultura ceramista, e que no Cemitério B são observadas as maiores 

distinções dos enterramentos conforme gênero, idade e status social. Já no Cemitério A, 

essas distinções é observada com mais nitidez para os indivíduos mais velhos. 

viii) Sítio Curituba I 

Localizado na fazenda Maringá, município de Canindé de São Francisco (SE), 

nas coordenadas 8.938.600,200 N e 628.00,430 E. Ocupa um terraço elevado à altura de 

4,90 m na confluência do rio São Francisco e o riacho Curituba, constituído de areia e silte. 

Foram resgatados 1.582 fragmentos cerâmicos, além de diversos vestígios liticos, ossos de 

fauna, carvão, entre outros. Recentemente, uma análise sobre a cerâmica desse sítio 

mostrou que a técnica de manufatura da cerâmica foi acordelada e que o antiplástico não 

foi adicionado à cerâmica pelo ceramista, uma vez que a matéria-prima da área é composta 

por uma fração significativa de areia, tomando a adição do antiplástico desnecessária 

(Vergne & Fagundes, 2006). 
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3.4 Técnicas analíticas 

Para estudo das cerâmicas dos sitios arqueológicos estudados, foram 

utilizadas as seguintes técnicas analíticas: Análise por ativação com nêutrons instrumental 

(AANl), difratometria de raios-X (DRX) e datação por termoluminescência (TL): 

3.4.1 Análise por ativação com nêutrons 

Os princípios da análise por ativação com nêutrons foram estabelecidos por 

volta de 1936, por Hevesy e Levi, apenas quatro anos após a descoberta dos nêutrons 

(Hevesy & Levi, 1936). Os autores detemiinaram a concentração de disprósio em amostras 

de itrio, por meio da utilização de uma fonte de nêutrons composta de Ra - Be e um 

contador Geiger - MüUer, e identificando o elemento de acordo com sua meia-vida (Baila, 

2005). Tendo em vista a dificuldade de obtenção de fontes de nêutrons de alto fluxo e 

equipamentos para espectrometria gama, o método teve um lento desenvolvimento até os 

anos 40. 

A construção e a rápida distribuição de reatores nucleares de pesquisa após a 

Segunda Gueira Mundial foram os propulsores do desenvolvimento da análise por ativação 

com nêutrons. Até a década de 50, a separação radioquímica, assim como os contadores 

Geiger ou proporcionais, foram essenciais para a aplicação da técnica. Entretanto, o 

desenvolvimento dos detectores de cintilação em 1950, acoplado com o aparecimento dos 

analisadores de alta resolução, e a revolução da eletrônica estabeleceram as bases para o 

progresso da espectrometria gama e, portanto, da análise por ativação neutrónica. 

No início dos anos 60, foram construídos os detectores semicondutores 

compostos de Ge dopados com Li, o que resultou na melhoria na resolução na análise, em 

cerca de 30 vezes, em relação ao que era possível por meio da utilização dos detectores de 

Nal(Tl). Por volta de 1970, já estavam disponíveis, comercialmente, detectores de Ge(Li) 

com 1000 cm^ de volume sensível, além de analisadores multicanais de 4096 canais. Neste 

período, o progresso no campo da espectrometria gama fez possível a aplicação da AANl 

para análise multielementar de diversas matrizes. 

Os anos 80 foram marcados pela substituição dos detectores de Ge(Li) pelos 

detectores de gemiânio hipeipuros, pelo desenvolvimento da eletrônica nuclear, pela 

disseminação dos computares pessoais (PC) e pela utilização dos programas 

computacionais para processamento dos espectros, o que resultou em um progresso 

dinâmico constante na análise por ativação com nêutrons (Glascock, 2000). De fato, após 

os anos 70, a análise por ativação passou a ser uma das técnicas mais sensíveis para análise 

COWSSÂO ^^iíXm- rÇ f>:€f;CíA hR.iCLEAR/SP-iPEN 
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química quantitativa multielementar, e, ainda, ocupa uma posição sólida no rol das técnicas 

analíticas mais sensíveis e versáteis para análise de amostras de diversos tipos de matrizes. 

A AANl tem sido utilizada para análise de materiais arqueológicos desde os 

anos 50. Um dos primeiros trabalhos foi desenvolvido por Ambrosimo & Pindrus (1953), o 

qual estava relacionado ao estudo de moedas da coleção do museu do Louvre. Em 1956, 

Oppenheimer sugeriu que o uso de técnicas analíticas nucleares poderia auxiliar na solução 

de questões arqueológicas. Como resultado desta declaração, a qual ocorreu durante um 

congresso em Princeton, diversos projetos de pesquisas foram iniciados no Laboratório 

Nacional de Brookhaven e no Laboratório de Pesquisas Arqueológicas de Oxford. Já em 

1957, Sayre & Dodson (1957), desenvolveu um trabalho relacionado ao estudo de 

cerâmicas mediterrâneas, por meio da utilização da AANl, e concluiu que os resultados 

eram satisfatórios para resolução de questões específicas da Arqueologia, assim como tinha 

sido proposto por R. Oppenheimer. 

As primeiras aplicações da análise por ativação com nêutrons na 

Arqueometria foram, inicialmente, de natureza metodológica. Mas, em virtude do 

desenvolvimento da instrumentação científica, o número de elementos determinados com 

boa precisão aumentou consideravelmente. Por mais de duas décadas, os dois principais 

laboratórios envolvidos nas aplicações da INAA no estudo de material arqueológicos 

foram os laboratórios "Brookhaven laboratory" e "Lawrence Berkeley laboratory". 

Todavia, um trabalho que marcou o período inicial da AANl, tanto experimental como 

teórico no estudo de cerâmicas arqueológicas, foi desenvolvido por Pennan & Asaro 

(1969). Nesse trabalho foi desenvolvido o procedimento analítico para detenuinação de 

vários elementos com desvio padrão relativo menor que 1 %. Os autores assinalaram que a 

exatidão da análise é menos importante que a precisão nos estudos composicionais de 

cerâmicas. Na atualidade, os laboratórios especializados em estudos de proveniência 

cerâmica, por meio da composição química determinada por AANl, contam com 

procedimentos similares àqueles estabelecidos no trabalho de Perman e Asaro (1969). 

Por, pelo menos duas décadas, pode ser mencionado que o método analítico 

padrão para detenninação multielementar da composição química das cerâmicas 

arqueológicas, ao nível de ppm, foi a AANl. Mesmo com as dificuldades resultantes do 

declínio da aceitação da energia nuclear, a análise por ativação com nêutrons é uma das 

técnicas mais utilizadas em estudos composicionais, juntamente com as técnicas PIXE e 

I C P - M S . 
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No Brasil, a aplicação da análise por ativação com nêutrons ao estudo de 

materiais de origem arqueológica tem sido praticada, basicamente, por dois grupos de 

pesquisa, um estabelecido no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN 

(Belo Horizonte - MG) e outro no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN. 

Desde o fim da década de 90, o grupo de Arqueometria do IPEN, um dos grupos mais 

ativo no Brasil na aplicação da INAA na Arqueologia, tem desenvolvido projetos de 

pesquisa voltados ao estudo de proveniência de cerâmicas arqueológicas. Este grupo tem 

analisado cerâmicas de diversas regiões, tais como cerâmicas Marajoaras e cerâmicas do 

Amazonas, e tem liderado diversas pesquisas relacionadas à interpretação de dados em 

Arqueometria (Munita et al., 2006; Munita et al., 2004; Munita et al., 2001a). 

A principal reação nuclear envolvida com a técnica da análise por ativação 

com nêutrons é denominada de captura radiativa de nêutrons (Figura 3.9) Esta reação tem 

origem na interação do neutrón com um núcleo alvo, por meio de uma colisão inelástica ou 

captura, resultando na formação de um núcleo composto em um estado excitado. Na 

maioria dos casos, esta nova configuração resulta em um nuclídeo radiativo com emissão 

de raios gamas característicos, com taxa de decaimento governada pela meia - vida (Ti7) 

própria do nuclideo (IAEA-TECDOC-564, 1990). A identificação e quantificação das 

concentrações elementares são realizadas através de espectroscopia gama, a qual utiliza a 

energia e intensidade da radiação emitida para identificar o elemento e sua concentração. 

Rilos gamac prontos Partícula beta 

Núcito alvo 

Niutron 
Incidente 

Núcleo estivei 

Núcleo composto 
excitado Radiaçto gama 

característica 

Figura 3.9 — Representação dos fetumienos envolvidos lui ativação de um núcleo. 

A determinação das concentrações elementares das amostras analisadas pode 

ser realizada por meio da medida direta das energias e intensidades da radiação emitida 

(método absoluto), ou por comparação com um material cuja composição química 

elementar é conhecida previamente (método relativo). No primeiro caso o método é 
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denominado de método absoluto e no segundo caso o método é chamado de método 

relativo. 

Pode ser mostrado que a atividade radiativa (A, ) de uma amostra que foi 

exposta a um fluxo de nêutrons, e sofreu capturas radiativas, é dada pela Equação 3.1 

(Kuleff & Djingova, 1990; Alamin & Spyrou, 1997) 

\ = ^ Í o ^ { [ l - e x p ( A t ) ] e x p K , t , ) } , (3.1) 

onde. 

No é o número de Avogadro 

(p é o fluxo de nêutrons 

a é a seção de choque para captura radiativa 

O é fração isotópica do elemento 

m é a massa da amostra 

M é a massa atômica do elemento a ser detenninado 

Ãg éa constante de decaimento do elemento 

tc o tempo de resfriamento 

Por meio da Equação 3.1 podemos determinar a massa (m) de um dado 

elemento contido na amostra. Neste caso, a sensibilidade e precisão da detenninação irão 

depender da energia da radiação detectada e das condições da medida. No método absoluto 

de análise por ativação é necessário determinar a atividade absoluta da amostra, sendo, 

assim, extremamente sensível à eficiência de contagem (geometria, absorção de fótons, 

espalhamentos, tempo morto, etc.) (Alamin & Spyrou, 1997). 

O método relativo de análise por ativação é baseado na comparação da 

afividade da amostra em estudo (AX), a qual é proporcional a área do pico correspondente, 

com a atividade de um material cuja concentração elementar é conhecida, denominado de 

padrão (AP). A amostra e padrão são irradiados (afivados) em condições bastante próximas 

e de forma simultânea. Neste método o padrão deve ser colocado o mais próximo possível 

da amostra para evitar erros devido à heterogeneidade do fluxo de nêutrons. Da mesma 

forma, as medidas das atividades devem ser realizada em condições idênticas para que a 

precisão do método não seja afetada (Baila, et al., 2004). 
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A concentração de um elemento numa amostra pode ser determinada por meio 

da equação 

/ A \ ' ' • ( I , - ' , . ) 

(AtvCJe 
C = ' " " (3.2) 

onde, 

Cx - concentração do elemento na amostra 

Cp - concentração do elemento no padrão 

Ax - atividade da amostra 

Ap - Atividade do padrão 

ma - massa da amostra 

mp - massa do padrão 

À, - constante de decaimento do elemento 

(ta - tp) tempo de resfriamento 

Pode-se observar a partir da Equação 3.2 que todos os parâmetros que podem influenciar 

nas atividades do material em estudo e padrão se cancelam, tornando a análise 

independente destes fatores. 

Apesar de que a aplicação do método relativo toma a determinação das 

concentrações elementares mais precisas, deve ser ressaltado que os procedimentos 

envolvidos nas análises multielementares apresentam algumas dificuldades (Heydom, 

1990). Estas dificuldades podem ser contomadas, parcialmente, através do uso de padrões 

multielementares, sintéticos e padrões de materiais de referência. Padrões multielementares 

devem conter, de preferência, todos os elementos a serem detenninados, em quantidades 

conhecidas. Na atualidade, há disponibilidade de padrões multielementares homogêneos e 

confiáveis para análise por ativação com nêutrons (Suzuki & Hirai, 1992). 

3.4.2 Difratometria de raios-X 

Após a descoberta dos raios - X no final do século XIX. por Röntgen, 

observaram-se, rapidamente, as potencialidades da sua aplicação em diversos campos do 

conhecimento (Cullity, 1978). As primeiras e principais aplicações dos raios -X estiveram 

relacionadas à geração de imagens (radiografia), e, mais tarde, no setor industrial. 

As tecnologias ligadas à aplicação dos raios - X diftindiram-se rapidamente e, 

já no ano de 1912, o físico Max Von Laue observando que o comprimento de onda dessa 
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Observa-se que as ondas espalhadas, coerentemente, interferem-se 

construtivamente, dando origem a regiões de máxima intensidade, se é obedecida a Lei de 

Bragg (Figura 3.10), a qual pode ser expressa matematicamente como: 

nÃ = 2.d.sen9 

onde, 

X - comprimento de onda dos raios - X; 

d - distância interplanar; 

O - ângulo de incidência. 

(3.3) 

Os raios - X que satisfazem à condição de Bragg darão origem aos picos característicos 

das figuras de difração, os quais são úteis para determinação das estruturas cristalinas, 

visto que cada estrutura cristalográfica apresenta padrões distintos, permitindo que a 

espécie cristalina (mineral, "temperos", etc) sejam identificada. 

Figura 3.1(1 -As liiiJias liorizonlais represciifani os planos cristalinos 

3.4.3 Datação por termoluminescência 

A termoluminescência é caracterizada pela emissão de luz a partir de um 

material semicondutor ou isolante aquecido, quando é submetido, previamente, à radiação 

ionizante, armazenando a energia da radiação incidente. 

Uni dos primeiro relatos, de caráter cienriflco, do fenômeno da 

termoluminescência (TL) foi apresentado, em 1663, por Robert Boyle, após observar uma 

"emissão estranha de luz" transitória, quando um cristal de diamante era submetido a um 

processo de aquecimento. Contudo, até 1940, ano em que foi obtida a fotomultiplicadora, o 

fenômeno da TL era utilizado, apenas, como ferramenta na identificação de minerais, A 

partir de 1950, a TL passou a ser usada para realizar medidas da exposição à radiação 
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nuclear, além de outras aplicações (Daniel et al., 1953). Randall e Wilkins, 1945, 

estudaram o mecanismo envolvido com a TL, e fomiularam um modelo teórico para a 

curva de emissão (Randal & Wilkins, 1945). 

A possibilidade do uso da TL para datação arqueológica e geológica foi 

sugerida por Daniels et al. (1953) e, em 1960, Kennedy e Knopf já relataram os resultados 

de datação por TL de amostras arqueológicas e de lava (Kennedy & Knopff, 1960). 

Grõgler et al. (1960) levantou a possibilidade de usar a TL para datação de cerâmicas. 

Em 1961, os trabalhos de datação de amostras geológicas por 

termoluminescência, tomou um grande pulso com os trabalhos de Johnson (Aitken; 1985), 

datando rochas presentes nas proximidades da intrusão da lava, a fim de detenninar a 

época em que a mesma flui pela região. Porém, nesta época, os pesquisadores encontravam 

diversas dificuldades na utilização da tennoluminescência para datação arqueológica e 

geológica, pois a quantidade de impurezas presentes nas amostras já era um fato bastante 

conhecido, mas não havia sido feito um estudo do papel das impurezas na TL. 

Posteriormente, com o estudo do mecanismo e do efeito das impurezas na TL 

(Medlin, 1968), a termoluminescência passou a ser utilizada para datação arqueológica em 

diversos laboratórios (Aitken et ai., 1964; Aitken et al., 1968; Ichkawa, 1965; Mazess & 

Zimmerman, 1966; Ralph & Han, 1966; Mejdahl, 1969). Atualmente, existem mais de 40 

laboratórios envolvidos na aplicação da termoluminescência em datação arqueológica e 

geológica, ou na realização de testes de autenticidade de vasos cerâmicos. 

Imediatamente, após o início da década de 70, surgiram extensões do uso da 

datação por Termoluminescência para diversos materiais, a exemplo da argila queimada, a 

qual apresentou-se como uma ferramenta para estudos paleontológicos, onde o método do 

carbono 14 apresentava algumas limitações; a calcita para datação de estalagmite e lava 

vulcânica para estudo em geologia, etc.(Tatuini et al., 1986). 

No Brasil, as primeiras datações por TL foram feitas por Szmuk & Watabe, em 

1971, quando dataram vasos cerâmicos e umas fianerárias encontradas no interior do estado 

de São Paulo (Szmuk & Watabe, 1971) e. em seguida, foram realizados diversos trabalhos 

relacionados a vários sítios arqueológico (Miyamoto, 1973; Matsuoka et al., 1984). 

Atualmente, têm sido feitas diversas datações por TL de materiais provenientes de vários 

locais do Brasil, realizadas, principalmente, pelo Laboratório de Vidros da FATEC/SP 

(Tatumi et al., 2006; Tatumi et a l , 2003; Watanabe, et al.. 2005; Watanabe et al., 2003; 

Watanabeet al., 1997). 
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Em Sergipe, o potencial para datação arqueológica foi levantado, após a 

implantação do Laboratório de Caracterização de Materiais, posteriormente, denominado, 

em 1992, Laboratório de Preparação e Caracterização de Materiais (LPCM), no 

Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Com a implantação do 

Projeto Arqueológico de Xingó levantou-se a possibilidade de formação de um grupo de 

datação Arqueológica por TL no LPCM, o qual está em atividade na atualidade (Santos, 

2002; Souza et al., 2006; Oliveira et al., 2006). 

A termoluminescência é o fenômeno caracterizado pela emissão de luz a partir 

de um isolante ou semicondutor quando este é aquecido, porém, esta emissão de luz não 

pode ser conftindida com a emissão de luz de uma substância quando aquecida até a 

incandescência (McKever, 1985). A termoluminescência é a emissão temiicamente 

estimulada de luz seguida, previamente, de absorção de energia a partir das radiações 

ionizantes. 

A emissão tennoluminescente pode ser explicada da seguinte forma: quando a 

radiação ionizante incide sobre o material, transfere elétrons da banda de valência para 

banda de condução, em virtude do efeito fotoelétrico ou Compton. Na tentativa de retomar 

para a banda de valência, uma parte dos elétrons pode ficar retida em níveis de energia 

denominados de armadilhas. Estes níveis de energia presentes no material é um resultado 

dos defeitos na estmtura cristalina do material, tais como impureza substitucionais, 

vacância, entre outros defeitos (Agullo-Lopez et al., 1998). Com a saída do elétron da 

banda de valência, produz-se um buraco que, como o elétron na banda de condução toma-

se móvel, e se não se recombinar com um elétron, pode ser capturado por uma armadilha 

de buracos. Se as profundidades das armadilhas de elétrons ou de buracos forem pequenas, 

o elétron ou buraco aprisionado, tem uma probabilidade considerável de escapar, à 

temperatura ambiente, mas se a profundidade é relativamente gi-ande, a meia-vida da carga 

armadilhada toma-se suficientemente grande para manter a carga presa por um longo 

tempo. Com a excitação térmica, o elétron recebe suficientemente energia para ser 

desarmadilhado. e pode recombinar-se com um buraco annadilhado em um centro de 

recombinação, emitindo luz TL (Figura 3.11). 
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Figura 2).\\- {i) A nuliaçâo iunizank' retini elétrons da banda de valência a qual difundi-se pelo cristal ( 
banda de condução ) até ser armadilhado em T ( armadilhas de elétrons ) , da mesma forma os buracos irão 
difundir-se pela banda de valência, até ficar armadilhado em L (armadilha de buracos ). (ii) A meia-vida 
dos elétrons (buracos) depende da profundidade E das armadilhas. (iii) Quando a amostra é aquecida até 

uma certa tempercUura a qual a vibração térmica é .suficiente para que os elétrons escapem da armadilhas T. 
haverá difusão do elétron até a banda de condução e poderá haver recombinação em um centro de 

luminescência L com emissão de luz TL lApud Aitken. 19H5). 

O princípio básico da datação por termoluminescência está fundamentado no 

fato que a curva da intensidade luminosa em função da temperatura (Figura 3.12) é 

proporcional ao tempo em que esta amostra esteve exposta à radiação ambiente, e por 

conseguinte, a paleodose absorvida pela amostra. Este comportamento é resultado do 

acréscimo da quantidade de radiação absorvida pela amostra, aumentando o número de 

elétrons armadilhados e, conseqüentemente, maior liberação de luz na etapa de 

recombinação. 
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Figura 3.12 - ciinm arbitrarias mostrando que a altura do pico cresce c<mi a idade .Arqueológica da 
amostra. 
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Na datação por TL dos vestígios cerâmicos o zero cronológico corresponde ao 

momento da última queima sofrida pelo artefato cerâmico. Com o aquecimento a energia 

absorvida pelo material até aquele momento é liberada e, a partir desse momento, a peça 

começa a absorver a radiação do ambiente. Assim, os métodos de datação por TL buscam 

detenninar as doses de radiação absorvida pela amostra ao longo dos anos (paleodose) e 

conhecendo-se a taxa à qual o material foi irradiado obtém-se diretamente a idade da 

amostra. A irradiação da amostra no ambiente é um resultado do decaimento espontâneo 

dos radionuclídeos (Th, U e K) presentes no solo e na própria pasta cerâmica. 

Há diversos métodos para determinação da paleodose absorvida pela amostras 

(Aitken, 1985). Os mais conhecidos são os métodos da curva calibração, método da dose 

adicional, método da pré-dose e o método da fototransferência (Aitken, 1985). Os dois 

primeiros métodos são baseados na proporcionalidade entre a intensidade de um pico 

estável com a dose absorvida. Os dois últimos estão relacionados à sensibilização de picos 

em baixas temperaturas, geralmente em 110 °C, que crescem com a dose absorvida. 

Conhecendo-se a paleodose e a taxa de dose, a idade pode ser determinada de acordo com 

a equação 

7 = ^ . (3.4) 
D' 

onde, 

DA é a paleodose 

D ' é a taxa de dose de radiação 

Neste trabalho, utilizou-se o método da dose adicional, com objetivo de obter 

resultados com maiores precisão e exatidão. 

3.5 As argilas e os estudos Arqueométricos 

A principal fonte de matéria-prima para produção de artefatos cerâmicos é a 

argila, que é formada basicamente pelos argilominerais, podendo conter minerais que não 

são argilominerais (calcita, dolomita, quartzo, pirita, etc), matéria orgânica e outras 

impurezas. Por ser constituída basicamente de argilominerais, a argila apresenta: estrutura 

cristalina defmida; diâmetro inferior a 2 )im; boa plasticidade quando umedecida; quando 

seca adquire alta resistência mecânica e possui alta capacidade de trocas catiônicas 

(Santos, 1975). 

