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A Amazônia é, para muitos, uma das últimas fronteiras 
inexploradas do planeta, um exemplo de natureza 
primordial, intocada pela ação humana desde o início 
dos tempos. A arqueologia da Amazônia é, antes de tudo, 
uma espécie de História Antiga dos povos indígenas da 
região (NEVES, 2006, p.7;10). 
 

 

 



RESUMO 
 
 
 
 
Este trabalho apresenta os resultados e discussões da análise da tecnologia cerâmica do sítio do Brejo, 

com o objetivo de entender as escolhas tecnológicas realizadas nas diferentes etapas da cadeia 

operatória de confecção e utilização das vasilhas cerâmicas. A cerâmica foi analisada buscando 

entender o contexto estratigráfico do setor 1 do sítio, onde foram evidenciadas seis camadas com 

material arqueológico. A análise da cerâmica deste setor, comparada aos setores 3 e 5 também 

analisados, revelou a presença de uma tecnologia semelhante nas diferentes camadas e espaços do 

sítio. De posse dos resultados, constatou-se que a cerâmica é semelhante nas diferentes camadas 

arqueológicas do setor 1, bem como nos setores 3 e 5, em relação pasta, técnica de confecção, 

acabamentos de superfície e morfologia, indicando a ocupação contínua do sítio e dos diferentes 

setores. 

 

Palavras-chave: Alto rio Madeira. Tecnologia cerâmica. Sítio do Brejo. Porto Velho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper presents the results and analysis of discussions ceramic technology of the Brejo site in 

order to understand the technological choices made in the different operative chain stages of 

manufacture and use of ceramic vessels. The pottery was analyzed seeking to understand the 

stratigraphic context of the sector one site where were found six layers of archaeological material. The 

analysis of this ceramic sector, compared to sectors 3 and 05 also analyzed, revealed the presence of a 

similar technology in different layers and spaces site. With the results, it was found that the ceramic is 

similar in the different archaeological layers of the sector 1 and in sectors 3 and 5, with respect folder, 

making technique, surface finishes and morphology, indicating the continued occupation of the site 

and the different sectors. 

 

Keywords: Upper Rio Madeira. Ceramic technology. Brejo site. Porto Velho. 
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INTRODUÇÃO 

 

A região do alto rio Madeira há tempos vem sendo palco de diversas pesquisas 

arqueológicas. Atualmente tem havido um aumento de estudos que elucidam novos dados que 

auxiliam a contar e entender melhor as ocupações indígenas. 

As primeiras pesquisas arqueológicas desenvolvidas na região do alto rio Madeira 

seguiam uma visão determinista ambiental, porém os estudos atuais e com viés mais 

abrangente, buscam compreender estas populações focando na análise de sua cultura material 

através de suas cadeias operatórias de produção. O sítio arqueológico do Brejo localiza-se na 

região do alto Madeira, mas especificamente em frente a antiga cachoeira de Santo Antônio. 

A possibilidade de pesquisar o sítio arqueológico do Brejo se deu em virtude de minha 

vinculação ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC vinculado a 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR, onde foram realizadas as primeiras análises do 

material cerâmico. 

Nesta monografia o objetivo foi entender a ocupação indígena do sítio do Brejo a 

partir da análise do material cerâmico, a partir da discussão dos resultados da análise de 1.234 

fragmentos cerâmicos provenientes de três setores: setor 1(unidade N 1022 E 1059), setor 3 

(unidade N 982 E 981) e setor 5 (unidade N 1040 E 957), além de fragmentos que 

remontaram parcialmente três vasilhas cerâmicas recuperadas na etapa de monitoramento; 

apresentamos também os resultados provenientes de uma triagem qualitativa dos materiais 

cerâmicos das sondagens da delimitação. 

No Capítulo 1 é feita uma revisão da literatura dos primeiros estudos de arqueologia 

realizados no alto Madeira (MILLER, 1983,1992,1999, 2009a,2009b,2013), e estudos mais 

recentes (CRUZ, 2008; ZIMPEL, 2009; ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; PESSOA, 2015).  

No Capítulo 2 é feita uma caracterização do sítio arqueológico do Brejo, enfatizando 

sua localização geográfica, metodologias utilizadas nas escavações, setores escavados, 

materiais arqueológicos encontrados e datações. No Capítulo 3 enfatizamos sobre os aportes 

teóricos e métodos que serviram de base na análise do material cerâmico, e apresentamos a 

amostra analisada. No Capítulo 4 apresentamos os resultados e discussões da triagem e 

análise do material cerâmico trabalhado nesta monografia. 

E por fim, apresentamos as conclusões dos resultados finais obtidos da análise do 

material cerâmico. 
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CAPÍTULO 1. ARQUEOLOGIA NO ALTO MADEIRA E EM 
RONDÔNIA 

 

A ocupação humana na Amazônia vem sendo tema de vários estudos, provenientes de 

diversas áreas do conhecimento dentre elas a arqueologia. Até meados da década de 1960 os 

trabalhos arqueológicos seguiam uma corrente determinista ambiental de que a região 

Amazônica não comportaria recursos alimentares e condições ambientais suficientes para 

sustentar grandes populações, limitando as mesmas de se desenvolverem. Estas pesquisas 

foram conduzidas por um universo teórico ligado a premissas ecológicas. 

Steward (1948) ao organizar o livro Handbook of South American Indians, classificou 

os povos Amazônicos em quatro estágios de evolução cultural por limitações ecológicas e 

denominou estas áreas culturais em uma ordem evolutiva: Marginal (bandos), Floresta 

Tropical (tribos), Circum caribe (cacicados) e Andino (Estado). Neste viés do determinismo 

ambiental tanto Meggers (1990) como Miller (1992) afirmam que os sítios com Terra Preta de 

Índio são produtos de reocupações intensivas, ao passo que nesta perspectiva, as populações 

amazônicas não seriam sedentárias devido às limitações do potencial agrícola dos solos 

amazônicos. 

Atualmente por meio da corrente da Ecologia História que, diferente do determinismo 

ambiental, mostra que a região Amazônica não só dispõe de recursos necessários para 

sustentar grandes populações, mas também que estas permaneceram nos mesmos locais 

durante longos períodos de tempo, cujo  reflexo são as espessas camadas de Terras Pretas de 

Índio presentes em sítios arqueológicos. Nessa perspectiva, ao invés dos grupos serem 

passivos e ficarem limitados ao meio ambiente eles são agentes que manejam e transformam o 

meio em que vivem (BALÉE, 2006). 

Na contra mão da visão determinista, Neves (2006) afirma que a região Amazônia 

sempre foi o “lar” de inúmeras sociedades indígenas que habitaram a região há milhares de 

anos e nela desenvolveram importantes culturas, há pelo menos 11.000 anos, porém pode ser 

ainda mais antiga. O autor argumenta que a diversidade cultural, ecológica e geográfica da 

Amazônia são questões essenciais para compreensão da ocupação pré-colonial dessa região. 

Esse passado pré-colonial fornece importantes subsídios para a compreensão da diversidade 

linguística e social da Amazônia que culminaram em diferentes modos de vida. Segundo o 

autor: 
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Na Amazônia, a natureza não oferece necessariamente um limite contra o 
crescimento demográfico ou a emergência da complexidade social, já que a natureza 
é parcialmente um produto da ação humana e não uma variável externa totalmente 
independente. Tal constatação é sugestiva o suficiente para lançar dúvidas ao 
determinismo ambiental extremo que caracteriza as pesquisas arqueológicas 
realizadas na Amazônia sob a influência de Meggers (NEVES, 1999; 2000, p. 95).  

Os primeiros estudos de arqueologia desenvolvidos no estado de Rondônia remetem à 

década de 1970 e 1980, pelo arqueólogo Eurico Miller, no âmbito do Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica - PRONAPABA1, com a identificação de 

diversos sítios arqueológicos. Estes estudos seguiram uma vertente determinista, onde o 

ambiente amazônico era visto como limitado e incapaz de sustentar grandes populações por 

longo tempo, ou seja, o ambiente era o principal fator determinante que limitava o 

desenvolvimento cultural dos grupos indígenas.  

Com a identificação destes diversos sítios arqueológicos, o pesquisador criou uma 

série de fases e tradições. Para o rio Jamari afluente da margem direita do rio Madeira o 

pesquisador definiu a tradição cerâmica Jamari, dividida nas fases Urucurí, Jamari, Cupuí, 

Matapi (MILLER et al., 1992a) e para a região do alto Madeira a Subtradição Jatuarana 

pertencente a Tradição Policroma da Amazônia (MILLER, 1992). 

Para a região do Guaporé, Miller (2009b) identificou ocupações pré-cerâmistas 

representados pelas fases Cupim e Sinimbu e ocupações ceramistas representadas pela fase 

Bacabal. Evidências materiais da fase Cupim foram identificadas por Miller nos sítios Monte 

Castelo RO-PN-8 e no sítio RO-PN-9. No sítio Monte Castelo estas evidências foram 

identificadas nos últimos 100 cm da escavação, enquanto no sítio RO-PN-9 o corte foi 

aprofundado por mais 120 cm, resultando escassas evidencias líticas-pré-cerâmistas da fase 

Cupim, entre 90-100 cm.  

Ainda segundo Miller (2009b) no corte 4 realizado no sítio RO-PN-8 Monte Castelo, 

do topo a 220 cm com abertura de 2 x 2 m, foram encontrados sedimentos com cerâmicas, 

chão de casas e enterramentos da fase Bacabal. Os últimos 440 cm do corte com abertura 

inicial de 2 x 1,5 m e reduções escalonadas até 1 x 0,5 m nos últimos 100 cm resultaram da 

fase pré-cerâmista Sinimbu. O autor comenta que além deste corte e em vários outros e 

também em coletas superficiais foram resgatadas coleções não selecionadas de materiais 

como: vasilhas cerâmicas, suportes de panelas, cachimbo, líticos como lâminas de machados, 

plaquetas polidas, polidores, mão-de-pilão dentre outros. Todos os materiais coletados 

auxiliaram na compreensão da sequencia cultural da região do Guaporé. 

                                                
1PRONAPABA-Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica. 
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O autor destaca que com os dados levantados foi possível identificar uma longa 

ocupação pré-cerâmista começando ao menos a cerca de 8.400 a.P. com a fase Cupim pré-

cerâmista, seguida pela fase Sinimbu pré-cerâmista pantaneira e sambaquieira ao redor de 

7.100 a.P. Em síntese Miller diz que o repentino aparecimento da fase Bacabal ceramista, 

também pantaneira e sambaquieira, ao redor ou pouco mais de 4.000 a.P., sucedendo a cerca 

de 2,6 séculos de semiaridez. A persistência dos tipos de artefatos líticos e ósseos antigos 

implica numa continuidade da população Sinimbu precedente, mas não há evidência de que a 

confecção da cerâmica foi uma invenção local. Ao contrário, apesar de existir menor 

diversidade de decoração e formas de vasilhame durante o período, posteriormente ela surge 

com suas características básicas já esboçadas (MILLER, 2009b). 

A sistematização dos dados de diversos sítios identificados no rio Guaporé acabou 

possibilitando a realização de sua dissertação de mestrado (MILLER, 1983). Segundo o 

próprio autor seu objetivo pautou-se em identificar, caracterizar e interpretar as ocupações 

ceramistas da região do alto médio Guaporé e afluentes, e ao mesmo tempo também 

estabelecer uma visão mais abrangente destas ocupações representadas pelas fases cerâmicas 

Corumbiara e Pimenteiras.  

Para o pesquisador os sítios referentes à primeira fase (Corumbiara) foram 

identificados em ambas às margens do alto médio Guaporé. São sítios habitação em terra 

firme com presença de Terra Preta, produto das reocupações e as camadas de ocupações 

variam de 40 a 90 cm desde a superfície. Os sítios apresentam uma variação em termos de 

dimensão que para Miller são resultados das reocupações por grupos não muito numerosos 

(grupos pequenos) e também ocorrem valas defensivas. De acordo com o autor, estes sítios 

são típicos da cultura de tipo floresta tropical, cuja cerâmica é de pequena e grande dimensão 

bem elaborada, ocorrem bases planas, em termos morfológicos as vasilhas são rasas que 

indicam o processamento de mandioca. Em termos de acabamentos plásticos, nestas 

cerâmicas ocorrem ponteado e ou inciso, aplicados, todos com branco retocado. Em relação 

ao material lítico é comum lâminas de machado polido sem gargalo e trituradores com 

depressão polida e picoteada. Em termos cronológicos os sítios desta fase estariam inseridos 

entre 900 a.D. e 1746 a.D. (MILLER, 1983, p.254).  

A fase Pimenteira também ocupa a região do alto médio Guaporé. Os sítios são do tipo 

habitação com Terra Preta, as camadas de ocupação ocorrem entre 30 e 45 cm desde a 

superfície. A presença de Terra Preta nestes sítios seriam produto de reocupações por grupos 

menores, e a cerâmica é menos variada, comparado aos sítios da outra fase.  As bases das 

vasilhas cerâmicas são do tipo plana correlato do processamento de mandioca, e em termos 
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plásticos ocorre com maior frequência o inciso e raramente o ponteado. O material lítico 

apresenta as mesmas características da fase anterior, e esta também foi considerada como do 

tipo cultura de floresta tropical (MILLER, 1983, p.255). 

Miller (1983) ao traçar um paralelo entre ambas as fases (Corumbiara e Pimenteira) 

menciona que pouco se diferenciam, porém suas origens são desconhecidas. Ambas as fases 

pela posição cronológica e elementos diagnósticos de tratamentos de superfície da cerâmica, 

com motivos decorativos envolvendo espacialmente as técnicas do inciso e ponteado podem 

ser qualificadas como filiadas a tradição Incisa-Ponteada. O autor destaca ainda que além das 

fases Corumbiara e Pimenteiras, também foram identificadas outras fases ceramistas Poaia e 

Aguapé, sendo estas as mais antigas do baixo alto-Guaporé com um mínimo de 1950 anos 

a.P. (MILLER, 1983, p.283-285).  

Miller (2013) destaca nos rios Madeira, Mamoré e Guaporé a presença de várias 

culturas cerâmistas com uma popularidade de técnicas e motivos decorativos. Tais culturas 

seriam provenientes de tradições culturais como Valdivia, Machalilla, Chorrera e Fambeli, 

porém, o autor dá uma maior ênfase a duas fases ceramistas devido principalmente a presença 

da decoração (fase: Aguapé e Galera). Ambas as fases foram descobertas em 1974 no âmbito 

do Programa Paleoindígena (PROPA) e conforme enfatizado por Miller nessa época o 

propósito foi tornar conhecida as duas fases cerâmistas mencionadas acima. 

A fase Aguapé com datação de 2.000 a.P. esta presente no chapadão dos Parecis, 

sendo esta cerâmica identificada primeiramente no sítio Abrigo do Sol em 1974. Os sítios 

desta fase ocorrem em campo aberto e abrigos sob rocha, são sítios habitação com presença 

de Terra Preta, e de acordo com o pesquisador a presença de agricultura se reflete na presença 

de beijuzeiros e assadores. A cerâmica apresenta tratamentos como a técnica do Inciso 

Lavrado ou Raspado e do Raspado em Baixo Relevo, executado com a pasta seca e pré-

queima; e a grande variedade de setores combinando motivos em losangos, triângulos e 

retângulos, simples, ponteados, excisos, quadriculados; dos mais simples em Triângulos 

Ladeados por Linhas Duplas, aos mais complexos. Um Ponto Exciso a Uma Crista Excisa é 

acrescido no Interior do Losango Central (MILLER, 2013, p.353). 

A fase Galera com datação de 1.160 a.P. está presente no rio Galera e afluentes. Os 

primeiros registros provem de 1978 (Simões e Araújo Costa). A cerâmica desta fase foi 

identificada no sítio MT-GU-07-Galera 1 e, segundo Miller (2013), a cerâmica desta fase 

herdou características das fases Valdivia, Machalilla e Fambeli. Nesta fase ocorrem sítios 

habitação, cemitério e abrigo sob rocha e a presença de sedentarismo se reflete na presença de 

Mandioca, beijuzeiros ou assadores. 
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Segundo Miller (2013) a decoração da Fase Galera é elaborada com Linhas Incisas 

Finas, as horizontais e verticais são retas e as inclinadas são escalonadas. Os motivos reúnem 

paralelamente várias linhas retas e escalonadas em conjuntos espaçados entre si, ocorrem 

exemplares polidos enegrecidos destacando-se o retoque branco sobre o inciso. Estão 

presentes vasos antropomorfos pesos-de-fuso e pendentes. Destaca ainda um vínculo temático 

entre a Fase Aguapé e a Fase Galera pelas zoo-gravuras. 

Para a região do alto Madeira Miller (1987, 1992) destaca a presença dos pré-

cerâmistas, sendo que na região do rio Jamari seriam representados pelo complexo Itapipoca, 

complexo Pacatuba e por fim o complexo Massangana. Para a região do alto Madeira estes 

pré-cerâmistas seriam representados pelos complexos Periquitos e Girau.  

O complexo Itapipoca representado pelos sítios RO-PV 47, 49 e 74, em termos de 

padrão de assentamentos são sítios acampamentos sobre barrancos altos adjacentes ao rio, 10 

a 20 m acima do nível das cheias, são representados por presença de percutores, lascas, 

raspadores e pré-formas estes artefatos ocorrem em camadas finas cerca de (15 cm) sobre 

granitos, os artefatos estão dispersos em uma camada cultural de até 90 cm de espessura, entre 

5,1 e 6 m de profundidade a exemplo do sítio RO-PV-48. Em termos cronológicos neste 

complexo há quatro datas por Carbono 14, quatro datas provem do sítio RO-PV-48, 

estendendo-se desde 8.320  100 a 6.970  60 (MILLER, et al., 1992, p.36). 

O complexo Pacatuba representado pelos sítios RO-PV 27, 35, 48 e 76. Em termos de 

padrão de assentamentos são sítios acampamentos sobre barrancos altos adjacentes ao rio, 

ocorre presença de lascas, percutores, calhaus, pedras bigornas e no final da sequência 

presença de polidores, lâminas de machado. Em termos cronológicos há presença de quatro 

datas por Carbono 14 proveniente dos sítios RO-PV-35 e 48, estendendo-se de 6.090  130 

a.P. 5.210  70 anos a.P. (MILLER, et al., 1992, p.36-37). 

O complexo Massangana representado por dois sítios habitação RO-PV-27 e 48, cinco 

sítios acampamento RO-PV-11a, 25, 35, 52 e 54 e um sítio oficina RO-PV-67. Em termos de 

padrão de assentamentos são sítios habitação sobre barrancos alto adjacentes ao rio e afluente, 

abaixo de sítios habitação e acima de sítios acampamentos da fase Pacatuba. Em termos de 

material lítico ocorre presença abundante de microlascas, nódulos de hematita, bolas de barro 

cozida, sem tempero dentre outras. Em termos de cronologia neste complexo há dezenove 

datas por carbono 14 para o sítio RO-PV-48 e outros cinco sítios estendem-se de 4.780  90 a 

2.640  60 anos a.P., ainda segundo o autor seu inicio transicional seria um pouco anterior, ao 

redor de 5.000 anos a.P., em pleno ótimo climático, quando teria inicio a prática de uma 
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agricultura incipiente, mas suficiente para dar origem a evolução de bandos para tribos, de 

acampamentos nômades para aldeamentos semi-sedentários, segundo interpretação sobre as 

terras Preta (MILLER et al., 1992, p.37-38). 

O complexo Girau na região do alto Madeira representados por presença de lascas, 

percutores, núcleos e possíveis raspadores, estratigraficamente situado no Holoceno Médio, 

porém sem datações associadas a contextos bem definidos. 

Em relação à presença dos ceramistas nesta região, para Miller (1992) os sítios são 

habitação e produtos de reocupações esporádicas ou intensivas. É no alto Madeira que Miller 

caracterizou a Subtradição Jatuarana a partir de 32 sítios, sendo um deles cemitério. A 

presença da Terra Preta ocorre nestes sítios em diferentes profundidades e também há uma 

variação nos seus tamanhos. A cerâmica apresenta uma variedade em termos morfológicos e 

tratamentos, os enterramentos eram secundários e realizados em urnas funerárias. 

 Segundo Miller, nesta Subtradição ocorrem algumas mudanças significativas através 

do tempo, com uma maior popularidade de técnicas plásticas no inicio da sequencia e maior 

popularidade das técnicas crômicas no final. O pesquisador ainda destaca que estes sítios 

estão presentes entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio devido a uma maior oferta de 

alimento e por ser uma barreira instransponível a peixes e tartarugas, o que também 

justificaria a presença de sítios maiores e mais intensamente ocupados nas cachoeiras 

(MILLER, 1992). 

Em síntese, Miller (1992,1999) destaca a relação do ambiente frente às ocupações e 

adaptações agrícolas especificamente na região do alto rio Madeira. Miller associa as 

diferentes camadas de Terra Preta de Índio, identificadas nos diversos sítios arqueológicos, a 

várias reocupações, ou seja, acredita que esses grupos eram limitados pelas condições 

ambientais.  Miller (1999) relata que os grupos que habitaram esta região do alto Madeira 

eram caçadores-coletores e agricultores incipientes, ou seja, não desenvolvidos, em função do 

ambiente que os limitavam, por mais que habitassem  nas proximidades das cachoeiras onde a 

oferta de alimentos era abundante, principalmente os peixes. 

Para Miller (1999) as constantes movimentações dos grupos explicariam a formação 

das Terras Pretas presentes nos sítios por ele estudados, ou seja, para o autor estas Terras 

Pretas foram originadas das reocupações e não do sedentarismo. Miller associa os grupos 

ceramistas ao período formativo, e segundo ele tais grupos não eram capazes de se 

desenvolver, sendo assim não criaram grandes civilizações ficando sempre na condição de 

caçadores-coletores e agricultores incipiente, permanecendo condicionados nas três fases do 

período formativo (Massangana, Bacabal e Jatuarana). 
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Estudos mais atuais e com novas perspectivas como o de Cruz (2008), Zimpel (2009), 

Neves (2012), Almeida (2013), Zuse (2014) e Pessoa (2015) trouxeram contribuições que 

auxiliou na construção de uma nova visão sobre as ocupações indígenas, especificamente na 

bacia do alto Madeira, dialogando com dados arqueológicos já estabelecidos em termos de 

ocupação humana. 