A classificação mineralógica das argilas pode ser feita em função das suas 

propriedades estruturais, tais como distância interplanar basal, grau de substituição na 
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camada octaédrica, expansibilidade pela introdução de moléculas polares entre camadas 

basais e o tipo de arranjo ao longo dos eixos cristalográficos, que definem as espécies de 

um mesmo grupo mineralógico Em especial, o grupo das caolinitas é de fijndamental 

importância para a determinação da temperatura de queima dos produtos manufaturados a 

partir das argilas. 

Os argilominerais da caulinita (Figura 3.13) englobam quatro variedades 

politipicas polimórficas, a Nacrita, Diquita, Caulinita e Flaloisita, todos com a fórmula 

Al2SÍ202(OH)4. De acordo com sua gênese, a caulinita pode apresentar ordenações 

estruturais diferentes ao longo do eixo "b" da estrutura triclínica (ou monoclinica), sendo 

baixo o teor de substituintes isomórficos (Gardolinski et al., 2003), sendo eletricamente 

neutra. Os minerais do grupo da caulinita e outros minerais são formados pela 

decomposição de feldspatos por processos geológicos, tendo sericita como intermediário 

(Equação 3.5) (Montes et al., 2002). 

2KAISl303 + 3H20-Al2SÍ205(OH)4 + 4 S Í 0 2 + 2 K O H (3.5) 

Figura 3.13 - Estnitiini da caiilnvla 

Na estrutura da gibbsita os átomos de aluminio estão posicionados nos centros 

dos octaedros e, nos vértices, estão posicionadas as hidroxilas. Somente 2/3 dos octaedros 

são ocupados, com os octaedros ligados pelas arestas, o que caracteriza a caulinita como 

dioctraédrica (Frost, 1997; Grim, 1953). Na estrutura da silica, os átomos de silicio estão 

posicionados nos centros dos tetraedros, nos quais os vértices estão sitiados por átomos de 

oxigênio. Devido à forma como os tetraedros estão coordenados, origina-se um buraco na 

lámela o qual expõe a hidroxila para eventuais reações. Estas intercalações podem ser 

ocupadas, por exemplo, por pequenas moléculas polares, polímeros ou moléculas de água 
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(caulinita hidratada). A ocupação destas intercalações por água é de grande importância no 

processo de manufatura da cerâmica, visto que a presença de água entre os planos toma as 

argilas plásticas. 

Durante o processo de queima da cerâmica os argilominerais apresentam 

transformações múltiplas em suas estmturas cristalinas. A caulinita, por exemplo, perde a 

água adsorvida na superfície dos cristais a temperatura abaixo de 100 °C (desidratação da 

caulinita), e continuando o aquecimento até 518 °C ocorre o processo de desidroxilação da 

matriz (perda de água interbasal), o que transforma a caulinita em metacaulinita (Frost & 

Vassallo, 1996; Okada et al.. Murad & Wagner, 1991). Acima de 800 °C (com pico 970°C 

na curva de DTA) praticamente toda a água é perdida, resultando na nucleação do 

argilomineral denominado de mulita (Rice, 1987). Através do levantamento da composição 

mineralógica por DRX é possível estimar a faixa de temperatura que foi processada a 

queima da cerâmica, tendo em vista a presença ou não de um dado argilomineral. 

A seleção da argila para produção cerâmica requer uma avaliação de sua 

plasticidade para a formação do manufaturado. Em todos os processos de seleção das 

argilas é necessário encontrar um balanço entre o percentual de argila, que fomece a 

plasticidade, e o percentual de inclusões não-plásticas, os quais fomecem importantes 

propriedades mecânicas ao produto fmal. 

A inclusões não-plásticas, denominadas de temperos, podem ser identificadas 

por diversas técnicas de caracterização mineralógica. De acordo com a distribuição dos 

tamanhos dos grãos e suas formas pode ser inferido se estas inclusões foram adicionadas 

intencionalmente ou se são componentes intersticiais da própria matriz argilosa. 

A investigação das composições química e mineralógica dos componentes da 

cerâmica, argilas e temperos, desempenha um papel cmcial para o entendimento das 

culturas que a utilizaram. O conhecimento da organização da produção cerâmica e a 

extensão da especialização da arte são de interesse em estudos Arqueométricos, em parte 

por causa das implicações para produção do excedente para sua comercialização e 

ulfimamente pela origem das formas complexas da organização social e política das 

culturas ceramistas (Tite, 1999). Assim, pode-se afinnar que o estudo da cerâmica é 

revelador da estrutura das comunidades e de suas interações. 
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3.6 Técnicas estatísticas multivariadas utilizadas 

A classificação das amostras analisadas é facilitada quando suas composições 

químicas são estatisticamente distinguíveis de acordo com seus perfis químicos. No estudo 

composicional de cerâmicas arqueológicas, supõe-se que as características da pasta são 

determinadas pelas características químicas das argilas, temperos utilizados para 

manufaturá-las e pelas técnicas de confecção dos artefatos. Uma vez que o comportamento 

químico das rochas que deram origem aos materiais utilizados para fabricação da cerâmica 

é um reflexo dos processos geológicos locais, as abundancias dos elementos são 

correlacionadas com estes processos. Deste modo, a composição química elementar da 

cerâmica tem uma relação particular com o local no qual foi coletada a matéria-prima. 

Durante os últimos anos a aplicação de técnicas multielementares para estudo 

composicional, permitiram a geração de uma enorme quantidade de dados. Logo, para 

estudo multicomposicional da cerâmica tem sido utilizada técnicas estatísticas com o 

propósito de simplificar a estrutura de dados, ordená-los e agrupá-los, investigar a 

dependência entre as variáveis, realizar as predições e executar os testes de hipóteses. 

A formação de grupos estatisticamente significantes das amostras analisadas e a 

avaliação de amostras de origens desconhecidas, para alocação em um dos grupos 

estabelecidos, são objetivos básicos dos estudos composicionais da cerâmica. Para estes 

fins têm sido aplicadas técnicas multivariadas de agrupamento, análise fatorial, análise 

discriminante e análise por componentes principais (Mommsen et al., 1988). 

A aplicação de tais técnicas requer uma base de dados bem comportada em 

relação aos valores aberrantes, aos valores perdidos, às condições de nonnalidade e em 

relação às diferenças entre as magnitudes das variáveis medidas. De acordo com estas 

considerações, antes da aplicação das técnicas multivariadas é necessário um estudo 

sistemático das amostras aben-antes, das condições de nonnalidade e padronização dos 

dados, visando diminuir os ruídos nas interpretações finais dos dados. 

3.6.1 Amostras aberrantes 

As amostras aberrantes, também denominadas amostras atípicas ou "outliers". 

são observações constantes em uma base de dados que diferem significativamente da 

maioria das observações, ou seja, são observações caracterizadas pela sua discrepância 

relafiva às demais. A distância das amostras aberrantes em relação ao centroide das 

observações de um dado grupo, é de fundamental importância para idenfificá-los. 
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Estas amostras discrepantes podem ser geradas por diferentes mecanismos, tais 

como: erros de medição, variabilidade populacional do atributo medido, instrumentos 

defeituosos, entre outros processos. O estudo das amostras aberrantes é importante tendo 

em vista que uma base de dados contaminada com os mesmos pode conduzir a falsas 

estimativas e interpretações equivocadas. Independente de suas causas, o estudo das 

amostras aberrantes é realizado basicamente em três fases: detecção, testes para 

confirmação e desfino final dos mesmas (Beckman & Cook, 1983). 

A identificação de observações discordantes em amostras univariadas é 

relafivamente simples (Grubbs, 1950). Geralmente, por simples inspeção gráfica ou por 

meio de alguns testes específicos (teste de Grubbs, teste de Dickson, etc.) é possível 

confirmar a presença da amostra aberrante. Por outro lado, a identificação de valores 

aberrantes em amostras mulfivariadas é de extrema dificuldade, visto que a inspeção de 

cada variável isolada não é suficiente para idenfificar uma amostra aberrante. 

Na literatura há poucos trabalhos sobre idenfificação de amostras aberrantes em 

amostras que envolvem mais de uma variável. A maioria dos métodos propostos na 

atualidade é subjetiva e resume-se a métodos gráficos, tais como dendograma obtidos por 

análise de conglomerado. Alguns autores propõem que a distância Mahalanobis (Df) é 

eficiente como método de detecção de amostras discrepantes em dados multivariados 

(Baxter, 1999). Considerando uma base de dados com n amostras e p variáveis medidas, a 

distância Mahalanobis é dada por 

D,=^(x,-xjs-ix,-x). (3.6) 

n 

onde S = '^{X¡-X){X. -xy /n-{ , representa a matriz de variância - covariancia 

1=1 

amostrai, X. é a observação de interesse, e Xi éo vetor de média, o qual corresponde ao 

centroide do grupo. 

A identificação de valores discrepantes por meio de Z),' é feita calculando-se 

d / para cada grupo de amostras e efetuando-se teste de hipóteses por meio da comparação 

deste valor com o valor crítico. Na literatura, tem sido sugerido que a detemiinação dos 

valores críficos da distância de Mahalanobis deve ser efetuada por meio da distribuição F, 

especialmente, para amostras de tamanho pequeno (Penny, 1987). Wilks sugeriu que o 

valor crítico para a distância Mahalanobis pode ser calculada por 

P (p-0 '^p:»-p- l ;r . . -n p y ) 

" ( « - P - 1 + PF„„.„.,:„,,) 
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onde, 

neo número de amostras 

p e o número de variáveis 

F é o F da distribuição de Fisher. 

caso seja maior que este valor crítico a amostra é considerada aberrante (Wilks, 1963). 

Apesar da simplicidade do método descrito anteriomiente, o mesmo apresenta 

alguns problemas relacionados à própria determinação da distância de Mahalanobis, 

quando na presença de uma amostra aberrante ou um grupo de amostras aberrantes (Hardir 

& Rocke, 2004). Estes problemas são originados da sensibilidade apresentada pela 

distância Mahalanobis à presença de amostras discrepantes. Este comportamento aparenta 

ser anômalo, uma vez que a distância Mahalanobis deve ser capaz de detectar as amostras 

aberrantes, mas, simultaneamente, esta distância pode ser afetada pela presença de uma 

anomalia amostrai. 

A principal razão da falta de robustez da distância de Mahalanobis diante de 

amostras aberrantes está relacionada à sensibilidade do vetor de média e da matriz de 

covariancia, presentes na Equação 3.6. Uma solução para este problema é obtida por meio 

da utilização de estatísticas robustas. Para obtenção de uma distância de Mahalanobis 

robusta à presença de observações atípicas, X e S na Equação 3.6 devem ser estimadas de 

forma resistentes à influência das observações aberrantes. Na literatura podem ser 

encontrados diversos estimadores robustos para os vetores de média e para a matriz de 

covariancia (Flardir & Rocke, 2004), mas aqueles baseados na subamostragem dos dados, e 

que apresentam menor determinante para a matriz de covariancia (MCD - Minimum 

Covariance Determinant), tem sido, provavelmente, os mais utilizados (Filzmoser et al., 

2005). 

Por definição, os estimadores MCD são determinados de forma que o 

subconjunto das obsei-vações escolhido, de tamanho h, minimize o determinante da matriz 

de covariancia amostrai, calculados a partir das h amostras. Os esfimadores de tendência 

central e dispersão são os vetores de média e matriz de covariancia desses h pontos, 

considerando que o estimadores de dispersão é proporcional a sua matriz de covariancia. A 

escolha do tamanho h do subconjunto dos dados para estimativa de Xe 5 , baseado no 

MCD, deve ser obfida de acordo com o compromisso entre a robustez e a eficiência da 
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estimativa. Na literatura, tem sido apontado que h a 0,75// , onde neo tamanho da 

amostra, pode ser empregado com este compromisso (Filzmoser et al., 2005). 

De uma fomia geral, os estimadores MCD correspondem aos vetores de média 

{X*) e matriz de covariancia (S*) baseados na subamostragem de tamanho h (h< n) 

(Filzmoser et al., 2005). Matematicamente, podemos expressá-los como MCD = {X\Sj), 

onde 

J = conjunto de h pontos: S* < S ¡ V conjunto K, |K| = h | , tal que (3.8) 

1 V - 1 
K=jY.^> e S'^=Y£^X,-X]){X,-X]y. (3.9) 

Ñas expressões acima, o valor de h determina a robustez dos estimadores, h ~ 0J5n é a 

fração do número de amostras, que quando excedida, deixa os estimadores, 

completamente, enviesados. 

Usando-se os estimadores obtidos por meio das Equações 3.9, é possível a 

determinação das distâncias de Mahalanobis robustas, as quais apresentam uma 

distribuição, aproximadamente, x' (Filzmoser et al., 2005). Amostras com mesmas 

distâncias de Mahalanobis robustas em relação ao centroide do grupo, a um certo quantil 

da , por exemplo, estão dispostas na superfície de uma hiperelipsóide. Assim, pontos 

exteriores ao hiperelipsóide, correspondente a um nível crítico, são considerados aberrantes 

em relação ao grupo de amostras considerado. Na literatura é citado que se a distância de 

Mahalanobis robusta é superior ao quantil Jioo» ' ^ amostra é considerada aberrante 

(Filzmoser et al., 2005). 

Deste modo, o procedimento gráfico para determinação das amostras atípicas 

por meio da distância de Mahalanobis robusta é composta das seguintes etapas: cálculo das 

distâncias de Mahalanobis robusta, usando h «0,75n ; determinação das componentes 

príncipais, para pennitir a projeção dos pontos amostrais em um plano; construção da 

elipse correspondente a xlo^m plano das componentes principais; verificação das 

amostras externas à elipse xlo9f, (Filzmoser et al., 2005). 

Neste trabalho, a detecção de observações aberrantes foi efetuada por meio da 

distância de Mahalanobis clássica, com valor crítico obtido por meio do critério lambda 

Wilks e, simultaneamente, por meio da distância de Mahalanobis robusta. A obtenção das 

amostras aberrantes de acordo com os dois procedimentos descritos nessa secção, 
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possibilitou a obtenção do método mais restritivo para esse objetivo. A identificação destas 

observações é importante para eliminar a possibilidade de erros nas interpretações 

referentes ao estudo composicional das peças cerâmicas analisadas. 

3.6.2 Normalização e padronização dos dados 

As inferências estatísticas consistem em generalizar informações obtidas a 

partir dos espaços amostrais para uma ou mais populações. Nos procedimentos inferências, 

nas estimativas e na obtenção dos intervalos de confiança admite-se, geralmente, que as 

médias amostrais são normalmente distribuídas, independente da fonna da distribuição 

original da população (Magalhães & Lima, 2004). 

A nonnalidade multivariada dos dados é requerida, em muitos casos, visto que 

muito dos métodos estatísticos multivariados, incluindo análise de variância, análise 

fatorial com extração por função de verossimilhança, correlação canónica entre outros 

métodos, assumem que os dados seguem este tipo de distribuição (Baxter, 1999). 

Segundo Mecklin & Mundfrom (2004), a identificação da nonnalidade 

multivariada pode ser obtida por meio de gráficos e coeficientes de correlação. Dentro 

deste ponto de vista o gráfico dos percentis (Q-Q plot) tem sido utilizado com bastante 

freqüência (Hair et al., 2005). O procedimento gráfico consiste em construir o gráfico dos 

percentis amostrais em ftinção dos percentis da distribuição nonnal padronizada. A 

normalidade é verificada por meio da avaliação da qualidade do ajuste da reta dos mínimos 

quadrados aos pontos do gráfico. Apesar da praticidade do método, o mesmo não constitui 

um teste formal para verificar desvio de normalidade multivariada. Para contornar esta 

limitação, diversos autores têm proposto métodos formais para verificação de nonnalidade 

por meio de estatísticas que utilizam o vetor de média, coeficiente de assimetria e curtose 

(Mardia, 1974). 

Um dos testes proposto por Mardia, baseado na assimetria e curtose 

multivariada definidos como 

]_ 

n~ ,=1 / = i L 

Kp=-tt [x;-x)s-ÍXj-xf 
n / = ! / = | L 

respecfivamente, onde. 
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p=2,3 para pequenas amostras 

Xj e Xj são observações 

X éo vetor de média 

S é a matriz de variância-covariância 

pode ser utilizado para realizar testes formais de normalidade. Estas estatísticas são 

calculadas e comparadas com seus respectivos valores críticos para verificação de desvio 

da distríbuição normal multivariada (Mardia & Kent, 1991). Outro teste para normalidade 

multivariada dos dados, o que é uma extensão do teste de Shapiro-Wilks para o caso 

univariado, implementado no programa estatístico R, tem sido utilizado com bastante 

freqüência (Royston, 1995; Royston, 1982). 

No estudo da composição química da cerâmica tem sido observado que os 

elementos analisados se distribuem log - normalmente (Glascock, 1992). Isto é preferível 

por duas razões básicas: primeiro, porque tem sido observado que diversas concentrações 

elementares são normalizadas quando tomado os seus valores logaritmicos. A segunda 

razão é que a transformação dos dados de concentração em uma escala logarítmica 

compensa as diferenças de magnitudes das variáveis medidas (padronização). 

Visando a padronização e normalização dos dados, neste trabalho a 

interpretação dos dados foi efetuada em uma escala logarítmica. Esta transfomiação 

viabilizou a aplicação das técnicas de agrupamentos das amostras de forma mais segura. A 

verificação da nomtalidade univariada dos dados foi verificada por meio do teste de 

Shapiro-Wilks (Hair et al., 2005) e para teste de nonnalidade multivariada foi aplicado a 

extensão desse teste, o qual está implementado no programa R. 

3.6.3 Análise de agrupamento 

A análise de agrupamento {"Cluster Analysis") é uma técnica estatística 

multivariada utilizada para produzir padrões de comportamento em bancos de dados por 

meio da formação de grupos homogêneos de casos. O objefivo principal da técnica é 

agrupar objetos semelhantes de acordo com suas características. 

Para formação dos grupos, conforme esse método de agrupamento, é necessário 

adotar critérios bem definidos. Um critério razoável para fonnação dos grupos é considerar 

a proximidade entre os pontos, visto que pontos que estão próximos têm valores de 

coordenadas próximas, ou seja, as variáveis para cada caso assumem valores similares. 
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Logo, esta técnica exige a definição de um coeficiente de parecença para indicar a 

proximidade entre os individuos. 

Na literatura estatística são citadas duas medidas de parecença: medidas de 

similaridades (quanto maiores os valores mais similares são os objetos) e medidas de 

dissimilaridades (quanto maior, menor a similaridade entre os objetos) (Johnson & 

Wichem, 1992). A partir da definição do critério de parecença é construida uma matriz de 

parecença como ponto de partida do método de agmpamento. 

Os elementos da matriz de similaridade ou dissimilaridades são detenninados, 

geralmente, a partir das diversas medidas de distância (Massart & Kaufman, 1983). Entre 

as medidas de distância a mais utilizada é a distância Euclidiana. Em um espaço p-

dimensional, a distância Euclidiana é dada pela equação 

onde, 

X,, e Xg representam os vetores de observações. 

Após constmção da matriz de parecença o próximo passo da técnica é optar por 

um algoritmo de agmpamento. Há diversos algoritmos para formação dos grupos, os quais 

de fonna geral podem ser classificados em métodos hierárquicos e de partição ou não-

hierárquicos (Jolliffe et al., 1995). 

Nos métodos hierárquicos, os agmpamentos são formados a partir da matriz de 

parecença de acordo com a seqüência: inicialmente os n objetos formam n classes; Em 

seguida as observações mais semelhantes são agmpadas em uma mesma classe, resultando 

em n-1 classes; Este processo continua até que todos os indivíduos pertençam a uma única 

classe. 

As regras de reconstmção da matriz de parecença a cada fonnação de classe 

determinam a homogeneidade dos gmpos formados. Entre os métodos mais comuns para 

este fim estão o método do vizinho mais próximo, método do vizinho mais longe, método 

das médias das distâncias, métodos dos centroides e método de Ward (Johnson & Wichern, 

1992). 

Os métodos de agmpamentos não-hierárquicos buscam definir partições de n 

objetos em k gmpos de acordo com algum critério estabelecido previamente. A prefixação 

dos critérios está associada à produção de medidas referentes à qualidade da partição 
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produzida. Entre os métodos de partição os mais conhecidos são o método das k-médias e 

método dos k-medóides (Kaufman & Rousseeuw, 1990). 

A principal vantagem dos métodos hierárquicos em relação aos métodos não-

hierárquico é que os mesmos não requerem o conhecimento a priori do número de grupos 

que serão formados. As introduções dos métodos não-hierárquicos pennitem uma 

verificação da significância da alocação de um dado objeto em um grupo. Assim, em 

muitos casos remenda-se a adoção de um método hierárquico para a detenninação do 

número inicial de grupos e posteriormente aplicar um dos métodos não-hierárquico. 

Nas fases finais de aplicação da técnica de conglomerado os agrupamentos 

podem ser representados graficamente por meio dos dendrogi^amas. Os dendrogramas 

apresentam os elementos e os respectivos pontos de ftisão ou divisão dos grupos fonnados 

em cada estágio. A inspeção visual dos dendrogramas permite a identificação dos grupos. 

Apesar de sua simplicidade a análise de conglomerado tem sido utilizada com bastante 

sucesso como ponto de partida para outras técnicas estatísticas mais refinadas e que 

produzam grupos mais homogêneos e de fácil identificação (Jolliffe, 1989). 

3.6.4 Análise por componentes principais 

Uma questão importante na análise composicional da cerâmica está relacionada 

à representação dos dados, tendo em vista o grande número de variáveis observadas para 

cada amostra. Uma vez que está dificuldade esta sempre presente em análises 

composicionais de cerâmicas, em muitos casos é necessário recorrer a técnicas estatísticas 

multivariadas no sentido de explicar a estrutura de dados em termos de poucas variáveis. 

Uma das técnicas mais utilizadas com este objetivo é a técnicas de componentes principais. 

(Vinagre Filho et al., 2005; Hall, 2004; Neff, 1994). 