Segundo Cruz (2008) a arqueologia amazônica é conhecida desde seus primeiros 

exploradores, mas somente com o advento do PRONAPA, implantado pelos pesquisadores 

norte-americanos Betty Meggers e Clinfford Evans, que este conhecimento foi sistematizado 

em caráter científico. O autor estudou coleções cerâmicas provenientes de seis sítios 

arqueológicos (Nova Arizona, Ministro, Terra Queimada, Cacoal, Carreador, Encontro) 

localizados na bacia do rio Ji-Paraná, afluente da margem direita do médio curso do rio 

Madeira e menciona a importância desta região, relacionando principalmente a temática Tupi, 

e menciona que diversos modelos linguísticos que apontam para algum local da região de Ji-

Paraná como centro de origem do tronco Tupi. 

Cruz (2008) ainda destaca a importância de realização de estudos nessa região devido 

à existência de correlatos de ocupações com cerâmicas com características da Tradição 

Tupiguarani na região, sendo que Miller identificou oito fases associadas a esta Tradição. Nas 

coleções provenientes de cinco dos seis sítios analisados o autor de fato conseguiu encontrar 

traços dessas ocupações nas cerâmicas como a presença de pintura Policroma e 

principalmente a técnica plástica corrugada, características destas cerâmicas. Um dos sítios 

por ele analisado (sítio Cacoal) apresenta características distintas dos demais, cuja cerâmica 

possui alguns traços peculiares, como a presença da técnica acanalada na borda, que segundo 

o autor é uma característica presente nas cerâmicas da fase Ironçaba, identificada próxima ao 

rio Jaru. 

Zimpel (2009) reuniu os dados de pesquisa do arqueólogo Eurico Miller e analisou a 

cerâmica arqueológica do sítio Encontro (RO-MA-05), localizado no município de Ministro 

Andreazza, estado de Rondônia. Identificou o sítio como lito-cerâmico com Terra Preta 

arqueológica mais antiga da Amazônia com datação de 4.255±185 - 4.335±190 a.P., com 

elementos da Tradição Tupiguarani na cerâmica. Segundo o autor: 

Os tipos cerâmicos decorados mais populares do sítio Encontro (corrugado, roletado, 
inciso e ungulado) estão presentes na maioria das fases determinadas por Miller. Em 
relação à pintura diferentemente do tratamento plástico dado a superfície, teve 
menor variação e recorrência na região. A pintura branca e preta, e o engobo 
vermelho são encontrados somente nas fases Urupá e Inimbó. Apesar de pouco 
significativa, a amostra de cacos pintados do sítio Encontro apresentou maior 
variedade ao que é atestado na região (ZIMPEL, 2009, p. 156). 
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Na Amazônia central, Neves (2012) ao se referir sobre as ocupações da fase Guarita, 

pertencente à Tradição Polícroma da Amazônia, destaca que as cerâmicas desta Tradição 

estão presentes em vários sítios, principalmente em áreas de confluência. Estas cerâmicas 

apresentam características como presença de pintura e decorações plásticas, bem como 

representações de pernas, braços bem como olhos, bocas e narizes que representam faces e a 

tiara, que segundo o autor sempre são aplicadas sobre os olhos, e seria um traço bem 

característico nas vasilhas da Tradição Polícroma, possuindo correlato desde a região do 

Baixo rio Madeira, Amazônia Central até o rio Napo nos Andes. Essas cerâmicas possuem 

uma ampla distribuição geográfica, com grande homogeneidade formal. Em regiões como no 

alto Madeira, Amazônia Central e Amazônia Ocidental, há um padrão onde as datas mais 

antigas vêm de meados do primeiro milênio d.C., no sítio Teotônio, alto Madeira e vão 

ficando mais recentes a medida que se baixa no curso deste rio. Segundo o autor: 

A interpretação mais obvia para esse padrão é que os sítios com cerâmicas 
Policromas representariam o registro arqueológico de um processo de expansão 
demográfica iniciados em meados do primeiro milênio d.C. na região do alto 
Madeira e que rapidamente teria levado a colonização do baixo curso desse rio, com 
posterior colonização do rio Amazonas, entre a boca do Madeira e a boca do Negro, 
seguida de uma rápida expansão Solimões acima (NEVES, 2012, p. 229). 
 

Recentemente Almeida (2013) em sua tese de doutorado trabalhou com a questão da 

Tradição Policroma no alto rio Madeira. Nesta tese o autor buscou realizar interpretações 

contextualizadas visando à compreensão da história de longa duração das antigas populações 

ceramistas do alto rio Madeira, sob a perspectiva da Ecologia Histórica. Tais interpretações 

foram realizadas partir de uma análise comparativa de cinco sítios arqueológicos da região 

sudoeste da Amazônia trabalhado no âmbito do Projeto alto Madeira (PALMA). O método 

comparativo foi utilizado de maneira a possibilitar uma discussão sobre diferentes estilos e 

Tradições amazônicas. 

Ao longo do seu trabalho Almeida (2013) acaba dando uma maior ênfase ao sítio 

arqueológico do Teotônio abordando este sítio a partir do conceito de lugar significativo e 

lugar persistente. O autor acredita que tal persistência está relacionada a determinados fatores 

como grande concentração física de recursos que torna o lugar atraente ao uso. 

Não só em tempos pretéritos, mas também recentemente antes da construção da UHE-

Santo Antônio, víamos a importância deste sítio na paisagem para os moradores da própria 

vila cujo nome era o mesmo, além ainda a importância deste local para os moradores de Porto 

velho, pois a concentração de pessoas nos finais de semana era muito grande o que de fato 

mostra a importância deste local, seja pela grande oferta de alimentos disponível (peixe) ou 

mesmo por ser um marco na paisagem e na mente dessas pessoas. 
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Almeida (2013) é pontual ao discutir a relação do sítio Teotônio com as antigas 

tradições ceramistas da região amazônica afirmando que os dados disponíveis são mais do que 

suficientes para apontar que o alto Madeira é uma área chave para compreensão da historia 

indígena. Para o autor, a data de 700 a.C. que Miller (1992) tinha vinculado a Subtradição 

Jatuarana na verdade poderia estar associada a uma ocupação pré-cerâmica em Terra Preta e 

não à ocupação com cerâmica da Tradição Policroma. Ainda neste sítio o autor conseguiu 

identificar uma suposta cerâmica mais antiga que não apresentava decorações pintadas nem 

plásticas, com presença predominante de antiplástico de mineral. Os dados de Almeida (2013) 

dialogam com os de Zuse (2011), pois a pesquisadora também identificou correlato desta 

suposta cerâmica mais antiga no sítio Morro dos Macacos I, localizado a jusante da cachoeira 

do Teotônio. Almeida ainda conclui que o ponto a ser levantado é que os resultados obtidos 

no sítio Teotônio estão mais próximos de indicar duas ocupações de grupos cerâmicos do que, 

como quis Miller, uma única Subtradição (Jatuarana) com maior popularidade de técnicas 

plásticas no inicio da sequencia e maior popularidade de técnicas crômicas no final.  Ainda, 

de acordo com o autor, o sítio Teotônio possui um contexto complicado, com imensa 

variabilidade cerâmica, por isso por enquanto convém separá-lo da discussão sobre a Tradição 

Policroma. 

Em relação aos sítios Associação Calderita e Itapirema Almeida (2013) comenta que 

ambos são passíveis de inserção na Tradição Policroma da Amazônia. O autor menciona que 

uma das preocupações do PALMA foi a realização de análise comparativa entre a cerâmica 

encontrada nestes sítios e a cerâmica da TPA da Amazônia Central, sendo possível identificar 

semelhanças entre tipos de antiplásticos, cor da pasta, morfologia, presença de bordas,  

flanges, etc. O autor ainda comparou alguns elementos destes dois sítios com a fase Borba do 

baixo rio Madeira, comprovando uma proximidade entre as indústrias. Segundo ele, a 

ausência de determinados elementos nas cerâmicas analisadas nos sítios Calderita e Itapirema 

pode estar relacionada ao tamanho limitado de sua amostragem. Essa maior ênfase sobre o 

sítio Teotônio e esse paralelo entre as cerâmicas dos sítios Associação Calderita e Itapirema 

em comparação com as cerâmicas Guarita da Amazônia central e também com fase Borba do 

baixo Madeira permitiu ao autor concluir que ambos os sítios (Associação Calderita e 

Itapirema) podem ser inseridos na Tradição Policroma da Amazônia e, pela geografia, na 

Subtradição Jatuarana. 

Dentre as importantes contribuições do trabalho do Almeida convém destacar que a 

antiga cronologia 700 a.C. que havia sido vinculada por Miller para a Subtradição Jatuarana 

não se sustenta mais, pois a data obtida no âmbito do PALMA está relacionada provavelmente 
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a grupos pré-cerâmicos que habitaram o sítio Teotônio. O sítio Teotônio por mais que possua 

muitas semelhanças e diferenças estilísticas com relação aos outros sítios estudados pelo 

pesquisador, não foi inserido na Tradição Policroma da Amazônia. 

Zuse (2014) desenvolveu sua tese de doutorado analisando a cerâmica de quatorze 

sítios arqueológicos, escavados no âmbito do projeto de arqueologia Preventiva da UHE- 

Santo Antônio,  os quais se distribuem ao longo de 80 km no alto curso do rio Madeira, 

localizados entre a cachoeira de Santo Antônio, nas proximidades da cidade de Porto Velho, 

até a foz do rio Jaci-Paraná, próximo a cachoeira Caldeirão do Inferno, em planícies de 

inundação, terraços fluviais e superfícies de aplainamento. Nessa área, as ocupações 

ceramistas foram situadas entre aproximadamente 3.000 anos atrás e o período colonial, 

podendo ser ainda mais antigas. 

Na análise das coleções destes quatorze sítios, Zuse (2014) identificou cinco conjuntos 

tecnológicos que representam a diversidade e dinâmica cultural no passado. Segundo a autora, 

o primeiro conjunto tecnológico, que caracteriza as ocupações ceramistas mais antigas no alto 

Madeira, apresenta uma cronologia em torno de 2.700 a.P., caracterizado em sítios que 

localizam-se entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio: Vista Alegre, Foz do Jatuarana 

e Boa Vista, Veneza, Santa Paula e Ilha de Santo Antônio. Estas cerâmicas antigas 

apresentam características tais como: uma pasta com baixa frequência de minerais, presença 

de cariapé, carvão, superfícies alisadas, com ocorrência de polimentos e brunidura; pinturas 

de tonalidades semelhantes; alta diversidade de tratamentos plásticos, sendo mais recorrentes 

incisões, além ainda do escovado, acanalado, ungulado ou serrugunlado, exciso, modelados e 

apliques, estes últimos em menor frequência. Em termos de morfologia das vasilhas destaca 

uma alta variabilidade de formas com vasilhas de borca circular e não circular, destaca ainda 

que é comum neste conjunto presença de feições. Em termos de materiais líticos, a sua 

frequência varia de sítio para sítio, ocorrendo lascas, núcleos, lateritas polidas e outros, com 

ausência de laminas, polidores e adornos formais. 

O segundo conjunto tecnológico foi identificado nos sítios Morros dos Macacos 1, 

Vista Alegre e Foz do Jatuarana, com datas em torno de 1.800 a.P. Neste conjunto as 

cerâmicas apresentam alta inclusão de mineral na pasta (quartzo, óxido de ferro, feldspato), as 

vasilhas possuem superfícies bem alisadas e polidas, ausência de engobos e pinturas; em 

termos de tratamentos plásticos neste conjunto, diferente do primeiro, as incisões apresentam 

sessões mais largas e côncavas; também destaca-se nesse conjunto a ausência de ângulos, as 

vasilhas apresentam formas simples (ZUSE, 2014). 
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O terceiro conjunto identificado pela pesquisadora apresenta correlatos dos portadores 

da cerâmica Barrancóide e apresenta uma cronologia entre 1.500 a.P. a 760 a.P. Os sítios em 

que a autora identificou este conjunto estão próximos às cachoeiras como é o caso do Brejo e 

Ilha de Santo Antônio, ambos localizados em frente a cachoeira de Santo Antônio e o sítio 

Santa Paula, localizado em frente a cachoeira do Teotônio; em outros sítios localizados à 

montante da cachoeira do Teotônio a autora também identificou esta cerâmica, nas Ilhas do 

Japó, Das Cobras e na Ilha São Francisco. A cerâmica deste conjunto é caracterizada por uma 

baixa inclusão de grãos minerais e presença de cariapé; as vasilhas apresentam superfícies 

bem alisadas, polidas, brunidas. A autora chama a atenção para a frequência de fragmentos 

com tratamentos plásticos, destacando as incisões, mais evidentes principalmente no sítio Ilha 

de Santo Antônio, destaca também presença de ponteados, roletado, e modelado no lábio 

(bordas com bico). Neste conjunto há a presença de fusos (reaproveitamento), ocorre ainda 

bolota de argilas. Em relação aos materiais líticos destas ocupações, destacam-se as lâminas 

de machado e adornos. Convém destacar também espessas camadas de Terras Pretas, que 

atestam uma maior densidade populacional (ZUSE, 2014).  A exemplo convém dar uma 

ênfase maior ao sítio arqueológico do Brejo onde identificou-se uma camada de Terra Preta 

no setor I do sítio com espessura de 50 cm, este é o sitio mais bem datado dos quatorze 

analisados 

Zuse (2014) chama atenção a um ponto importante, pois enquanto que no sítio Ilha de 

Santo Antônio, distante a mais ou menos 100 m do sítio do Brejo, ocorre uma variedade de 

tratamentos plásticos, no Brejo há algumas especificidades. Os atributos que levaram a 

pesquisadora a associar a cerâmica do Brejo ao terceiro conjunto foi a presença de 

alisamentos finos, decoração roletada, brunidura, presença de fuligem, além da alta 

quantidades de fragmentos polidos bem como a morfologia das vasilhas, que também ocorrem 

no sítio Ilha de Santo Antônio características que são típicas da Tradição Barrancóide (ZUSE, 

2014, p. 388).  

O quarto conjunto tecnológico e que caracteriza ocupações mais recentes que a 

Barrancóide e sem cronologia definida foi caracterizado nas ilhas São Francisco, Das Cobras, 

Japó e Dionísio, localizadas acima da cachoeira do Teotônio. As diferenças neste conjunto, 

em comparação aos outros identificados nos sítios à jusante, ocorrem na pasta, com 

predomínio de cauxí, apesar do cariapé e do mineral isolado também serem utilizados; as 

vasilhas apresentam queima oxidante e menor frequência de decorações plásticas e pintadas; 

além destas características elencadas também nestes sítios ocorrem presença de trempes, e um 
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possível contexto funerário no sítio ilha Dionísio. Em termos de material lítico destaca-se a 

presença de lâminas, adornos polidos, percutores e bigornas (ZUSE, 2014, p. 395). 

O quinto conjunto tecnológico identificado em níveis superficiais dos sítios Boa Vista, 

Morro dos Macacos 1 e no sítio Coração foi relacionado aos portadores da Tradição 

Policroma da Amazônia no alto rio Madeira. Além destes sítios estas cerâmicas também 

foram identificadas em níveis superficiais dos sítios Ilha de Santo Antônio e Santa Paula. 

Estas cerâmicas apresentam cariapé na pasta, superfícies bem alisadas e polidas, pintura 

vermelha e branca (ou preta e branca), ocorre também incisões finas em motivos complexos 

sobre pintura branca além de outras características. A autora ainda ressalta que as ocupações 

nas proximidades das cachoeiras ou ocupações dos portadores da Tradição Policroma da 

Amazônia são de difícil identificação, devido à mistura dos materiais cerâmicos. Segundo a 

autora: 

Os contextos que analisamos associados à Tradição Policroma da Amazônia, não 
possuem um referencial cronológico em nenhum dos sítios abordados. Porém, a 
triagem da cerâmica de alguns sítios das proximidades da cachoeira de Santo 
Antônio fornece parâmetros interessantes para pensar nestas ocupações.  O sítio 
Novo Engenho Velho, implantado em terraço fluvial na margem esquerda do rio 
Madeira, é caracterizado pela forma circular e presença de montículos dispostos em 
torno de uma área central, para o qual temos uma datação 14C 490 ± 50 a.P. A 
triagem do material apontou características tecnológicas típicas da  Tradição  
Policroma  da  Amazônia,  entre  elas  as  bordas  expandidas,  extrovertidas  com 
ponto angular, bases plano côncavas, pintura vermelha e branca, acanalado na face 
interna da borda, às vezes associado ao engobo, bem como os apliques na face 
externa associados ao engobo branco (ZUSE, 2014, p. 403). 
 

 Vassoler (2014) analisou a iconografia de vasilhas cerâmicas de cinco sítios 

arqueológicos (Ilha de Santo Antônio, Brejo, Boa Vista, Morro dos Macacos 1, Coração), 

sendo que quatro deles estão localizados entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio e o 

mais distante da área encachoeirada é o sítio Coração. Em suas considerações destaca que 

existe nos artefatos e vasilhas cerâmicas da Subtradição Jatuarana uma variabilidade 

iconográfica com repetição de motivos. Dentre as vasilhas analisadas, ocorrem uma repetição 

de motivos, recorrentes em outras fases da Tradição Policroma Amazônica. Tais motivos 

identificados nas vasilhas têm toda uma significância dentro da mitologia indígena. Os 

resultados obtidos pelo autor levam à reflexão de que não é simplesmente por acaso que 

grupos indígenas produzem sua cultural material, seja vasilhas sem pintura ou mesmo com 

pinturas, o fato é que, toda sua cultura material já começa ser pensada antes mesmo de sua 

produção, denotando significância aos produtores dentro do contexto sistêmico do grupo. 

Pessoa (2015) buscou demonstrar um panorama da ocupação indígena por povos 

ceramistas no alto rio Madeira ao mesmo tempo compreender os modos de vidas das 



28 
 

sociedades que habitaram está área no período pré-colonial. O autor analisou coleções 

cerâmicas de dois sítios arqueológicos (Ilha de Santo Antônio e Novo Engenho Velho) 

localizados nesta mesma região e destaca que informações arqueológicas contextuais aliadas a 

evidências de variabilidade das vasilhas cerâmicas, em seus aspectos morfológicos e 

funcionais, puderam demostrar que mesmo o que é entendido como Subtradição Jatuarana 

pelas recentes pesquisas arqueológicas, apresentam um grau de variabilidade artefatual 

intersítios que podem ser tanto temporal quanto espacial (PESSOA, 2015, p. 155).  

Atualmente os trabalhos de arqueologia que estão sendo desenvolvidos no alto rio 

Madeira demonstram uma preocupação que vai além, focando não somente na identificação 

destes sítios, mas buscando entender os agentes que produziram todo o registro arqueológico 

hoje existente. 

O trabalho do arqueólogo Fernando Almeida trouxe novos dados, identificando uma 

possível cerâmica mais antiga no sitio Teotônio, onde no passado tudo havia sido interpretado 

e associado apenas à Subtração Jatuarana. Isso mostra uma maior preocupação e maior 

detalhamento destes estudos atualmente desenvolvidos. Destacamos ainda a pesquisa de Zuse 

(2014) que identificou cinco conjuntos tecnológicos mostrando que muitas informações 

podem ser acessadas com análises tecnológicas, ou seja, estudos deste cunho acabam 

corroborando para o conhecimento da história indígena, mostrando que podemos ir muito 

além de uma simples descrição. Tais conjuntos tecnológicos denotam uma maior diversidade 

nas ocupações, principalmente na bacia do alto rio Madeira. 
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CAPÍTULO 2. PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS NO SÍTIO DO BREJO 
 
 

No ano de 2008, em virtude da construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio no 

rio Madeira, houve a necessidade de criação de um Projeto de Arqueologia Preventiva nas 

Áreas de Intervenção da UHE Santo Antônio2, RO, realizado pela Scientia Consultoria 

Científica (SCIENTIA, 2008), que culminou na identificação de vários sítios arqueológicos 

dentre eles o sítio do Brejo. Este situava-se na margem direita do rio Madeira, em frente à Ilha 

do Presídio, também conhecida por Ilha de Santo Antônio e em frente à cachoeira de Santo 

Antônio (coordenadas SAD69 UTM 20L E 395075 N 9026200 e E395175 N9026200), 

aproximadamente 7 km à montante da cidade de Porto Velho, Rondônia (Figura 1). 

 
Figura 1- Localização do sítio do Brejo e de outros sítios no entorno. Fonte: Google Earth, 2006. 

 

O sítio do Brejo foi identificado em 2008 nos trabalhos de prospecção arqueológica na 

área do canteiro de obras da Usina de Santo Antônio. O sítio estava implantado em área de 

planície de inundação, de onde era possível a visualização da Ilha Santo Antônio e de outros 

sítios arqueológicos da margem esquerda. A vegetação era aberta, em parte alterada pela 

intervenção humana, com moradias, plantações de bananeiras, cacaus entre outras espécies 

(Figura 2) (SCIENTIA, 2010). 

                                                
2 O projeto de Arqueologia Preventiva da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio foi realizado pela Scientia 
Consultoria Cientifica dentre 2008 à 2013. 
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A  B 

Figura 2- A. Estruturas de antiga moradia. B. Vegetação de bananeiras na área do sítio (Fotos: Scientia, 2008). 

 

Na etapa de prospecção foram realizados furos-teste, seguindo uma malha já 

estabelecida de 100x100m, escavados com cavadeira boca de lobo, seguindo níveis artificiais 

de 20 cm a partir da superfície. Foram abertos furos circulares de 35 a 40 cm de diâmetro, 

mantendo-se o controle de profundidade da escavação com trena manual, atingindo em média 

até 1m de profundidade máxima ou cinco níveis artificiais, dadas as limitações do 

equipamento e das condições de compactação e dureza do substrato sedimentar escavado. Na 

etapa posterior à identificação do sítio, foi realizada a delimitação, com furos realizados em 

uma malha mais reduzida com espaçamento entre 20x20m, seguindo níveis artificiais de 10 

em 10 cm. Todo o sedimento foi peneirado e o material encontrado foi nomeado e 

quantificado. Ao todo foram realizados 70 furos, sendo 27 negativos para presença de 

cerâmica e lítico e 43 positivos (Figura 3) (SCIENTIA, 2010, 2011). 

 

Figura 3- Mapa dos furos realizados segundo uma malha geométrica regular de 20x20m no sítio Brejo. Círculos 
azuis representam furos executados e sem material arqueológico. Círculos vermelhos representam furos com 

material arqueológico cerâmico, círculos verdes representam furos com material lítico. 
 



31 
 

Nas figuras 4 e 5 podem ser visualizados os locais de maiores densidades de material 

cerâmico e lítico a partir dos resultados obtidos na delimitação e que auxiliaram na realização 

da etapa seguinte, o resgate. As maiores densidades de material cerâmico ocorrem no setor 1, 

próximo ao barranco do rio Madeira, enquanto as maiores densidades do material lítico 

ocorrem nos setores mais ao sul (setores 2 e 3). 

 
Figura 4- Mapa de densidade do material cerâmico do sítio Brejo (SCIENTIA, 2010). 

 
Figura 5- Mapa de densidade do material lítico do sítio Brejo (SCIENTIA, 2010). 

 

Na etapa de resgate do sítio foram realizadas escavações em unidades de 2 x 1 m em 

seis diferentes setores (Figura 6). Cada setor é caracterizado, por duas unidades contiguas de 

1m² (Figura 7). Nos níveis que apresentaram alta densidade de vestígios arqueológicos, as 
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escavações foram realizadas com colher de pedreiro, assim como em eventuais estruturas 

associadas à ocupação humana, enquanto nos níveis arqueologicamente estéreis ou que 

apresentaram baixa densidade de vestígios, foram utilizadas ferramentas como “ferro de 

cova” e “enchadeco” (Figura 8). Todo o sedimento foi peneirado (Figura 8). Para os registros 

das atividades de prospecção, delimitação e resgate, foram utilizadas fichas de tradagens, 

fichas de nível de escavação e fichas de número de proveniência (NPs), além de registro 

fotográfico e desenhos de perfis das unidades de escavação. Além disso, foram efetuadas 

coletas sistemáticas por níveis artificiais de 10 em 10 cm (SCIENTIA, 2011). 

Ao final das intervenções realizadas em campo verificou-se que o sítio do Brejo 

apresenta um formato retangular com eixo maior paralelo ao próprio rio Madeira com 

dimensões 150 x 300m. Ao todo foram contabilizados um total de 42.009 fragmentos 

cerâmicos, 2.282 líticos, 10 artefatos históricos além de carvões e sementes. 

 
Figura 6- Topografia do sítio do Brejo com a localização dos setores de escavação (Scientia, 2008). 
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Figura 7- Setor de escavação - unidade 2x1 m (Foto: Scientia, 2008). 

 

A   B 

Figura 8- A. Escavação. B. Peneiramento do sedimento (Fotos: Scientia, 2008). 

 

Conforme apontado em Tizuka (2013, p.97) nos seis setores de escavação identificou-

se um sedimento bruno-escuro a bruno-escuro acinzentado, associado às camadas 

arqueológicas, sendo que a presença da Terra Preta foi definida em todos estes setores, de 

forma preliminar, mesmo que em alguns deles não tenha apresentado a coloração típica 

“dark” 10YR 3/2. A seguir descrevemos as escavações realizadas nos diferentes setores e os 

resultados obtidos. 

 

2.1. Escavações no Setor 1: unidades N1020 E1059, N1021 E1059, N1020 E1059 e 
N1021E1059 e perfil 1 
 
 

Neste setor, a escavação que iniciou nas unidades N1020 E1059 e N1021E1059, foi 

expandida a Norte e sul, com as unidades N1022E1059 e N1019E1059, inseridas na parte 
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mais baixa do sítio (elevação 61,157m), a mais ou menos 50 metros da margem direita do rio 

Madeira. Este setor apresentou perfis diferenciados dos demais setores de escavação, com 

profundidade final de 4,40 m na unidade N 1021 E1059 e 5,80 m na N1022 E 1059, sendo 

identificadas treze camadas distintas quanto à textura, composição e processos de formação 

(Figura 9) (SCIENTIA, 2011).  

A  B 

Figura 9- A. Estratigrafia do setor 1. B. Espessura da camada X (Fotos: Scientia, 2008). 

 

De acordo com informações que constam nas fichas de níveis de escavação, nos 

primeiros níveis (da superfície até 60 cm) ocorreu uma baixa frequência de material cerâmico 

e lítico, porém a partir do nível 70-80 cm teve início da camada de Terra Preta de Índio 

(Camada X - espessura cerca de 50 cm) com um aumento significativo na densidade e no 

tamanho dos fragmentos cerâmicos, diferente dos níveis iniciais onde ocorreu baixa 

frequência de fragmentos menores.  

A alta densidade de cerâmicas foi identificada até o nível 130-140 cm, coincidindo 

com o final da espessa camada de Terra Preta de Índio (Camada X). A partir do nível 140 -

150 cm a 580 cm de profundidade ainda foram identificados fragmentos cerâmicos, porém 

com oscilações entre níveis com presença de material e níveis sem materiais arqueológicos. 

Nos níveis mais profundos (150 cm até 580 cm) a frequência de material cerâmico é baixa se 

comparada, por exemplo, com a camada X (nível 70-80 a 130-140). Outra característica 

importante observada na camada X foi a alta incidência de carvões, sendo que nos níveis 80-

90, 90-100, 100-110, 110-120, 120-130 e 130-140 cm foram coletadas algumas amostras para 

a realização de datação.  
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Noleto (2013), ao analisar o material lítico dos seis setores escavados no sítio, destaca 

que no setor 1 ocorre a menor densidade de materiais líticos. A autora, ao relacionar os 

vestígios líticos com os vestígios cerâmicos da camada X, percebeu que no nível de maior 

concentração de fragmentos cerâmicos (120-130 cm) o material lítico é quase inexistente (5 

líticos, dentre eles 4 seixos). 

De acordo com Tizuka (2013, p. 97), o sítio do Brejo é até o momento o sítio que 

apresenta a maior quantidade de datações radiocarbônicas disponíveis para o alto Madeira 

(oito datações). Foram obtidas seis datações radiocarbônicas para as diferentes camadas 

arqueológicas da unidade N1022 E1059 (setor 1): 1120 ± 40 BP (620-630 cm), 1040 ± 60 BP 

(590-600 cm); 1160 ± 40 BP (470-480), 1040 ± 40 BP (350-360 cm), 890 ± 40 BP (150-160), 

760 ± 40 BP (80-90). De acordo com a autora, as datas das diferentes camadas arqueológicas, 

que são de um mesmo período ou com continuidade, indicam que poderia se tratar de uma 

mesma ocupação, porém as cheias do Madeira atingiram esta área do sítio, depositando 

sedimento arenoso. 

Ao relacionar as densidades de materiais cerâmicos por níveis escavados deste setor 

foi possível verificar que os dados de campo parecem indicar uma continuidade na ocupação 

desta parte do sítio, pois conforme podem ser visualizados nos Apêndices A e B, ocorrem 

continuidades entre níveis com e sem materiais arqueológicos. Dentre os níveis 10-20 cm a 

50-60 cm (camada arenosa decorrente das cheias do rio Madeira) ocorre uma baixa frequência 

de material cerâmico. Dentre os níveis 70-80 cm a 230-240 cm ocorre uma espessa camada de 

Terra Preta de Índio enterrada com cerca de 50 cm de espessura e cujos dados de campo 

mostram as maiores densidades cerâmicas se comparados aos outros cinco setores escavados. 

Dentre os níveis 300-310 cm a 360-370 cm ocorre uma considerável diminuição em termos de 

densidade de material cerâmico e esta característica pode ser melhor visualizada no Apêndice 

B unidade N 1022 E 1059. Dentre os níveis 380-390 cm a 420-430 observar-se novamente 

baixa frequência de material cerâmico e por fim dentre os níveis 450-460 cm a 580 cm 

profundidade final da escavação deste setor ocorrem um aumento pouco significativo se 

comparado, por exemplo, entre os níveis 70-80 cm a 230-240 cm onde ocorrem as maiores 

densidades.  

Nessa mesma área, a 20 m destas unidades, foi escavado o perfil 1, cujo objetivo era 

evidenciar as camadas de Terras Pretas enterradas, e entender sua relação com o depósito 

aluvial do rio Madeira. Nessa escavação o sedimento não foi peneirado, porém os materiais 

arqueológicos encontrados foram coletados. Ao final chegou-se a um perfil com dimensões de 

4,50 m de extensão com 2,20 m de profundidade, com identificação de sete camadas 
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estratigráficas, sendo a camada (dois) arqueológica, porém a camada seis também apresentou 

material cerâmico e carvões (SCIENTIA, 2011). Em síntese, na escavação deste perfil foi 

possível observar a presença de uma espessa camada de Terra Preta de Índio enterrada com 

alta densidade de cerâmicas, observa-se acima da camada arqueológica (camada dois) uma 

camada pouco espessa com tonalidades claras e que possivelmente seja decorrente da 

deposição de sedimento das cheias do rio Madeira (Figuras 10). 

A  B 

Figura 10- Estratigrafia do perfil 1 (Fotos: Scientia, 2008). 

 

2.2. Escavação no Setor 2: unidades N980 E1022 e N981 E1022 
 
 

As unidades contíguas N980 E1022 e N981 E1022 foram escavadas na parte mais alta 

(elevação 64 m) e mais distante do rio (ao sul) onde existia a casa do antigo morador e grande 

concentração de fragmentos cerâmicos em superfície (Figura 11) (SCIENTIA, 2011).  

 
Figura 11- Locação das unidades N980 E1022, N981 E1022 (Foto: Scientia, 2008). 
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Informações que constam nas fichas de níveis de escavação de ambas as unidades 

mostram que foi atingida a profundidade final de 80 cm, com material arqueológico até o 

nível 50-60 cm (Figuras 12 e 13). As maiores densidades de cerâmica ocorrem entre os níveis 

0-10 cm a 30-40 cm. Em relação ao material lítico as maiores densidades ocorrem no nível 

30-40 cm, totalizando 163 peças na unidade N980 E1022 e 92 peças na unidade N981 E1022. 

Além da cerâmica e do lítico também ocorreram carvões, que ocorreram em pequenas 

concentrações nos níveis 20-30 cm e 30-40 cm da unidade N980 E1022. Nesta unidade 

ocorreram raízes de grande porte nos dois primeiros níveis e radículas nos dois níveis 

seguintes. 

 
Figura 12- Quantidade de cerâmica e lítico por nível escavado - unidade N980 E1022 (Dados obtidos na 

documentação de campo). 

 

 
Figura 13- Quantidade de cerâmica e lítico por nível escavado - unidade N981 E1022 (Dados obtidos na 

documentação de campo). 
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Segundo Noleto (2013), neste setor a maior concentração de lítico foi identificado no 

nível 30-40 cm, e a autora chama atenção para a presença de seixos inteiros e fragmentados 

nos três primeiros níveis, onde ocorre maior quantidade de cerâmicas. Destaca também que a 

partir do nível 20-30 cm há um aumento na quantidade de fragmentos de lascamento e o nível 

30-40 cm apresenta uma quantidade significativa de fragmentos de lascamento e lascas, 

enquanto nos níveis posteriores há uma queda nesse quantitativo. 

A textura e coloração do solo/sedimento deste setor variou em diferentes 

profundidades. No nível 0-10 cm o sedimento apresentou textura silte-arenoso com uma 

coloração bruno escuro, entre 20 e 40 cm apresentou textura silte-argiloso com coloração 

bruno escuro acinzentado, entre 45 e 60 cm apresentou textura argiloso de cor bruno escuro 

amarelado, entre 60 e 80 cm apresentou textura argiloso de cor bruno amarelado. Em relação 

a consistência, ficou cada vez mais compacto à medida que se atingia profundidades maiores. 

Neste setor foram definidas quatro camadas distintas (Figura 14), sendo a camada III com 

cerca de 30 cm de espessura, com maior densidade de material arqueológico, apresentando 

limites difusos inferior e superior com as outras camadas (SCIENTIA, 2011).   

 
Figura 14- Perfil oeste evidenciando as 4 camadas (Foto: Scientia, 2008). 

 

2.3. Escavação no Setor 3: unidade N982 E981 e N983 E981 
 

Este setor também está localizado na parte mais alta (elevação 64 m) e mais ao sul do 

sítio. Foi atingida a profundidade final de 140 cm, com material arqueológico até 120-130 cm. 

De acordo com os dados de campo, a alta densidade de cerâmica nas unidades N982 E981 e 
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N983 E981 ocorre entre os níveis 10-20 a 40-50 cm, enquanto de lítico ocorre a partir do 

nível 40-50 cm atingindo o pico máximo entre 50-60 cm e 60-70 cm (Figuras 15 e 16). 

Na unidade N983 E981 o material cerâmico ocorre entre os níveis 0-10 a 50-60 cm, e 

abaixo ocorre somente material lítico até 110-120 cm, portanto os dados poderiam indicar a 

existência de uma ocupação cerâmista nos primeiros níveis e uma ocupação pré-cerâmista nos 

níveis mais profundos, ou mesmo diferentes áreas de atividades de uma única ocupação 

ceramista. Na unidade N982 E981 os materiais cerâmicos e líticos ocorrem em quase todos os 

níveis, exceto nos níveis 80-90, 100-110 a 110-120 cm ocorrendo apenas material lítico. Em 

síntese é visível que nos níveis onde começam a diminuir a quantidade de material cerâmico 

os materiais líticos começam a apresentar suas maiores densidades, ou seja, poderia ser uma 

transição entre uma ocupação cerâmista para uma pré-cerâmista neste setor do sítio. 

 
Figura 15- Quantidade de cerâmica e lítico por nível escavado - unidade N982 E981 (Dados obtidos da 

documentação de campo). 
 

 

Figura 16- Quantidade de cerâmica e lítico por nível escavado - unidade N983 E981 (Dados obtidos da 
documentação de campo). 
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A escavação da unidade N982 E981 teve início a partir do nível 20-30 cm, no nível 

30-40 cm foram observadas concentrações de cerâmicas e carvões no centro da unidade, no 

nível 40-50 cm também foi observada alta densidade de carvões associados a fragmentos de 

cerâmicas queimadas, ocorreu fragmentos de argilas queimadas associadas a fragmentos 

cerâmicos principalmente bases.  

A partir da base dos 50 cm começou a aparecer uma estrutura de combustão e junto a 

essa estrutura identificou-se duas rochas exatamente encima dessa estrutura, estas rochas 

apresentavam linhas intrusivas e marcas de fogo, logo abaixo dessas rochas identificou-se 

alguns fragmentos cerâmicos queimados em posição horizontal e verticalmente denotando 

provavelmente uma função na organização da estrutura. 

No nível 60-70 cm foi identificado uma mancha com areia preta fina que foi chamado 

de feição 2 (f2),  esta mancha não apresentou limites bem definidos, porém foi possível 

perceber que tratava-se de uma estrutura de combustão com presença de três artefatos líticos 

em suas extremidades, bem como uma grande quantidade de tições de carvão e cerâmicas 

queimadas e todos estes materiais aparentemente associados. No nível 70-80 cm a estrutura de 

combustão diminui bastante em relação ao nível anterior apresentando uma mancha de 

aproximadamente 38 x 18 cm. Foi realizado um pedestal na mesma para verificar se ela 

estendia-se para os lados e notou-se que a mesma acabava no nível 100 cm projetando-se para 

a parede no canto do quadrante sudeste (Figura 17) (SCIENTIA, 2011).  

A  B 

Figura 17- A. Estrutura de combustão (níveis 50-60). B. Estrutura de combustão em pedestal da 
unidade- N982 E981 (Foto: Scientia, 2008). 
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Na unidade N982 E981 foi obtida a datação mais antiga do sítio 1.390 ± 40 a.P., 

proveniente de fragmentos de carvão coletados a 70 cm de profundidade (interior da 

fogueira). A fogueira foi escavada por nível com atribuição de PN individual para cada nível 

escavado (Figura 18). Na unidade N983 E981, a partir da base dos 70 cm, identificou-se uma 

mancha no quadrante noroeste chamado de Feição 3, entretanto ao final dos 100cm verificou-

se que se tratava de uma grande bioturbação (SCIENTIA, 2011). 

 

A B 

Figura 18- A. Escavação da fogueira. B. Detalhe da fogueira (Fotos: Scientia, 2008). 

 

Noleto (2013) ao analisar o material lítico deste setor destaca que a maior parte do 

material corresponde a atividades de lascamento do quartzo, e que tais características podem 

indicar uma área de atividade especifica dentro do sítio do Brejo. Também destaca que partir 

do nível 40-50 cm há um aumento significativo na quantidade de fragmentos de lascamento e 

lascas, ainda maior no nível seguinte, 50-60 cm, sendo este o que apresentou a maior 

quantidade, seguido pelo nível 60-70 cm. A partir do nível 70-80 cm essa quantidade se reduz 

bastante, sendo que no último nível 120-130 cm ocorre apenas dois líticos. 

Quanto à estratigrafia deste setor foram identificadas cinco camadas (Figura 19). A 

camada I encontra-se estéril, sem presença de material arqueológico. O sedimento encontra-se 

bastante compactado com algumas percolações variando entre o vermelho e amarelo (2.5 YR 

5/6 e 10 YR 5/6). A camada II apresenta material lítico (lascas de quartzo), a maioria deles 

queimados. Cerâmicas e carvões ocorrem em baixas quantidades. A camada III de transição 

arqueológica também apresenta baixa frequência de cerâmicas e elevada presença de líticos. 

A camada IV apresenta Terra Preta com baixa frequência de cerâmicas e líticos, porem há 

uma maior ocorrências de carvões. E por fim a camada V camada húmica sem presença de 

material arqueológico (SCIENTIA, 2011). 
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Figura 19- Perfil oeste evidenciando as 5 camadas (Foto: Scientia, 2008). 

 

2.4. Escavação no Setor 4: unidade N1001 E959 e N1001 E960 
 

O setor 4 também está localizado na porção mais alta do sítio (63,69 m), em área de 

declive. De acordo com as observações em campo, a frequência de material deste setor se 

sobressai em dois momentos: (1) o material cerâmico, nos níveis 0-10 cm a 70-80 cm e (2) 

material lítico, dos níveis 100-110 cm a 170-180 cm, ambos com alta frequência nos níveis 

indicados (Figuras 20 e 21). Em relação ao material lítico ocorre quartzo leitoso, quartzo 

hialino, seixos de córtex brilhoso, além de ocorrerem conglomerados e lateritas. Foram 

encontradas lascas, fragmentos de lascas, pequenos núcleos, cassons e um instrumento em 

quartzo hialino (apresenta maior grau de elaboração tecnológica). As peças em quartzo leitoso 

tomam maiores dimensões a partir do nível 130-140 cm até o nível 170-180 cm, 

desaparecendo no nível 180-190 (SCIENTIA, 2011).  

Conforme já foi observado, nos setores 1, 2 e 3 as maiores densidades de cerâmicas 

ocorrem em meio a Terra Preta, e no setor 4 não é diferente. A maior frequência de cerâmicas 

ocorre nos níveis iniciais onde ocorre a Terra Preta neste setor do sítio. 
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Figura 20- Quantidade de cerâmica e lítico por nível escavado - unidade N1001 E959 (Dados obtidos da 

documentação de campo). 

 

 
Figura 21- Quantidade de cerâmica e lítico por nível escavado - unidade N1001 E960 (Dados obtidos da 

documentação de campo). 
 

Conforme podem ser visualizados acima, em ambas as unidades as maiores densidades 

de cerâmicas ocorrem no nível 10-20 cm, totalizando 853 fragmentos na unidade N1001 

31059 e 655 na unidade N1001 E1060. Nos níveis 30-40 cm, 40-50 cm e 50-60 cm da 

unidade N1001 E1059 foram observados concentrações de fragmentos cerâmicos (Figura 22), 

destacando-se uma borda de assador e uma parede com incisão (Figura 23). 
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A B 
Figura 22- A. Concentrações de cerâmicas – unidade N1001 E1059. B. Detalhe da concentração. (Fotos: 

Scientia, 2008). 
 

A  B 
Figura 23- A. Borda de assador. B. Parede com incisão – unidade N1001 E1059 (Fotos: Scientia, 2008). 

 

Noleto (2013) ao analisar o material lítico proveniente deste setor destaca que o setor 

4, juntamente ao setor 5 apresentam uma alta densidade de material lítico em relação aos 

demais setores escavados e que ambos também podem estar associados a uma área de 

atividade específica, relacionada as atividades de lascamento ou uso de artefatos lascados. 

Neste setor a maior concentração de cerâmica ocorre no nível 10-20 cm, nível que apresenta 

Terra Preta de Índio, no que se refere aos vestígios líticos, a autora comenta que ocorre pouca 

presença de fragmentos de lascamento e seixos, e que a maior ocorrência de vestígios líticos 

deste setor é encontrada no nível 130-140 onde ocorrem também lascas em quartzo hialino. 

Ao final das escavações deste setor foram evidenciadas quatro camadas, sendo a 

camada III do perfil oeste que apresentou a maior densidade de material cerâmico. A 

sequencia de coloração e textura do solo/sedimento deste Setor assemelha-se aos Setores 2 e 

3, com camadas  apresentando  limites sempre  pouco  distintos.  Atingiu profundidade final 

em 190 cm com realização de sondagem com a boca de lobo em mais 1m de profundidade, 

sem ocorrência de material arqueológico (SCIENTIA, 2011) (Figura 24). 
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Figura 24-Perfil norte até os 120 cm, já evidenciando as camadas I (arqueologicamente estéril) a IV 

(superficial), onde a camada III foi observada como sendo uma camada essencialmente arqueológica. (Foto: 
Scientia,2008). 

 

2.5. Escavação no Setor 5: unidades N1040 E957 e N1041 E957  
 

O setor 5 foi escavado a cerca de 50 m da margem direita do rio Madeira (elevação 

62m), o local apresenta um desnível acentuado ao sul das unidades. Em relação ao material 

cerâmico proveniente da unidade N1040 E957 os dados de campo mostram que ocorre um 

aumento significativo nos primeiros 9 níveis escavados, e a partir do nível 90-100 cm a 

densidade de cerâmica diminui ocorrendo cerâmica até o nível 130-140 cm (Figura 25).  

 
Figura 25- Quantidade de cerâmica e lítico por nível escavado - unidade N1040 E957 (Dados obtidos da 

documentação de campo). 
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Nos níveis 50-60 cm, 60-70 cm, 70-80 cm e 80-90 cm ocorrem as maiores densidades 

cerâmicas, com o pico máximo no nível 60-70 cm onde foram coletados um total de 1262 

fragmentos. No nível 60-70 cm desta unidade ocorrem fragmentos com tamanhos e espessuras 

variadas, alguns com engobo vermelho, e no nível 70-80 cm destaca-se um fragmento com 

decoração plástica incisa e aparentemente com pintura vermelha. 