A análise das componentes principais é uma técnica que transfonna lineannente 

um conjunto de p variáveis observadas em um conjunto com um número menor (A-) de 

variáveis não correlacionadas e que explicam uma parcela substancial da estrutura de 

covariancia dos dados (Jolliffe, 1989). As p variáveis transfonnadas (Yi, Y2,...,Yp) a partir 

das variáveis originais são denominadas de componentes principais. As componentes 

principais estão ordenadas de fonna que a primeira componente (Yi) explique a maior 

parcela da variabilidade. (Y?) a segunda maior parcela e assim sucessivamente. Apesar 

desta transfonnação gerar um número de componentes igual ao número de variáveis 

originais, na aplicação da técnica retém-se A' componentes (A</?) para explicação de toda 

variabilidade dos dados. Assim, de uma forma geral a análise das componentes principais 
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tem o objetivo de reduzir a dimensionalidade dos dados, obter combinações interpretáveis 

das variáveis, descrever e entender a estmtura de correlação entre as variáveis observadas. 

Algebricamente, as componentes principais são combinações lineares das 

variáveis originais. Geometricamente, as componentes principais representam as 

coordenadas dos pontos amostrais em um sistema de eixos ortogonais obtidos pela rotação 

do sistema de eixos originais em direção da máxima variabilidade (Figura 3.14). 

• / 1 

X2 CP^ 

• ^ 1 

f 

Figura 3.14 - Representação das variáreis em termos de componentes principais (CP; e CP:) 

As componentes principais dependem exclusivamente da matriz de covariancia 

I (ou da matriz de correlação p) e das variáveis (Xi, X2,...,Xp). Para X = (X^,..., Xp), 

~_ 

onde X é o vetor observação das p variáveis originais, as componentes são as 

combinações lineares dadas por 

(3.10) 

y, = / ; x = / , , x , + / , , x , + . . . + / , , x , 

A variância da i-ésima componente é dada por var(Vy) = E ( / , , V;), que pode 

ser escrita como 

var(y,)3 /^I/,. (3.11) 

A covariancia da componente Y¡ com a componente Yj pode ser calculada de 

acordo equação 

COV(y,,Yj)=l!ll^. (3.12) 
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Por definição as componentes principais não são correlacionadas e possuem 

variâncias máximas. Entretanto, devem-se impor restrições à maximização da variância. 

Geralmente, impõem-se a restrição = 1 . Considerando estas restrições tem-se que a 

primeira componente é a combinação linear f X que maximiza var{l^ X) e sujeita a 

restrição de normalização. A i-ésima componente é a combinação linear que maximiza 

/, X , sujeita a restrição /, Ij = 1 com COV(/, X, Ij X) = O . Assim, a soma das 

variâncias das componentes e das variáveis originais assume os mesmos valores e as 

componentes não estão correlacionadas. 

A transformação da matriz de dados X em ftinção das componentes principais 

não altera a variância total da estrutura de dados. De acordo com esta consideração a 

proporção da variância total devido ao i-ésimo componente principal é dada por 

, i=l,2,...,p. (3.13) 
\ + Á2+ ...+ Áp 

onde Ã. é o autovalor associado ao componente i. 

Em diversas situações a aplicação da análise das componentes principais 

permite que 70% ou mais da variância total seja explicada pelas primeiras A' componentes. 

Dessa forma, estas primeiras k componentes podem substituir as p variáveis originais sem 

perda significativa de infomiação. 

Em análise de componentes principais uma questão freqüente é saber o número 

de componentes que devem ser refidas para explicar toda estrutura de dados. Os aspectos 

que devem ser considerados são as quantidades de variâncias explicadas, os tamanhos 

relativos dos autovalores e a interpretação subjefiva das componentes. Alguns critérios tais 

como critério de Kaiser, "screen p l o f e n t r e outros critérios podem auxiliar na escolha do 

número de componentes que devem ser retidos (Kaiser, 1958). 

No estudo composicional da cerâmica a técnica de componentes principais é 

extremamente útil, visto que as modernas técnicas de análise fomecem um grande número 

de variáveis para as amostras, e na maioria dos casos estas estão correlacionadas. A 

composição de cada espécie original pode ser convertida em seus escores principais 

tomando-se mais facilmente interpretáveis. Vários pesquisadores descrevem que no estudo 

da cerâmica cerca de 70% ou mais da variância total dos dados é explicada em ternios das 

três primeiras componentes principais. Desta forma, por meio das componentes principais 
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é possível realizar os agrupamentos das amostras de uma forma mais simples em virtude da 

redução da dimensionalidade dos dados. 

3.6.5 Análise discriminante 

A análise discriminante é uma técnica estatística multivariada utilizada com o 

objetivo de discriminar populações e/ou classificar objetos em populações previamente 

definidas. Os principais objetivos da técnica são encontrar funções das variáveis originais 

(fiinções discriminantes) que expliquem as diferenças entre as populações e que permitam 

alocar novos objetos em uma das populações envolvidas na análise. 

Diferentemente da análise de agrupamento, a análise discriminante é uma 

técnica supervisionada, pois neste fipo de análise há necessidade do conhecimento a priori 

das populações às quais pertencem os objetos. Para aplicação da análise discriminante as n 

populações devem ser bem definidas. Estas características diferem da análise de 

agrupamento visto que nesta técnica não se conhecem a priori quais as populações 

envolvidas. 

Para determinação das fiinções discriminantes é utilizado com muita fi-eqüência 

o método de Fisher (Poston & Marchette, 1998). Este método consiste em obter novos 

eixos a partir de combinações lineares das variáveis originais que pennitam diferenciar 

significativamente as populações. Com este propósito, busca-se a combinação linear 

Y - I X (onde X é o vetor de observação) que maximize as distâncias entre os vetores 

de média de cada população ( /7 , ) e minimize as variâncias internas. 

Considerando que as matrizes de covariancias das populações ( T | , T2,...,T|i) são 

iguais, ou seja I , = 1 , =... = !„ = 1 , a combinação linear para discriminação das 

I ^BJ 
populações segundo o método Fisher implica na maximização de -y^—7^ , onde 

/ ^11 

Bf^ = ^ ( / í . -p¡){fi¡ - p.y Q ¡J éo vetor de média das médias. 

/ V / 

Os coeficientes (/, ) da primeira função descriminante são os elementos do 

/ V i 

autovetor padronizado de "Z'^Bq, associado ao maior autovalor dessa matriz. O vetor ( / ) 

que maximiza a razão referida no parágrafo anterior, sujeita à restrição 

COV(//^X,/JX) = O, é O vetor padronizado associado ao segundo maior autovalor de 

48 



Z'^fíg , sendo que a combinação linear resultante é chamada de segunda Hinção 

discriminante. Assim, a k-ésima função discriminante é Ij X , onde 4 é o correspondente 

k-ésimo autovalor padronizado sujeito à condição COv(/JX, IjX) = 0 . com i<k. Como pi 

e I são, em geral, desconhecidos estes são substituídos por suas estimativas na análise 

discriminante. 

Nos estudos Arqueométricos a análise discriminante tem sido aplicada 

intensamente para estudos de proveniência das fontes de matérias-primas e agrupamentos 

de vestígios cerâmicos confonne suas similaridades (Munita et al., 2003). Outra fmalidade 

onde a análise discriminante tem sido utilizada com bastante freqüência está relacionada a 

seleção do melhor conjunto de variáveis que discriminam os grupos definidos a priori. A 

análise discriminante ufilizada com esse objetivo é denominada discriminante ""stepwise ", 

e têm encontrado bastantes aplicações em Arqueometria (Baxter & Jackson, 2001). 

3.6.6 Fator de diluição 

Freqüentemente, diversos problemas surgem na interpretação dos resultados 

obfidos em estudos composicionais de cerâmicas arqueológicas, uma vez que os dados 

obtidos pelas várias técnicas analíficas estão sujeitas aos efeitos de diluição (Perlman & 

Asaro, 1971; Flarbottle, 1976; Gunneweg et al., 1987). Os efeitos de diluição podem ser 

causados naturalmente, pela adição de diferentes quantidades de componentes na argila, ou 

em virtude de praficas ceramistas, resultando em diferentes quantidades de temperos nas 

cerâmicas fabricadas a partir da mesma argila. Na análise multielementar isto resulta, 

simplesmente, no decréscimo simultâneo de todas as concentrações medidas. O efeito de 

diluição pode, também, ser um resultado técnico da análise (Beier & Mommsen, 1994; 

Mommsen et al., 1988), por exemplo, uma pesagem errada, diferentes quantidades de água 

nas amostras ou pequenas flutuações no fluxo de nêutrons, raios-x ou gás na AANl, FRX 

ou ICP, respecfivamente. 

Em geral, as diluições não podem ser reconhecidas sem a devida atenção. Os 

valores de concentração das amostras, os quais estão intensamente diluídos comparados 

aos seus grupos, diferem a partir dos valores deste grupo apenas por um fator. As técnicas 

multivariadas para interpretação dos dados composicionais, tais como análise das 

componentes principais, análise discriminante e análise de agrupamento, não levam em 

consideração os efeitos de diluição. Assim, algumas amostras podem ser consideradas 

aberrantes em relação ao grupo, visto que está diluída em relação ao centro do grupo. 
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Uma diluição ou uma alteração (natural ou artificial), matematicamente, é uma 

transformação no vetor dos dados originais X„ , o qual é simplesmente dado pela 

multiplicação de cada componente do vetor pela mesma constante (j), transfonnando os 

dados originais nos valores medidos X de acordo com 

X,^X = D„{(I>)X,, (3.14) 

onde a 'matriz das distorções de diluição' D,,, é dado por D^,¡,{</)) = ^I , I sendo uma matriz 

identidade mxm. Quando comparamos dois pontos ^ e f, no hiperespaço, eles podem 

estar diluídos em relação a diferentes fatores. Estudos de proveniência por meio de análise 

multielementar, contudo, são baseados na suposição que os valores medidos resultarão em 

um mesmo padrão químico para uma mesma rede de produção, e não estão distorcidos, ou 

são igualmente distorcidos para todas as amostras. Desta forma, se as distorções de vários 

tamanhos e tipos estão presentes nos dados, os resultados obtidos, possivelmente, estarão 

alterados em relação aos valores originais. Assim, os valores medidos devem ser 

transformados em seus valores originais. Isto é feito pela aplicação da inversa da matriz de 

diluição DjJ,{(/)^.) e D^il,{</)y) para X e Y , respectivamente. O termo 'valor original' é 

usado, exclusivamente, por razões matemáticas, uma vez que as diluições podem ser 

naturais e, portanto, pode não existir o valor original no sentido lato da palavra. 

Como foi citado na seção referente ao estudo de amostras aberrantes, a 

distância de Mahalanobis pode ser utilizada para identificar se uma dada amostra pertence 

a um determinado grupo composicional. Uma modificação da distância de Mahalanobis 

clássica (Equação 3.1), a qual inclui as incertezas experimentais foi proposta por Beier & 

Mommsen (1994). Esta distância apresenta uma distribuição e da mesma fonna que a 

distância de Mahalanobis clássica, pode ser utilizada para decidir se uma amostras pertence 

a um dado grupo. Assim, a distância de Mahalanobis modificada pode ser entendida como 

uma medida da similaridade química entre uma dada amostra e o centroide do grupo, o que 

dá a assinatura química do grupo cerâmico considerado. 

dl, (XJ) =-' {X -Y)(S, + Sy {X - Y) (3.15) 
m 

onde, 

dl {X, f ) é a distância Mahalanobis modificada; 

Sx é a matriz das incertezas experimentais; 

SY é a matriz de covariancia. 
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Incluindo as correções dos efeitos de diluição na equação anterior, como proposto por 

Beier & Mommsen (1994), as concentrações medidas serão alteradas para seus valores 

originais, e í /^ (X,7) resultará em 

dl (X,Y) {X, - Y,){S,^ + S,,r\X,-Y,) 
m 

= - ' ÍD:„ ) X - D'J, {</,,. )Y){D-;, {<P, ) S ' , D J , ( ^ , ) + 
m 

+{< /> , . )5;,D'j, {(^,))-' {D;:, (í/5, )X - D-.; (̂ ,, )Y) 

=-' {,fX - Y){fS, + Sy)-' i,fX - f ) , (3.16) 
m 

onde / = ̂ y/^x íoi introduzida de fornia a simplificar o formalismo matricial. 

Multiplicando-se X por / , uma correção em virtude da diluição é efetuada. Todavia, / 

não é, normalmente, conhecido a priori. 

Sob a suposição que as correções, em virtude das diluições, devem aproximar o 

máximo possível X e Y, onde X representa uma dada amostra no hiperespaço e f o 

centroide do grupo, / é a solução f da equação 

^ ^'i/X-YXr-S, +5, ) - ' ( . /X-r)]=0. (3.17) 

Assim, por meio destes últimos argumentos o conceito de diluição é adicionado de fonna 

natural na distância de Mahalanobis modificada, por substituição direta da solução na 

Equação 3.16. 

A introdução do fator de diluição como uma correção das 'distorções' nos 

dados pode, também, ser usado para introduzir outras correções. Se a correção de uma 

distorção para dois pontos amostrais X e Y pode ser descrito por operadores lineares, 

^m,ix(¥) ^ ^ r f í s í i (V̂ )' dependente do vetor de parâmetros ^-dimensional (inicialmente 

conhecido) yJ ={y/^,...,yj/,) , k menor que m, M̂ ,;„ .̂ í̂ M̂ .̂ , j, (caso contrário nenhuma 

con-eção é necessária), então a distância de Mahalanobis entre X e Y. con'igida de acordo 

com as distorções, é dada por 

=-^'k.-....v(v^o)x-M„,„,(v;„)T 

W,ns,.x Í¥o ) S ' x M , . ^ , x ( y , ) - M , . ^ , y {y?, )S'y M , , ^ , y (v?„) 
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AM,„A¥o)^-M,,,,{¥o)yV (3.18) 

onde ¿̂/o é a solução do sistema de equação a seguir 

A correção da diluição expressa neste fonnalismo conduz a A: = 1, i//,,, = , ^ = /,)/ 

e M^i-^iY =1 , uma vez que Y não é corrigido. O método geral pode ser de enorme 

potencialidade, especialmente, no estudo de materiais cerâmicos com composições que 

sofrem alterações pós-deposicionais em estudos arqueométricos. 

Tendo em vista que as coiTcções dos efeitos de diluição alteram as 

concentrações medidas para as concentrações mais prováveis, para uma dada fonte de 

matéria-prima, uma melhor resolução nos grupos é obtida se os efeitos de diluição natural 

e técnica são considerados, antes da aplicação dos métodos de agrupamentos 

multivariados. Dentro desta perspectiva, neste trabalho, as concentrações obtidas por 

análise por ativação com nêutrons, também, foram corrigidas a fim de melhorar a 

resolução espacial dos grupos cerâmicos. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Preparação das amostras para AANl 

Inicialmente, cerca de 2-3 mm das superfícies laterais dos fi^agmentos 

cerâmicos foram extraídos com uma lima rotativa, consfítuída de carbeto de tungsténio, 

adaptada a uma fiiradeira, cuja velocidade de rotação é regulável por meio de um 

potenciómetro. A seguir, extraíram-se cerca de 500 mg de amostra, na forma de pó, por 

meio da perfiiração de orifícios transversais, com broca de carbeto de tungsténio. O pó 

obtido foi secado em estufa a temperatura de 105 °C por 24 h e armazenado em dessecador 

(Munita et a l , 2004). O material de referência Constituent Elements Coal Fly Ash (NIST -

SRM - 1633b) foi utilizado como padrão e os materiais Brick Clay (NIST - SRM-679) e 

Trace Elements in Soil (IAEA - Soil - 7) foram utilizados para verifícar a qualidade 

analítica dos resultados. Estes materiais de referências foram secados a 105°C por 2 horas 

e postos em dessecador até a pesagem. 

Cerca de 100 mg de amostras e padrões, na forma de pó, foram pesados em 

envelopes de polietileno. Cada envelope contendo as amostras e o padrão foram 

envolvidos em folha de aluminio e, grupos constituidos de três materiais de referência e 

seis amostras foram colocados em um cilindro de aluminio, denominado "coelho". O 

"coelho", contendo as amostras e os materiais de referência foram irradiados sob um fluxo 

de nêutrons térmicos da ordem de lO'" n.cm'^.s"', durante 8 h, no reator lEA-Rlm do 

IPEN-CNEN/SP. A Figura 4.1 mostra a representação da preparação seqüencial das 

amostras para análise por ativação com nêutrons. 
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Figura 4.1. Etapas da preparação da amostras para análise por ativação: (A) peça a ser 

analisada: (B) Peça cerâmica sendo furada; (C) I 'isão de uma cerâmica furada: (D) Pó coletado a 

partir da cerâmica e pronto para secar: (E) Pesagem de amostras e padrões: (F) "Coelho " usado para 

irradiação das amostras no reator nuclear 

4 . 2 Preparação das amostras para DRX 

O pó obtido a partir das amostras preparadas para análise por ativação com 

nêmrons foi peneirado para uniformizar o tamanho dos grãos (abertura de 74 pm), e em 

seguida foram preparadas as lâminas para os ensaios de difração. As lâminas de vidro 

foram preparadas pela distribuição uniforme do pó na área que seria iluminada pelos raios-

X. A distribuição do pó na superfície da lâmina foi realizada criteriosamente para evitar 
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efeitos de direções preferências, a qual pode prejudicar a inteipretação do difratograma 

obtido (Albers et a l , 2002): 

4.3 Preparação das amostras para TL 

As etapas envolvidas na obtenção do quartzo a partir da cerâmica para 

determinação da paleodose absorvida foram (Wintle, 1997): 

L Eliminação das impurezas que poderiam estar presas à superfície, com escovas de cerdas 

de aço; 

2. Trituração das peças em almofariz de ágata até obter o material com granulometria entre 

75 pm - 200 pm; 

3. Retiradas de materiais magnéticos por meio de um ímã; 

4. Dissolução da matéria orgânica em HCl (6M), durante 24 h, e em seguida o material 

lavado com água destilada; 

5. Após dissolução da matéria orgânica em HCl, o material foi submetido a um ataque em 

meio básico com solução de hidróxido de sódio (NaOH 6M) por 6 horas; 

6. Após remoção da solução básica com água destilada, o material foi tratado em ácido 

fluorídrico (HF 50%) por 1 hora para remoção da superfície dos cristais de quartzo e 

lavado em água destilada; 

7. Em seguida, a amostra foi separada em alíquotas: uma alíquota para medida da emissão 

natural da amostra e outras alíquotas para medida da emissão após irradiação com 

diferentes doses. 

4.4 Determinação da composição química elementar por AANl 

As amostras irradiadas foram submetidas à espectrometría gama, após um 

tempo resfriamento de 7 dias para determinação das concentrações de As, Ba, K, La, Na, 

Nd, Sm e Yb. A segunda medida foi realizada após 30 dias para determinação das 

concentrações de Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Rb, Sb, Sc, Ta, Tb, Th, U e Zn (Glascock & Neff, 

2003). Na Tabela 4.1, encontram-se alguns dados nucleares dos radioisótopos 

determinados nesse trabalho, onde são apresentadas a meia-vida, a fração isotópica, a 

seção de choque e a energia da radiação gama usada na análise. 
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Tabela 4.1. Radioisótopos utilizados para análise química das cerámicas e seiis principais parámetros 
nucleares. 

Elem. Radioisótopo Meia-vida PYação 

isotópica (%) 

Seção de 

choque (bams) 

Energia 

(kcV) 

Na ^̂ Na 15,4h 100 0,525 1368.55 

K 12,5 h 6,88 1,3 1524.58 

Se ^̂ Sc 83,9 d 100 12 889,28 

Cr ^'Cr 27,8 d 4,31 15,9 320,08 

Fe ^'te 45,1 d 0,33 1,01 1099,25 

Co "̂ "Co 5,24 a 100 20 1332,50 

Zn 245 d 48,89 0.47 1115,55 

As ''As 26,3 h 100 5,4 559,10 

Rb ''̂ Rb 18,66 d 72,15 0,91 1077,00 

Sb •̂ Ŝb 60,2 d 42,75 2,5 1690,98 

Ba '•̂ 'Ba l l ,5d 0,10 496,28 

Cs 2,7 a 100 30 795,84 

La '*'La 47,27 h 99,91 8,7 1596,21 

Ce '^'Ce 32,5 d 88,5 0,31 145,44 

Nd 11,1 d 17,22 1,8 53K02 

Eu 12,2 a 47,8 1500 1408,01 

Sra '"Sm 47,1 h 26,8 140 103,18 

Tb "'"Tb 73 d 100 45 879,38 

Yb '"Yb 101 h 31,84 60 396,32 

Lu '"Lu 6,75 d 2,6 4000 208,36 

Hf ""Hf 44,6 d 35,24 10 482,18 

Ta '«^Ta 115,1 d 99,98 19 1221.41 

Th* 27 d 36,00 312,17 

U** 2,35 d 10,79 228,18 

*-''-Th{n,y)-''Th-

.239 Np 

As medidas da emissão gama das amostras foram realizadas no espectrómetro 

de raios gama, constituído por um detector de Ge hipeipuro, modelo GX 2519, da 

Canberra, com resolução de 1,90 keV no pico de 1332 keV do ^"Co, acoplado a um 

analisador multicanal, constituído de 8192 canais. A Figura 4.2 mostra uma amostra 

irradiada, colocada em um disco, bem como do espectrómetro utilizado para detenninação 
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das atividades nas amostras. As determinações das concentrações elementares foram 

realizadas por meio do programas Genie -2000 Neutron Activation Analysis Processing 

Procedure da Canberra. 

Figura 4.2. Espectromctna lioiiia: (A) Disco com amostra irracüaifa: (Bl Vista superior do detector: iC) 

Vista lateral do espectrómetro: (D) Análise do espectro. 

4.5 Composição mineralógica por DRX 

Os difratogramas foram obtidos com um espectrómetro DRX do tipo RIGAKU 

equipado com fonte de Cu-k„, pertencente ao Laboratório de Preparação e Caracterização 

de Materiais da Universidade Federal de Sergipe. A varredura de 20 foi realizada em uma 

faixa de 2° a 30° com velocidade de l°/min, a temperatura ambiente. Durante a varredura, 

a lâmina permaneceu em movimento circular uniforme para reduzir os efeitos das direções 

preferenciais dos cristalinos. 