Em relação aos materiais líticos desta unidade (N1040 E957) estes ocorrem associados 

a  cerâmica desde os primeiros níveis, salvo apenas nos níveis 140-150 cm e 150-160 cm, em 

que ocorre de forma isolada. As maiores quantidades ocorrem nos níveis 120-130 cm (47 

fragmentos), 130-140 cm (20 fragmentos), percebe-se então que nos níveis onde ocorreram as 

menores densidades de fragmentos cerâmicos ocorrem as maiores densidade de materiais 

líticos.  

Já em relação à unidade N1041 E957, as maiores densidades de material cerâmico 

ocorrem entre os níveis 50-60 cm a 100-110 cm, com um total de 1251 fragmentos no nível 

70-80 cm. Nesta unidade ocorre um aumento gradual de cerâmicas do nível 10-20 cm até o 

nível 70-80 cm, e a partir deste nível as densidades começam a diminuir ocorrendo cerâmica 

até 140-150 cm. O lítico ocorre associado a cerâmica até o nível 140-150 cm, nos níveis 

seguintes 150-160 cm a 190-200 cm profundidade final da escavação ocorreu de forma 

isolada (Figura 26).  

No nível 60-70 cm foram identificadas cerâmicas junto a blocos de seixos e carvões, 

formando manchas acinzentadas que se misturam ao sedimento, denominada estrutura 2 (E2). 

Desta estrutura foram coletados carvões para a datação, datada em 940±30 a.P. O lítico 

ocorreu em forma de blocos achatados retangulares, lateritas e seixos de granito, (SCIENTIA, 

2011). Em síntese em ambas as unidades são visíveis as maiores densidades de cerâmicas nos 

níveis onde ocorre a Terra Preta “enterrada”, enquanto o lítico ocorre de forma isolada nos 

níveis mais profundos em meio ao latosolo amarelo, provável ocupação pré-cerâmista 

possibilidade levantada durante o resgate do sítio. 
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Figura 26- Quantidade de cerâmica e lítico por nível escavado - unidade N1041 E957 (Dados obtidos da 

documentação de campo). 

 

Noleto (2013) ao analisar a material lítico deste setor destaca que o material apresenta-

se desde o nível superficial até o nível 200 cm, tendo uma maior concentração no nível 130-

140 cm, com grande quantidade de fragmentos de lascamentos. 

No geral, este setor de escavação apresentou alta densidade de material cerâmico com 

diversidade com relação a suas formas e espessuras. Foram poucos os fragmentos encontrados 

com decoração incisa, bordas e peças remontáveis (SCIENTIA, 2011). É interessante 

observar que este setor apresenta uma camada de Terra Preta “enterrada” com alta densidade 

de materiais cerâmicos com mais ou menos 40 cm de espessura essa camada abrange os níveis 

onde foram identificadas as maiores densidades já mencionados acima.  

Quanto à estratigrafia, foram identificadas seis camadas (Figura 27). Conforme consta 

no relatório de resgate do sítio a camada arqueológica (camada IV) neste setor de escavação 

talvez possa ser descrita como uma Terra Preta “enterrada”, mesmo não apresentando a cor 

característica, mas sim devido a sua alta densidade de material arqueológico in situ, 

estruturadas, associadas a carvões, líticos e blocos sem marcas de uso específicos de 

lascamento, que podem ter sido utilizados de alguma forma como suportes, evidenciando um 

período de ocupação local. Além disso, a influencia da composição do piso original de 

ocupação e das condições de intemperismo podem ter afetado a sua coloração, além do 

retrabalhamento do solo para cultivo e plantio na área (SCIENTIA, 2011).  
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Figura 27- Perfil oeste evidenciando as 6 camadas (Foto: Scientia, 2008). 

 

2.6. Escavações no setor 6: unidades N1003 E1059 e N1004 E1059 e perfil 2 
 

O setor 6 foi escavado a 17 m do setor 1 (elevação 62 m), em meio a muitas árvores 

frutíferas principalmente Cupuaçu.  Este setor foi aberto em uma área de aparente montículo 

com grande quantidade de árvores em seu entorno e está localizada em terreno de capoeira 

média a aproximadamente 70 m da margem direita do rio Madeira, onde foram encontrados 

um conjunto de numerosos pedrais. O motivo da escolha se deu pela complexa estratigrafia 

observada na unidade aberta 17 m a norte com presença de bastante material arqueológico e 

terra preta antropogênica (coloração 10 YR 2/2).  Inicialmente foi escavada apenas a unidade 

N1003 E1059, e posteriormente optou-se por expandir a quadra para verificar melhor sua 

estratigrafia (SCIENTIA, 2011).  

A escavação da unidade N1003 E1059 revelou que em apenas dois níveis ocorreu as 

maiores densidades de cerâmicas. O nível 10-20 cm apresentou um total de 454 fragmentos e 

o nível 20-30 cm apresentou 854 fragmentos, nos níveis seguintes ocorreram baixas 

densidades. Em relação ao material lítico, ocorreu em baixa densidade associado à cerâmica, 

porém com variações nas frequências ao longo da estratigrafia, entre os níveis 0-10 cm a 40-

50 cm, 90-100 cm a 130-140 cm, 170 cm a 190-200 cm (Figuras 28 e 29). 
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Figura 28- Quantidade de cerâmica por nível escavado - unidade N1003 E1059 (Dados obtidos da 

documentação de campo). 
 

 

Figura 29- Quantidade de lítico por nível escavado - unidade N1003 E1059 (Dados obtidos da documentação de 
campo). 

 

 Na unidade N1004 E1059 as maiores densidades de cerâmicas ocorrem nos primeiros 

níveis 10-20 cm, 20-30 cm, nos quais apresentam-se bastante fragmentadas. A partir do nível 

50-60 cm a densidade de cerâmica diminuiu, ainda fragmentadas, enquanto no nível 70-80 cm 

foram observados fragmentos cerâmicos com dimensões maiores. No nível seguinte 80-90 cm 

foi identificada a associação de cerâmicas possivelmente de uma mesma vasilha chamado de 

recipiente 1, no perfil norte da unidade. Na base do nível 80-90 cm a forma do recipiente 1 

ficou mais evidente, tanto para dentro da unidade quanto no perfil norte, e junto ao contexto 

do mesmo recipiente foi identificada uma mancha de terra preta, e o recipiente estava em 

posição horizontal (SCIENTIA, 2011). 

De acordo com Noleto (2013) o setor 6 apresenta a menor densidade de material lítico 

lascado e de acordo com autora tal característica possibilita pensar em possíveis áreas de 

atividades no sítio do Brejo (NOLETO, 2013, p.45). 

Ao final da escavação deste setor foram definidas oito camadas estratigráficas, sendo 

que as maiores densidades de cerâmicas ocorrem na camada 6. O recipiente 1 identificado na 

escavação ocorre entre as camadas 4 e 5 e logo abaixo há uma mancha escurecida 
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possivelmente decorrente de bioturbação (Figura 30). Além da cerâmica e do lítico também 

foi encontrados artefatos do período colonial como botão, louças e projétil. 

A  B 

Figura 30- A. Perfil norte evidenciando o recipiente 1 e as 8 camadas. B. Detalhe do recipiente 1 
(Fotos: Scientia, 2008). 

 

O perfil 2 foi escavado próximo ao setor 6, sendo aberta uma trincheira de 6x1m, para 

verificar se o possível montículo era natural ou antrópico. Os dados levantados na escavação 

deste perfil possibilitaram pensar em duas ocupações diferenciadas, ou ao menos dois 

momentos distintos de ocupação humana, sendo a mais antiga representada pela camada de 

Terra Preta “enterrada”, com alta densidade de cerâmica (Figura 31). A outra camada de 

coloração bruno, que seria equivalente a uma camada IV, logo abaixo da camada superficial, 

pode ser considerada arqueológica, com uma densidade muito baixa de cerâmica e carvões. 

Entretanto não se pode afirmar somente com este perfil que este montículo teve um propósito 

para ser formado e nem se estabelecer relações de tempo e de quando foi formado. Pode ter 

sido durante uma ocupação antiga, ou pode ter sido feita pelo antigo morador durante a 

construção de um pequeno canal de escoamento para que as cheias não atingissem a casa, que 

ficava ao sul a poucos metros de distancia (SCIENTIA, 2011). 
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A B 

Figura 31- A. Perfil leste com alta densidade de cerâmicas. B. Detalhe da camada com Terra Preta 
enterrada (Fotos: Scientia, 2008). 

 

2.7. Resgate das vasilhas no monitoramento 
 

 

Posterior às escavações dos seis setores e dos dois perfis após a liberação da área do 

sítio para a construção da Usina houve a necessidade de aberturas de acessos na porção sul e 

oeste do sítio. No acompanhamento da abertura desses acessos foram identificados 

fragmentos de dois recipientes cerâmicos (coordenada UTM zona 20S395252/9026204 - 

SAD’69) Os recipientes foram denominados em campo de R1 (PN-5500), uma provável urna 

funerária e R2 (PN-5501) para outro recipiente com decoração com bicromia (branco e 

vermelho) e inciso (Figura 32) (SCIENTIA, 2011). 

 

Figura 32- Vista geral da ocorrência dos recipientes R1 e R2 (Foto: Scientia, 2008). 
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Apesar do alto nível de impacto (nos recipientes e no entorno imediato) foi possível 

identificar um recipiente com a base e cerca de 15 cm do bojo preservados in situ (R1), e dois 

negativos de feição de enterramento de recipientes, sendo um deles relativo aos fragmentos 

decorados (R2).O conteúdo acima e sua disposição foram retirados em bloco para ser 

posteriormente escavado em laboratório (Figura 33) (SCIENTIA, 2011).  

A B 

Figura 33- A. Detalhe do recipiente 1. B. Consolidação para remoção em bloco do recipiente 1 (Fotos: Scientia, 
2008). 

 

Com a escavação do R1 em laboratório foram evidenciados dois recipientes 

cerâmicos, um deles que abrigava o conteúdo interno, denominado R3, e o outro remontado a 

partir dos fragmentos encontrados no seu interior, o qual mantivemos o nome de R1. Estes 

fragmentos estavam ordenados de modo que aparentemente seriam três recipientes 

emborcados, entretanto eram três partes de um único recipiente (R1). 

Os dados descritos acima para os diferentes setores escavados no sítio do Brejo 

possibilitaram pensar na forma como o sítio foi ocupado e os fatores envolvidos na formação 

da Terra Preta. Os setores mais próximos ao rio (setores 1 e 5) perfil 1 e 2 todos apresentam 

uma camada de Terra Preta “enterrada” com alta densidade de vestígios arqueológicos 

principalmente cerâmicas. A Terra Preta presente nestes setores e nas demais áreas do sítio 

não entendemos como produtos decorrentes de reocupações como proposto por Miller (1992) 

para sítios da região do alto Madeira. Entendemos que sítios que apresentam espessas 

camadas de Terra Preta como, por exemplo, o próprio o sítio do Brejo além de outros sítios 

localizados na mesma demonstram que os grupos indígenas estavam manejando e 

transformando o meio em que vivem, ou seja, eram mais sedentários permanecendo nesses 

locais durante logos períodos de tempo. 

Em relação ao material lítico dos diferentes setores do sítio do Brejo as primeiras 

análises foram realizadas por Noleto (2013) no âmbito de sua pesquisa de PIBIC – UNIR. Em 

suas primeiras considerações a autora destaca que a maior quantidade de material lítico ocorre 
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em níveis com baixa quantidade de cerâmicas. O contexto de escavação do setor três parece 

indicar uma possível área de atividade relacionando vestígios cerâmicos, líticos, bolotas de 

argila queimada e uma área de fogueira. Nos setores 3 e 4 há presença de núcleos e lascas 

retocadas e outras com retoques que deixam duas pontas proeminentes, mas até o momento 

não foram identificadas marcas de uso e nem uma possível utilização para esses artefatos. 

Além da grande quantidade de materiais líticos nesses setores, principalmente fora dos níveis 

de terra preta. Esses dois setores têm características semelhantes e estão em porções altas do 

sítio, podendo indicar uma preferência desses locais para áreas de atividades relacionadas ao 

lítico (NOLETO, 2013, p. 46). Atualmente as análises ainda estão em andamento no âmbito 

de sua monografia. Não focaremos em maiores detalhes sobre o material lítico dado a 

natureza do trabalho com ênfase na analise cerâmica.   



54 
 

CAPÍTULO 3. ASPECTOS TEÓRICOS, MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Neste capítulo apresentamos alguns conceitos que auxiliaram no decorrer das análises 

cerâmicas, bem como a metodologia de análise e apresentação dos atributos que foram 

elencados e analisados. 

 

3.1. Variabilidade e escolhas tecnológicas 

 

O modo como os arqueólogos lidam com a cultura material e o contexto arqueológico 

mudou bastante no decorrer do século XX e início do século XXI, apesar das questões básicas 

continuarem latentes até o presente (ZUSE, 2014, p.183). Segundo a autora: 

Inicialmente, os estudos voltaram-se para a identificação de culturas arqueológicas 
através da caracterização de alguns traços dos artefatos, sendo criados tipos a partir 
da sua quantificação e classificação, em um espaço e tempo específicos, e 
interpretados como reflexo direto de etnicidade. Porém, a determinação de unidades 
histórico-culturais, a partir de similaridades e diferenças na forma dos artefatos, 
apesar de ter sido útil na sistematização das informações e na construção de histórias 
culturais, tornou-se cada vez mais insustentável, principalmente pela falta de relação 
com o contexto funcional, social e simbólico. A mudança do foco na forma ou 
decoração dos artefatos como indicadores de estilo e etnicidade para a abordagem de 
todo o seu processo de confecção, uso e descarte foi um dos principais avanços, 
porém algumas abordagens passaram a definir os sistemas tecnológicos e os estilos 
em termos de estratégias adaptativas e dos constrangimentos econômicos, 
ambientais e funcionais, com pontos de vista deterministas, evolucionistas e 
estáticos. Somente nas últimas décadas tem sido mais frequente uma abordagem da 
tecnologia como produção social e compondo sistemas culturais e simbólicos 
(ZUSE, 2014, p.183-184). 
 

Machado (2007) apresenta reflexões sobre o uso do termo e/ou conceito de tecnologia. 

Neste artigo a autora discorre sobre a tecnologia para compreensão de sociedades pretéritas. 

Na primeira parte do artigo discute sobre sua definição, em seguida relaciona os sistemas 

tecnológicos e as cadeias operatórias, posteriormente traz a discussão sobre o tema para o 

cenário da arqueologia brasileira. No cenário brasileiro dá uma ênfase maior principalmente 

em suas pesquisas realizadas na região Amazônica, pois como menciona a própria autora 

poucos foram os estudos que tiveram uma preocupação em discorrer sobre tecnologias 

cerâmicas em seu sentido mais amplo.  

A visão tradicional sobre tecnologia é que esta sempre era vista e/ou entendida como 

uma resposta do ser humano frente às dificuldades impostas pelo meio ambiente. Fazendo um 

paralelo entre o uso do termo tecnologia e a visão tradicional de pesquisadores como Meggers 
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e Evans, a região Amazônica não comportaria grandes populações, por ser considerada um 

“inferno verde”. Esta visão defende que o ser humano seria incapaz de criar tecnologia frente 

às dificuldades impostas.  

De acordo com Machado (2007), o uso do termo ou mesmo o conceito de tecnologia 

está diretamente relacionado às distintas noções de cultura ligada as correntes teóricas. A 

autora relata sobre o uso dos sistemas tecnológicos relacionados às cadeiras operatórias. 

Segundo a autora, toda a sequência de etapas ordenadas desenvolvidas ou mesmo utilizadas 

pelos grupos não são aleatórias, mas sim, são apreendidas culturalmente e, por traz de todas 

essas etapas, existe um significado quanto ao processo de produção da cultura material, algo 

que vai além da função dos artefatos. 

No cenário brasileiro Machado (2007) ressalta em seu estudo no sítio Hatahara, onde 

focou no mapeamento das características de performance dos artefatos, que o desempenho 

está ligado à uma sequência de etapas relacionadas ao objeto. A partir de seu discurso a autora 

busca sensibilizar ao leitor para que se possa repensar novos modelos que auxiliem no 

entendimento dos grupos e que o estudo da tecnologia é um bom caminho a ser seguido nesse 

universo tão amplo. 

Para Dias e Silva (2001, p.95) o uso do conceito de sistema tecnológico implica na 

compreensão que as técnicas desenvolvidas por uma dada sociedade não são elementos 

isolados, mas estão constituídas sistematicamente. Segundo Dias e Silva (2001, p. 96): 

A tecnologia é entendida como signo e, portanto, carregada de significado e pode ser 
definida como o corpus de artefatos, comportamentos e conhecimentos transmitidos 
de geração a geração e utilizado nos processos de transformação e utilização do 
mundo material. Em outras palavras, a tecnologia passa a ser definida como um 
“fato social total” que não tem apenas uma dimensão material ligada à esfera tecno-
econômica, mas que está simultaneamente vinculada a aspectos da organização 
social (por exemplo).  
 

 Segundo Dias (2007, p. 63-64): 

A partir da visão materialista, ou standard, defendida pela escola processual, 
entende-se a tecnologia como um modo a partir do qual os homens viabilizam sua 
existência frente ao mundo material. Igualmente a tecnologia deve ser entendida 
enquanto um sistema de relações, uma vez que cada técnica, arbitrariamente 
definida, é o locus de múltiplas interações e de constantes ajustes entre os 
elementos, pois sem a ação que o anima e o conhecimento de seus efeitos, o artefato 
não é nada. Em uma dada sociedade, as técnicas interagem ao compartilhar os 
mesmos recursos, conhecimento, sítios e atores. Assim, o uso em algumas 
tecnologias dos produtos de outras, bem como a existência de sequencias 
operacionais ou princípios técnicos em comum, criam múltiplas relações de 
independência entre as diferentes técnicas, conferindo a estas um caráter sistêmico. 
 

 Segundo Silva (2002) vários estudos têm sido produzidos no sentido de aprofundar o 

entendimento dos processos de produção da cultura material, se dedicando ao estudo das 

tecnologias.  
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Alguns destes trabalhos têm procurado demonstrar a importância das tecnologias 
enquanto construções sociais inter-relacionadas com o conjunto das práticas e 
representações sociais e que, por esta razão, devem ser objeto próprio de 
investigação. Ao descrever as cadeias operatórias o pesquisador deve registrar o 
maior número de informações possíveis sobre todos os elementos envolvidos ao 
longo do processo produtivo, bem como, o tempo de duração das etapas de trabalho, 
o local em que as atividades são desenvolvidas as representações sociais a respeito 
do que está sendo realizado. A descrição das cadeias operatórias, no entanto, não são 
um fim em si mesmo. Isso deve ser feito para que se possa compreender porque elas 
se apresentam de uma determinada maneira e não de outra e, ao mesmo tempo, 
porque determinadas escolhas tecnológicas foram feitas e como elas estão 
relacionadas aos demais aspectos do sistema cultural (SILVA, 2002, p.11-13). 
 

 Segundo Dias (2007, p.65): 

As escolhas tecnológicas são ditadas pela tradição na qual o artesão foi enculturado 
como membro de um grupo social, traduzindo-se em noções de desingn peculiares a 
certos lugares e tempos diagnósticos de entnicidade. Por tanto, estilo e função são 
aspectos complementares que determinam a morfologia dos artefatos e as 
características das cadeias operatórias que lhes dão origem, a autora menciona ainda 
que as escolhas tecnológicas acabam gerando variabilidade artefatual. 
 

 Silva (2007) ao buscar entender os fatores que geram variabilidade artefatual entre a 

cerâmica dos Asurini do Xingu e a plumária dos Kayapó-Xikrin do Cateté destaca que a 

variabilidade identificada no material cerâmico bem como na plumaria são resultantes das 

escolhas tecnológicas. Segundo autora a variabilidade formal do conjunto cerâmico resulta de 

fatores como: funcionalidade das vasilhas, estrutura de ensino e aprendizagem, organização 

social, cosmologia, contingências históricas, expressando diferentes significados de ordem 

prática, social e simbólica (SILVA, 2007, p.97). A autora ainda argumenta que: 

Para que se possa entender as tecnologia em sua dimensão sistêmica e como a 
interpretação de diferentes significados contextuais é necessário estuda-la a partir da 
noção de sistema tecnológico, ou seja, para este autor um sistema tecnológico deve 
ser discutido em três níveis distintos: 1 das técnicas em si3, 2 das diversas técnicas 
ou conjuntos técnicos desenvolvidos por uma sociedade, que podem se influenciar 
mutuamente e que constituem o sistema tecnológico propriamente dito, 3 do sistema 
tecnológico em sua interrelação com outros fenômenos culturais. Assim, o estudo de 
um sistema tecnológico deve começar pela descrição e análise das cadeias 
operatórias4 a partir das quais os objetos são produzidos. Estas por sua vez, 
compõem-se de um determinado número de etapas sequencialmente ordenadas e 
constituídas por diferentes elementos e ações que implicam num determinado 
resultado (LEMONNIER, 1992, p.5-9 apud SILVA, 2002).  
 

Helene Balfet define a cadeia operatória como uma sequência de operações mentais e 

dos gestos técnicos objetivando alguma necessidade, de acordo com um projeto pré- existente. 

Portanto, na fabricação de cerâmica há uma série de etapas que vão desde a aquisição da 

                                                
3 Pode-se entender técnica, como sendo uma ação humana efetiva, levada a cabo a partir da interrelação de 
elementos como matéria, gestos, energia, objetos e conhecimento (Cf. Lemonnier, 1992, p.4-6). 
4 Por cadeia operatória entende-se a “série de operações envolvidas em qualquer transformação da matéria 
(incluindo o nosso próprio corpo) pelos seres humanos” (Lemonnier, 1992, p.26). 
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argila até as vasilhas prontas, onde atos técnicos são efetuados dentro de um tempo e de um 

espaço, por um ou vários atores (BALFET, 1991 apud ZUSE, 2009).  

Para Schiffer e Skibo (1997) as escolhas tecnológicas incluem uma série de etapas que 

vão desde a aquisição da matéria prima ao preparo da pasta que resultarão em um produto 

final. Para estes autores as escolhas tecnológicas influenciam em aspectos relacionados à 

morfologia das vasilhas, tamanho e função. 

Schiffer e Skibo (1997) buscam explicações sobre fatores que geram variabilidade 

artefatual, sendo assim os artesãos ao longo do tempo obtém conhecimentos técnicos sobre as 

técnicas e atividades a serem desenvolvidas. Desta forma o conhecimento e a experiência do 

artesão resultam em um repertório diversificado das escolhas técnicas gerando variabilidade.  