4.6 Datação por TL 

Neste trabalho as paleodoses, e conseqüentemente as idades das amostras, 

foram obtidas pelo método das doses adicionais. Todas as medidas foram efetuadas sob um 

taxa de aquecimento de 10 °C/s a partir da temperatura ambiente até 400 °C. 
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o sistema para leitura do sinal TL é composto de uma placa de platina, com 

dimensões de 1 mm X 12 mm X 70 mm, cuja ninção é amnazenar a amostra para o 

aquecimento (porta amostra). Esta placa está contida dentro de uma caixa de madeira de 50 

mm por 40 mm por 230 mm, de forma que a amostra fica isenta da presença de luz externa. 

A placa para aquecimento está conectada à saída de um transfomiador, que está 

ligado a um módulo de potência. Esse módulo de potência está conectado a um conversor 

de sinais, com dois canais, duas entradas AD e uma DA, assim o sinal é enviado a um PC. 

Com o auxílio de um software controla-se a corrente enviada para a placa de platina, 

definindo, por efeito Joule, uma taxa de aquecimento constante durante a medida TL. 

Sob taxa de aquecimento controlada, constante e monitorada através de um 

termopar de Chromel - Alumel, que envia o sinal de tensão ao computador, via conversor 

de sinal, o material emite luz que é captada por uma fotomulfiplicadora EMI 9789 - B. 

Esta fotomultiplicadora é alimentada por uma fonte de alta tensão variável (O - 3000 KV). 

O sinal enviado pela fotomultiplicadora é captado e amplificado por um eletrômetro que 

opera na faixa de 10"̂  a 10"" A. Após amplificar o sinal elétrico, este é enviado ao 

conversor de sinais e, finalmente, enviado para um computador. 

O software ufilizado nas rotinas de aquisição e controle de dados do sistema 

conversor de sinais/computador foi elaborado em linguagem Basic. 

A fonte de radiação beta utilizada é formada pelos radioisótopos '^"Sr/''"Y, 

apresentando uma taxa de 0,4518 Gy/min com carga radioativa diretamente sobre o 

material a ser irradiado. 

Para a determinação da dose anual de radiação, as concentrações de U, Th e K, 

nas amostras e sedimentos, foram determinadas por meio da análise por ativação com 

nêutrons (Hossain et al., 2003). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Controle de qualidade analítico 

Em estudos de proveniência de cerâmicas arqueológicas é fundamental que a 

técnica analítica empregada para a detenninação da composição química elementar 

apresente uma boa precisão. Elementos que são determinados com baixa precisão podem 

interferir, significativamente, na interpretação dos resultados. Em estudos composicionais 

de cerâmicas arqueológicas considera-se que uma determinação com coeficiente de 

variação (CV) maior que 10% tem baixa precisão (1AEA-TRS416, 2003). Estas 

imprecisões analíticas reduzem, na maioria dos casos, os efeitos discriminantes da 

composição química da pasta cerâmica utilizada na manufatura das peças analisadas, uma 

vez que a variabilidade total da assinatura química das amostras será fortemente 

influenciada pela variabilidade analítica (Munita et al., 2001b). 

Para verificação da precisão e exatidão da metodologia empregada neste 

trabalho, foram analisados por análise por afivação com nêutrons, juntamente com as 

amostras, dois materiais de referência: Brick Clay (NIST-SRM-679 e Trace Elements in 

Soil (IAEA - Soil - 7). Para o primeiro material de referência foram realizadas 22 

determinações e para o segundo 19. 

Para avaliar a qualidade analífica, os resultados das concentrações elementares 

dos materiais de referência foram estatisficamente comparadas com os valores certificados 

(Gouveia & Prudencio, 2000). De acordo com esta análise estatística, obteve-se que 

diversos elementos apresentaram CV menor de 5% para os materiais de referência 

analisados (Tabela 5.1), concordando com valores obtidos por outros autores (Ni et al., 

1995). Alguns elementos apresentaram CV maior que 10%, valores similares aos obtidos 

por outros autores (Kuleff & Dingova. 1990). Obteve-se. ainda, que a iiilerlérência da 

fissão do ''̂ '̂ U na determinação de La, Ce e Nd foi desprezível em virtude que as 

concentrações de U não excederam 5 ppm, e as concentrações dos terras raras não foram 

muito baixas (Glascock et al., 1986). 

59 



o coeficiente de variação para os elementos Ba, K, Nd, Sm, Tb e U no material de 

referência Brick Clay (NIST - SRM-679) foram maiores que 10%. Estes mesmo 

elementos, mais o Rb, apresentaram o mesmo comportamento na determinação para o 

material IAEA - Soil - 7. Para os elementos Ba, K, Sm e Nd este comportamento pode ter 

sido provocado pelo grande número de "valores perdidos" nas análises, que pode ser 

reduzido pela otimização do tempo de resfriamento. O elemento tántalo apresenta-se em 

concentrações muito baixas e possui uma interferência importante no pico de 1221,3 keV 

com o pico de 1120,5 keV do Sc, resultando na redução de sua precisão. Finalmente, as 

detemiinações do U e Tb são prejudicadas em virtude da baixa concentração destes nos 

materiais de referência. 

Tabela 5.1 - Resu/ttidospaia os materiais de referências IAEA-SoU7 e Bricl< Clay (valores em ppm a não ser 

quando indicc ido). 

Elem. V. Det*. 
IAEA-So i l -7 

V. Certif. CV(%) 
Blick Clay (NIST - SRM-679) 

V. Det**. V. Certif. CV(%) 

Ba 207,2 ± 48,4 (159 ± 32,5) 23.4 545.11 ± 148.05 432.2 ± 9,8 27.2 

Ce 59.92 ± 1,53 61 ±6.5 2,6 105.95 ±4,11 (105) 3.9 

Co 9.02 ± 0.28 8.9 ±0.85 3,1 26.70 ± 0.98 (26) 3.7 

Cr 69,73 ±3,15 60 ± 12.5 4,5 106.33 ±5.01 109.7 ±4.9 4.7 

Cs 5.78 ±0,27 5.4 ±0.75 4.7 9.99 ± 0.55 (9,6) 5.5 

Eu 1,05 ±0,05 1,0 ±0,2 4,8 1.82 ±0.09 (1,9) 4.9 

Fe, % 2,63 ±0,08 (2,57 ± 0,06) 3,0 9,10 ±0.23 9,05 ± 0,21 2.5 

Hf 5,01 ±0,36 5.1 ±0,35 7,2 4,55 ±0.40 (4.6) 8.8 

K, "/i. 1.43 ±0.15 (1.21 ±0.07) 10,5 2.4 ±0.3 2.433 ± 0.047 12.5 

La 30,91 ±0,77 28 ± 1 2.5 55.31 ±2.24 - 4.0 

Lu 0.37 ±0,02 (0,3 ± 0.2) 5.4 0,59 ±0.04 - 6.78 

Na, % 0.23 ±0,01 (0,24 ±0.01) 4,3 0.13 ±0,01 0.1304 ±0.0038 7,7 

Nd 22,08 ±5.43 30 ± 6 24,6 43,59 ±9.83 - 22,6 

Rb 47.40 ± 5,54 51 ± 5 11,7 199.23 ± 17,84 (190) 9.0 

Sc 8,66 ± 0.22 8.3 ± 1,1 2.5 23,26 ± 0.66 (22.5) 2,8 

Sm 4.11 ±0,71 5,1 ±0.4 17,3 8.81 ±2.54 - 28.8 

Ta 0,70 ± 0,06 0,8 ±0 ,2 8,6 1,23 ±0.12 - 9.8 

Tb 0,59 ± 0,09 0,6 ±0.2 15.3 1.30 ± 0,23 (-) 17.7 

Th 8.28 ± 0.29 8.2 ± 1,1 3.5 14,24 ±0,50 (14) 3.5 

U 2.29 ±0,29 2.6 ± 0.6 12,7 2.59 ±0,31 - 12.0 

Yb 2,29 ±0,15 2.4 ± 0.4 6.5 3.91 ±0,26 - 6.6 

Zn 98,08 ± 6,04 104 ± 6 6,1 123,31 ±8,15 (150) 6.6 

* d e s v i o p a d r ã o p a r a n = 2 2 . 

* d e s v i o p a d r ã o p a r a n = 1 9 . 

C C ^ S M ) R Í C K » L DE THEtîS^ KIJCLEAR/SP-lPEf, 
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Apesar de que o requisito principal na análise composional de cerámica ser a 

precisão analítica, as exatidões das determinações químicas elementares foram 

acompanhadas criteriosamente (Glascock et al., 1986). Nas Figuras 5.1 a 5.2 são 

apresentados os valores das diferenças padronizadas entre os valores obtidos e os valores 

certificados, denominados Z-score, para os materiais de referência Brick Clay - NIST-

SRM-679 e IAEA - Soil -7. Pode ser constatado que todos os elementos determinados para 

os materiais de referência Brick Clay - NIST-SRM-679 e IAEA - Soil -7 apresentaram 

"^r^core mcnor que 2, o que é considerado satisfatório. Estes dois resultados para a análise 

do material de referencia mostram que os resultados obtidos por meio da análise por 

ativação neutrónica são satisfatoriamente exatos. 

Fe Ce 

Elementos 

Figura 5.1 - Avaliação dos desvios das concentrações obtidas em relação aos valores certificados para 
Brick Clay - NJST-SRjM-679. 
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Figura 5.2 - Avaliação dos desvios das concentrações obtidas em relação aos valores certificados para lAEA 

- SoiI7. 
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Na Figura 5.3 são realizadas comparações diretas emre os valores obtidos para 

o material de referencia TAEA - Soil -7 com os valores publicados por Kullef & Pernicka 

(2002), onde é possivel observar que a qualidade analítica dos resultados obtidos são da 

mesma ordem das obtidas por Kullef & Pernicka (2002), com maiores discordancias em 

relação a Sb, Sm, Ba e Nd. 
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Figura 5.i-Rc'siilhulns dus anicciifraçòcs encoiirradas. coniparados com os obtidos por KiillefA: 
Pernicka para LÍEA-Soil7 As barras de erro indicam o intenalo de confiança no nivel de 95%. 

Na Figura 5.4 são realizadas comparações diretas entre os valores obtidos para 

o material de referência Brick Clay - NIST-SRM-679 com os valores publicados por 

Bishop & Blackman (2002), relativo à 311 determinações desse material de referência. 
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onde é possível observar que a qualidade analítica dos resultados obtidos são da mesma 

ordem das obtidas por Bishop, com maiores discordancias em relação a Sm e Nd, 
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Figura 5.4 - Rcsnltac/os í / í / . v conccnTrações encontradas, coniparados com os obtidos por Bis/iop et-

Blaclanan para Bricl< Cia}: .-Is barras de erro indicam o inteiTolo de confiança no nivel de 95%. 

Uma vez que o procedimento analítico adotado para a determinação da 

composição elementar das cerâmicas é utilizado, rotineiramente, pelo Grupo de 

Arqueometria da Divisão de Radioquímica do IPEN, a qualidade analítica dos resultados 

pôde ser testada de acordo com o teste de proficiência que o grupo do IPEN participou 

recentemente. Este teste de proficiência foi realizado dentro do projeto coordenado pela 

Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA - CRPF 2.30.23 - "Applications of 
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nuclear analytical techniques to investigate the authenticity of art objects"), do qual o 

Grupo de Arqueometria da Divisão de Radioquímica é participante (lAEA/AL/168. 2006). 

O teste de proficiência foi realizado por meio da detenninação dos elementos maiores, 

menores e traços, em um material de cerámico, preparado e caracterizado pelo Instituto de 

Física de Alta Energía da Academia Chinesa de Ciências (IAEA/AL/168, 2006). Ao todo, 

24 laboratorios participaram do teste de proficiência, ufilizando diversas técnicas 

analíticas, sendo que 83% do total foram considerados proficientes ao final da análise 

estatísfica dos dados. Todos os elementos determinados e enviados pelo grupo do IPEN 

foram considerados proficientes neste teste. 

De posse destes controles analíticos foi possível detectar os elementos que 

poderiam ser utilizados para identificação de grupos cerámicos, de acordo com as suas 

composições químicas elementares. Uma vez que os sítios estudados estão em uma mesma 

bacia geológica, visto as proximidades geográficas entre os mesmos, a habilidade para 

observar diferenças nas composições químicas seria dificil, se não impossível sem a 

aplicação de uma técnica de alta precisão. Para interpretação estatística dos resultados, as 

determinações dos elementos Ba, K, Nd, Rb, Sm, Ta, Tb e U foram eliminadas da matriz 

de dados. Apesar dos elementos Ce, Zn e Co apresentarem coeficiente de variação menor 

que 10% estes elementos não foram considerados para determinação dos grupos 

composicionais. As concentrações de Co foram eliminadas em virtude das possíveis 

contaminações da amostra durante sua preparação. O elemento Ce foi retirado em virtude 

de sua alta variahilidade nas amostras, o que possivelmente esta relacionada às 

caracterísficas de troca iónica com alguns elementos presentes nos argilominerais 

(Nyakairu et a l , 2001). As concentrações de Zn foram eliminadas em virtude que sua 

determinação sofre forte interferência com o pico de 1120 keV do ""̂ 'Sc, e a intensidade 

deste úlfimo é da ordem de duas vezes maior que a intensidade do pico do Zn (Perlman & 

Asaro, 1969). Desta forma, 11 elementos constaram na base de dados para questões de 

interpretação (Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Na, Sc, Th e Yb). 

5.2 Normalização e padronização dos dados 

Em análise estatística mulfivariada faz-se necessário a verificação da 

nonnalidade dos dados, devido, principalmente, ao uso de um grande número de variáveis, 

o qual toma as distorções potenciais e vieses mais significativos quando as suposições são 

violadas. Além disso, a complexidade das análises e dos resultados pode mascarar os sinais 

de violações de suposições aparentes nas análises univariadas simples. Entretanto, em 
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quase todos os métodos multivariados, as estimativas e predições realizadas de acordo com 

um determinado modelo multivariado podem ser obtidas, mesmo se a nonnalidade 

multivariada for violada, visto a robustez dos métodos. Nestes casos, deve-se estar ciente 

das implicações da violação no processo de estimação e nas interpretações dos resultados. 

Tendo em vista estas proposições, neste trabalho estudou-se a normalidade 

univariada dos elementos analisados e da distribuição conjunta destes elementos. 

Inicialmente, a normalidade univariada dos elementos foi verificada por meio da 

observação da simetria das concentrações medidas em tomo da média, utilizando-se da 

constmção dos histogramas dos elementos para cada sitio estudado e, em seguida, realizou-

se um teste fonnal de normalidade por meio do teste de Shapiro-Wilks (Royston, 1982). 

Para verificação da normalidade multivariada foi realizado um teste fonnal de nonnalidade 

multivariada, o qual corresponde a uma generalização do teste de Shapiro-Wilks para o 

caso multivariado, e que está implementado no programa estatístico R (Jarek, 2005). 

Os testes de normalidade foram realizados para os dados bmtos e para os dados 

transformados de acordo com o logaritmo das concentrações. Testar a nonnalidade dos 

dados após transformação logarítmica é de interesse em estudo composicionais de 

cerâmicas visto que tem sido observado por diversos autores que vários dos elementos 

analisados se distribuem log - normalmente (Glascock, 1992). A segunda razão é que a 

transformação dos dados de concentração em escala logarítmica compensa as diferenças de 

magnitudes das variáveis medidas, promovendo a padronização da matriz de dados. 

A observação da forma dos histogramas para os dados bmtos não apresentou 

assimetrias visivelmente acentuadas para nenhum dos elementos determinados com CV 

menor 10% (Figura 5.5). Entretanto, após testar a normalidade univariada por meio do 

teste de Shapiro-Wilks, verificou-se que os elementos Cr, Cs, Sc, Eu e Hf não 

apresentaram uma distribuição significativamente normal (p < 0,05). Por outra parte, por 

meio da transformação logarítmica dos dados, observou-se que as concentrações 

elementares das amostras, para cada sítio estudado, ajustaram-se satisfatoriamente à 

distribuição normal (Figura 5.5) e os testes de normalidade indicaram que a hipótese de 

nonnalidade univariada dos dados após transformação logarítmica é significante (p > 0,1). 

65 



Histograma para Cs 

Shapiro-Wilk W = . 9 4 2 8 3 . p=.02i 

Histogram a para Cs 

Shapir&-Wilk W = . 9 7 7 6 2 . p = . 4 3 3 9 3 

Expected Norma l 

3 4 5 6 

Cortcentracao de C s ippm > 

Hislûgtarfta pa ia E u 

Shapiro-Wilk W = . 8 3 2 3 5 . p=.Û0001 

Expected l lornia l 

0.1 0.2 0.3 0.4 0,5 0.6 
logio [ Cs l e m ppm 

Hbtogranv paiaEn 

Shapiro-Wilk W = . 9 5 3 1 3 . p = . 0 5 3 3 2 

Expected Normal 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 
Concentração E u i p p n i t 

5.0 -0,1 0.0 0.1 
0 , 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 

logic r̂ l̂ •f" PP"" 

Figura 5.5 - Histogramas para as distribuições de Cs e Eu nas amostras do sítio Porto Belo, para os dados 

brutos (esquerda) e para log ¡o da concentração do elemento (direita). 

Uma vez que a transformação logarítmica teve um efeito de normalização e 

padronização dos dados, como mostrado na Figura 5.5 e na avaliação da significância do 

teste de Shapiro-Wilks, realizou-se o teste de normalidade da distribuição conjunta das 

concentrações elementares transformadas logarítmicamente. A extensão do teste de 

Shapiro-Wilks para o caso multivariado indicou que nenhum dos sítios tem suas amostras 

cerâmicas distribuídas normalmente no espaço p-variado (p < 0,05). O fato das variáveis 

individuais se distribuírem normalmente, mas a conjunta não se distribui normalmente no 

hiperespaço, não é surpreendente em estudos envolvendo muitas variáveis. Este resultado 

obedece a um teorema que determina que se a distribuição das amostras é normal no 

hiperespaço, as variáveis individuais ou uma combinação linear das mesmas também serão 

normais, mas a recíproca não é verdadeira (Hair et al., 2005). 

Assim, apesar de ter sido verificado um desvio da normalidade multivariada dos 

dados, a interpretação dos grupos composicionais será obtida após transformação 

logarítmica das concentrações, visto que esta transformação promove a padronização das 

concentrações dos diversos elementos e a normalização individual das variáveis utilizadas 
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para formação dos grupos. Como tem sido apontado por alguns autores, o desvio de 

normalidade no hiperespaço não é crítica em estudos composicionais, visto que são 

utilizadas técnicas de agmpamento robustas a estes desvíos, tais como Análise das 

Componentes Principais, Análise Discriminante, Análise de Conglomerados, entre outras 

(Hair et a l , 2005; Beier & Mommsen, 1994; Barroso & Artes, 2003). 

5.3 Identífícação das amostras aberrantes 

A identificação das amostras aberrantes de cada sífio estudado foi realizada por 

meio das distâncias de Mahalanobis clássica e da distância de Mahalanobis robusta em 

relação ao centro do grapo, no hiperespaço das concentrações elementares. Estes dois 

procedimentos foram utilizados com o objetivo de eliminar as amostras que podem 

provocar mídos indesejáveis na matriz de variância-covariância de cada gmpo e, 

conseqüentemente, nos procedimentos de agrupamentos. 

O primeiro procedimento para a identificação das amostras aben-antes foi 

baseado na distância de Mahalanobis clássica, usando-se o lambda Wilks como valor 

crifico (Wilks, 1963). Nas Tabelas 5.2 a 5.10 são apresentados os resultados dos 

procedimentos para identificação de amostras afipicas para cada sitio, em relação ao 

centroide dos gmpos composicionais correspondente a cada sitio. A identificação foi 

realizada por meio do cálculo das distâncias de Mahalanobis clássica e verificação das 

amostras que ultrapassaram o valor crífico. Após eliminação das amostras aberrantes, um 

novo centro foi redefinido e o procedimento anterior repefido. O procedimento foi 

interrompido no instante que as amostras residuais apresentaram distâncias de Mahalanobis 

menores que o valor crítico. Por meio deste procedimento foi possível a detecção de 15 

amostras aberrantes, distribuidas por sitio arqueológico de acordo com a Tabela 5.11. 
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Tabela 5.2 - Resultados das concentrações e distancias Mahalanobis para amostras do sitio Justino 

(superficicd). As amostras aberrantes estão destacadas em negrito. 

Na% Lu Yb La Th Cr Cs Se Fe% Eu Hf 

1 2,00 0,22 2.60 16.60 32,01 82,70 3,30 10,40 3.70 5,10 10,20 14,48 
2 1,80 0.41 2,40 58,10 47,80 101,50 4,50 12.60 4.50 5.80 11,70 11,59 
3 1.95 0.43 3,00 33,00 11,10 21,40 3.90 9,70 3,50 1.40 6.70 7.22 
4 1,90 0,61 4,04 72,50 7.90 16,20 3.90 16.20 4,70 2,10 3,50 8,87 

5 2,80 0,59 4.60 76,90 7,40 35,10 5,90 25,40 6.90 3,10 5,10 7,15 
6 2,60 0,46 2,50 58,10 17,10 8,80 6,40 9.70 5,20 2,70 6,30 11,93 
7 2,20 0,54 3,40 92,30 12,40 37,30 5,10 15,00 5,30 2,50 5,50 5.18 

8 1,74 0,38 2,63 43,70 8,50 26,70 3,80 8,42 3,90 1,88 7,30 6,92 
9 2,30 0,48 3,62 59,40 8,90 18,70 3,90 18,05 6,74 2,50 11,20 11,12 

10 0,67 0,38 3,48 87,70 21,30 48,40 4,80 9,18 2,62 2.42 5,10 7,85 
11 0,75 0,45 3,97 34,20 13,10 126,00 9,90 21,99 6,91 1.38 6,20 13,55 
12 1,08 0,35 2,96 53,40 10,80 74,00 3,70 13,39 2,59 2,13 5.80 10,50 
13 0,45 0,45 3,87 78,00 25,70 92,00 10,10 14,01 3,10 2,93 6,00 10,47 
14 2,38 0,57 4,40 70,00 2,30 26,50 4,80 15,70 5,60 2,70 10.20 13,86 
15 2,10 0,67 4,80 49,70 12,10 32,10 3,30 19,00 5,80 2,50 12.90 11,35 
16 2,40 0,63 3,60 58,10 6,90 18,90 3,20 16,90 6,30 2.40 8,70 3,27 
17 2,09 0,58 3.50 51,60 6,80 16,50 3,50 20,40 6,30 2,30 8.20 4,78 

18 1,62 0,51 2,70 44,70 11,40 81,70 7,90 19,00 5,00 2,10 8,10 9,91 

Valore crítico no nivel de Significância de 5% 15,40 

Tabela 5.3 - Resultados das concentrações e distancias Mahcdanobispara amostras do sitio Justino A. As 

amostras aberrantes estão destacadas em negrito. 