As escolhas tecnológicas dependem de variáveis comportamentais envolvendo 

interações baseadas em cada tipo de matéria, energia (ex. mecânica, química, etc.), de 

atividades e componentes relacionados como o número e natureza dos elementos, descrição 

comportamental, tempo de desenvolvimento das atividades, local, consumo energético, etc. 

De acordo com os componentes do material é possível distinguir que cada elemento tem 

características distintas que se relacionam com a qualidade das vasilhas cerâmicas (ex. choque 

térmico, resistência, performance) (SCHIFFER; SKIBO, 1997). 

Em síntese Schiffer e Skibo (1997) objetivam estabelecer a base para formular 

questões sobre as causas envolvidas e que geram variabilidade artefatual. Para estes autores a 

imensa variabilidade de artefatos é resultante de interações comportamentais, sociais, naturais 

e ambientais refletidas na história de vida dos artefatos e pessoas. 

Todos os autores citados acima fornecem subsídios que permitem uma melhor 

compreensão das práticas cotidianas dos povos indígenas que habitaram o sítio arqueológico 

do Brejo em um período pré-colonial. Tal entendimento só será possível a partir da análise da 

cadeia operatória de produção dos artefatos bem como também da leitura do registro 

arqueológico. 

 

3.2. Métodos de triagem e análise 
 
 

A análise dos materiais cerâmicos do sítio arqueológico do Brejo foi realizada em duas 

etapas. Em um primeiro momento realizou-se a triagem e posteriormente realizou-se a análise 

dos fragmentos diagnósticos selecionados na primeira etapa. Estas atividades foram realizadas 
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no laboratório da Scientia Consultoria Cientifica, localizado na cidade de Porto Velho, 

Rondônia. 

A triagem consistiu na pesagem, quantificação, exposição dos materiais sobre mesas e 

separação dos fragmentos diagnósticos, ou seja, fragmentos onde foi possível acessar 

informações relacionadas à forma, acabamentos de superfície e uso das vasilhas. Os 

fragmentos diagnósticos selecionados foram: bordas, bases, ombros, carenas, bojos, além de 

peças modeladas e apêndices, os quais forneceram informações relacionadas à forma; 

fragmentos com superfície polidas, brunidas, esfumaradas, com engobos, pinturas e 

tratamentos plásticos forneceram informações relacionadas ao acabamento de superfície; 

fragmentos com fuligem e depósitos de carbono forneceram informações relacionadas ao uso. 

Já os fragmentos não diagnósticos são aqueles que não se enquadram nos critérios apontados 

acima, caracterizados por fragmentos de parede que compõe o corpo das vasilhas, mas não 

possuem informações sobre forma, decoração ou marcas de uso. Ressalta-se que todas as 

informações foram registradas em uma ficha específica de triagem (Anexo A). 

Na segunda etapa realizou-se a análise dos fragmentos diagnósticos. Estes foram 

analisados buscando acessar informações relacionadas à cadeia operatória de produção. Nesta 

análise dos fragmentos cerâmicos diagnósticos utilizou-se uma ficha (Anexo B) desenvolvida 

no projeto de doutorado de Zuse (2014) constando atributos que caracterizam as escolhas das 

ceramistas em relação à pasta, técnicas de confecção e de acabamentos de superfície, queima 

e uso. Para visualização da composição da pasta cerâmica foi utilizada uma lupa binocular 

Opton com até 40 vezes de aumento, bem como foram realizados registros fotográficos e 

ilustrações das peças diagnósticas. Nesta etapa buscar-se-á gerar informações que possam 

contribuir no intuito de caracterizar a indústria cerâmica e também relacionar a coleção deste 

com outros sítios próximos. 

Os atributos utilizados na ficha de análise (ZUSE, 2014), foram definidos e 

conceituados a partir da seguinte bibliografia: Shepard (1995), Rice (1987), Rye (1981), 

Orton, Tyers e Vince (1997), Chmyz (1970), La Salvia e Brochado (1989), Brochado, 

Monticelli e Neumann (1990), Brochado e Monticelli (1994) e Zuse (2014). Os atributos 

identificados na análise da cerâmica do sítio do Brejo foram os seguintes: 

1. Escolha da pasta 

O preparo da pasta cerâmica ocorre a partir da argila coletada na fonte de matéria 

prima/barreiro. Este processo é realizado retirando ou mesmo adicionando certos elementos 

resultando em uma pasta com boas características para produção das vasilhas cerâmicas. 



59 
 

Nesta etapa de preparo da pasta podem ocorrer tanto à retirada de grãos minerais maiores ou 

gravetos de madeira que podem vim junto à argila coletada, ou mesmo podem ser adicionados 

outros elementos como caraipé e carvão, não contidos na argila. Em especial na cerâmica do 

sítio do Brejo ocorre mineral, carvão e cariapé (casca de árvores de silicosa).  

Em relação aos tipos de minerais estes podem ser quartzo, óxido de ferro, feldspato e 

mica, e a morfologias destes minerais podem indicar que os mesmos podem ter sido 

adicionados de forma intencional ou talvez já está contido na argila, ou seja, grãos 

arredondados podem indicar fontes próximas aos rios, pois o rolamento dos grãos por certa 

distância causa o arredondamento de suas arestas. Já os grãos angulosos podem indicar fontes 

próximas às formações rochosas, ou mesmo a inclusão de minerais triturados e adicionados 

pela cerâmista. Na cerâmica analisada ocorrem todos os minerais mencionados acima. 

 

2. Técnica de produção 

Na produção das vasilhas cerâmicas do sítio do Brejo foram identificadas as técnicas 

acordelada e modelada. A técnica do acordelado consiste na sobreposição de roletes a partir 

de uma base, já modelada ou não, dando forma ao corpo das vasilhas. A técnica modelada 

consiste em modelar a peça a parir de uma porção de argila, com os dedos. Na cerâmica do 

Brejo apenas bases apresentam a técnica modelada. 

3. Queima  

A variação dos tipos de queima decorre devido a fatores como tipo de forno, 

temperatura e tipo de combustível utilizado. Durante o processo de queima, a cor da argila 

sofre alteração de acordo com a temperatura, combustível utilizado, duração, e principalmente 

o ambiente de queima, com circulação ou não de oxigênio. Portanto, torna-se difícil 

identificar a partir de fragmentos o posicionamento em que a vasilha foi queimada, o tipo de 

fogueira, o combustível utilizado e a temperatura alcançada, bem como as alterações de uso e 

pós-deposicionais (ZIMPEL, 2009). A coloração final da cerâmica decorre em especial do seu 

processo de queima, pois quanto mais oxidante for a queima resultará em cores mais claras e 

quanto mais reduzida resultará em cores mais escuras. Na cerâmica do sítio do Brejo ocorrem 

queima tanto oxidante quanto reduzida, e as observações desse atributo se deu a olho nu, 

sendo que em algumas peças foi necessário a realização de uma fragmentação minima nas 

extremidades para visualização deste atributo. 
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4. Acabamentos de superfície 

Os acabamentos produzidos nas superfície das vasilhas cerâmicas podem assumir um 

caráter funcional, decorativo ou de simples acabamento, buscando deixar as superficie 

regular, impermeavél ou mesmo decorada. La Salvia e Brochado (1989, p.25) mencionam que 

os tratamentos aplicados nas superfícies das vasilhas “nem sempre tem a finalidade 

decorativa, por vezes sua intenção é utilitária ou de simples acabamento”. A superfície pode 

ser simplesmente alisada (alisamento fino, médio e grosseiro), ou polida, brunhida, pintada ou 

com acabamentos plásticos que modificam tridimensionalmente a superfície. Informações 

relacionadas ao alisamento fino, médio e grosseiro foram acessadas a partir da textura: o 

alisamento fino caracteriza-se por apresentar uma textura lisa e homogênea, sem rugosidade 

sentida nas pontas dos dedos; o alisamento médio é caracterizado por apresentar superfície 

regular e porosa; já o alisamento grosseiro caracteriza-se por apresentar superfícies irregulares 

e porosidades.  

O polimento é produzido com o auxilio de um instrumento, e apresenta aspecto 

brilhoso assumindo um papel funcional no sentido de impermeabilizar as superfícies, ou 

decorativo deixando o brilho nas superfícies. A brunidura é decorrente da impregnação da 

fuligem seguida de polimento apresentando um aspecto preto brilhoso. Na análise da cerâmica 

do sítio do Brejo não distinguimos brunidura de esfumarado, que seria o escurecimento da 

superfície da vasilha, porém sem o brilho e polimento. Portanto, quando identificados 

fragmentos com esse acabamento mesmo não sendo brilhoso classificamos como brunidura. 

A barbotina atua tanto como acabamento de superfície como também auxilia na junção 

dos roletes e na impermeabilização das vasilhas, e é caracterizada por uma camada de pasta 

fina sem pigmentos minerais. O engobo, ao contrário da barbotina, consiste da aplicação de 

uma pasta fina com pigmentos minerais, e podem servir de base para aplicação de pinturas. A 

pintura é caracterizada por uma decoração executada antes ou depois da queima, tanto na 

superfície externa como na interna, cobrindo toda ou parte das vasilhas. As pinturas se 

diferenciam dos engobos da seguinte maneira: a pintura possui contorno, delimita áreas, 

preenchem áreas delimitadas, forma motivos, está sobre engobos (MACHADO, 2005, p.273). 

Os tratamentos plásticos consistem na modificação tridimensional da superfície da 

vasilha, antes ou depois da queima. Nas análises da cerâmica do Brejo foram identificados 

incisões, roletados, acanalados e ponteado. As incisões caracterizam-se como sulcos 

alongados produzidos pelo corte realizado na superfície das vasilhas, a partir da pressão e 

arraste de um instrumento de ponta mais ou menos aguda; variam em função do comprimento, 
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largura e profundidade e formam diferentes motivos e desenhos. Os tratamentos roletados têm 

como expressão decorativa os roletes, que podem ser produzidos tanto pela retirada de uma 

parte da argila, através de um instrumento de corte ou decorrente da manutenção dos roletes 

inseridos na manufatura dos potes. O tratamento acanalado consiste na retirada de uma faixa 

ou canal de argila da superfície da vasilha, com um instrumento com parte ativa arredondada 

ou a polpa do dedo, formando sulcos alongados ou canais contínuos e de fundo côncavo. O 

tratamento plástico ponteado tem como expressão decorativa o “ponto” podendo ser várias 

formas e tamanho. Este tratamento é feito a partir do uso de um instrumento de ponta. 

 

5. Atributos relacionados a dimensões e formas das vasilhas 

Para a caracterização da forma das bordas foram acessadas informações relacionadas 

ao tipo de lábio, espessamento da borda, forma e inclinação da borda e diâmetro de abertura 

da vasilha. Os tipos de lábios identificados foram classificados em plano, arredondado, 

apontado e biselado. O espessamento foi caracterizado em linear, expandida, reforçada 

internamente e externamente. Quanto à forma e inclinação da borda, foi classificada em direta 

vertical, direta inclinada externamente e internamente, extrovertida, extrovertida com ponto 

angular e introvertida. O diâmetro de abertura da vasilha foi medida em um Ábaco quando o 

tamanho permitiu. Quando ocorreram bases estas foram classificadas em bi-plana, plano 

côncava, plano convexa, côncava plana, convexa plana, bi-côncava, côncava convexa, 

convexa côncava, em pedestal, anelar. Para as bases, quando o tamanho permitiu, o diâmetro 

também foi medido em ábaco. Ressalta-se que além do diâmetro de aberturas das bordas e 

bases também foi medido seus percentuais no gráfico de diâmetro.  

Em relação à estrutura da vasilha estas podem ser caracterizadas por vasilhas abertas 

(não restringidas ou de boca ampliada): o diâmetro da boca igual ou maior que o diâmetro 

máximo da vasilha; e vasilhas fechadas (restringidas ou de boca constrita), em que o diâmetro 

da boca é menor que o diâmetro máximo do corpo. Em relação à altura da vasilha, é medida 

em cm, quando houver todas as partes constituintes (um lado pelo menos). Os fragmentos de 

inflexão e angulares também auxiliam na identificação da forma da vasilha, que pode ser 

simples, infletida, composta ou complexa.  

 

6. Parte da vasilha 
 

Análise da parte da vasilha fornece informações importantes com relação a sua forma. 

Na cerâmica do Brejo foram identificados fragmentos de borda, base, parede, inflexão, bojo e 
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pescoço. Nos fragmentos que não foi possível fazer essa distinção em virtude da 

fragmentação ou mesmo de sua conservação foi atribuído a sigla NI (não identificado). 

 

7. Vestígio de utilização 
 

Os vestígios de utilização mais recorrentes estão em vasilhas que estavam indo ao 

fogo com certa frequência (panelas). Na coleção analisada são recorrentes fragmentos 

contendo fuligem, depósito de carbono e fragmentos de pescoço com marcas de fermentação 

(desgaste interno decorrente de fermentação de bebidas). 

 

8. Estado de conservação 

 
O estado de conservação dos fragmentos depende das características do registro 

arqueológico. Fragmentos com as superfícies bem conservadas possibilitam a observação dos 

acabamentos de superfície, técnicas de confecção, vestígio de utilização e forma das vasilhas, 

enquanto fragmentos erodidos fornecem informações sobre a escolha da pasta e tipo de 

queima. A conservação dos fragmentos foi analisada com as seguintes categorias: bem 

conservados, erodidos, com uma das superfícies ausentes, com decoração vestigial (desgaste 

de pinturas), com crosta sedimentar e com marcas de raízes. 

Após a realização da análise, as informações foram digitadas em um banco de dados 

do Excel para a elaboração de gráficos e tabelas, sendo feitas correlações entre atributos 

(forma, acabamentos de superfície, pasta e vestígio de utilização). 

A análise de todos os atributos listados acima possibilitou um melhor entendimento da 

cultura material cerâmica do sítio arqueológico do Brejo, bem como também auxiliou no 

entendimento da ocupação do sítio e dispersão do material arqueológico. 

 

3.3. Amostras analisadas 
 

Para o desenvolvimento desta Monografia foram triados materiais cerâmicos de seis 

unidades de 1m2 cada, destas apenas três foram analisadas. As unidades triadas foram: N1022 

E1059, N980 E1022, N982 E981, N1001 E959, N1040 E957 e por fim a unidade N1004 

E1059. As unidades analisadas foram: N1022 E1059, N982 E981 e N1040 E957. Ao todo foi 

triado um total de 12.749 fragmentos cerâmicos, destes 1.234 foram analisados (Quadro 1). 
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 Foram analisados ainda os recipientes cerâmicos resgatados na etapa de 

monitoramento denominados: R1, R2 e R3. 

 

 

Setores 

 

Unidades de escavação 

 

Total de cerâmicas 
triadas 

 

Total de cerâmicas 
analisadas 

1 N1022 E1059 2.025 488 

2 N980 E1022 2.169  

3 N982 E981 967 166 

4 N1001 E959 2.359  

5 N1040 E957 3.029 580 

6 N1004 E1059 2.200  

- - Total = 12.749 Total = 1.234 

 
Quadro 1- Amostras analisadas dos diferentes setores. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DA TRIAGEM E ANÁLISE 
 

Nesse capítulo apresentamos os resultados obtidos na triagem e análise do material 

cerâmico para os diferentes setores. 

4.1. Resultados da triagem  
 

Foi realizada a triagem do material cerâmico de uma unidade de 1m² de cada setor do 

sítio, totalizando seis unidades. Realizou-se também uma triagem qualitativa dos materiais 

cerâmicos provenientes das sondagens da delimitação (70 sondagens).  

 

Setor 1 - Triagem da cerâmica da unidade N 1022 E 1059 

 

A triagem dos materiais cerâmicos do setor um revelou a ocorrência de bordas, 

paredes, inflexões e bases. Quanto às bordas, são recorrentes fragmentos de bordas 

extrovertidas, introvertidas, diretas verticais, com lábios planos, arredondados e irregulares. 

Em relação aos acabamentos de superfície, ocorrem engobo vermelho no nível 70-80 cm. 

Foram observados apenas dois fragmentos com pinturas, um fragmento de parede do nível 90-

100 cm com pintura vermelha e branca pouco desgastada e um fragmento de borda do nível 

120-130 cm com pintura branca e vermelha; outros fragmentos apresentam possíveis vestígios 

de pinturas, porém, chamamos de decoração vestigial em virtude de seu desgaste. Quanto aos 

tratamentos plásticos, foram observados poucos fragmentos com incisão e roletado; são 

recorrentes fragmentos com fuligem (Quadro 2).  
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Bordas extrovertidas 

 

Bordas diretas inclinadas 
externamente 

 

Bordas diretas 

 

Base 

 

Pintura vermelha e Branca 

 

Base 

       

Pintura vermelha e Branca 

 

Bases 

 

Decoração vestigial 

 

Incisão (digital de folha) 

 

Incisão e roletado 

 

Roletado 

 
Quadro 2- Cerâmicas diagnósticas do setor 1 (Fotos: Próprio autor). 

 

Setor 2 - Triagem da cerâmica da unidade N 980 E 1022 

 

A triagem da cerâmica do setor dois revelou a ocorrência de bordas, paredes, 

inflexões, bases e bojos. Quanto às bordas, são recorrentes as diretas verticais, extrovertidas e 

introvertidas; apresentam lábios arredondados e planos. 
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Com relação aos acabamentos de superfície, ocorre engobo vermelho, brunidura e 

poucos fragmentos com tratamento plástico (inciso); não ocorre pintura. Os fragmentos com 

fuligem são recorrentes em quase todos os níveis (Quadro 3).  

 

Bordas 

 

Base 

 

Base 

 

Brunidura 

 

Engobo vermelho 

 

Engobo vermelho 

 

Incisão 

 

Incisão 

 

Fuligem 

 
Quadro 3- Cerâmicas diagnósticas do setor 2 (Fotos: Próprio autor). 

 

Setor 3 - Triagem da cerâmica da unidade N 982 E 981 

 

A triagem da cerâmica deste setor relevou a ocorrência de paredes, bordas, inflexões 

e bases. Quanto às bordas, são recorrentes fragmentos de bordas diretas verticais, 

extrovertidas e algumas irregulares, a maioria com lábios arredondados.  

Com relação aos acabamentos de superfície, ocorre engobo vermelho a partir do 

nível 20-30 cm, brunidura a partir do nível 20-30 cm e são também recorrentes em quase 

todos os níveis, no nível 30-40 cm foram identificados dois fragmentos com pintura vermelha 

e branca (ambos remontam entre si formando uma inflexão), um destes fragmentos apresenta 

incisão. Ocorrem poucos fragmentos com incisões e roletado (os tratamentos roletados 
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ocorrem somente em bordas). Ocorrem fragmentos com fuligem a partir do nível 20-30 cm e 

são recorrentes em quase todos os níveis. Ocorrem apenas dois fragmentos com acúmulo de 

carbono sendo um no nível 40-50 cm e o outro no nível 50-60 cm. Foi identificado um objeto 

circular algo semelhante a um apêndice (asa) (Quadro 4). 

 

Bordas extrovertidas 

 

Base anelar 

 

Bases convexas côncavas 

 

Objeto não identificado 

 

Brunidura 

 

Pintura vermelha e branca 

 

Tratamento roletado 

 

Pintura vermelha e branca 
associada à incisão 

 

Depósito de carbono 

 
Quadro 4- Cerâmicas diagnósticas do setor 3 (Fotos: Próprio autor). 

 
Setor 4 - Triagem da cerâmica da unidade 1001 E 959 

 

Com relação aos fragmentos cerâmicos que indicam a morfologia das vasilhas, 

ocorrem bordas, inflexões, bases e bojos. São recorrentes fragmentos de bordas diretas 

verticais e extrovertidas, ocorrem alguns fragmentos de bordas irregulares e introvertidas, a 

maioria destas com lábios arredondados.  

Com relação aos acabamentos de superfície, ocorre engobo vermelho a partir do 

nível 10-20 cm, brunidura a partir do nível 10-20 cm, recorrentes em quase todos os níveis; 
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ocorrem dois fragmentos com pintura no nível 40- 50 cm (um com pintura vermelha e branca 

e um apenas com pintura vermelha), três fragmentos com pintura vermelha e branca no nível 

50-60 cm. Alguns fragmentos com tratamentos plásticos incisos e roletados. Ocorrem 

fragmentos com fuligem estes foram observados a partir do nível 10-20 cm e são recorrentes 

em quase todos os níveis, foi observado apenas um fragmento com acúmulo de carbono no 

nível 20-30 cm. Na unidade ocorrem ainda três fragmentos que remontam uma borda de 

assador (Quadro 5).  

 

Bordas 

 

Borda de assador 
Bases 

 

Inflexão 

 

Brunidura 

 

Engobo vermelho 

 

Pintura vermelha e branca 

 

Pintura vermelha e branca 

 

Pintura vermelha 

 

Tratamento roletado 

 

Incisão e roletado 

 

Incisão 

 
Quadro 5- Cerâmicas diagnósticas do setor 4 (Fotos: Próprio autor). 
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Setor 5 - Triagem da cerâmica da unidade N 1040 E 957 

 

Com relação aos fragmentos cerâmicos que indicam a forma das vasilhas, ocorrem 

bordas, inflexões, bases e bojos. São recorrentes fragmentos de bordas diretas verticais e 

extrovertidas, a maioria com lábios arredondados e alguns planos. Com relação aos 

acabamentos de superfície, ocorre engobo vermelho a partir do nível 10-20 cm, brunidura a 

partir do nível 30-40 cm, recorrentes em quase todos os níveis; no nível 40-50 cm foram 

identificados dois fragmentos de paredes com pintura vermelha, no nível 50- 60 cm foram 

identificados seis fragmentos com pintura, destes cinco apresentam somente pintura vermelha 

e um fragmento com pintura vermelha e branca; foi identificado um fragmento com pintura 

no nível 80-90 cm e três fragmentos no nível 60-70 cm; foram identificados alguns 

fragmentos contendo incisos e roletados. Ocorrem fragmentos com fuligem a partir do nível 

30-40 cm, recorrentes em quase todos os níveis, e apenas dois fragmentos com acumulo de 

carbono sendo um no nível 60-70 cm, outro no nível 80- 90 cm (Quadro 6). 