Na% Lu Yb La Th Cr Cs Se Fe% Eu Hf D; 

1 1,11 0,14 0,56 22,81 20,63 23,56 6,04 4,07 1,54 0,71 5.22 16,83 16,09 
2 1,95 0,56 3,94 55,59 12,90 17.40 2,54 8,14 3,66 1.78 7.98 6,06 12,31 
3 1,90 0,60 3,80 50.90 8,70 27,40 2,80 17,80 5,60 1,80 5.80 3,82 4,42 
4 2,10 0,98 6,20 66,70 11,60 18,40 5,30 16,80 5,90 2,70 10.20 3,58 6,45 

5 1,98 0,38 2,63 31,55 8.34 35,99 3,94 17,98 4,78 1.54 4.38 4.10 4,04 
6 2,50 0,74 4,90 91,30 9,50 20,70 3,60 18,03 6,40 3,70 9,20 3,48 4.26 

7 1,80 0,28 1,90 17,40 7,20 48,90 3,30 11,30 3,30 0,90 7.30 11,32 10,95 

8 1,65 0,97 6,61 104,20 15,08 21,12 2,63 10,74 3,95 3,24 8,61 10,87 10.50 
9 2,09 0,78 4,78 68,16 7,64 92,69 2,80 22.83 6,25 2,71 5,69 9,03 9.39 

10 1,75 0,53 3,89 49,65 13,45 32,93 3,53 24,15 6,81 2,18 5,42 7,62 7.28 
11 2,42 0.43 2,70 94,20 11,50 23,80 5,70 10,40 4,80 2,70 7,20 3,53 4,48 

12 2,39 0,64 4,69 84,34 14,04 9,89 4.57 14,25 5,78 2,62 8,53 8,59 8,84 

13 1,85 0,38 1,86 60,09 12,83 20,26 3,91 6,96 2,80 1,83 8.87 6.09 6,01 
14 2,33 0,23 1,44 97,87 12,82 80,25 4,60 11,03 4,01 3,18 8,50 10,42 10,19 

15 1,70 0,60 3.80 33,20 10,7 32,70 4,04 12,70 3,30 1,20 4,70 10,18 11,23 

16 1,90 0,39 2,40 54,50 7,50 11,40 5,50 7,20 3,60 2,00 6.50 5,94 7,77 

17 2,70 0,53 3,90 54,70 5,60 18.70 3,50 16,20 6,10 2,70 12,90 10,25 10,53 

18 1,60 0,05 0,33 6,00 2,10 3,90 0,44 0,91 3,70 0,16 0,57 22,67 
19 1,19 0,31 2,48 54,60 18,30 98,00 3,60 16,47 5,02 1,59 7.60 12,26 12,16 

20 1,38 0,74 5.30 35,80 10.20 60,00 4,70 21,56 5,67 2,37 5,40 13,46 13,15 

21 2,42 1,45 7,08 95,21 13,75 19,40 5,80 18,57 7,20 3,39 6,88 11,60 11.15 

22 1,08 0,24 1,69 43,10 2,60 103,65 0,67 14,46 2,55 1,36 3,81 18,27 17,85 

23 2,19 0,24 1,59 123.40 10,45 41,69 7,69 6,54 3,18 3.10 10.26 12.37 12,36 

24 1,92 0,53 3,60 82,70 8.20 18,20 4,30 11,30 5.10 2.90 8.00 2.05 3,03 

25 2,20 0,21 1.40 13.40 1,60 13,68 1,80 22,60 5.10 1.20 3.00 15,61 15,55 

Valore crit ico no nivel de Significancia de 5% 19,10 18,70 
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Tabela 5.4 - Resultados das concentrações e distancias Mahalanobis para amostras do sitio Justino B. As 

Na% Lu Yb La Th Cr Cs Se Fe% Eu Hf D¡ 

1 1,85 0,96 7,01 94,50 11,70 16,90 2,70 11,00 4,20 3,20 7,60 21,04 

2 1,40 0,42 2,2 50,21 19,71 21,22 9,81 10,68 3.42 1,71 7,63 12,06 11.95 

3 2,20 0,68 5,50 47,55 13,70 17,90 4,88 18,60 6,90 2,80 9,90 7,54 7.22 

4 2,20 0,40 2,20 44,40 7,40 11,40 5,90 8,50 4.10 2,20 7.48 13,30 12,89 

5 2,40 0,39 2,50 44,50 5,40 12,80 4,10 18,30 6,30 2,10 7,50 5,62 7.18 

6 2,28 0,87 5,39 62,76 9,63 21,74 4,88 17,34 6,05 3.02 7,09 3,87 5,82 

7 2,08 0,56 3,18 55,07 8,20 19,94 8,16 12,19 4,57 2,56 9,50 6,48 6.50 

8 1,85 0,56 3,34 68.96 10.33 61,30 4,97 11,38 4,52 2,93 5.93 9,98 10.08 

9 2,10 1,06 6,45 47,55 13,26 62,43 2,23 19,46 6,60 3,40 7.48 12,15 12.65 

10 2,46 0,80 4,80 47,55 17,77 17,32 8,76 12,64 4.97 2,90 9,20 6,62 7.08 

11 2,03 0,66 4,32 70,68 21,86 52,10 4,46 13,32 5,22 2,07 7,16 14,59 14.93 

12 2,06 0,51 3,30 68.91 8,69 10,86 5,69 16,27 6,73 2,80 9,93 8,05 7,71 

13 2,37 0,72 5.12 47,55 14,08 14.30 4.88 17,93 6,77 2,89 8.81 4.80 5,33 

14 2.45 0,55 3,19 46,87 8,02 20,70 4.28 18,99 5,53 2,17 9,64 8.55 8.32 

15 2,03 0,41 2,79 44,01 11,39 81,11 4,84 14,00 3,73 1,70 6.38 4,81 4,66 

16 2,03 0,41 3,07 46,95 11,56 87,60 6,22 14,18 3,69 2,07 6,42 9,95 9,60 

17 1,41 0,73 5.40 47.55 11,39 21,22 6.00 19.10 5,80 2,22 9.10 4,01 7,99 

18 1,90 1,10 7.40 47,55 17,30 17,60 4,88 16,70 5.90 3.20 5.30 9,89 9.65 

19 1,90 0,70 4.30 47,55 15,50 44,00 2,60 11,00 4,10 3.40 6,20 10,02 10.79 

20 1,74 0,99 6,35 105,52 16,16 37,90 8,81 20,22 6,40 2,94 4.60 14,65 14.03 

21 1,90 0,54 3,30 56,50 9.60 25.90 2.90 17.70 5.80 1.60 3.70 13,21 13.25 

22 1,90 0,56 3,40 40,30 9,50 45,50 4.30 19.30 5,50 1,70 6.30 4.77 7.73 

23 2,37 0,40 3.03 37,50 4,08 19,60 2,50 18,74 6,45 2.22 11,00 8.07 9,32 

24 1,51 0,39 3,71 33,30 4,90 19,00 3,30 22.64 6,81 1,77 4.90 13,91 13.37 

25 1,82 0,43 3.81 22,50 5.10 91,00 5,10 22.40 5,59 1,17 11,30 17.75 17,34 

26 2,03 0,51 3,40 47,55 12,79 87,44 5,42 14,61 3,87 1,89 7.45 4,29 4,59 

Valore crítico no nivel de Significancia de 5% 19,40 19,10 
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canastras aberrantes estao destacadas em negrito. 



Tabela 5.5 - Resultados das concentrações e distancias Mahalanobis para amostras do sitio Justino C. As 

Na% Lu Yb La Th Cr Cs Se Fe% Eu Hf Di 
1 1.50 0,21 1,16 19.30 10.70 23.80 12,30 5.36 2,30 0.80 5,70 11.42 11.05 
2 2,30 0,18 1,20 81,30 12.50 49,30 2,70 7,30 2.80 1,90 6,10 11,43 11.92 

3 2.13 0,33 2,42 60.33 13.92 15,82 1,06 8,59 3.93 2,40 5,45 12,95 14.05 
4 2.04 0,58 4.34 26,44 6.57 19.40 1,33 12.38 3.90 1,76 8,67 13,60 13.04 
5 2,41 0,53 4,02 63,54 6,44 15,17 2,42 16,30 6,05 2,72 10,19 6,84 6,86 
6 1.04 0,15 1.11 15,54 7,92 20,20 4,90 5.56 1,71 0.73 2.71 11.30 10,89 
7 1,53 0,75 5,29 61,30 15,19 23,55 5,51 11,57 4,18 2,60 8,80 6,65 6,38 
8 2,26 0,40 2,60 59.34 9,16 28,96 4,93 9,80 4.00 1,89 7,05 2.67 5,58 
9 2,05 0,52 4,12 44,60 17,40 16,63 1,20 9,32 4,14 3,93 9,55 11,43 15,72 
10 1,82 0,64 4,56 60,32 6,18 20,09 6,73 15,62 6.06 2,88 13,65 8,65 8,27 
11 1,68 0,47 2,76 38,31 4,37 52,12 4,23 21.80 6,70 1,97 4,96 11.32 1 1.05 
12 1,93 0,58 4,25 44,17 30.14 52,72 3,90 19,10 5.13 0,96 6,35 13.26 13.56 

13 1,93 0,46 3,11 40,50 10,83 35,11 4.07 17,34 5,59 1,90 8,23 1,81 6,16 
14 1,93 0,46 3,16 44,60 35,84 72,74 2,24 20,55 6,99 3,48 14,12 19,65 
15 1,60 0.46 3,20 35,20 7,80 48,11 3,90 20,10 6,10 1.50 4,80 5,44 5.31 
16 0,92 0,26 1,70 24,80 16.80 15.80 7,50 5,60 2,00 0.82 5.00 5.04 4.81 
17 2,90 0,33 1,60 115,00 10,82 54,20 2,90 7,90 3,94 2,90 12.60 14,39 14.09 

18 2,10 0,86 4,90 78,80 22,10 38,10 9,90 16,60 5.50 2,20 6,70 11,37 10.92 
19 1,68 0,54 3,87 59,30 17.50 63,00 4,10 14.24 4,85 1,97 6,20 6,14 5,88 
20 1,81 0,26 1,63 29,50 17,60 22,20 4,70 5,79 2,28 0,78 6,40 6.46 6,29 

21 1,97 0,56 5,20 44,60 4,3 25,60 2,60 16,27 5.08 2,23 11,60 8.64 8.54 
22 1,93 0,37 3,32 44,60 10,62 32,80 3.90 8,98 2,23 1,26 5,95 13,60 13,15 
23 1,23 0,36 1,54 47,64 28,10 11,94 3,71 6,67 2,37 0,78 6,91 17,27 16.67 
24 1,94 0,54 4.30 53,30 5,46 27,20 3,00 23,51 6,99 2,73 7,60 5,67 5.57 
25 1,44 0,41 2,65 32,20 10,80 25,70 3,70 17,00 4,97 1,27 6.00 4,46 5.23 

Valore crítico no nivel de Significância de 5% 19,10 18,70 
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amostras aberrantes estão destacadas em negrito. 



Tabela 5.6 - Concentrações obtidas e distâncias Malmlanobis para amostras do Ciiritulia. As amostras 

identificadas como aberrantes estão destacadas em negrito. 

Na% Lu Yb La Th Cr Cs Se Fe% Eu Hf Dl D¡ 
1 2,23 0,54 3.90 38,76 4.71 40,85 3,31 22,51 6.64 2,27 6.85 3,98 3.71 

2 2,26 0,54 3,70 44,19 11,91 37,35 3.19 22,51 5.36 1,95 8,08 12,97 11,89 

3 1,78 0,43 2,56 25,13 4,60 28,04 3,62 18,87 5,36 1.49 5,61 6,62 6,29 

4 2,35 0,53 3,37 48,37 5,61 35.31 6,01 23,87 7,50 2,48 6,07 11,98 12.14 

5 1,89 0.55 4,28 45,24 10,78 55,71 5,99 18,79 5,28 1,93 6,93 4,62 4,19 

6 1,13 0,38 2,23 67,74 19,05 80,24 5,47 12,10 3.42 2,12 8,07 12,86 12,34 

7 1,66 0.84 5,84 87.81 17,75 37,35 6,66 17,54 5,98 2,81 10,78 7,95 7,19 

8 1,75 0,79 5,71 44,19 11,11 19,45 3,80 9,59 3,01 4,02 8,92 18,93 
9 1,54 0,66 4,67 98,00 10,30 23,37 3,77 8,93 2,76 3,30 7,11 19,20 
10 1,98 0,62 4,26 67,93 14,29 35,35 5,14 13,30 4,46 2,10 10.23 5.61 7,07 

11 1,29 0,48 2,75 35,04 7,83 61.85 5,06 15,05 4.04 1,92 4.39 8.92 13.65 

12 2,26 0,59 4,82 89,20 13,11 35,53 4,19 14,86 5.74 2,83 8,51 9,23 8,78 

13 1,92 0,82 6.06 60,12 17,82 91,64 5,16 20.81 5,58 2,17 6,23 10.21 9,62 

14 1.47 0,42 3,13 40.19 10,34 88,68 2.95 17,56 4,51 1,80 6,02 7,43 7.01 

15 2,12 0,63 4,07 37,95 8.45 36,43 2,92 20,44 6.01 2,12 7,08 4.33 5.91 

16 2,19 0,34 2,15 29,01 7,13 14,49 3,28 16,21 5,14 1,64 5.13 12,78 12,82 

17 2,03 0,56 3,85 92,23 10,32 24.74 1,72 10,88 4.59 3,45 11,89 14,53 14.88 

18 2.10 0.59 3,84 53,16 13,85 42.54 4,53 17,70 6,01 2.15 6.83 4,16 5.89 

19 2,24 0.56 4,67 40,37 3.63 37.22 1,81 25,21 7,16 2.60 9.67 11,97 11,19 

20 1,94 0,38 2.72 34,17 5,57 39,15 3,09 17.74 5,36 1,63 4,61 6,47 7,27 

21 1,60 0,38 2,72 36.42 11,16 40.69 8.04 10.07 3,47 1.59 10,26 14.64 15.75 

22 1,30 0,38 2,46 32,14 9,74 79,22 3,46 14,91 4,10 1,30 6,94 7,30 8,98 

23 0,98 0.48 3.48 75.03 10,32 83,63 5,26 12,77 3.50 2,48 10,44 9.10 11,33 

24 1,65 0,43 2,46 40,26 7,62 33.34 3,62 17,14 5,87 1.44 5,22 7,78 12,10 

Valore crítico no nível de Significância de 5*; 18,70 17,70 
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Tabela 5.7 - Resultados das concentrações e distancias Mahalanobis para amostras do sitio Sao José. As 

Na% Lu Yb La Th Cr Cs Se Fe% Eu Hf D¡ Di 
1 2,10 0,57 4.10 52.5 4,70 54,40 3,30 22.40 6,90 2.80 8.80 5.48 7.42 11.09 

2 1,60 0,25 2,00 66,7 14,02 85,10 4,00 9,30 3,10 2,40 8,50 9,24 9.14 8.68 

3 1,53 0,35 2,64 32,45 6,07 53,15 4,19 22,38 5,19 1,21 2,95 16,03 18,23 
4 1,60 0.66 4,03 47,90 11,10 51,90 3,30 13.10 4,10 1,80 8,80 3.37 4,07 3.84 

5 2,10 0,40 2.50 47,00 8,90 71.50 7,40 10,50 4.30 1,90 7.94 7.18 6.75 6.85 

6 2.22 0,39 2,65 27,26 5,03 32,85 4,18 10,06 4.00 1,38 5.75 9,09 8,46 13,22 

7 1,36 0,51 3,11 42,06 11,06 58,45 4.34 13,17 4.18 1,65 7,94 2.89 2,66 2.67 

8 1,39 0,53 3.30 43,09 10.89 46,71 3,75 13,20 4,15 1,73 8,62 2,49 2.64 2.50 

9 1.44 0.54 3,05 42,09 10.53 47,89 3,63 12,56 3,92 1,68 9,93 5,93 6,57 6.71 

10 1.64 0,33 3.14 52,39 15,22 163.91 6.20 13,32 4,90 3,95 7,78 11,98 11.58 11.02 

11 2,10 0,34 2,44 52,65 18,04 88,37 3,91 15.95 5,56 2,16 8,10 7,56 7,21 6,85 
12 1,03 0,90 5,90 36,50 8,80 17,20 3,75 11,60 4,70 2,10 7,49 10,95 11,43 12,64 
13 2,10 0,88 6,20 110,6 5,20 119,90 0,76 22,50 6,50 2,50 7,49 19,24 
14 1,70 0,33 1,80 40,80 20,20 69,50 3,20 13,80 5.00 1,50 7,56 10.65 10,24 10.14 

15 1,90 0.30 1,60 50,40 7,70 18.00 1.70 5,90 2.50 1,60 9,70 14.19 13,45 13.04 

16 1,82 0,79 5,27 104,68 10,49 17,86 2,44 16,62 5,42 3,33 7,35 9,15 12,61 12.34 
17 1,92 0,70 4,65 59,74 16,34 20.61 3,76 23,18 6,47 2,41 5.89 9,58 9,70 10.76 

18 1,60 0,18 1,91 15,33 10,06 94,39 0,52 15,91 5,15 4,96 6,74 21,58 
19 2,54 0,52 3,97 91,87 5,43 112,02 3,75 27,02 9,15 3,19 13,38 12,96 13,63 13.57 

20 1,91 0,17 1.92 70,21 17,00 47,20 7,01 5,92 2,70 1,87 6,25 7,52 7,73 7,36 

21 2,83 0,42 2,65 62,26 5,99 14,32 3,68 14,32 7,02 3,33 8.65 11,97 14,40 15.10 

22 1,71 0,14 1,88 68,77 19,89 43,86 7,20 5,79 2.70 1,70 5,27 7,15 8,17 7,77 

23 2,88 0,48 3,69 52,28 28,02 66,57 3,75 13,02 3.81 3.82 7.92 9.84 12,67 12,15 
24 1,86 0,17 1,04 73,70 10,71 47.51 7,30 6,22 2,83 1,79 5.88 6,64 6,45 6,56 

25 1,52 0,32 1,59 82,33 17,51 62,99 1,86 8.26 3,70 2,42 9,79 7,83 15,90 15,17 

Valore crítico no nivel de Significância de 5% 19,10 18,20 17,70 
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amostras aberrcmtes estão destacadas em negrito. 



Tabela 5.8 - Resultados das concentrações e distancias Mcdialanobis para amostras do sitio Vitoria Regia. 

Na% Lu Yb La Th Cr Cs Se Fe% Eu Hf 
Di 

1 1,73 0,66 4,16 42,50 9,82 53,34 5,08 15,25 4,57 1,56 10.18 5,36 5,45 5,48 

2 1,62 0,52 1,75 47,19 15,92 51,87 4,37 13,08 3,89 1,82 10.21 11,97 13,21 13,86 

3 2,18 0,51 3,08 58,24 12,64 66,23 2,00 16,08 4,61 2,18 8,94 4,52 4,67 4,45 

4 1,56 0,82 5,08 51,46 12,10 56,73 4,24 14,73 4,36 1,85 9,23 5.89 6,06 5.85 

5 1,64 0,67 4,34 51,51 12,47 60,79 3,91 15.20 4,47 1,77 9,04 3.09 3,03 2,89 

6 1,58 0,70 4,50 47,99 12,26 60,49 3,82 16,01 4,62 1,83 7,12 3,04 3.57 3,35 

7 2,16 0,57 4,05 51,05 3,88 61.54 3,17 20,63 6,35 2,36 7,06 8.60 8.57 9,80 

8 2,02 0,58 3,68 55,48 11.32 68,13 3,07 18.55 5,58 2,45 6,04 3,00 4,95 5,94 

9 1,80 0,56 4.17 73,74 13,58 42.27 2,02 17.43 5.82 2.79 7,04 5,46 6,92 7,52 

10 1,67 0,58 3,38 41,26 10,16 53,80 3,73 12,55 3,79 1,55 9,26 3,81 3,66 3,43 
11 1,65 0,54 3,17 44,31 8,52 20,87 7,63 12,51 4,46 2,30 7,50 7,00 7.49 8,54 

12 2,02 0,25 1,54 38,93 5,89 16,54 1,78 4,66 1,98 1,48 8,70 12,79 13,41 12,66 

13 1,70 0,67 3,84 55,52 17,10 22,98 7,81 12,93 3,85 1,90 5,81 10,83 11,64 12,33 

14 1,83 0,56 3,28 52,30 9,86 13,53 1,64 12,44 3,86 2,03 8,98 14,74 15,63 18,55 

15 2,03 0,27 1,56 43,50 5,48 19,89 1,56 5,03 2,01 1,55 7,62 14,83 14,86 14.18 

16 1,84 0,81 4,35 69,06 11,51 53,02 3,63 20,98 7,32 2.92 10,46 5.49 8,30 9,88 

17 1,65 0,31 1,49 64,60 6,97 30,72 7,14 16,99 3,01 1,43 3,99 19,24 25,67 
18 1,92 0,37 2,22 20,70 6,39 29,27 3,98 12.25 4,30 1,16 4,44 14,43 14.80 14.97 
19 1,78 0,32 2,14 43,33 8,28 14,11 6,06 5.61 2,60 1,69 7,08 9,64 11,00 13,03 

20 1,82 0,39 2,88 37,56 6,65 25,99 3,19 16,38 4,65 1,80 4,13 7.18 6,93 9,44 

21 1,41 0,22 1,19 42,13 11,10 42,27 3,73 10,98 3,16 2,19 7,83 10.31 14,51 19,20 

22 1,85 0,74 4,56 51,77 9,35 42,27 4,67 21,01 5,93 2,65 11,03 5,10 6,88 7,08 

23 1,69 0.64 4,30 40,72 10,16 55,73 3.66 14,75 4,53 1,53 10,84 5,38 5.52 5,89 

24 2,00 0,26 1,00 81,79 14,14 80,92 6,26 9,57 3,94 2,36 6,30 21,91 25,10 
25 1,80 0,46 2,96 24,11 6,31 26,49 4,20 10,24 3,09 1,07 5,86 7,45 7,56 8,78 

26 2,02 0,60 3,70 56,01 11,61 66,25 3,16 18,53 5,54 2,40 9,18 2,07 2.51 2,63 

27 1,71 0,52 5,18 47,08 12,43 34,27 3,08 17,17 5,00 1,93 7,55 3,08 3,29 3.74 

28 1,07 0,44 3,85 55,84 15,18 85,41 4,84 15,98 3,59 1,90 7,12 10,11 12.34 13,79 

29 1,80 0,63 6,44 59,08 4,85 37,75 2,24 22,35 6.71 2,99 8.45 9,76 9,46 9,56 

30 1,50 0,49 4,56 45,66 11,51 30,74 2,34 10,97 4,22 1,64 7,82 4,01 5.76 8.57 

31 1,60 0,36 2,55 57,44 19,54 58,47 2,65 11,80 3,79 1,81 9.31 7,36 7.57 8,61 

32 1,76 0,25 1,75 19,78 16,14 15,51 5,56 4,16 1,59 1,92 4,67 18,44 24,95 
33 2,10 0,53 4,68 55,87 9,76 43,21 4,56 20,96 6,43 2,07 5,19 5.48 6.25 7.00 

34 2,03 0,53 4,99 27,34 4,85 68,41 3,07 21,36 5.45 1,85 6,33 7,44 7.77 8,59 

35 1,47 0,50 5,00 51.58 7.35 92,02 2,44 23,54 6,46 2.28 4,53 9,85 10,02 10,16 

36 1,28 0,93 3,70 47,08 19,28 42,27 4,04 19,38 6,02 4,82 6,30 27,27 
37 1,73 0,56 4,90 47,15 13,80 60,37 5,53 18,30 5,06 1,92 7,55 4,41 4,44 4.12 

38 1,60 0,52 4,71 45,78 12,37 58,13 4,37 18,27 4,81 2,03 8.12 3,30 4,21 4,23 

39 2,50 0,42 3,65 60,35 11,86 43,63 2,02 9,75 3,29 2,21 6,96 7,41 7,26 7.78 

40 1,69 0,70 6,82 27,64 6,19 40,13 1,91 17,15 5.06 1,95 6.41 8,85 9,61 13.54 

41 1,78 0,31 2,45 39,79 20,76 33,00 2,64 11,72 3,70 1,62 6.62 9,04 8,99 8,57 

42 1,04 0,29 1.94 33,60 17,33 14,23 5,19 4,95 1,68 0,99 5.07 12.92 13,59 13,58 

43 1,74 0,39 3,67 15,24 6.89 22,51 3,36 11,93 4,33 1.17 5.77 17,08 16.45 16,72 

44 1,94 0,39 3,04 50.04 20,63 23,80 2,88 16,62 4.30 1.60 4.22 15,36 14.83 15,91 

45 7 22 0,50 4.43 46.64 12.16 85.70 1,84 17,37 5,04 2.05 7.11 5.67 5.44 5.73 

46 2.52 0.46 4,54 51.50 8.21 13,74 3,39 17,06 6,10 2.43 11.49 15.62 16.54 16,9! 

47 2,31 0,52 4,18 77,18 12.79 14.14 6,21 14,96 5.71 2.67 8.65 13,73 13.30 12.89 

48 1,52 0,24 1,93 22.79 14,02 15,49 4.05 4,95 1.90 1,92 5.90 11.76 12,84 

49 1,76 0,18 1,36 13,97 13,34 15,86 5,49 15,25 1,61 1,92 7,12 35,82 

50 1,39 0,55 4,88 44,38 9.28 63,62 4,13 18,54 5,27 2,00 8.32 3,11 3.36 3,10 

Valore crítico no nivel de Significância de 5% 25,20 24.90 24.40 

7 3 

As amostras alierrantes estão destacadas em negrito. 



Tabela 5.9 - Resultados das concentrações e distancias Mahalanobis para amostras do sitio Suco da Onça. 

As amostras aberrantes estão destacadas em negrito. 

Na% Lu Yb La Th Cr Cs Se Fe% Eu Hf 

1 1,50 0,34 1.89 48,61 27,46 11.76 3.03 7,34 2.44 0.97 6.06 8,54 7.78 

2 2,19 0,42 2.75 53,05 9,45 12,20 4,19 12,90 4,37 1.99 7.87 6,25 7,34 

3 2,79 0,31 1,86 32,05 12,33 30,34 3,28 7,33 3.54 1,62 8,79 5,99 10.52 

4 1,69 1,22 8,27 193,15 13,30 37,13 2,42 11,22 3,97 3,33 7,17 12,74 14.57 

5 1,85 0,17 1,27 59,60 13,93 39,10 4,37 5.37 2.75 1,50 6,82 7,80 9,25 

6 1,90 0,51 3.93 57,05 13,98 14,02 2,82 11.01 4.51 1,98 5,84 8,84 9,20 

7 2,21 0,42 2,17 3,73 9,95 7,55 4,34 10,69 3,57 0,84 9,10 19,40 

8 1,89 0.46 2.72 38,34 7.24 29,36 7,56 13.16 3.78 1,35 4.09 6.37 6,71 

9 1,91 0.18 1,00 25,32 10,49 20.69 5,31 8,98 3,52 1,12 5.84 9.01 9,63 

10 1,62 0.24 1,98 88.73 39,87 45.65 4.80 6,49 2.80 2,37 9.74 11.81 10.80 

11 1,86 0,64 3,69 61,21 17,17 45,04 3,20 18,83 5,64 2,42 7,44 4.54 5.47 

12 1,29 0,43 2.43 47,29 31,32 10,44 3.09 7,27 2,32 1.05 6,04 8.05 9,20 

13 1,78 0,43 0,54 16,20 11,82 18,48 7,36 4,42 1,69 1,99 3,44 22,26 

14 1,71 0,43 2,47 32,84 13,93 20,69 10,44 12,11 3,71 1,04 4,99 5.48 9.23 

15 2,19 0,35 4,47 65,96 18,37 17,89 3,74 11,54 4,13 2,07 8.59 2,41 3,05 

16 1,29 0,62 3,65 166,79 71,12 49.84 1,68 12,28 3,59 2,41 12.07 14,04 14,06 

17 0,64 0.72 4,46 67,31 25,82 20,69 4,33 21,37 4,91 2.71 9.53 9,88 9.61 

18 0.72 0.35 2,55 60.54 23.47 25.97 9.31 7,92 2.80 1.28 2.98 10.09 10.73 

19 1,55 0,56 3,87 71,93 13,22 63,52 3,20 18,97 5.36 2.49 4.89 8.48 8.06 

20 1,34 0,43 3,01 26,69 7,58 36.04 4.15 12,21 3.86 1,35 7.12 6,80 12,49 

21 1,09 0,24 2,07 67,32 17,85 29.83 2,67 6,80 1,93 2.55 10.29 15.91 14,82 

22 2,87 0,68 4,88 50,89 7,50 19,62 1,44 14,55 5.10 3,68 15,52 7,17 7.40 

23 2,81 0,77 4.76 52,02 7,65 15,40 2,35 13,99 4,91 3,68 17,02 7,96 9,06 

24 0,96 0,22 1,31 33.94 10.79 14,91 10,79 4,16 1,59 0.83 6,36 13,13 12.50 

25 2,28 0,53 3,51 73,28 16,60 15,31 5,82 12,76 5,32 1,99 7,85 8.29 8.53 

Valore crítico no nivel de Significância de 5% 19,10 18,20 
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Tabela 5.10 - Resultados das concentrações e distâncias Mahalanobis para amostras do sitio Porto Belo. As 

Na% Lu Yb La Th Cr Cs Se Fe% Eu Hf D¡ 
1 1.53 0,35 2,48 53,06 16,26 48,55 2,70 10,54 3,57 1.86 10.01 8,27 8.08 

2 1.18 0,25 1,67 16,29 5,72 13,18 2,95 6,43 2,35 2,03 3,65 12,66 12.60 

3 2,16 0,76 5,24 71,13 8,28 17,64 3,79 19.81 7.07 2,65 12,49 5,22 5,00 

4 1,92 0,65 4,12 31,76 6,50 23,45 3,76 11,32 3.35 1,55 6,26 8.49 13,53 

5 2,12 0,64 3,84 52,73 12,18 29,50 2.61 19,50 4,99 1.91 6,89 3,54 3.42 

6 1,96 0,97 6,19 52,21 10,55 25,42 2,30 11,89 4,37 2,88 11,54 8.54 8,31 

7 1,68 0,37 2,31 22.13 10,53 21.77 3,28 18,47 5.44 1.12 7,29 11,04 11,23 

8 2.02 0,49 3,11 36.87 5,49 36,83 4,27 21.26 6.54 2,03 6.78 7,91 8,87 
9 2,15 0,76 3,96 61,86 13.46 26,60 2.63 19,48 4.94 2.29 6,65 9,94 9.83 
10 1.94 0.42 2.97 47,83 10,57 21,19 2,89 16,31 5.31 1,99 4,51 5.35 5.61 
11 1,84 0,46 2,67 49,10 12.16 76,70 3,30 15,02 4,94 1,86 9,99 7.26 7,37 

12 2,42 0,68 4,49 66,73 6,67 12.27 4,41 19.43 7,32 2,72 11,87 9,42 9.83 

13 2,44 0,32 2.16 17,27 5.87 11,41 8.94 6,29 2.09 2,03 6.17 13.22 12.78 

14 1,62 0,32 2,17 27.58 9,05 20,99 2,15 13,33 3,80 1,12 5.03 9,29 10.51 

15 1,92 0,36 2,20 36,83 10,01 24,92 8,69 13.19 2,48 1,35 5,60 17,40 16,71 

16 2,70 0,68 4,88 72,10 7,48 13,34 2,42 20,59 7,36 2,82 10,58 7.05 7.22 

17 1,56 0,60 3.54 39,08 11,77 47,48 3,16 17,69 5,14 1.92 7,29 4,06 4.19 
18 2.30 0,76 4,64 48,57 9.38 31,54 2,11 20.97 6,56 2,84 12.04 5,99 10.65 

19 1,98 0,70 4,55 84,99 9.72 22.17 3,66 11,07 4,28 3,63 5,34 5,70 5.81 

20 1,15 0,90 3,69 53,66 13,09 12,05 3,93 3,63 1,76 1,14 4,67 22,99 
21 2.38 0,81 5,05 97.97 11,03 23.11 3.59 12.56 4,81 4,06 5,86 6.39 6,23 
22 1,89 0,62 4.32 52,21 14,18 41,79 4,38 19.79 5,95 1,78 3,66 14.99 14.56 

23 2,01 0,71 4,67 92.08 11,63 20,63 3,52 11,63 4,79 3,55 7,24 3.52 4.23 
24 1,22 0,31 2,12 33.13 18.06 21,93 5,59 5,64 2,04 2,03 5.82 7.54 7.41 

25 1,87 0,83 5.99 76,36 32.23 28,58 5,42 13,06 4,25 2,38 11.60 15,14 14.71 

26 1,71 0,21 1,25 52,21 15.89 65,74 4,23 7.44 3,99 2,61 7,23 14.97 16,14 
27 2,23 0,14 1,16 54.4 10,35 51,71 5,71 8,13 3,44 2.02 6,42 14,14 15.17 

Valore crítico no nivel de Significância de 5% 19,90 19,50 

O segundo procedimento para identificação das amostras aberrantes, para cada 

sitio, foi fundamentado na distância Mahalanobis robusta. Os estimadores de tendência 

central e dispersão para a determinação da distância de Mahalanobis robusta foram 

determinados por meio de um subconjunto dos dados, com 75% do total de amostras para 

cada sitio, o qual apresentou menor determinante para matriz de covariancia. Nas Figuras 

5.6 a 5.14 estão ilustradas as disposições das composições químicas elementares para o 

sitio arqueológico estudado, no espaço das componentes principais. Nestas Figuras (5.6 a 

5.14), a elipse mais externa correspondente à distância de Mahalanobis igual a / j i d . ^ s 
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amostras aberrantes estão destacadas em negrito. 
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Figura 5.6. Amostras do sitio Justino (Superficial) no espaço das componentes principais (3 componentes 

explicaram 77,4% da variabilidade total). As elipses correspondem aos quantis 25%, 50%, 75% e 9S% da 

distribuição Xp - As amostras aberrantes estão fora da elipse de tolerancia Xio 9S •• 
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Figura 5.7. Amostras do sitio Justino A no espaço das componentes principais (4 componentes explicaram 

82,0% da variahilidade total). As elipses correspondem aos quantis 25%, 50%, 75% e 98% da di.stribuição 

X'p--As amostras aberrantes estão fora da elipse de tolerancia Xi-o.gs 
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Figura 5.8. Amostras do sítio Justino B no espaço das componentes principais (4 componentes explicaram 

77,9% da variabilidade total). As elíp.ses correspondem aos quantis 25%, 50%, 75% e 98% da distribuição 

zl - As amostras aberrantes estão fora da elipse de tolerância xlo 98 • 
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Figura 5.9 Amostras do sitio Justino C no espaço das componentes principais (4 componentes explicaram 

83,7% da variabilidade total). As elip.ses correspondem aos quantis 25%, 50%, 75% e 98% da distribuição 

X~p. As amostras aberrantes estão fora da elipse de tolerância J",, „ j . . 
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Figura 5.10 Amostras do sítio Curituba no espaço das componentes principais (3 componentes explicaram 

77,6% da variabilidade total). As elipses correspondem aos quantis 25%, 50%, 75% e 98% da distribuição 

xl-As amostras aberrantes estão fora da elipse de tolerância xlo 9s -

Figura 5.11. Anuistras do sitio São José no espaço das componentes principais i3 componentes explicaram 

73,8% da variabilidade total). As elipses correspondem aos quantis 25%. 50%, 75% e 98% da distribuição 

•y -j 

X'p- As amostras aberrantes estão fora da elipse de tolerância xto 95 • 
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Figura 5.12. Amostras do sitio Vitória Regia no espaço das componentes principais (3 componentes 

explicaram 66,8% da variahilidade total). As elipses correspondem aos quantis 25%, 50%, 75% e 98% da 

2 2 

distribuição Xp-As amostras aberrantes estão fora da elipse de tolerância X2;0,9S 
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Figura 5.13. Amostras do sitio Saco da Onça no espaço das componentes principais (3 componentes 

explicaram 74,2°A, da variabilidade total). As elipses correspondem aos quantis 25%. 50%i, 75% e 98% da 

distribuição x^p - -"l'^' amostras aberrantes estão fora da elipse de tolerância Xi-ü 9s • 
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Figura 5.14. Amostras do sitio Porto Belo no espaço das componentes principais (3 componentes 

explicaram 81,1% da variabilidade total). As elipses correspondem aos quantis 25%, 50%, 75%> e 98"% da 

distribuição x'p - •^'^ amostras aberrantes estão fora da elipse de tolerancia xlo 9s • 

De acordo com as Figura 5.6 a 5.14 é possivel observar a presença de amostras 

discrepantes em todos os sitios arqueológicos estudados, conforme indicado na Tabela 

5.11. Pode ser verificado que o número de amostras consideradas discrepantes pelo 

segundo método é quase duas vezes maior que o encontrado por meio da utilização da 

distância de Mahalanobis clássica Este comportamento resulta da redução da dispersão da 

matriz de covariancia, e conseqüentemente da dispersão das amostras no hiperespaço 

formado pelos componentes principais, a qual é resultante de uma subamostragem que 

apresenta um perfil químico mais estreito e significante para o grupo considerado. As 

amostras superficiais do sitio Justino, por exemplo, apresentam uma composição quimica 

bastante dispersa em relação aos outros sitios, e por meio do primeiro procedimento não se 

identificou amostras atípicas, visto a alta dispersão na matriz de covariancia, que resulta na 

redução dos valores na distância de Mahalanobis clássica em relação ao centro do grupo. 

Como as distâncias de Mahalanobis neste caso são reduzidas, aumenta-se a probabilidade 

da inclusão de amostras atípicas neste grupo, as quais foram detectadas por meio da 

distância de Mahalanobis robusta, com valores críticos dados pela distribuição x] 

Assim, de uma forma geral, a utilização da distância de Mahalanobis robusta é 

mais eficiente para a detecção de amostras aberrantes em estudos composicionais de 
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cerâmicas arqueológicas. De acordo com esse estudo das amostras discrepantes, as 

amostras consideradas aberrantes no segundo procedimento não foram levadas em 

consideração para interpretação dos grupos composicionais. Na Tabela 5.11 está exposto 

um resumo das amostras identificadas como atípicas em relação a cada sítio: 

Tabela 5.11 - Tabela com os números de amostras aberrantes e número total de amostras após eliminação 
das aberrantes. 

Sitio N" Total de amostras Método clássico Método Robusto N" Total sem Outliers 

.Justino Sup. 18 0 4 14 

Justino A 25 1 4 21 

Cemitério B 26 1 i 23 

Cemitério C 25 1 2 23 

São José 25 3 3 22 

Saeo da Onça 25 2 3 22 

Curituba 24 2 4 20 

Porto Belo 27 1 2 25 

Vitória Regia 50 5 2 48 

Total 245 16 27 218 

5.4 Definição dos grupos composicionais 

5.4.1 Sitio Justino: Comparação entre os Cemitérios B e C do sitio Justino 

A formação dos grupos de cerámicas arqueológicas coletadas no sitio Justino, 

confonne a composição química elementar, foi determinada por meio da aplicação de 

técnicas estatísticas multivariadas. A matriz de dados para estabelecimentos dos grupos foi 

composta por 81 amostras e 11 elementos químicos (Na, Lu, Yb, La, Th, Cr, Cs, Se, Fe, Eu 

e Hf). A definição desta matriz foi realizada após eliminação dos outliers e das variáveis de 

baixa precisão, conforme o estudo apresentado na seção anterior. As 81 amostras estão 

distribuídas da seguinte fonna: 14 amostras superficiais, 21 amostras Justino A, 23 

amostras do Cemitério B e 23 amostras do cemitério C. 

Uma análise exploratória dos dados, pela representação de todas as amostras no 

espaço formado pelas duas primeiras componentes principais, foi observado que as 

amostras superficiais e do Justino A apresentam uma dispersão elevada em suas 

composições químicas elementares, comparativamente à dispersão das amostras coletadas 

mais profundamente. A dispersão destas amostras, coletadas mais próximo à superficie, 

pode ser um resultado de interferência antrópica recente, visto que este sítio foi escavado 

em uma área que apresentava atividade agricola, e o manejo do solo pode ter combinado 

amostras cerâmicas de várias profundidades. Por isso, as amostras superficiais foram 

retiradas da base do sífio Jusfino com o objetivo de identificar mais claramente os grupos. 
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Com base no "Scree Plot" (Figura 5.15) e no critério de Kaiser (Kaiser, 1958), 

o qual visa a observação do número de componentes significantes na análise, identificou-se 

que três componentes principais explicam 74% da variabilidade total da matriz formada 

pelas amostras do Justino A, Cemitério B e Cemitério C. Na Figura 5.16 é mostrado os 

escores das amostras no espaço formado pelos dois primeiros eixos principais, onde pode 

ser visualizado que as amostras do Justino A estão bastantes dispersas em relação às 

amostras dos Cemitérios B e C. Ainda na Figura 5.16, observa-se que as amostras do 

Cemitério B formam um grupo compacto entre os 2" e 3" quadrantes nos espaço das 

componentes principais. As amostras do Cemitério C, apesar de possui maior dispersão 

que o Cemitério B, foraia um grupo com amostras, preferencialmente, dispersas nos 1" e 4" 

quadrantes da Figura 5.16. 
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Figura 5.15 - "Scree Plot" para identificação do número de componentes para o Sitio Justino. 
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Figura 5.16 - Biplot para amostras do Justino A, Cemitério Be C. 

A diferença entre as amostras dos Cemitérios B e C pode ser explicada pela 

estrutura de correlação entre as variáveis de interesse na interpretação dos resultados aqui 

apresentados. A estrutura de correlação apresentada no biplot (Figura 5.16), mostra que as 

principais correlações são entre os elementos terras raras e Flf, entre Na, Sc e Fe e terceiro 

grupo formado por Th e Cs. Pela projeção das cargas fatoriais dos elementos nos dois 

primeiros eixos principais, é possivel observar que a distinção entre os Cemitérios é 

provocada pela variabilidade dos elementos traços (La, Hf, Yb e Eu), visto que estes 

elementos estão em maior concentração e menor variabilidade no Cemitério B. A maior 

variabilidade na composição quimica elementar das amostras cerâmicas do Cemitério C do 

Justino, relativo ao Cemitério B, pode ter sido causada pela interferência do homem no 

preparo da pasta cerâmica, provocando a diluição. Logo, o processo de evolução 

tecnológica da manufatura da cerâmica pré-histórica de Xingó, está refletida na variância 

das composições químicas das cerâmicas, uma vez que o grupo ceramista que ocupou o 

sitio Justino, em uma faixa cronológica contemporânea ao Cemitério C, se trata do 

primeiro grupo ceramista que ocupou o Justino, sendo, portanto, detentor de um processo 

de manufatura cerâmica ainda incipiente. Com o processo de evolução tecnológica, o que 
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implica em uma pasta cerâmica mais homogênea, o grupo que ocupou a Cemitério B do 

Justino já apresentava um processo de manufatura mais elaborado, o que explica a maior 

homogeneidade da composição quimica das amostras coletadas nos níveis correspondentes 

a este Cemitério. Entretanto, as amostras do Cemitério A são mais dispersas que as 

amostras coletadas nos Cemitérios B e C, o que se deve, provavelmente, a mudanças na 

tecnologia de fabricação das cerâmicas, em virtude do contato e intercâmbio entre o grupo 

que ocupou o Justino neste período mais recente com outros gmpos ceramistas. 

Para facilitar a visualização dos grupos composicionais realizou-se uma análise 

de agmpamento com as amostras dos Cemitérios B e C, mediante utilização do método de 

Ward e da distância euclidiana quadrática (Figura 5.17). Apesar da superposição de 

amostras nos grupos, foi possivel observar três grupos, um gmpo central, formado, 

preferencialmente, por amostras pertencentes ao Cemitério B, um gmpo inferior composto 

por amostras do Cemitério C e um gmpo superior, formado pela superposição das amostras 

dos cemitérios B e C. 