 

Bordas 

 

Bases 

 

Brunidura 

 

Pintura vermelha e branca 

 

Pintura branca 

 

Engobo vermelho 

 

Roletado 

 

Incisão 

 

Depósito de carbono 

 
Quadro 6- Cerâmicas diagnósticas do setor 5 (Fotos: Próprio autor). 
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Setor 6 - Triagem da cerâmica da unidade N 1004 E 1059 

 

Na unidade N 1004 E 1059, setor seis do sítio, com relação aos fragmentos cerâmicos 

que indicam a forma das vasilhas, ocorrem bordas, inflexões, bases e bojos. São recorrentes 

fragmentos de bordas diretas verticais e extrovertida, há também alguns fragmentos de bordas 

diretas inclinadas externamente. Os lábios são na maioria arredondados, mas também ocorrem 

lábios planos. Com relação aos acabamentos de superfície, ocorre engobo vermelho a partir 

do nível 50-60 cm, poucos fragmentos com tratamento plástico inciso e apenas três 

fragmentos com ponteado (Quadro 7).  

Bordas Base Bojo 

Incisão Incisão Roletado e ponteado 

Fuligem Incisão Incisão 

 
Quadro 7- Cerâmicas diagnósticas do setor 6 (Fotos: Próprio autor). 
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Triagem qualitativa das cerâmicas provenientes das sondagens da delimitação 

 

Nesta triagem buscou-se selecionar aqueles fragmentos mais diagnósticos para uma 

melhor caracterização da cerâmica do sítio do Brejo em termos espacial uma vez que as seis 

unidades já triadas localizavam-se mais no interior do sítio. Na triagem das cerâmicas da 

delimitação foram selecionados (42 fragmentos), destes dezessete são bordas. Convém 

destacar que outros fragmentos apresentam tratamentos plásticos roletado e inciso e também 

foram identificados fragmentos com pinturas. Ocorrem bases, inclusive de assador, um 

fragmento de borda com lábio modelado (bico). Abaixo caracterização de alguns destes 

fragmentos selecionados. 

Na sondagem N1040 E960 foram selecionados cinco fragmentos diagnósticos. No 

nível 60-70 cm foi selecionado um fragmento de borda com lábio modelado e/ou com bico; 

três fragmentos que remontam uma inflexão com pintura vermelha e branca na face externa e 

marcas de fermentação na face interna; e uma inflexão com pintura e/ou engobo vermelho 

também na face externa, igualmente com desgaste na face interna (Figuras 34, 35 e 36). 

A B 

Figura 34- Borda com bico A. Face externa B. Face interna (Fotos: Próprio autor). 

 

A B 

Figura 35- Inflexão com pintura vermelha e branca. A. Face externa. B. Face interna (Fotos: Próprio autor). 
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A B 

Figura 36- Inflexão com pintura e ou engobo vermelho. A. Face externa. B. Face interna (Fotos: Próprio autor). 

 

Na sondagem N940 E1100 foi selecionado um fragmento de base de assador, com 

caraipé na pasta, a superfície apresenta um aspecto escurecido, que pode ser associado 

possivelmente ao seu uso no fogo ou mesmo a sua produção durante o processo de queima, 

pois dependendo do tipo de forno que o artefato foi submetido e do fluxo de circulação do 

oxigênio podem ocorrer variações de cores, ou seja, em determinadas partes das vasilhas 

podem ocorrer diferentes cores (Figura 37). 

A B 

Figura 37- Base de assador. A. Face externa. B. Face interna (Fotos: Próprio autor). 

 

Na sondagem N1020 E1060 foram selecionados dez fragmentos, sendo cinco paredes 

com desgaste interno (fermentação), uma borda com polimento em ambas as faces, e quatro 

paredes com engobo vermelho na face externa e desgaste na face interna (fermentação) 

(Figuras 38 e 39). 
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A B 

Figura 38- A. Fragmentos de parede com fermentação. B. Fragmento de borda com engobo vermelho. (Fotos: 
Próprio autor). 

 

A B 

Figura 39- A. Fragmentos de parede com engobo vermelho. B. Fermentação (Fotos: Próprio autor). 

 

Nas sondagens N1000 E1020, N980E1020 foram selecionados dois fragmentos de 

bordas, ambos com tratamento plástico roletado. Na sondagem N1020 E1060 foi selecionado 

um fragmento de parede com tratamento plástico inciso na vertical (Figura 40). 

 A B C 

Figura 40- A e B. Fragmentos de bordas com roletado. C. Parede com incisão (Fotos: Próprio autor). 

 

Na sondagem N960 E1040 foi selecionado um possível apêndice de suspensão (asa), 

na sondagem N1020 E1080 foi selecionado um possível aplique (Figura 41). 
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A B 

Figura 41- A. Apêndice. B. Possível aplique (Fotos: Próprio autor). 

 

Em geral algumas das características observadas nos fragmentos diagnósticos 

provenientes das sondagens da delimitação já haviam sido identificadas nos materiais 

diagnósticos provenientes das seis unidades triadas dos diferentes setores do sítio. 

Destacamos que tanto nos materiais diagnósticos das unidades quanto nos materiais 

diagnósticos das sondagens da delimitação são recorrentes a presença de fragmentos com 

engobo vermelho, pintura vermelha e branca, polimento, brunidura, fuligem, tratamentos 

plásticos roletados e incisos. Convém destacar que a presença de apliques não havia sido 

evidenciada em nenhuma das seis unidades triadas dos seis diferentes setores, porém um 

possível aplique foi identificado na sondagem N1020 E1080 da delimitação.  

 

4.2. Resultados da análise 
 

Foram analisados 1.234 fragmentos cerâmicos, provenientes de três diferentes setores 

do sítio: unidade N 1022 E 1059 (setor 1), 488 fragmentos diagnósticos; unidade N982 E981 

(setor 3) com 166 fragmentos diagnósticos; e unidade N 1040 E 957 (setor 5), com 580  

fragmentos diagnósticos. Foram analisados ainda fragmentos de três vasilhas cerâmicas (R1, 

R2 e R3) resgatadas no sítio durante a etapa de monitoramento. 

 

4.2.1. Análise da cerâmica da unidade N 1022 E 1059 (setor 1) do sítio do Brejo 

 

Esta unidade possui ao todo 2.018 fragmentos cerâmicos, sendo 488 diagnósticos e 

1.530 não diagnósticos. Os resultados apresentados a seguir são referentes aos fragmentos 

diagnósticos. A Figura 42 mostra que grande parte dos fragmentos diagnósticos são paredes 

com 219 fragmentos (45%), seguido das bordas com 177 fragmentos (36%), 62 fragmentos de 
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inflexão (13%), 18 fragmentos de base (4%), 6 fragmentos de bojo (1%), 3 fragmentos com 

borda e pescoço(1%), além de  1 pescoço, 1 vasilha com perfil completo e 1 fragmento não 

identificado (NI). 

 
Figura 42- Materiais diagnósticos da unidade N 1022 E 1059. 

 

Em relação à análise da composição da pasta, foi identificado o predomínio do uso de 

antiplástico mineral e cariapé (370 fragmentos; 76%), seguido de mineral, cariapé e carvão 

(106 fragmentos; 26%) e em menor proporção o antiplástico mineral (12 fragmentos; 2%), 

sendo que destes 9 são paredes e 3 são bordas diretas. Quanto aos tipos de minerais, na grande 

maioria dos fragmentos analisados ocorre quartzo associado ao óxido de ferro (358 

fragmentos), seguido do quartzo + óxido de ferro + feldspato identificados (73 fragmentos), o 

quartzo isolado (22 fragmentos), óxido de ferro e feldspato (15 fragmentos), o óxido de ferro 

(11 fragmentos), entre outros (Figura 43). 
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Figura 43- Tipos de antiplástico mineral. 

 

As análises não só possibilitaram identificar os tipos de minerais, mas também 

perceber as formas dos grãos de quartzo. Verificou-se que a forma predominante foi a 

arredondada (57%), seguido do sub-anguloso e arredondado (19%), sub-anguloso (18%), 

anguloso e arredondado (13%), seguidos do anguloso (1%), anguloso e sub-ângulo (1%) e NI 

com (1%).Quanto à porcentagem, distribuição e inclusão dos grãos de quartzo nos fragmentos 

analisados, ocorre baixa inclusão na maioria dos fragmentos, e estes são finos (84% dos 

fragmentos), baixa inclusão de grãos médios (8%), baixa inclusão de grãos grossos (0%), 

média inclusão de grãos finos (2%) e por fim em 27 fragmentos não foi possível visualizar 

(Figura 44). 
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Figura 44- Inclusão do quartzo. 

 

Com relação aos tipos de queima verificou-se que ocorrem queimas oxidantes e 

reduzidas, sendo a reduzida identificada em um maior número de fragmentos (297; 61%) e a 

oxidante em (126; 26%), ocorrem também queima oxidante externa e reduzida interna (30; 

6%), oxidante interna e reduzida externa (18; 4%), bem como também queima oxidante com 

núcleo reduzido (17; 3%) (Figura 45). Essas diferentes cores identificadas nos fragmentos 

deste setor possivelmente estejam relacionadas ao uso das vasilhas, pois uma característica 

recorrente nos fragmentos analisados é a presença de fuligem o que indicam que estas 

vasilhas estavam sendo utilizada com certa frequência. Outra possibilidade para explicar essa 

variação de cor pode estar relacionada a posição que estas vasilhas foram queimadas. 

 
Figura 45- Tipos de queima. 
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Quanto aos acabamentos de superfície, foi recorrente o alisamento fino (45%), seguido 

do alisamento médio (28%) e polimento (14%), não havendo uma predominância apenas em 

uma das faces do fragmento, mas alternando em ambas as faces, além da brunidura (7%), 

alisamento grosseiro (5%), e por fim em sete fragmentos (1%) não foi possível identificar o 

acabamento de superfície devido ao desgaste, superfície ausente ou erosão (Figura 46). 

 

 

Figura 47- Fragmento com negativo na face 
interna (Fotos: Scientia, 2011). 

 

Figura 46- Acabamento de superfície. 

 

É interessante observar o fragmento ao lado superior direito (Figura 47), pois além da 

ocorrência do polimento em ambas as faces, este apresenta um acabamento na face interna na 

forma de manchas circulares mais claras, aparentemente criadas pela aplicação de um 

instrumento (dedo?) que deixou marcas em negativo, sendo este o único fragmento 

identificado no sítio com tal característica, e esse não é um elemento recorrente nos sítios do 

entorno e da região. 

A presença de pintura vermelha e branca foi identificada em três fragmentos e estes 

são provenientes dos níveis 70-80 cm, 90-100 cm e 110-120 cm. Nos fragmentos onde não foi 

possível verificar se realmente se tratava de pintura, devido ao desgaste, consideramos como 

sendo uma decoração vestigial. Já em relação aos tratamentos plásticos foram observados 

poucos fragmentos contento roletado, incisão e acanalado. Neste setor há uma maior 

ocorrência de tratamentos plásticos roletados (sete fragmentos) e estes ocorrem em diferentes 

profundidades 80-90 cm, 150-160 cm, 300-310 cm, 310-320 cm, 320-330 cm e por fim no 

nível 470-480 (Figura 48). 
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Figura 48- Tipos de tratamento plástico. 

 
Em relação à espessura dos fragmentos analisados estas foram tomadas em (mm) e 

variam entre 4 e 21mm. As maiores espessuras ocorrem em fragmentos de bases. Quanto à 

classificação das bordas, todos os fragmentos foram analisados em relação a sua forma, 

inclinação, espessamento, tipo de lábio e diâmetro de abertura.  Quanto à forma e inclinação, 

predominam as bordas diretas (42%), direta inclinada externamente (19%); não identificadas 

(14%), direta inclinada internamente (13%), extrovertida (8%), introvertida (3%), extrovertida 

com ponto angular (1%), conforme mostra a (Figura 49). Quanto aos tipos de lábios, o mais 

recorrente é o arredondado (60%), plano (25%), apontado (8%), não identificado (6%), 

irregular (1%) seguido do biselado com (0%). 

 
Figura 49- Morfologia das bordas. 

 

 Em relação ao diâmetro de abertura da boca das vasilhas, houve uma variação de 8 a 

42 cm indicando que há certa variabilidade em termos de tamanho e diâmetro de abertura 
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(Figura 50). Para Silva (2007) a variabilidade do conjunto cerâmico é resultante de diferentes 

fatores, como funcionalidade das vasilhas, estrutura de ensino e aprendizagem, organização 

social, cosmologia, contingências históricas, expressando diferentes significados de ordem 

prática, social e simbologia. 

 
Figura 50 - Diâmetro de abertura das bordas. 

 

Ocorrem 19 fragmentos de bases que foram analisados quanto a sua forma, sendo as 

mais recorrentes as anelares (32%), bi-plana (21%), em pedestal (3%), não identificada (3%), 

seguidos dos tipos plano côncava, côncava plana e côncava convexa, as quais somam 5%. O 

seu diâmetro variou entre 3 e 16 cm, sendo o maior diâmetro identificado em 1 fragmento de 

base bi-plana, seguidas de outras bases do tipo côncava e pedestal ambas com 10 cm, anelar 7, 

6, 5 e 3 cm, côncava convexa 6 cm (Figura 51). 

 
 

Figura 51- Relação do tipo de base/diâmetro. 
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Dentre as bases analisadas algumas apresentam superfícies mais alisadas que outras: 

as bases do tipo anelar sendo estas mais recorrentes (6 bases) apresentam alisamento fino e 

polimento, bases côncavas convexas (1 base) apresenta polimento na face externa e 

alisamento fino na interna, portanto nestes dois tipos as superfícies são mais bem alisadas, 

diferente dos outros tipos (côncava plana, pedestal, bi-plana e plana côncava) que apresentam 

alisamento médio e grosseiro. As bases anelares e côncavas convexas, que apresentam 

superfícies mais bem alisadas ou polidas, acreditamos que sejam de vasilhas de bordas 

extrovertidas que apresentam alisamento fino e polimento, e que estes tipos de vasilhas 

possam ter sido utilizadas para armazenagem de liquido ou para fermentação de bebidas, 

também por apresentarem desgaste interno o que pode indicar tal uso. 

A seguir serão apresentados os conjuntos de vasilhas que foram identificados a partir 

da forma e inclinação das bordas. 

Vasilhas de bordas extrovertidas 
 

No conjunto de vasilhas de bordas extrovertidas o diâmetro de abertura da boca varia 

entre 8 e 26 cm, com predominância de vasilhas de bocas menores que é compreendida de 8 a 

14cm, apesar de ocorrer também vasilhas de bocas maiores cujo abertura varia entre 16 e 26 

cm, porém em menor quantidade. Nesse conjunto quase todas as bordas possuem 

espessamento contraído, com exceção das bordas de número 2325-12, 2341-135, 2314-55, 

todas com espessamento linear. Os tipos de lábios variam entre arredondados e apontados. 

Nas vasilhas cujo diâmetro de abertura da boca é menor (8 e 14 cm) a inclinação da 

borda é mais suave, e cinco delas apresentam fragmentação no lábio. Já nas vasilhas de bocas 

maiores (16 e 26 cm) a inclinação da borda é mais abrupta e não ocorre fragmentação nos 

lábios das mesmas. Tais fragmentações foram interpretadas como possivelmente devido ao 

uso. 

Ocorrem dois fragmentos de borda, um de uma vasilha menor, outro de uma vasilha 

maior, além de um pescoço, que apresentam desgaste na face interna, que pode ser decorrente 

de fermentação. Em todas as vasilhas, de diferentes tamanhos, as superfícies são bem alisadas 

ou polidas (Figura 52).  
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Figura 52- Bordas extrovertidas (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 

 
Vasilhas de bordas diretas 

Nas vasilhas de bordas diretas o diâmetro de abertura da boca varia entre 14 e 32 cm, 

com poucas vasilhas de bocas menores com 14 cm (4) e mais vasilhas de bocas maiores cujo 

diâmetro de abertura vai de 16 a 32 cm; os lábios são arredondados; apresentam espessamento 

linear e contraído, com alisamento fino, por vezes polido. 

Nas vasilhas de bocas menores (14 cm) as paredes são finas, e apenas 1 fragmento 

apresenta fragmentação no lábio (2310-84). Já as vasilhas que possuem diâmetro 

intermediário (20 cm) apresentam brunidura ou polimento, e nas vasilhas de bocas maiores 
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(20 a 32 cm) ocorre fuligem nas bordas das mesmas (3 possíveis panelas), e apenas 1 

fragmento possui lábio fragmentado (2314-85). Abaixo desenhos dos tipos de bordas que 

foram inferidos acima (Figura 53). 

 

Figura 53- Bordas diretas (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 
 

 
Vasilhas de bordas diretas inclinadas externamente 

Nesse conjunto de vasilhas de bordas diretas inclinadas externamente, o diâmetro de 

abertura da boca varia entre 8 e 34 cm, com apenas três vasilhas de bocas com diâmetro de 8 a 

14 cm, e as demais são vasilhas de bocas maiores (16 a 34 cm) .Nesse conjunto algumas 

formas são rasas (2317-191, 193, 2317-175, 2305-8). 

Ocorrem lábios arredondados e apontados; espessamento linear e contraído; ocorre 

alisamento médio, fino e polimento; três contém fuligem e todas com 30 cm de diâmetro de 

abertura (2345-11, 2321-28 e 2310-93), possíveis panelas; Outras três bordas possuem formas 
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bem parecidas com estas, e diâmetro de 28 cm (2308-98, 2354-3 e 2305-7), porém sem 

fuligem; duas bordas apresentam uma inclinação abrupta na quebra (2312-26, 2344-6), uma 

delas com incisão na face externa e a outra polida em ambas as faces. As vasilhas com 

diâmetros menores são possíveis pratos ou tigelas (cuias), sendo que uma delas contém 

tratamento plástico roletado. Nesse conjunto há também uma borda de assador, cujo diâmetro 

não pôde ser determinado (Figura 54). 

 

Figura 54- Bordas diretas inclinadas externamente (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 

 

Vasilhas de bordas diretas inclinada internamente 

Nas vasilhas de bordas diretas inclinadas internamente o diâmetro de abertura varia 

entre 8 e 42 cm, os lábios são arredondados; apresentam espessamento linear e contraído. 

Dois fragmentos de vasilhas menores (12 e 18 cm) apresentam fuligem (2378-6 e 2368-6); 

outros dois, também de vasilhas menores (14 cm) apresentam paredes finas (5 mm). Já dois 

fragmentos com 8 cm de diâmetro apresentam paredes mais espessas, além de três bordas de 

vasilhas maiores de 22 e 20 cm de diâmetro, (2305-11, 14 e 9) que também possuem paredes 

mais espessas, ambas sem fuligem. Duas bordas apresentam fragmentação no lábio (2312-123 
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e 2310-81), uma delas sem diâmetro de abertura definido (2323-5), apresenta tratamento 

plástico roletado (Figura 55). 

 

Figura 55- Bordas diretas inclinadas internamente (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 

 

Vasilhas de bordas introvertidas 

Nas vasilhas de bordas introvertidas, o diâmetro de abertura da boca varia entre 8 e 42 

cm, ocorrem lábios planos e arredondados, as mesmas apresentam espessamento contraído, 

com exceção da borda 2317-1 com espessamento linear. Apresentam alisamento fino e 

polimento, e dentre os cincos fragmentos que compões esse conjunto não há ocorrência de 

tratamentos plásticos (Figura 56). 
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Figura 56- Bordas introvertidas (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 

 

4.2.2. Análise da cerâmica da unidade N 982 E 981 (setor 3) do sítio do Brejo 
 

A amostra cerâmica diagnóstica do setor três é composta por 166 fragmentos. Quanto 

as partes da vasilha, há uma maior ocorrência de bordas (80 fragmentos), seguidas por 

paredes (42), inflexões (35) e em menor quantidade as bases (8 fragmentos), e apenas 1 

fragmento não identificamos por estar bastante erodido (Figura 57). 

 

Figura 57- Distribuição das partes da vasilha que compõe a amostra analisada. 
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Como vemos na Figura 57 essa maior ocorrência de bordas não significa que no setor 

III tenha sido identificado um maior número de vasilhas, pois muitos destes fragmentos de 

bordas podem ser de poucas vasilhas que vieram a ser descartadas e fragmentadas no próprio 

contexto sistêmico do grupo que descartaram essas vasilhas e acabaram as fragmentando 

gerando assim o registro arqueológico. A interpretação do registro arqueológico é 

fundamental para compreender as deposições desses vestígios no espaço. Michael Schiffer 

divide dois momentos, contexto sistêmico e arqueológico, para a compreensão da história dos 

artefatos. Entende-se o contexto sistêmico como o ciclo de vida útil do artefato até o seu 

descarte. Posteriormente ao descarte configura o contexto arqueológico que conforma as 

ações naturais e antrópicas causadas ao artefato (SCHIFFER, 1972).  

Conforme elencamos no Capítulo 2 na unidade analisada (N982 E981) foram 

identificadas estruturas de combustão (fogueiras) dentre os níveis 50 a 70 cm de profundidade 

ocorrendo presença de blocos, carvões e cerâmicas queimadas o que apontou possível área de 

atividade dentro do sítio e pode explicar essa maior ocorrência de bordas neste setor 

analisado, além de bases. 

Segundo Moraes (2007) as técnicas de produção referem-se às ações das artesãs no 

processo de construção das vasilhas. Nesta amostra analisada a técnica predominante foi o 

acordelado que consiste na sobreposição de roletes geralmente de forma circular para dar 

forma ao corpo das vasilhas. A técnica acordelada foi identificada em 155 fragmentos, a 

modelada em 9 e em 2 fragmentos não a identificamos. Entre os fragmentos modelados, oito 

são de base e um é uma possível asa, ou seja, nas bases o grupo estava utilizando a técnica 

modelada e para o restante do corpo das vasilhas a roletada. 

 Em relação aos tipos de antiplástico, em 97 fragmentos identificou-se a associação do 

mineral e cariapé, 68 fragmentos apresentam mineral, cariapé e carvão, e somente o 

antiplástico mineral apenas 1 fragmento. Essas escolhas por diferentes tipos de pasta podem 

ser escolhas culturais, assim como podem também estar relacionado à atenção do grupo 

ceramista em controlar a resistência e permeabilidade da argila como também podem ter sido 

adicionado objetivando as características de performance das vasilhas cerâmicas.  

 Os tipos de minerais identificados, por vezes ocorrem isolados ou associados: 

feldspato, óxido de ferro, quartzo, quartzo e feldspato, quartzo e óxido de ferro, quartzo óxido 

ferro e feldspato, dentre estes tipos a maior associação identificada foi quartzo e óxido de 

ferro que estão presentes em 99 fragmentos cerâmicos (Figura 58).  
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Figura 58- Tipos de antiplástico mineral. 

 

Com relação a forma e tamanho dos grãos de quartzo, predominam os arredondados e 

sub-angulosos. Os quartzos arredondados poderiam possivelmente já estar contidos na fonte 

de coleta da argila (Figura 59). 

 

Figura 59- Forma dos grãos de quartzo. 

 

Dos 166 fragmentos cerâmicos que foram analisados, 136 apresentam grãos de quartzo 

finos em baixa inclusão. Podemos sugerir que possivelmente o grupo estava escolhendo uma 

argila mais refinada para produção de suas vasilhas cerâmicas, ou seja, o alto índice de grãos 

de quartzo com aspectos finos podem ter sido reparado com a adição do antiplástico (cariapé) 

objetivando atingir a plasticidade desejada. Ainda em relação aos tipos de antiplásticos estes 

em geral, têm a finalidade de reter a umidade da argila, tornando seu processo de secagem 

mais lento e estável, diminuindo o risco de o pote rachar, comum durante esse processo. Além 
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disso, eles tendem a diminuir a plasticidade da argila, melhorando, portanto seu manejo 

(MACHADO, 2005; 2006). Em síntese neste setor identificou-se uma maior ocorrência do 

antiplástico cariapé, a argila que foi utilizada possivelmente para produção das vasilhas 

cerâmicas do sítio do brejo e deste setor era muito plástica e o alto índice de cariapé que 

identificamos nestes fragmentos foi adicionado para equilibrar a plasticidade da argila, 

melhorando assim seu manuseio para produção de tais cerâmicas. 

Quanto à cor da pasta cerâmica ocorrem diferentes tipos de cores nos fragmentos, 

porém, apenas a cor cinza escura se sobressai sobre as demais (Figura 60). Em relação à 

queima, ocorrem diferentes tipos, porém dos cinco tipos que foram identificadas neste setor as 

queimas reduzida e oxidante sobressaem-se sobre as demais (Figura 61). 

 

Figura 60- Cor da pasta. 
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Figura 61- Tipos de queima. 

 

Quanto aos acabamentos de superfície foi identificada a presença da barbotina, a qual, 

além de contribuir na junção dos roletes, atua também como acabamento, fazendo reparo nas 

superfícies das vasilhas. Além da aplicação da barbotina, ocorrem alisamentos finos e médios, 

ambos são mais recorrentes nas faces externas; o polimento foi identificado em 29 fragmentos 

com maior ocorrência nas faces externa (19 fragmentos), já a brunidura em ambas as faces foi 

identificada em 25 fragmentos com maior ocorrência também na face externa presente em 19 

fragmentos. 

Vidal (2011) menciona que o polimento pode ser tanto interno como externo e tem 

como função fechar os poros da argila, tornando-as menos porosas, mais impermeável, 

lustrosa e mais adequada a cumprir sua função utilitária de conter líquido sem vazar. É 

provável que no sítio do brejo o polimento tenha sido produzido tanto no sentido funcional 

como já foi observado em vasilhas do setor I como também decorativo deixando a superfície 

das vasilhas brilhosa. O mesmo autor menciona que a brunidura também é produzida visando 

tornar mais impermeáveis as superfícies das vasilhas, porém é possível que no sítio do Brejo a 

brunidura tenha sido produzida assumindo apenas o sentido funcional e não decorativo. 

Ao relacionarmos os acabamentos de superfície das faces externa e interna, foi 

possível identificar que há uma maior ocorrência de fragmentos com alisamento médio (131 

fragmentos dos 166 analisados), já o alisamento fino foi identificado em 118 fragmentos, ou 

seja, a maior ocorrência de fragmentos com alisamentos médios pode significar uma escolha 

do grupo. Dois fragmentos apresentam pintura vermelha e branca, ambos remontam e formam 

uma inflexão com incisão horizontal, o mesmo inciso delimita a pintura vermelha da pintura 

branca (Figura 62). 
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Figura 62- Pintura branca e vermelha em face externa. 

 

Quanto aos tratamentos plásticos, que consiste na modificação tridimensional da 

superfície da vasilha com a argila ainda moldável (MORAES, 2007), estes foram 

identificados em oito fragmentos sendo cinco com tratamento roletado, dois com incisão e um 

com tratamento entalhado. Destacamos que os roletados são recorrentes apenas em bordas, já 

as incisões e entalhados ocorrem em fragmentos de inflexões. 

Quanto aos fragmentos que apresentam características que podem nos fornecer 

informações referentes ao uso ou funções das vasilhas, em 41 ocorre a fuligem na face 

externa. Segundo Dantas (2006) a fuligem é uma característica de vasilhas que estavam indo 

ao fogo com mais frequência, ou seja, vasilhas que talvez possam ter sido utilizadas em 

contexto culinário para processamento de alimento. O autor afirma ainda que para formação 

de algumas marcas de uso, como acúmulo de carbono e fuligem, que aparecem nos 

recipientes cerâmicos, resultam tanto do comportamento das pessoas no seu cotidiano, como 

das relações complexas entre os vários elementos que interagem no processo culinário, como 

a ação do fogo provocado pela queima de combustíveis variados e as alterações físico-

químicas decorrentes das transformações dos alimentos. Segundo La Salvia e Brochado 

(1989):  

A funcionalidade da vasilha está associada ao seu acabamento de superfície, assim 
vasilhas que receberam banho e/ou pintura não seriam usadas sobre o fogo, ou seja, 
o acabamento de superfície seria uma característica de suma importância no 
processo de inferência de funcionalidade dos potes. 

A espessura dos fragmentos analisados varia entre (2 e 17 mm). Em fragmentos de 

bases ocorrem as maiores espessuras (12, 13 e 17mm). Dos 80 fragmentos de bordas todas 

foram analisadas em relação a sua forma, inclinação, espessamento, tipo de lábio e diâmetro 

de abertura. Quanto à forma e inclinação predominam as bordas diretas inclinadas 

externamente e extrovertidas ambas com 13 fragmentos, diretas verticais (6), diretas 
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inclinadas internamente (5) e apenas 1 fragmento de borda introvertida; em outros 39 

fragmentos não foi possível acessar tal informação devido ao fato de serem bastantes 

pequenos (fragmentados). Quanto ao espessamento da borda, foram identificados apenas 

bordas com espessamento contraído (38) e bordas com espessamento linear (34). Quanto aos 

tipos de lábios, os dados demonstram uma escolha tecnológica do grupo em produzir vasilhas 

com lábios arredondados (50) e apontados (20) (Figuras 63 e 64). 

 

Figura 63- Forma e inclinação das bordas. 

 

Figura 64- Espessamento da borda. 

 

Abaixo, seguem os desenhos dos perfis de bordas e conjuntos identificados neste setor. 

Estes conjuntos foram definidos a partir da forma e inclinação das bordas. 

O Conjunto1 é composto por bordas diretas inclinadas externamente que indicam 

possivelmente formas abertas, com tratamento plástico roletado e fuligem; apresentam na sua 

maioria alisamento médio e fino.  Identificamos uma variação de abertura da boca entre 12 a 

18 cm; ocorrem algumas formas mais rasas a exemplo da borda 1354-118, possivelmente cuia 
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utilizada para servir alimentos, e outras pouco mais profundas a exemplo da borda 1352-259 

(Figura 65). 

 

Figura 65- Bordas diretas inclinadas externamente (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 

 

O Conjunto 2 é composto de bordas diretas verticais, sendo que apenas um fragmento 

apresenta tratamento plástico roletado; a maioria das bordas desse conjunto apresentam 

alisamento médio e superfícies pouco erodidas. Em relação ao diâmetro de abertura da boca 

dessas vasilhas apenas um fragmento apresentou 28 cm de abertura e em outro não foi 

inferido devido o fragmento ser pequeno, porém apresenta tratamento plástico roletado 

(Figura 66). 

 

 
Figura 66- Bordas diretas (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 

 

O Conjunto 3 é composto de bordas extrovertidas; não ocorrem tratamentos plásticos 

roletados observados nos conjuntos anteriores, há ocorrência de fuligem em alguns 

fragmentos e também apresentam alisamento médio e fino. Nesse conjunto diferente dos 

anteriores ocorre uma fragmentação nos lábios de algumas bordas, essa característica muito 

provavelmente é resultado do uso. Quanto ao diâmetro de abertura da boca dessas vasilhas, 

ocorre uma variação entre 8 a 24 cm, indicando vasilhas com bocas menores e outras com 
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bocas maiores, e essa variação entre vasilhas que apresentam bocas menores e maiores podem 

estar relacionadas ao uso no qual as mesmas foram empregadas no contexto sistêmico pelo 

grupo (Figura 67). 

 

Figura 67- Bordas extrovertidas (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 
 

O Conjunto 4 é composto por 5 fragmentos de bordas diretas inclinadas internamente, 

porém em apenas um fragmentos (1353-38) foi possível inferir o diâmetro de abertura com 42 

cm (Figura 68). 

 

 

Figura 68- Borda direta inclinada internamente (Desenho: Angislaine F. Costa). 

 

Dos 166 fragmentos analisados sete são bases, sendo três anelares e quatro convexas 

côncavas; em duas bases convexas côncavas (Figura 69) ocorre uma impregnação na face 

interna, na primeira foto (A) ocorre acúmulo de carbono, na segunda (B) parece ocorrer uma 

brunidura. Essas características podem sugerir possivelmente uso, uma vez que o acumulo de 

carbono é resultado da preparação de alimentos e a brunidura passa a assumir um papel de 

impermeabilizar as superfícies principalmente no caso de vasilhas utilitárias.  
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A B 

Figura 69- Bases convexas côncavas. A e B: Face interna.  (Fotos: Scientia, 2011). 

 

4.2.3. Análise da cerâmica da unidade N 1040 E 957 (setor 5) do sítio do Brejo 
 

Do setor cinco foram analisados 580 fragmentos diagnósticos que se distribuem entre 

base, bojo, borda, inflexão e parede. Em relação às partes da vasilha há uma maior ocorrência 

de bordas com 235 fragmentos, 206 paredes e as inflexões somam 131 fragmentos, as bases e 

bojos somam os menores valores. Na análise da cerâmica deste setor verificou-se que foi 

utilizada a técnica modelada nas bases e no restante do corpo das vasilhas a técnica 

acordelada, que consiste na sobreposição dos roletes (Figura 70). 

 
Figura 70- Partes da vasilha e técnica de produção. 

 

Em relação aos tipos de antiplástico, na maioria dos fragmentos ocorre o mineral 

associado ao cariapé (286 fragmentos), mineral associado ao cariapé e carvão (256 
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fragmentos); estes foram os tipos mais recorrentes na amostra analisada, assim como na 

cerâmica dos setores 1 e 3 (Figura 71). 

 

Figura 71- Tipos de antiplásticos. 

 

O cariapé que foi intencionalmente adicionado na pasta cerâmica está presente em 545 

fragmentos dos 580 analisados, e em apenas 35 fragmentos ele não foi identificado ocorrendo 

apenas o antiplástico mineral e cauxí; destacamos também que o cauxí não foi identificado na 

pasta da cerâmica dos setores 1 e 3, ficando restrito apenas ao setor 5. 

Zimpel (2009) menciona que o antiplástico mineral pode ser encontrado naturalmente 

na argila, não sendo necessariamente inserido propositalmente. Os tipos minerais mais 

recorrentes são o quartzo associado ao óxido de ferro identificado em (306 fragmentos), o 

quartzo isolado (163) e óxido de ferro (89 fragmentos), e em 9 fragmentos não possível a 

visualização por serem grãos muito finos. Os minerais identificados apresentam aspectos 

arredondados, sub-angulosos e angulosos, com maior ocorrência de grãos arredondados (287 

fragmentos), sub-angulosos (99 fragmentos); além destes ocorrem ainda entre alguns 

fragmentos a associação de formas arredondadas e angulosas. Em relação à inclusão dos grãos 

de quartzo na pasta cerâmica, dos 580 fragmentos que foram analisados, identificou-se grãos 

finos em baixa inclusão em 448 fragmentos, talvez devido a isso a artesã adicionou cariapé, 

pois conforme foi observado na maioria dos fragmentos que compõe essa amostra o cariapé 

está presente em 545 fragmentos e em apenas 35 fragmentos não o identificamos, ou seja, a 

baixa incidência do antiplástico mineral foi reparada com a adição do antiplástico vegetal 

(cariapé). Ao relacionarmos aspectos como forma e tamanho dos grãos podemos inferir que 
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possivelmente houve uma escolha do grupo em coletar uma argila mais refinada para 

produção de suas vasilhas uma vez que estes minerais estão presentes na pasta cerâmica e 

apresentam um aspecto mais arredondado e grãos bastante finos (Figuras 72 e 73). 

 

Figura 72- Formas dos grãos minerais.  

 

 

Figura 73- Inclusão e tamanho dos grãos de quartzo. 

 

 Quanto à cor da pasta houve uma variação de diferentes tipos de cores, no entanto em 

mais da metade da amostra analisada (296 fragmentos) foi identificada somente a cor cinza 

escura. Variações de diferentes cores nos fragmentos podem estar relacionadas a posição que 

as vasilhas foram dispostas durante a queima ou mesmo podem estar relacionadas ao uso das 

vasilhas. Em relação ao tipo de queima este é um aspecto complexo da análise, pois está 

baseado em uma simples observação direta da cor. O problema principal é que os elementos 
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indicadores do processo de queima e que podem ser observados não são suficientemente 

seguros, pois um mesmo traço pode ter sido originado por procedimentos diferentes. 

Outro problema decorre do fato de uma mesma vasilha cerâmica possuir tipos de 

queimas diferentes, de acordo com a posição em relação ao fogo durante o processo da 

queima. Na Figura 74 é possível observar que nesta amostra analisada ocorrem diferentes 

tipos de queima com maior ocorrência da queima reduzida identificada em 411 fragmentos, 

oxidante em 135.  

 

Figura 74- Tipos de queima. 

 

Quanto aos acabamentos de superfície a maioria dos fragmentos analisados apresenta 

alisamento simples, com pouca decoração plástica ou pintada, apresentando superfícies 

alisadas e polidas. Zimpel (2009) menciona que essas diferenças nos acabamentos de 

superfície possam ser resultados de diferentes instrumentos utilizados para o alisamento, ou 

de diferenças no modo de uso destes utensílios. Ressalta-se ainda que a aplicação da barbotina 

também atua como um acabamento de superfície, pois além de contribuir na junção dos 

roletes e da maior resistência as vasilhas sua aplicação também contribui para reparos de 

imperfeições de porosidade nas superfícies dos fragmentos. 

Ainda em relação aos acabamentos de superfície a cerâmica deste setor é muito bem 

alisada e parece demonstrar uma atenção maior do grupo em produzir um acabamento bem 

elaborado (alisamento fino e polimento) (Figura 75 e 76). 
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Figura 75- Acabamento superfície face. 

 

 

Figura 76- Acabamento de superfície face interna. 

 

Dos 580 fragmentos diagnósticos que compunham a amostra analisada apenas 12 

fragmentos apresentam pintura que se distribuem entre pintura branca (3 fragmentos), pintura 

branca  e vermelha (3 fragmentos) e por fim 6 fragmentos com pintura vermelha. Já em 

relação aos tratamentos plásticos, foram identificados em apenas 18 fragmentos que se 

distribuem em inciso com 12, roletado com 6; vale ressaltar que os tratamentos plásticos 

ocorrem apenas nas faces externas. 

Quanto às características que podem fornecer indícios das funções das vasilhas foram 

observadas a fuligem, acúmulo de carbono e descamações; é importante mencionar que o 

acúmulo de carbono e as descamações ocorrem na face interna, diferente da fuligem que 

ocorre na face externa. 
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Dos 580 fragmentos analisados a fuligem ocorrem em 99 fragmentos, o acúmulo de 

carbono foi identificado em 5 fragmentos. Espessura varia entre 3 e 16 mm. Em fragmentos 

de borda e parede ocorrem maiores espessuras (16 mm). 

Na análise das bordas foi possível observar uma maior ocorrência de lábios 

arredondados e planos. Já em relação ao espessamento das bordas dos 235 fragmentos 106 são 

lineares, 97 contraídas, 31 não NI e apenas 1 fragmento de borda expandida. Não só os tipos 

de lábios arredondados são mais recorrentes como também o espessamento linear e contraído, 

ou seja, estava havendo uma preocupação do grupo em produzir suas vasilhas priorizando a 

escolha de lábios arredondados com espessamento tanto linear quanto contraído. 

Quanto à forma e inclinação das bordas em 151 fragmentos não foi possível acessar tal 

informação devido alta fragmentação (fragmentos pequenos), 24 são bordas diretas inclinadas 

externamente, 21 diretas verticais, 19 extrovertidas, 13 diretas inclinadas internamente e em 

menor quantidade apenas 7 introvertidas (Figura 77). 

 

 

Figura 77- Forma e inclinação da borda. 

 

Abaixo é possível observar os desenhos dos perfis de bordas e conjuntos identificados, 

de acordo com a forma e inclinação. 

No conjunto de bordas diretas verticais que indicam formas abertas e que constam 21 

fragmentos, o diâmetro de abertura da boca dessas vasilhas variou de 18 a 28 cm; apresentam 

em sua maioria alisamento fino seguido de polimento e algumas também apresentam 

brunidura (Figura 78). 
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Figura 78- Bordas diretas (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 

 

No conjunto de bordas extrovertidas, que podem ser visualizadas logo abaixo, 

identificamos que em sua maioria há uma maior ocorrência do polimento seguido por vezes 

do alisamento fino, em outros poucos fragmentos que não constam nos desenhos abaixo 

ocorrem também a brunidura. Neste conjunto o diâmetro de abertura varia entre 10 cm a 16 

cm, ou seja, vasilhas relativamente de bocas pequenas ocorrem também a exemplo do 

fragmento 1409-18 onde só foi possível identificar a inclinação não sendo possível identificar 

o diâmetro de abertura da boca. 

Em relação aos vestígios de utilização que podem nos fornecer informações 

relacionadas ao uso dessas vasilhas não o identificamos, porém as características mais 

marcantes desse conjunto é o polimento realizado objetivando impermeabilizar as superfícies 

das vasilhas talvez assumindo um aspecto simplesmente decorativo ou talvez tenha sido 

produzido assumindo um aspecto funcional (Figura 79).  

 

 
Figura 79- Bordas extrovertidas (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 

 

No conjunto de bordas diretas inclinadas externamente ocorrem fragmentos que 

apresentam alisamento fino e polimento, além ainda de outros que são brunidos. Nessas 
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bordas não ocorre nenhum tipo de tratamentos plásticos. Em relação ao diâmetro de abertura 

da boca dessas vasilhas, podemos visualizar nos desenhos abaixo que ocorrem vasilhas em 

que essa abertura da boca varia entre 10 cm a 25 cm, ou seja, ocorrem tanto vasilhas de bocas 

menores quanto maiores, talvez tais características relacionadas a essa abertura da boca possa 

sugerir usos distintos entre vasilhas. Em relação aos vestígios de utilização, em apenas um 

fragmento ocorre fuligem na face externa (1406-252), sugerindo que algumas destas vasilhas 

tenham sido utilizadas para fins culinários uma vez que a fuligem é indício de que estavam 

indo ao fogo com certa frequência que indicaria um uso específico, ou seja, talvez estavam 

sendo utilizadas na preparação de alimentos. Algumas que apresentam formas mais rasas a 

exemplo das bordas 1407-189, 1402-46, 1407-472 no formato de cuias tenham sido utilizadas 

pra servir alimentos (Figura 80).  

 

 
Figura 80- Bordas diretas inclinadas externamente (Desenhos: Angislaine F. Costa, 2011). 

 

Ao tentarmos relacionar os tipos de lábios com a forma e inclinação das bordas, vemos 

que não ocorrem tipos específicos de lábios em tipos específicos de bordas, pois lábios 

apontados ocorrem em bordas diretas inclinadas externamente, internamente, direta vertical, 

extrovertida e introvertida, lábios arredondados ocorrem também em bordas diretas inclinadas 

externamente, internamente, direta vertical, extrovertida e introvertida; o lábio irregular 

ocorre apenas em um fragmento de borda introvertida, e lábios planos ocorrem em bordas 

diretas inclinadas externamente, internamente, direta vertical, extrovertida e introvertida. 
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Em relação aos tipos de bases, foram identificadas 10 fragmentos que se distribuem 

entre 7 bi planas, 1 anelar, 1 côncava plana e 1 convexa-côncava; em relação as marcas ou 

manchas de uso que ocorre nestas bases o acúmulo de carbono esta presente apenas em 1 

fragmento de base do tipo convexa-côncava, e em outros 2 ocorrem a fuligem fe, ou seja, 

possivelmente as bases com essas características são de vasilhas utilizadas possivelmente na 

preparação de alimento. 

 

4.2.4. Análise dos fragmentos dos recipientes resgatados no monitoramento 

 

 Analisamos também os fragmentos de recipientes resgatados no monitoramento, 

denominados R1, R2 e R3.  

O recipiente R1 (PN-5500) foi confeccionado com a técnica roletada; foi parcialmente 

remontado, e é uma vasilha possivelmente globular de boca circular e contorno simples, de 

base convexa côncava. A espessura varia nas diferentes partes do recipiente, sendo a base 

mais grossa com 12 mm, o bojo com 5 mm, e mais próximo de onde seria a borda 4mm; a 

altura e diâmetro da boca não foi inferido devido não termos conseguido remontar todo o 

recipiente (Figura 81). 

A pasta não chega ser totalmente homogênea havendo uma diferença de coloração 

entre o marrom claro e rosado que indica uma queima oxidante. O rosado é uma camada que 

parece barbotina, mas na verdade está relacionado ao processo de queima. A pasta é composta 

de cauxí e quartzo (grãos finos sub-angulosos). O recipiente apresenta em sua face externa um 

alisamento fino com textura lisa e homogênea, além de pintura vermelha em linhas bem finas 

diretamente sobre a superfície. Na face interna próxima a base ocorre uma mancha circular 

escura com diâmetro variando entre 10 e 12 cm, que obliterou o polimento e que pode ser 

decorrente da própria queima ou mesmo do uso desta vasilha. 