1.5 2.0 2,5 3.0 3.5 

Distância de Ligação 

Figura 5.17 - Dendrograma para agrupamento das amostras dos Cemitérios B e C do sitio Justino. 

Para confirmar os gmpos realizou-se análise discriminante linear, para as 

amostras dos Cemitérios B e C. A análise discriminante apontou que 78% das amostras do 
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Cemitério B e 83% das amostras do Cemitério C foram classificadas corretamente de 

acordo com a suposição apriorísticas que as amostras destes cemitérios têm diferentes 

composições químicas. Eliminando-se as amostras classificadas incorretamente foi 

realizada nova análise discriminante, confirmando-se a classificação obtida anteriormente. 

Neste caso, a distância de Mahalanobis quadrática observada entre os centroides dos 

grupos foi de 3,57. Na Figura 5.18 são mostrados os escores das Rincões discriminantes 

para as amostras dos Cemitérios B e C, onde pode ser observada a dispersão das amostras 

do Cemitério C relativo ao B, como fora detectado por análise das componentes principais. 
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Figura 5.18 - Funções discriminantes para a composição quimica das cerâmicas dos Cemitérios B e C do 
Justino ,e argila. (As elipses representam nível de confiança de 95%) 

A aplicação da análise discriminante passo-a-passo (Forward Stepwise 

Discriminam Analysis) nos permhe identificar as variáveis discriminantes entre os grupos 

composicionais (Baxter, 1994; Munita et al., 2006), ou seja, selecionar as variáveis que 

possibilita a diferenciação dos grupos composicionais. Verificou-se que as concentrações 

de Th e Cr não são significativas, de acordo com o critério lambda Wilks. Eliminando Th e 

Cr da matriz de dados e aplicando-se análise discriminante, verificou-se que as amostras 

dos Cemitérios B e C foram classificadas corretamente em seus respectivos grupos. Na 

Figura 5.19 têm-se os escores nos espaço das ftmções discriminantes. Aplicando-se análise 

discriminante, após eliminação das variáveis Th e Cr, a distância Mahalanobis quadrática 

observada entre os centroides dos grupos foi de 15,27, assim obteve-se por meio da 

aplicação desta técnica uma melhor separação entre os grupos composicionais. 
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Figura 5.19 - Funções discriminantes para a composição química das cerâmicas dos Cemitérios B e C do 
Justino, e argila, após eliminação de Th e Cr As elipses representam nível de confiança de 95%. 

Em virtude das práticas ceramistas as concemrações de vários elememos podem 

sofrer efeitos de diluição (Beier & Mommsen, 1994), assim neste trabalho foram 

calculados, para cada amostra, os fatores de diluição por meio da distância Mahalanobis 

modificada. Em seguida, as concentrações foram corrigidas de acordo com os seus 

respectivos fatores de diluição. De uma forma geral, estas diluições provocam o aumento 

da dispersão dos grupos composicionais e, conseqüentemente, nas probabilidades de 

classificações erradas. Na Tabela 5.12 estão os fatores de diluições médios, as 

concentrações médias dos elementos utilizados para interpretação e suas dispersões, para 

as amostras dos Cemitérios B e C. Nesta tabela a redução da dispersão das concentrações 

de cada sitio é muito clara, o que implica em uma melhor separação entre estes dois 

grupos. 
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Tabela 5.12 - Concentração elementar média (M) para as cerâmicas do sitio Justino (cemitérios B e C). 
Valores em ppm, exceto quando indicado, e des\'io padrão em percentagem da média. 

Cemitério B Cemitério C 

Sem correção Com correção Sem correção Com correção 
(M ± CV) (f=l,(M)±0,03)* (M ± CV) (f=0,90 ± 0,08)* 

( M ± C V ) (M ± CV) 

N a % L55± 12J9 1,53 ± 12,43 1,31 ±23,65 1,27 ± 18,45 
Lu (X68± 33,22 0.65 ± 22,76 0.47 ± 39,44 0.44 ± 23.84 
Yb 4,54 ± 34,48 4,32 ± 24.20 3,44 ±47,50 3,16 ±30,48 
La 59,41 ±24.18 58,13 ±20,28 48,93 ± 40,44 45.69 ±29,52 
Th 13.53 ± 37.78 13.55 ±37,35 14,68 ± 53,58 15.27 ±51.02 
Cr 37,96 ±72,31 39,38 ±71.44 27,91 ±52,29 27.13 ±45.41 
Cs 6,71 ±40,17 6.63 ±39.91 4,77 ±60,89 4,49 ±59.23 
Sc 17,57 ±22,81 17,16 ±18,68 12,91 ±43,44 12.06 ±31,58 

F e % 5,99± 22,88 5.82 ± 14.29 4,44 ± 37,88 4,14 ±22,82 
Eu 2,58 ± 22,03 2,51 ± 15,04 1,85 ±50,61 1.70 ±36,97 
Hf 7,52 ± 19,88 7,42 ± 18,86 7,06 ±36,18 6.71 ±23.42 

*f representa o fator de diluição médio com o desvio padrão 

Após correção das concentrações em virtude do efeito de diluição, aplicou-se, 

novamente, análise discriminante e obteve-se distância Mahalanobis quadrática entre os 

centroides dos grupos de 34,52, valor da ordem duas vezes maior que a obtida 

anteriormente. Na Figura 5.20 são mostrados os escores discriminantes para as amostras 

dos cemitérios B e C, onde é evidente a redução na dispersão de cada grupo. 
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Figura 5.20 - Função discriminante para a composição quimica das cerâmicas do .sitio Justino (Cemitérios 
Be C) do.Justino ,e argila, após correção com os fatores de diluição. As elipses representam nivel de 

confiança de 95%. 
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Levando-se em consideração os resultados apresentados, é possível inferir que a 

distinção da composição química elementar das cerâmicas dos Cemitérios B e C do sítio 

Justino é resultado do processo de fabricação dos objetos. A figura 5.21 mostra a diferença 

padronizada entre a composição quimica das cerâmicas dos cemitérios B e C, de maneira 

univariada. As diferenças entre as concentrações dos Cemitérios B e C estão normalizadas 

de acordo com a raiz quadrática da soma das variâncias de cada grupo. Considera-se que 

diferenças padronizadas em torno de 2, ou superior, são significativas (Montana et al., 

2003). De acordo com esse critério, pode ser observado que as cerâmicas do Cemitério B 

apresentam concentrações significativamente mais elevadas, com exceção dos elementos 
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Figura 5.21 - Diferença padronizada entre a composição quimica média das cerâmicas do sitio 

Justino(Cemitérios B e C). 

Esta diferença composicional entre as cerâmicas dos cemitérios B e C, nos 

remete à hipótese proposta por Vergne (2004) que estes sítios são oriundos de distintas 

ocupações, baseando-se na variabilidade das associações do material cerâmico destes 

Cemitérios com os enterramentos e na distância temporal entre eles,. Mesmo que a fonte de 

matéria-prima usada pelos grupos que habitaram a região seja a mesma, as evoluções 

tecnológicas dos sucessivos grupos que habitaram a região implicaram em alterações na 

manufatura da cerâmica local. Esta evolução pode ser observada, por exemplo, na 

composição química elementar do Cemitério B, cemitério mais recente que o C, como será 
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visto na seção referente à datação por TL, pois este apresenta uma pasta de composição 

mais homogênea e distinta da composição das amostras do Cemitério C. 

5.4.2 Comparação entre os Sítio São José, Saco da Onça e Curituba 

Segundo as hipóteses de ocupação da região de Xingó, sugeridas por Luna 

(2003), a primeira ocupação ceramista em Xingó se deu no sítio Justino, por volta de 5570 

AP. Como resultado do crescimento populacional desta comunidade, aproximadamente 

1400 anos depois foi estabelecida a ocupação do sítio São José, 3000 anos após seu deu a 

ocupação do sítio Porto Belo e só 4200 após a primeira ocupação ceramista, as regiões 

correspondentes aos sítios Curituba, Vitória Regia e Saco da Onça foram ocupadas. 

Tendo em vista que as fonnas de produção, consumo e distribuição dos objetos 

cerâmicos são reflexos das condições sócio-culturais e econômicos da comunidade, espera-

se que a composição química elementar da pasta cerâmica apresente uma diferenciação 

com relação à dinâmica de ocupação de Xingó. Os sítios São José e Curituba podem ser 

considerados na verificação desta hipótese, uma vez que apresentam cronologias e 

localizações diferenciadas. O sítio Saco da Onça, contemporâneo ao sítio Curituba, foi 

utilizado com o propósito de verificar evoluções tecnológicas dos grupos que habitaram a 

região no passado em virtude de se tratar de um sítio de acampamento. 

Por meio da das componentes principais, verificou-se que, apenas, quatro 

componentes principais são significativas para explicar a variabilidade das composições 

químicas das cerâmicas resgatadas nos sítios São José, Saco da Onça e Curituba (Figura 

5.22). Essas componentes explicam 76,81% da variância total das composições químicas 

elementares das cerâmicas dos três sítios arqueológicos. Projetando-se os pontos amostrais 

no espaço formado pelas duas componentes principais (Figura 5.23), observa-se a 

aglomeração das amostras do sítio São José, as quais estão dispostas, preferencialmente, na 

região onde os escores são positivos para a 2" componente principal. Ainda na Figura 5.23, 

verifica-se que as amostras do sítio Curituba estão localizadas na região onde os escores 

são negativos para a f componente principal. As amostras do sítio Saco da Onça. estão 

dispersas no espaço formado pelas duas primeiras componentes principais. 
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dos sitios São José, Saco da Onça e Curituba. 
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5.23 - Biplot para amostras dos sitios São José, Saco da Onça e Curituba. 

Para confirmar os agmpamentos das amostras dos três sitios foi realizada 

análise discriminante, que ratificou a hipótese que as amostras de cerámicas dos sitios São 

José, Saco da Onça e Curituba formam gmpos composicionais distintos. Nessa análise, 

86% das amostras do sitio São José, 100% das amostras do sitio Curituba e 8 1 % das 

amostras do sitio Saco da Onça foram classificados corretamente em seus respectivos 
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grupos. Na Figura 5.24 estão dispostas as amostras no espaço formado pelas fianções 

discriminantes, onde é possivel visualizar três grupos, e a dispersão interna, relativamente 

maior, das amostras do sítio Saco da Onça. A dispersão encontrada para o sítio Saco da 

Onça leva-nos a inferir, de acordo com o critério da abundância, que diversas amostras são 

intrusivas neste sítio. Este inferência confirma a hipótese que este sítio se tratava de um 

sitio de acampamento. 
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Figura 5.24 - Função discriminante para a composição química das cerâmicas dos sitios São José, Saco da 
Onça e Curituba. As elipses representam nivel de confiança de 95%. 

Por intermédio da análise discriminante passo-a-passo, verificou-se que as 

variáveis Lu, Yb, La e Hf não são significativas para discriminação dos três grupos 

composicionais. Na Figura 5.25 são apresentados os escores discriminantes das amostras 

cerâmicas dos sitios São José, Saco da Onça e Curituba, após eliminação das variáveis 

pouco significativas. Mesmo que a distância Mahalanobis entre os centros dos grupos ter 

decrescido, observa-se uma nítida separação entre os grupos. 
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Figura 5.25 - Função discriminante para a composição química das cerâmicas dos sítios São José, 

Saco da Onça e Curítuba, após eliminação de Lu, Yb, La e Hf. As elipses representam nível de confiança de 

95%. 

Em virtude de algumas práticas ceramistas, tal como a adição de temperos, 

alguns elementos podem sofrer efeito de diluição. Assim, as concentrações forma 

corrigidas de acordo com o fator de diluição. Na Tabela 5.13 estão apresentadas as 

composições químicas médias das cerâmicas de cada sítio, antes e após correção, assim 

como o fator de diluição médio por sítio. Nessa tabela pode ser observado que dos três 

sitios arqueológicos, as cerâmicas do Saco da Onça apresentou maior efeito de diluição. 

Tabela 5.13 - Concentração elementar média(M) para as cerâmicas dos sitios São José, Saco da Onça e 

Curituba. Valores médios em ppm, exceto quando indicado, e des\'io padrão em percentagem da média. 

Saco da Onça Curítuba (n= 20) São José 
Sem correção Com correção Sem correção Com correção Sem correção Com correção 

(M ± CV) (^=1,01*0,18)* (M ± CV) (í^l,00±0,19)* ( M ± C V ) (f=0,93±0,21)* 
(MdbCV) ( M ± C V ) ( M ± C V ) 

N a % 1,8I±0,40 1,32±0,35 1,82±0,44 1,31±0,32 1.80±0.62 1,28±0,50 

Lu 0,51±0.13 0,54±0.06 0,43±0,21 0,42±0.18 0.44±0.18 0,42±0,11 

Yb 3,53±1.10 3,79±0,54 2,76±1,42 2,78±1,19 2J5±1.27 2.68±0.86 
La 44.77il3,60 49.47±13.09 53.21il9,70 -^5.14±19.21 50.33±20.33 46.29±20.73 
Th 9,78±4,23 10.92±4,31 12,41±5.86 13,9.5±8J6 16,37±X,46 18,70± 12,67 
C r 49,06±23,-53 49,32±24,50 50,47±23,59 49.66±21,-% 24,02±13,81 29,46±28,66 
Cs 4,29±1,46 4,72±1,75 4,01±1,81 4,86±2,58 4,88±2.62 5,45±4,66 
Sc 17,36±4,44 19.54±5,42 12.87±5.18 13,15±4,94 10,82±4,78 10,59±3.47 
Fe 5,09±1.26 5,74±0.64 4,43±1.32 4,54±I,15 3,66±L25 3,64±1.02 
Eu 2,06±0,59 2.07±0.24 2,25±(),91 2.09±0,52 1.89±0.83 1,62±0,46 
Hf 7.18±1.91 6,78±1,57 7,54±1,69 6,95±2,18 7,69±3,45 6,58±2.36 

*f representa o fator de diluição médio com o desvio padrão 
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Após correção das concentrações foi realizada análise discriminante e obteve-se 

que a variância interna de cada grupo sofreu um decréscimo. Um resultado direto da 

redução da variabilidade de cada grupo pode ser examinado na Figura 5.26, onde se 

observa que as distâncias entre os centros de cada grupo aumentou, resultando em uma 

melhor resolução espacial para a discriminação dos grupos composicionais. 
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Figura 5.26 - Função discriminante para a composição química das cerâmicas dos sítios São José, Saco da 

Onça e Curituba, após correção com os fatores de diluições. As elipses representam nível de confiança de 

As Figuras 5.27 a 5.29, apresentam as diferenças padronizadas entre as 

composições quimicas média das cerâmicas dos sítios São José, Saco da Onça e Curituba. 

De acordo com a Figura 5.27, pode-se inferir que as diferenças mais significativas entre a 

composição química das cerâmicas dos sítios Saco da Onça e São José são para os 

elementos Fe e Eu, cujas concentrações são maiores no sítio São José. Na Figura 5.28, 

referente à comparação entre os sítios Saco da Onça e Curituba, foi observada que esta 

diferença é significativa em relação aos elementos Lu, Yb, Sc, Fe e Eu. Os elementos Lu, 

Yb e Sc são os que apresentam as maiores diferenças entre os sítios São José e Curituba 

(Figura 5.29). 

Assim, considerando-se os resuhados apresentados, pode-se inferir que, 

provavelmente, os grupos ceramistas que habitaram os sitos São José, Saco da Onça e 
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Curituba tinham traços diferenciais na tecnologia de produção cerâmica, que estão 

refletidos na composição química elementar das cerâmicas. 
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Figura 5.27 - Dijérença padronizada entre a composição quimica média das cerâmicas dos sitios 

Saco da Onça e São José. 
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Figura 5.29 - Diferença padronizada entre a composição quimica média das cerámicas dos sítios 

São José e Curituba. 

5.4.3 Ocupações antigas: Comparação entre Cemitério B do Justino X São José 

Tendo em vista que as cronologias do Cemitério B e do sítio São José são 

relativamente próximas, bem como a localização desses sitios, realizou-se uma análise 

comparativa entre a composição química das cerâmicas. Essa análise teve o objetivo de 

verificar se os grupos que ocuparam esses sítios mantinham uma produção cerâmica 

compartilhada, ou se produziam seus próprios utensílios cerâmicos. 

Partindo-se da hipótese apriorística que os dois grupos ceramistas citados 

mantinham produção local, ou seja, produziam suas próprias cerâmicas, realizou-se uma 

análise discriminante no sentido de ser testada a hipótese. De acordo com o resultado da 

análise discriminante, obteve-se que 82% das amostras do Cemitério B e 76% das amostras 

do sitio São José foram classificadas corretamente. A Figura 5.30 mostra as ftmções 

discriminantes dos dois sitios, após eliminação das amostras classificadas incorretamente, 

onde é possível observar que a composição química das cerâmicas dos dois sítios de 

interesse nessa seção são distintas. 
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Figura 5.30 - Função discriminante para a composição quimica elementar das cerâmicas do sitio 

Justino (í 'emitérios B) e do sitio São José. (As elip.ses representam regiões nivel de confiança de 95%) 

Uma vez que as concentrações podem sofrer efeitos de diluição, obtiveram-se 

concentrações corrigidas de acordo com o fator de diluição para cada sítio. Nas Tabelas 

5.12 e 5.13 estão a concentrações médias e fator de diluição médio para cada grupo 

composicional. Na Figura 5.31, as amostras do Cemitério B e do sitio São José são 

representadas em termos dos escores discriminantes, obtidos com as concentrações 

corrigidas, onde é visível a separação dos grupos composicionais. De acordo como o 

resultado nessa figura, pode-se inferir que as cerâmicas consumidas pelos grupos que 

ocuparam os dois sítios produziam suas próprias cerâmicas. 
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Figura 5.31 - função discriminante para a composição quimica elementar das cerâmicas do .sitio Justino 

(Cemitério B) e do sitio São Jo.sé ,e argila, após correção com os fatores de diluições. .\s elipses 

representam regiões nivel de confiança de 95%. 
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Realizou-se, também, uma análise discriminante passo-a-passo e obteve-se que 

todas as variáveis são relevantes para discriminação das cerâmicas do Cemitério B e do 

sitio São José. Apesar desse resultado, observou-se que as diferenças padronizadas entre as 

composições químicas elementares das cerâmicas dos dois sitios, com exceção dos 

elementos La, Th e Cr, são significativas (Figura 5.32). 
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Figura 5.32 - Dijerença padronizada entre as composições quimicas médias das cerâmicas dos sitios São 
José e Justino (Cemitério B). 

5.4.4 Ocupações recentes: Comparação entre os sítios Porto Belo, Saco da Onça, 

Vitória Regia e Curituba 

Conforme citado, as ocupações ceramistas mais recentes em Xingó 

correspondem àquelas estabelecidas nos sítios Porto Belo, Saco da Onça, Vitória Regia e 

Curituba. Segundo resultados discutidos anteriormente, foi observado que a composição 

quimica das cerâmicas dos sitios Curituba e Saco da Onça são diferentes, apesar da ampla 

dispersão na concentração elementar das amostras do sítio Curituba. Visando obter um 

quadro geral em relação à composição quimica das cerâmicas dos quatro sitios mais 

recentes, a seguir, faz-se uma comparação entre as cerâmicas dessas ocupações. 

Considerando a hipótese que as amostras de cerâmica dos quatro sítios de 

ocupação recente são distintas, em relação à composição quimica elementar, realizou-se 

uma análise discriminante. Na Figura 5.33, são mostrados os escores das funções 

discriminantes para os sitios Porto Belo, Saco da Onça, Curituba e Vitória Regia, onde fica 

evidente a superposição dos quatro grupos composicionais. Assim, não podemos inferir 

que as cerâmicas dos quatro sítios arqueológicos têm composições quimicas diferentes. 
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uma vez que o número de classificações corretas foi baixo. Na Figura 5.33 fíca nítida a 

distinção entre as composições quimicas das cerâmicas dos sitios Curituba e Saco da Onça, 

já discutida anteriormente. 
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Figura ,S.33 - Função discriiuiuoiite pora a coiuposiÇ()o quimica elementar das cerámicas dos sitios Saco da 
Onça. Curituba. Porto Belo e í irória Régia. As elipses representam regiões nivel de confiança de 95%. 

Mesmo após correção das concentrações quimicas das amostras cerâmicas de 

acordo com seus respectivos fatores de diluição (Tabela 5.13 e 5.14), em relação ao 

centroide de cada sitio arqueológico, a superposição dos grupos composicionais no espaço 

das fiinções discriminantes aínda foi significativa (Figura 5.34). Embora seja nítida a 

superposição dos grupos, pode ser observado na Figura 5.34 que a dispersão do grupo 

cerâmico Saco da Onça é superior à dos outros grupos e, portanto, corrobora com a 

hipótese que a área desse sítio arqueológico foi utilizada por grupos ceramistas que 

estavam de passagem pelo local. Pelo contrário, as amostras dos sitios Curituba estão 

dispostas, na Figura 5.34, em uma pequena região do plano formado pelos dois eixos 

discriminantes, e, praticamente, isolada da região ocupada pelas amostras do sitio Saco da 

Onça. 
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Tabela 5.14 - Concentração elementar média (M) das cerâmicas dos sítios Porto Belo e I ítória Regia 

(\ 'alores médios em ppm. exceto quando indicado, e desvio padrão em percentagem da média). 

Porto Belo Vitória Regia 
Sem correvão Com correção Sem correção Com correção 

(M ± CV) (f=0.91 ±0,16)* ( M ± C V ) (f=<).96± 0,07)* 
(M ± CV) ( M ± C V ) 

N a % 1.93±0.4() 1.29±().19 1.77±0.3() 1.47±().39 
LD 0.58±(),23 0.55±().16 0.5()±(),17 ().55±0.42 
Yb 3.66±1.37 3.45±1.06 3.59±1.34 3.63±1.26 
La 51.95±22,25 50.27± 15.97 44.62±13.12 43.17±12,53 
Th 11,2()±5.41 13.31±1().()9 11.19±4.29 11.24±4.14 
Cr 25.92±11.51 26.26± 15.96 42.77±21.19 44.12±28,95 
Cs 3.95±1,78 4.1.3±2.18 3.77±21.19 4.03±2.03 
Sc 14.()8±5.44 14.23±5,()6 14,67±5.01 14,76±4.69 

F e % 4.56±1,68 4.57±1,33 4.37±1.43 4,42±1.3() 
Eu 2.23±0.77 1.9()±0.55 1.98±().61 1.93±().54 
Hf 7.45±2.78 6.37±1.66 7.41 ±1.94 6.95±1.67 

''f representa o fator de diluição médio com o desvio padrão 
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Figura 5.34-Função discriminante para a coiiqHisição quimica elementar das cerâmicas dos sitios Saco da 
Onça, Curituba. Porto Belo e ]'ité>ria Regia, após correção fator de diluição, .is elip.ses representam nível de 

confiança de 95%. 

De acordo com esses resultados, pode-se inferir que a pasta cerâmica dos sitios 

Porto Belo, Saco da Onça, Vitória Regia e Curituba são similares, quando observadas 

conjuntamente Contudo, as amostras dos sitios Saco da Onça e Curituba são diferentes. 

Esses resultados nos leva a inferir que as fontes de tnatéria-prima desses sitios são, 

provavelmente as mesmas, ou/e as comunidades que ocuparam esses sitios 

compartilhavam a produção cerâmica. 
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5.4.5 Sítios de cronologias diferenciadas: Comparação entre os sítios Porto Belo, 

Justino (B) e Curituba 

Como já citado anteriormente, esperava-se uma diferenciarão nas composições 

químicas das cerâmicas de Xingó conforme a cronologia dos sítios arqueológicos, uma vez 

que a tecnologia de manufatura das cerâmicas sofre alteração no tempo, principalmente, 

em virtude das interações sócio-culturais e da disponibilidade de matéria-prima no local. 

Para tornar essa hipótese mais evidente, apresentam-se os resultados da análise 

comparativa, em relação à composição química elementar, das cerâmicas de três sítios de 

cronologias bastante diferenciadas; Sítio Justino (Cemitério B), Sítio Porto Belo e sítio 

Curituba, os quais correspondem às ocupações antiga, intermediária e nova, 

respectivamente. 

Na Figura 5.35, mostram-se os escores das fiinções discriminantes, obtidas a 

partir das concentrações elementares corrigidas, para os três sitios. Observa-se que as 

amostras cerâmicas dos três sitios arqueológicos formam grupos composicionais distintos, 

confirmando a hipótese que mesmo sendo sítios localizados em uma mesma região, o 

processo de manufatura determina a composição química final da pasta cerâmica. Uma vez 

que o processo de obtenção dos artefatos cerâmicos muda no tempo, a pasta da cerâmica de 

Xingó sofrera alterações evidenciadas pela análise por ativação com nêutrons. 
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Figiu'a 5.Í5 - Fuiiçòo cHscrimimmrc para a composição quimica elemenrar das cerâmicas dos sirios Justino. 
Por-fo Belo e Curítuba. lAs elipses representam nivel de confiança de 95%). 

De acordo com a Figura 5.36, as diferenças mais significantes entre as 

composições químicas das cerâmicas dos sítios Curituba e Justino (Cemitério B) foram 
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encontradas para os elementos Na, Lu, Cs e Eu. As diferenças mais notáveis na 

composição para as amostras dos sitios Porto Belo e Justino (Cemitério B), conforme a 

Figura 5.37, são em relação às concentrações de Na, Sc, Fe e Eu. Para os sítios Porto Belo 

e Curituba, as diferenças mais visíveis são nas concentrações de Na, Lu, Th e Cr (Figura 

5.38). 
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Figura 5.36 - Diferenças padronizadas entre as composições quimicas médias das cerâmicas dos sitios 

Justino (Cemitério B) e Curituba. 
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Porto Belo. 

5.5 Datação Termoluminescente 

Para localização temporal e verificação da contemporaneidade do material 

cerâmico estudado, nove fragmentos cerâmicos foram datados por meio de técnicas 

termoluminescente. Justino (duas amostras), São José (uma amostra). Saco da Onça (uma 

amostra), Curituba (uma amostra). Vitória Régia (uma amostra) e Porto Belo (três 

amostras). O critério da escolha da amostra foi baseado na proftmdidade onde a amostra foi 

resgatada e no tamanho. Evitou-se datar as peças maiores uma vez que as mesmas serão 

utilizadas para reconstrução dos objetos cerâmicos no laboratório. 

Nas Figuras 5.39 e 5.40 têm-se as curvas típicas de emissão TL do quartzo 

extraído de amostras cerâmicas dos sítios Justino e Porto Belo, tanto para o material 

natural quanto para o quartzo irradiado em fonte de '"Sr /^ 'V. Os principais picos na curva 

de emissão TL das amostras do sítio Justino localizaram-se em 200°C e 320°C (Figura 

5.39). Para as amostras do sítio Porto Belo, observou-se que os principais picos na curva de 

emissão são em 210°C e 280°C. As outras amostras cerâmicas datadas correspondem aos 

sitios São José, Saco da Onça, Curituba e Vitória Régia. Essas apresentaram emissão 

termoluminescente nas mesmas temperaturas das amostras do sítio Porto Belo. 
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Figure 5.40 - Cun'as de emissões TL típicas para amostras do sitio Porto Belo, natural e irradiada 

em fonte '^Sr/^'Y, com doses de 3,6,9, 12 e ¡5 Gy. 

Para verificar os picos estáveis para datação das amostras cerámicas, foi 

realizado o teste do plato (Aitken, 1985). Na Figura 5.41 é possível visualizar que o plato 
se forma na curva no intervalo entre 225°C e 350°C, aproximadamente. Conforme o teste, 

detectou-se que os picos de 320°C para o sitio Justino e o pico de 280°C para amostras dos 

outros sítios são estáveis para datação por técnicas TL. 
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Temperatura, podemo.s obser\'ar que a partir de 225°C é verificada uma constância na cur\-a. 

A determinação das doses absorvidas pelas amostras durante o enterramento no 

sitio arqueológico, denominada de paleodose, foi calculada utilizando o inétodo das doses 

adicionais (Wintle, 1997). Para cada amostra, foram obtidas cinco curvas de emissão para 

cada dose adicional. As intensidades médias das emissões termoluminescentes foram 

dispostas em um gráfico intensidade TL versus dose aditiva. Como exemplo, as Figuras 

5.42 a 5.45, mostram as intensidades médias da emissão TL para as amostras dos sitios 

Justino (Fase 15), Saco da Onça (Fase 06), Porto Belo (Fase 01) e Curituba (Fase 09). 
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09) 

Para cada amostra, a paleodose foi determinada por meio de uma extrapolação 

linear da curva da intensidade TL em função da dose adicional. O ajuste linear se mostrou 

adequado uma vez que o coeficiente de determinação proveniente do modelo de regressão 

linear, para todos os casos, foi próximo de 1. Observou-se, também, a significância do 

coeficiente de correlação e, em todos os casos, a linearidade foi significante. Na Tabela 

5.15 são mostradas as paleodoses para os sitios estudados. As incertezas associadas às 

paleodoses são referentes às incertezas associadas às medidas TL e às incerteza decorrentes 

das estimativas dos parâmetros do modelo de regressão linear. 
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Tabela 5.15. Valores da.s paleodoses determinadas por TL . 

Amostras Paleodoses (Gy) 

Justino (Fase 15) 10,90 ±0,40 

Justino (Fase 04) 5,91 ± 0,21 

Porto Belo (Fase 01) 1.14±0.12 

Porto Belo (Fase 03) 1,75 ±0,04 

Porto Belo (Fase 09) 5,87 ± 0,02 

São José (Fase 04) 3,61 ±0,13 

Curituba (Fase 09) 4,90 ± 0,80 

Saco da Onça (Fase 06) 3,11 ±0,07 

Vitória Regia (Fase 06) 5,35 ±0,15 

A dose anual de radiação foi detenninada de acordo com Ikeya (1993), 

considerando-se as concentrações de "'Hj, "''"Th e '^"K das amostras cerâinicas e 

sedimentos, os que são responsáveis pela irradiação das amostras. As concentrações desses 

elementos nas amostras cerâmicas e sedimentos foram determinadas por meio da análise 

por ativação com nêutrons, e apresentadas na Tabela 5.16, juntamente com as taxas anuais 

de radiação. Para o cálculo das taxas anuais de radiação, considerou-se que as 

concentrações médias de """̂ U e "^"Th no solo foram 3,25 ± 0,95 ppm e 1,05 ± 0,01 ppm, 

respectivamente. Considerou-se, ainda, que a contribuição da radiação cósmica para taxa 

anual de radiação foi de 0,25 niGy/ano. 
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Tabela 5.16. Concentrações de ""U, ~"Th e ""K nas amostras datadas neste trabalho e as laxas 

anuais para determinação das idades dos fragmentos cerámicos. 

Amostra Th (ppm) U (ppm) K(%) Taxa (mGy/ano) 

Justino (Fase 15) 8,5 ± 0,7 2,4 ± 0,5 2,1 ±0,6 2,78 ± 0,53 

Justino (Fase 04) 11,6 ±0,32 3,1 ±0,73 1,68 ±0,33 2,63 ±0,31 

Porto Belo (Fase 01) 16,26 ±0,85 1,93 ±0,29 1,86 ±0,20 2,86 ±0,18 

Porto Belo (Fase 03) 9,05 ± 0,48 1,70 ±0,51 2,36 ± 0,60 2,95 ± 0,42 

Porto Belo (Fase 09) 5,72 ± 0,32 0,74 ± 0,24 2,55 ± 0,30 2,85 ± 0,27 

São José (Fase 04) 8,80 ± 0,28 5,60 ± 0,29 2,15 ±0,53 3,22 ± 0,47 

Curituba (Fase 09) 5,47 ± 0,64 3,40 ± 0,80 2,35 ±0,31 2,98 ± 0,38 

Saco da Onça (Fase 06) 7,65 ± 0,44 1,79 ±0,20 1,36 ±0,30 2,01 ±0,27 

Vitoria Regia (Fase 06) 9,35 ±0,38 1,07 ±0,35 1,73 ±0,45 2,33 ±0,39 

Com os valores das paleodoses e das taxas anuais de radiação, foram 

determinadas as idades dos fragmentos cerâmicos de acordo com a Equação 3.4, A Tabela 

5.17 mostra os valores das datações das amostras. As incertezas são relacionadas às 

incertezas da determinação da taxa anual de radiação a da paleodose. 

Tabela 5.17. Valores de idades calculadas para os fragmentos cerâmicos estudados. 

Amostra Idades (Antes do Presente - AP) 

Justino (Fase 15) 3.865 ±398 

Justino (Fase 04) 2.191 ±276 

Porto Belo (Fase 01) 342 ±51 

Porto Belo (Fase 03) 537 ±85 

Porto Belo (Fase 09) 2.003 ± 195 

São José (Fase 04) 1.065 ± 164 

Curituba (Fase 09) 1.588 ± 140 

Saco da Onça (Fase 06) 1.491 ±210 

Vitoria Regia (Fase 06) 2.240 ±389 

As incertezas associadas são em média de 13% do valor idade calculada. Para 

reduzir essas incertezas, sugere-se a realização de uma dosimetria ambiental na área, por 

meio da utilização de dosímetros TL, os que devem ser fixados no solo por um período 
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mínimo de um ano. Este trabalho tem sido desenvolvido em colaboração com o grupo de 

datação da Universidade Federal de Sergipe. 

A qualidade dos resultados referentes às datações TL. pode ser testada por meio 

da comparação dos valores obtidos com algumas datações determinadas por meio de '"̂ C 

em esqueletos ou cai-vão de fogueira, encontrados nos mesmos níveis dos sítios estudados. 

Datações obtidas no sítio Justino, por exemplo, registraram 1280 ± 45 AP (Lyon 5750) e 

3270 ± 135 AP (Lyon 5752) para as fases 03 e 13, respectivamente, e os resultados obtidos 

neste trabalho para fases 04 e 15, registraram 2191 ± 276 AP e 3865 ± 398 AP. 

De acordo com as datações obtidas neste trabalho, juntamente com outras 

datações obtidas em trabalho anterior (Sousa, et a l , 2006; Santos, 2002), as que indicaram 

5500 ± 980 AP, 4310 ± 800 AP, 2720 ± 620 AP e 2010 ± 430 AP para os sítios Justino, 

Fases 20,13, 10 e 08, respectivamente. 

Os resultados das datações sugerem que a ocupação ceramista da região 

correspondente ao sítio Justino é uma das mais antigas do Nordeste brasileiro e a mais 

antiga dos sítios estudados no trabalho. A segunda ocupação mais antiga se refere ao sítio 

São José, uma vez que na fase 04 a datação é da ordem da idade encontrada nos mesmos 

níveis, e até em níveis mais profiandos, de outros sítios da região. As primeiras fases do 

sítio Porto Belo tiveram suas cerâmicas localizadas em um período bastante recente, mas a 

datação da amostra resgatada em uma profundidade maior (Fase 09) mostra que este sítio 

teve uma ocupação anterior às ocupações dos sítios Saco da Onça e Curituba. Assim, os 

resultados estão corroborando com as hipóteses sugeridas por Luna (2006) a respeito da 

dinâmica de ocupação da área por populações ceramistas. 

Entretanto, sugere-se que seja ampliado o número de amostras datadas de 

outros sítios da área, com amostras de várias proftmdidades, de forma que seja possível 

entender com mais precisão a dinâmica de ocupação da região no passado. 

5.6 Temperatura de queima e composição mineralógica 

Com o objetivo de estudar alguns aspectos da tecnologia de manufatura das 

cerâmicas produzidas pelas comunidades que ocuparam a região de Xingó, principalmente, 

as características da queima, neste trabalho alguns fragmentos cerâmicos foram analisados 

em relação à sua composição mineralógica. 

Nas Figuras 5.46 a 5.49 são apresentados alguns difratogramas de amostras 

analisadas. Uma análise qualitativa dos difratogramas permitiu identificar que os minerais 

da pasta cerâmica dos sítios de Xingó são similares e, apresentam, basicamente, quartzo 
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(Q), feldspato (F), mica (M) e traços de outros minerais. Em alguns casos foi possivel 

identificar a presença de caulinita (K). Acredita-se que estes minerais não foram 

adicionados pelo ceramista durante a confecção dos objetos, uma vez que a matéria-prima 

da área apresenta uma fração significativa, e a adição poderia reduzir a plasticidade a tal 

ponto de tornar impraticável a manufatura de cerâmica (Vergne & Fagundes, 2006). 

1400 

2w (°) 

Figura 5.46 - Difralogrania para amostra cerâmica do sitio Justino (Cemitério Bj. 

3000 

Figura 5A1 -Difratograma para amostra cerâmica do sitio Justino (Cemitério C). 
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Figura 5.49 - Difratograma para amostra cerâmica do sitio Curituba 

A temperatura de queima da cerâmica pode ser determinada pela presença ou 

não de determinados minerais, tendo em vista as diversas transições das fases 

cristalográficas assumidas por estes minerais em função da temperatura. Por exemplo, a 

presença de caulinita indica que a cerâmica teve uma temperatura de queima inferior a 550 

°C (Moropoulou et al., 1995). Logo, a ausência do pico da caulinita em vários fragmentos 

indica que a temperatura de queima da cerâmica em Xingó, na maioria das vezes, 

ultrapassou 550 °C. 

Todavia, as presenças dos picos da caulinita em alguns difratogramas obtidos 

indicam que estes artefatos cerâmicos foram queimados em temperatura inferior a 550 °C. 
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Estes fragmentos, onde se identificou caulinita, são amostras que apresentam bastante 

fragilidade quando sujeitos aos esforços mecânicos. Este comportamento é característico 

de objetos que sofreram uma queima incompleta, em atmosfera parcialmente oxidante. As 

observações da seção transversal destes fragmentos mostram variações cromáticas bastante 

acentuadas, as quais reforçam as afirmações anteriores. Esta condição de queima, de uma 

forma geral, é encontrada em queimas processadas em fogueira a céu aberto. 
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6. CONCLUSÕES 

A qualidade analítica dos dados gerados por análise por ativação com nêutrons, 

referentes ao estudo composicional das cerâmicas de Xingó, foi adequada com a precisão 

analítica desejável para estudos das composições químicas elementares de cerâmicas 

arqueológicas e estudos de proveniência. Para diversos elementos, sobretudo para 

elementos traços, os coeficientes de variação distribuíram-se bastante próximos de 5%, os 

quais estão abaixo de 10%. Por meio dos Z-scores e da comparação dos valores obtidos 

neste trabalho com os obtidos por outros autores, observou-se que a metodologia 

empregada na análise das cerâmicas estudadas tem uma qualidade analítica comprável às 

publicadas na literatura. 

Conforme os resultados da análise por ativação com nêutrons, verificou-se que após 

transformação logarítmica os dados apresentaram uma distribuição normal, isto ê, a 

distribuição univariada dos dados é lognormal. Entretanto, observou-se que a distribuição 

conjunta dos resultados não é lognormal, confonne a extensão do teste de Shapiro-Wilks, o 

que não implica em grandes prejuízos na análise composicional de cerâmicas. 

Foi possível identificar as amostras discrepantes, por sítio estudado, por meio da 

aplicação das distâncias Mahalanobis clássica e robusta. A distância Mahalanobis robusta 

mostrou-se mais adequado para a identificação das amostras aberrantes, uma vez que é um 

método mais restritivo. Estas amostras classificadas como aberrantes, podem se tratar de 

cerâmicas inclusivas, as quais indicam interações entre comunidades. 

A aplicação das técnicas de estatística mulfivariada, tais como análise das componentes 

principais, análise de agrupamento e análise discriminante, permifiu a identificação de 

diversos grupos composicionais. No sítio Justino foram identificados dois grupos distintos, 

correspondentes aos Cemitérios B e C. A composição química elementar das amostras do 

Cemitério C é mais dispersa que as amostras do Cemitério B. Esta homogeneidade das 

amostras do Cemitério B indica uma evolução tecnológica no preparo da pasta cerâmica ao 

longo dos anos. 

A correção das concentrações obtidas por meio do filtro Mahalanobis 

modificado permitiu a formação dos grupos composicionais com menor dispersão e, 

conseqüentemente, uma melhor resolução dos grupos cerâmicos formados. 
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De uma forma geral as distinções entre os grupos composicionais estão 

correlacionados com os períodos de ocupação dos sitios. Esta afirmação pode ser 

observada, por exemplo, por meio da visualização dos resultados referentes aos sitios São 

José, Curituba e Saco da Onça. A distinção entre as composições dos sitios São José e 

Curituba é claro, enquanto que as amostras do sitio Saco da Onça dispersaram-se nos 

outros dois grupos. Esta dispersão confirma a hipótese que o sífio Saco da Onça se trata de 

um sífio de acampamento. 

Confonne o teste do plato, verificou-se que os picos de 320"C e 280"C são 

estáveis para datação termoluminescente. Observou-se que o ajuste linear foi adequado 

para extrapolação da curva intensidade TL em função da dose de radiação adicional. De 

acordo com as concentrações de "̂ **U, "^"Th e "^''K nas amostras cerámicas datadas e dos 

sedimentos, obteve-se que as taxas anuais de radiação recebidas pelas amostras distribuem-

se na faixa de 2,01 - 3,22 mGy/ano. As idades obtidas para os fragmentos, mostraram que 

o sitio Justino corresponde a uma das mais antigas ocupações ceramistas do Nordeste 

brasileiro. Juntamente com outras datações obtidas pelo autor deste trabalho, verifica-se, 

também, a contemporaneidade de algumas das fases do sífio São José com o Justino. Os 

outros sítios datados mostram-se serem ocupados mais recentemente que esses dois 

primeiros, inclusive, com ocupações situadas em um período histórico. 

Os resultados dos estudos da mineralogia dos vestígios cerâmicos mostraram 

que as cerâmicas de Xingó apresentam, qualitativamente, composições similares, onde os 

principais constituintes são quartzo, feldspato, mica, traços de outros minerais e em alguns 

casos caulinita. Uma vez que a matéria-prima encontrada na área apresenta bastante 

quanfidade de antiplásticos, encontrou-se que não foram adicionados pelos ceramistas 

durante a confecção dos utensílios cerâmicos, sendo, portanto, de ocorrência natural. A 

queima da cerâmica, provavelmente, se processou à temperatura um pouco superior a 550 

"C. Diversos fragmentos dos sífios São José e Justino, associados aos enterramentos, 

apresentaram o pico da caulinita, indicando que a queima foi incompleta e abaixo de 

550T. 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível realizar associações entre os 

materiais cerâmicos estudados neste trabalho com hipóteses da ocupação da região de 

Xingó, confonne considerações do ponto de vista arqueológico e, dessa fonna, fornecendo 

contribuições significativas para esclarecimento das questões referentes à dinâmica de 

ocupação da região do baixo São Francisco no passado. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

• Estudo de outras formas de normalização dos dados, por exemplo, uma transformação 

Box - Cox para dados multivariados; 

• Aplicação completa do filtro de Mahalanobis modificado para formação de grupos 

composicionais, sem considerações apriorísficas de infomiações arqueológicas. Este 

procedimento visa a alocação das amostras consideradas atípicas, que será fundamental 

para identificar interações culturais entre as populações ceramistas da área; 

• Aumentar o número de amostras analisadas por análise por ativação neutrónica, 

aumentado o universo amostrai por sífio e inclusão de outros sífios locais de Xingó, bem 

como outros sífios localizados no curso do rio São Francisco. Isto permitirá auxiliar no 

entendimento da penetração do homem pré-histórico na região do Baixo São Francisco; 

• Aplicação de métodos de inteligência artificial, como redes neurais, para classificação 

dos grupos composicionais. Após definição de grupos químicos de referência, este 

procedimento se mostra mais rápido para identificação do grupo à qual a amostra cerâmica 

analisada pertence; 

• Estudo de parâmetros que influenciam nas datações TL, tais como supralinearidade da 

curva de intensidade em função da dose e taxas anuais de radiação, com o objetivo de 

reduzir as incertezas nas idades obtidas; 

• Obtenção de uma cronologia mais completa dos sífios estudados e de outros sífios ao 

longo do curso do rio São Francisco, por meio de TL; 

• Estudo da mineralogia por outras técnicas, tais como microscopia petrográfica e 

ressonância paramagnética eletrônica. 
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• Ensaios mecânicos com alguns fragmentos para identificação de informações 

macroscópicas a respeito da produção cerâmica de Xingó, tal como resistência mecânica 

do utensíHo e sua relação com a técnica de manufatura. 
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