Outra característica marcante e bem visível é uma fragmentação em todo o recipiente, 

além de um possível furo na base elaborado propositalmente após a queima. Esse possível 

furo foi visualizado a partir do restauro do recipiente, pois em algumas partes do mesmo 

como na base, bojo e no próprio corpo ficaram espaços abertos, faltando fragmentos, que 

podem ter sido perdidos em algum momento no contexto sistêmico ou arqueológico ou seriam 

decorrentes da ação de realizar furos intencionais. Outras vasilhas encontradas inteiras no rio 

Madeira apresentam furos na base, como por exemplo, nos sítios Ilha de Santo Antônio e 

Teotônio. Desta forma o R1 que estava depositado sobre o R3 e associado ao R2 podem estar 
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associados a um contexto simbólico, pois estas vasilhas possivelmente foram enterradas 

inteiras, sem a ausência de ossos associados.  

O conjunto das evidências sugere que possivelmente o recipiente R1 tenha sido 

utilizado para fins simbólicos, pois além de apresentar uma pintura vermelha na face externa 

(linhas finas), apresenta um possível furo proposital em sua base. 

Silva (2007) menciona que as vasilhas cerâmicas entre os Assurini do Xingu, usadas 

durante os rituais possuem contornos formais, tamanhos e motivos decorativos semelhantes 

àquelas usadas no cotidiano, na maioria das vezes, inclusive, as vasilhas usadas nos contextos 

rituais são aquelas usadas no contexto cotidiano, como pode ser o caso do R1 que primeiro 

pode ter sido utilizada no cotidiano do grupo e posterior utilizada no contexto simbólico. 

 

 
Figura 81- Recipiente 1 (Desenho: Angislaine F. Costa, 2011) (Fotos: próprio autor).  

 
 

O recipiente R3 (PN-5500), como denominado em laboratório, é composto por 63 

fragmentos que remontam parcialmente uma base. 

Como se observa pelas quebras dos roletes, este recipiente foi confeccionado mediante 

a técnica roletado, apresenta base cônvexa-côncava, com um furo possivelmente proposital, 

sem inferência do tipo de borda e lábio devido falta destes fragmentos. A espessura varia em 

diferentes partes, sendo próximo a base 11 mm e parede 14 mm. 

A pasta apresenta coloração não homogênea variando por vezes entre rosada e cinza 

escuro; o rosado parece estar mais presente na face interna enquanto o cinza escuro na face 

externa ou vice-versa. O antiplástico é constituído de mineral e cauxí (grãos arredondados e 

sub-angulosos), e parece não ocorrer barbotina. A queima varia entre oxidante e reduzida em 

determinadas partes. 

Apresenta um alisamento que varia entre médio e fino na sua face externa, o fino por 

vezes ocorre na base, o médio ocorre nos fragmentos que partem da base. Já na face interna 

ocorre um alisamento que também varia entre fino é médio, o fino ocorre na base, já nos 

fragmentos que saem a partir da base ocorre um alisamento grosseiro por vezes pouco 

erodido. Há um acúmulo de carbono discreto que pode significar que algo possa ter sido 
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queimado no seu interior. Este recipiente compõe parcialmente uma base e apresenta-se 

completamente fragmentado (Figura 82). 

O conjunto das evidências pode sugerir que este recipiente possa ter sido usado para 

fins simbólicos, tendo em vista que além do indicio de um furo na base não vazado o 

recipiente semi-inteiro descrito anteriormente estava depositado sobre este. 

 

A  B 
Figura 82- A. Recipiente 3. B. Detalhe do furo na face interna (Fotos: Próprio autor). 

 

O recipiente R2 (PN-5501) é composto por 40 fragmentos, sendo 35 de parede e 5 de 

base, confeccionado com a técnica roletada, sem inferência do tipo de borda e lábio, pois não 

foram encontrados fragmentos que permitissem inferir tais atributos. A espessura varia nas 

diferentes partes do recipiente sendo próximo da base mais grossa com 10 mm e nas paredes 9 

mm. 

A pasta apresenta uma coloração homogênea que se sobressai em todos os fragmentos, 

cinza clara, com queima oxidante bastante controlada.  O antiplástico é constituído de carvão, 

cariapé e quartzo (grãos finos arredondados e sub-angulosos). Ocorre uma camada de 

barbortina externamente de coloração rosada, na face interna esta não aparece. 

O recipiente apresenta em sua face externa um alisamento fino semelhante a polimento 

devido o aspecto lustroso; há pintura vermelha e branca, e nenhuma se sobrepõe a outra, além 

de tratamento plástico inciso escalonado. A pintura está sobrepondo uma camada de barbotina 

rosada; a primeira faixa de pintura vermelha, próxima à base, apresenta distâncias variadas 

entre 4,8,9 cm com espessura de 3 cm, passa gradativamente para a pintura branca que parece 

formar motivos geométricos. Outra característica que se observa é que o tratamento plástico 

inciso escalonado está sobreposto apenas sobre a pintura branca, sendo que não ocorre o 

mesmo sobre a pintura vermelha. 

Na face interna ocorre um alisamento fino, há também uma mancha preta de formato 

pouco confuso, possivelmente relacionada ao processo de queima, já que dependendo do 

ambiente onde são queimados os potes pode causar essa características. 
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O recipiente apresenta-se completamente fragmentado, tendo sido remontado em parte 

alguns fragmentos em laboratório. O conjunto das evidências sugere que o recipiente tenha 

sido utilizado para fins rituais ou simbólicos, pois além da pintura vermelha e branca 

associada à incisão a um furo na base, este produzido possivelmente de fora para dentro, e 

após a queima da vasilha (como é recorrente), e com diâmetro entre 4 e 5 cm. No entorno do 

furo na face externa é possível visualizar algumas manchas escuras, possivelmente resultado 

da impregnação de sedimento.  

Em síntese, com as informações acessadas este recipiente possivelmente foi utilizado 

para fins rituais ou simbólicos, pois, além do furo na base apresenta uma pintura muito bem 

elaborada associada a incisão e estas características já foram identificadas em outro recipiente 

do sítio Ilha de Santo Antônio, onde foram observadas características como o furo na base 

associado a pintura vermelha e branca em faixas como é o caso desta do sítio do Brejo 

(Figuras 83 e 84).  

A  B 
Figura 83- A. Recipiente 2. B. Detalhe do furo (Fotos: Próprio autor). 

 

A  B 
Figura 84-  A. Visualização do furo a partir da face externa do recipiente 2. B. Detalhe da face interna com 

mancha escura (Fotos: Próprio autor). 
 
 

 O recipiente R2 que remonta parcialmente uma base com pintura vermelha e branca e 

inciso escalonado foi associado por Zuse (2014) a Tradição Policroma Amazônica. Este 

mesmo recipiente foi analisado por Vassoler (2014). O autor analisou os motivos plásticos e 

crômicos e destaca que os motivos das incisões, aplicadas sobre a pintura branca, são 
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formados por linhas retas, curvas e escalonadas, às vezes associadas, porém a fragmentação 

não permitiu reconstituir os motivos inteiros e os padrões decorativos (VASSOLER, 2014 p, 

51).   

  

4.2.5. Discussão 
 

Nesta pesquisa estudamos o material cerâmico do sítio arqueológico do Brejo 

buscando dialogar com dados arqueológicos já existentes na região do alto rio Madeira, 

principalmente entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio, pois neste trecho poderiam 

ser “centros de convergência, recepção e aprimoramento de formas, técnicas e motivos 

plásticos ou policromos”. Pois, além de apresentar uma rica decoração (plástica e crômica) 

também engloba todos os traços técnicos recorrentes da região em um mesmo sítio. 

(MILLER, 1999, p. 336). 

A presença de pintura no sítio do Brejo ocorre de forma bem discreta. Nos materiais 

cerâmicos trabalhados nesta monografia foram identificados apenas 23 fragmentos. Tais 

fragmentos estão ausentes nos primeiros três níveis (0-10, 10-20, 20-30), sejam eles 

provenientes das unidades ou das sondagens da delimitação. 

Os fragmentos com pintura aparecem a partir do nível 30-40 cm. Os três fragmentos 

provenientes do setor 1 aparecem nos níveis 70-80, 90-100 e 110-120 cm, no setor 3 ocorrem 

dois fragmentos no nível 30-40 cm, no setor 4 dois fragmentos no nível 40-50 cm, no setor 5 a 

maior quantidade de fragmentos com pinturas (13 fragmentos) que ocorrem nos níveis 40-50, 

50-60, 60-70, 70-80 cm. Nos setores 2 e 6, nos materiais trabalhados, não foram identificados 

a presença de fragmentos com pinturas. Na sondagem N1040 E960 foram identificados três 

fragmentos com pintura no nível 60-70 cm. Os recipientes cerâmicos denominados R1 e R2 

também apresentam pinturas, porém como ambos foram identificados e resgatados durante a 

etapa de monitoramento em contexto já comprometido e com alto nível de impacto não foi 

possível estabelecer ao certo sua real profundidade, mas estima-se que os mesmos estariam 

em uma profundidade entre 40 e 50 cm o que corrobora com características já observadas nos 

fragmentos com níveis estabelecidos. Nos fragmentos cerâmicos são mais recorrentes a 

associação da pintura vermelha e branca, porém ocorrem fragmentos com apenas pintura 

vermelha ou somente pintura branca. No recipiente R1ocorre uma pintura vermelha em traços 

bem finos, quase invisíveis em função do desgaste, e tal característica desta pintura não é 

semelhante à pintura que ocorre nos demais fragmentos da coleção, e tão pouco a pinturas 
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identificadas em cerâmicas de outros sítios localizados próximos ao sítio do Brejo, ou seja, 

pintura com essa característica são recorrentes em sítios localizados a montante da cachoeira 

do Teotônio (sítios em ilha), conforme apontado em (ZUSE, 2014). 

No recipiente R2 ocorrem pintura vermelha e branca semelhante a que ocorre nos 

demais fragmentos, porém apresenta faixas bem delimitadas tanto da pintura vermelha quanto 

da pintura branca, chama atenção neste recipiente a presença dos elementos plásticos (inciso) 

que estão associados a pintura, porém os incisos ocorrem apenas sobre a pintura branca 

formando motivos incisos escalonados. A pintura vermelha e branca presente no recipiente R2 

do sítio do Brejo são semelhantes ao recipiente R1 do sítio Ilha de Santo Antônio, pois ocorre 

a mesma pintura com faixas bem delimitadas sem contar ainda que em ambos os recipientes 

há um furo na base. De forma geral, não só a pintura, mas outras características são 

semelhantes entre as cerâmicas dos sítios do Brejo e Ilha de Santo Antônio, por exemplo, a 

composição da pasta, tipo queima, acabamentos de superfície, morfologia das vasilhas, tipos 

de base, sem contar que estão muito próximos temporalmente, pois na Ilha há uma datação de 

990± 40 AP enquanto que no setor 5 do Brejo há uma data de  940± 30 AP, e espacialmente. 

Em relação aos acabamentos de superfície, a cerâmica do sítio Brejo é muito bem 

alisada, pois ocorre uma grande quantidade de fragmentos com alisamento fino, presença de 

polimento ou mesmo brunidura. Em relação ao polimento, Vidal (2011) descreve que na 

cerâmica Suruí este acabamento de superfície ocorre tanto na face externa quanto na interna, 

assumindo função de fechar os poros da argila, tornando-a menos porosa, mais impermeável, 

lustrosa e mais adequada a cumprir sua função utilitária de conter líquido sem vazar. Em 

relação ao polimento presente na cerâmica do Brejo este possivelmente assume um papel 

tanto funcional no sentido de fechar os poros das vasilhas cerâmicas, ou mesmo decorativo 

deixando as superfícies com brilho, pois em vasilhas com bordas extrovertidas identificadas 

na coleção este polimento está mais evidente, ou seja, ocorre em outras vasilhas, mas em 

vasilhas de bordas extrovertidas o polimento se destaca, não por acaso, estas vasilhas foram 

associadas à função de conte líquidos, neste caso assume sentido funcional. 

A brunidura foi outro elemento bem visível, apesar de que na coleção do sítio do 

Brejo, ocorrem em menor densidade se comparado ao polimento ou ao alisamento fino. A 

brunidura não é muito representativa na coleção analisada, mas ocorrem alguns fragmentos. 

Segundo Vidal (2011), nas cerâmicas Suruí, o que chamamos de brunidura é chamado de 

esfumaçamento (interno), ou seja, além de ser um processo de secagem das peças, é também 

um procedimento de pré-aquecimento onde a cor preta presente nas cerâmicas (face interna) é 
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decorrente da fumaça, pois nesta etapa as vasilhas são viradas de boca pra baixo em contado 

somente com a fumaça. 

No sítio do Brejo apenas no recipiente R2 foi identificado o inciso escalonado.  Vale 

ressaltar que além do inciso ocorrem também elementos plásticos como acanalado, roletado e 

entalhado. Nos materiais cerâmicos analisados dos três setores, os elementos plásticos 

ocorrem a partir do nível 20-30 cm, característica bem semelhante à presença de pintura 

ocorrendo a partir do nível 30-40 cm. No setor 1 ocorrem elementos plásticos como inciso, 

acanalado e roletado, que estão presente desde o nível 20-30 cm a 470-480 cm, isso não quer 

dizer que em todos os  níveis que estão entre 20-30 cm e 470-480 cm ocorrem tratamentos, 

pois em alguns níveis alguns dos elementos listados acima estão ausentes. No setor 3, além do 

inciso e roletado ocorre o entalhado, estes elementos ocorrem desde o nível 20-30 cm a 40-50 

cm, já no setor 5 ocorrem somente roletado e inciso entre os níveis 40-50 cm a 70-80 cm. 

De acordo com Zuse (2014) as ocupações associadas aos portadores da cerâmica 

Barrancóide no alto Madeira estão presentes nos sítios localizados próximos as cachoeiras, ou 

seja, sítios como Brejo, Ilha de Santo Antônio e Santa Paula, bem como nos sítios Ilha São 

Francisco e Ilha das Cobras, Ilha do Japó a montante, este último junto a cachoeira de 

Morrinhos. São características destas ocupações e recorrentes nos três sítios a presença de 

espessos pacotes de Terra Preta. No sítio do Brejo foi observada uma espessa camada de 

Terra Preta enterrada em dois diferentes setores a cerca de 50 m da margem direita do 

Madeira.  

Segundo Zuse (2014) nos sítios onde ocorrem estas ocupações no alto Madeira (Brejo, 

Ilha Santo Antônio e Santa Paula) as cerâmicas são caracterizadas por apresentar: 

Uma pasta com baixa inclusão de elementos minerais (grãos arredondados ou 
subarredondados de quartzo, às vezes associados a oxido de ferro e feldspato) e com 
adição de caraipé e de coloração escura (queima reduzida) predominante. As 
superfícies das vasilhas são bem alisadas, polidas e brunidas, e é comum a aplicação 
de barbotina (diversas cores) e engobo vermelho. Ao passo que os fragmentos com 
pintura são raros, os tratamentos plásticos são frequentes, destacando-se as incisões, 
às vezes associadas a modelados e apliques (esferas ou zoomorfos produzidos pela 
aplicação de esferas com um ponteado no centro), inciso e ponteado, roletado (na 
borda) e modelado (lábio com bicos ou ondulações). A espessura das paredes é fina, 
com predomínio entre 6 e 10 mm, com exceção dos  assadores  e  das  bases  
anelares  e  em  pedestal  que  são  mais  espessas.  Estão ausentes fragmentos com 
pontos angulares (carenas), porém são frequentes as inflexões (pescoço, bojo), 
indicando o predomínio de vasilhas de contorno infletido e simples As bordas 
contraídas são mais frequentes que nos conjuntos mais antigos (e as expandidas são 
raras) e muitos lábios possuem acabamento irregular (partes planas e partes 
arredondadas). Além das bases convexas côncavas, as anelares também são 
características deste conjunto tecnológico. A presença de asas e alças também é 
específica deste conjunto artefatual, assim como a reciclagem de fragmentos 
cerâmicos para a confecção de possíveis adornos (polimento das extremidades, 
dando forma arredondada ou elipsóide) e fusos. Além da fuligem e depósito de 
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carbono, são comuns também as marcas de fermentação, indicando o uso de vasilhas 
no armazenamento e consumo de bebidas fermentadas (ZUSE, 2014, p.388). 

 
Todos os elementos citados acima ocorrem nos sítios Ilha de Santo Antônio e Santa 

Paula. O sítio do Brejo é que apresenta a menor densidade de elementos plásticos. O que 

caracteriza a cerâmica deste sítio dentro dessa Tradição é a presença de alisamentos finos, 

polimento, brunidura e a presença de fragmentos com fuligem apesar de não muito 

enfatizadas. 

 Quanto aos possíveis usos inferidos para os conjuntos identificados usou-se como 

referência o trabalho de Dantas (2006). Neste trabalho realizado em Canindé do São 

Francisco foi abordada a análise das marcas ou manchas de uso nos recipientes cerâmicos. No 

sítio do Brejo dispomos apenas de um recipiente parcialmente inteiro, porém, há uma grande 

ocorrência de fragmentos com fuligem e tal característica permitiu fazer tal associação em 

relação ao uso das vasilhas. 

Almeida (2013) também analisou sítios da região do alto Madeira no âmbito do seu 

estudo de doutorado. De acordo com este autor, em sítios desta região por ele estudado e 

associados a Tradição Policroma Amazônica (Associação Calderita e Itapirema) ocorrem 

presença de fragmentos com fuligem, porém diferente do sítio do Brejo. No sítio Associação 

Calderita a presença da fuligem foi uma característica bem evidente na coleção analisada 

chama atenção que nas peças com fuligem também ocorrem presença de engobo e de acordo 

com o próprio pesquisador essas características indicam que peças pintadas da coleção 

estavam indo ao fogo.  No sítio do Brejo a presença da fuligem tem alta representatividade na 

coleção analisada e não ocorre associado à engobo e pintura. Como já mencionamos acima 

estas peças são de vasilhas que estavam indo ao fogo com certa frequência, possivelmente 

sendo utilizadas na preparação de alimentos. 

Nas coleções analisadas dos sítios (Associação Calderita e Itapirema) ocorrem poucos 

fragmentos com pintura nas cores vermelha e branca, vermelha ou branca. Em ambos os sítios 

ocorrem motivos incisos escalonados. No recipiente R2 do sítio do Brejo e no recipiente R1 

do sítio Ilha de Santo Antônio ocorre a mesma pintura (vermelha e branca) e tal característica 

parecem indicar que vasilhas com pinturas vermelhas e branca associados a inciso 

escalonados estão relacionados a algo mais simbólico, pois nos dois sítios além da mesma 

pintura nas mesmas vasilhas ocorrem furos nas bases. Ao passo que nos sítios do Brejo e 

Associação Calderita compartilharem elementos comuns (fuligem, pintura, cariapé, carvão, 

mineral, acabamentos, tipos de lábio) em termos de morfologia das vasilhas não podemos 

dizer o mesmo, pois dos tipos definidos por Almeida (2013) para o sítio Associação Calderita 
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apenas as formas 7 e 10 se aproximam com morfologia identificadas na coleção analisada do 

sítio do Brejo.    

Em relação ao sítio Itapirema associado por Almeida (2013) a Tradição Policroma as 

diferenças mostraram-se bem mais evidentes se comparado ao sítio do Brejo, diferente do 

sítio Associação Calderita que apresentam certas semelhanças em algumas características 

materiais. No sítio Itapirema há uma maior ocorrência do cauixí, porém ocorre também o 

cariapé em baixa quantidade. A presença do cauixí no sítio Brejo apresenta baixa 

representatividade foi identificado apenas no setor 5 analisado e no recipiente 1 resgatada 

durante o monitoramento do sítio do Brejo. No alto Madeira a presença do cauixí parece estar 

ligado a sítios localizados a montante da cachoeira do Teotônio (sítios em ilhas) conforme 

observado por Zuse (2014). No sítio do Brejo este elemento pode estar associado a trocas, 

uma vez que sítios com cauixí não é muito recorrente no trecho entre a cachoeira do Teotônio 

e Santo Antônio. No sítio Itapirema a presença de elementos plásticos e pintados se sobressai 

quando comparados aos sítios do Brejo ou Associação Calderita, porém as pinturas ocorrem 

nas cores vermelha e branca, os tratamentos se restringem ao inciso ou mesmo acanalado, foi 

identificado uma única peça modelada o que não identificamos no Brejo. Em termos de 

morfologia das vasilhas cerâmicas apenas as formas 2, 5, 6 e 10 do sítio Itapirema são 

possíveis de comparação com morfologia das formas das vasilhas cerâmicas identificadas no 

sítio do Brejo. 

O sítio arqueológico do Teotônio apresenta uma alta diversidade de técnicas plásticas 

e crômicas. Este sítio serviu de base para o pesquisador Eurico Miller estabelecer na região do 

alto rio Madeira a tão conhecida Subtradição Jatuarana pertencente à Tradição Policroma 

Amazônica. Almeida (2013), ao realizar escavações no mesmo sítio conseguiu identificar uma 

suposta cerâmica mais antiga que as ocupações Jatuarana. Os dados obtidos nas escavações 

permitiram ao arqueólogo elaborar a hipótese de que a data de 700 a.C. que Miller (1992) 

tinha vinculado a Subtradição Jatuarana na verdade poder estar associada a uma ocupação 

pré-cerâmica em terra Preta e não a ocupação com cerâmica da tradição Policroma. Ainda 

neste sítio o autor conseguiu identificar uma suposta cerâmica mais antiga que não 

apresentava decorações pintadas nem plásticas, com presença predominante de antiplástico de 

mineral. Os sítios cuja pasta apresenta alta densidade de mineral já havia sido identificado por 

Zuse (2011), estes sítios estariam localizados mais distante das cachoeiras a exemplo dos 

sítios Morro dos Macacos 1, Vista Alegre e Foz do Jatuarana. A autora refinou esses dados no 

âmbito de sua Tese de Doutorado (ZUSE, 2014) conseguindo estabelecer cinco conjuntos 

tecnológicos a partir de 14 sítios arqueológicos estudados. Ressaltamos ainda que a cerâmica 
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pré-Jatuarana com alta presença de mineral identificada por Almeida (2013) no sítio Teotônio 

e que já havia identificada por Zuse (2011) em sítios localizados mais afastado das cachoeiras 

estão associados ao segundo conjunto tecnológico cujas ocupações apresentam uma 

cronologia em torno 1.800 a.P. sobrepostas as cerâmicas mais antigas desta mesma região. 

Ainda segundo Zuse (2014) as cerâmicas associadas a este segundo conjunto apresentam alta 

inclusão de mineral na pasta (quartzo, óxido de ferro e feldspato) com presença de superfície 

bem alisadas e polidas com ausências de pinturas e engobos as vasilhas não apresentam 

ângulos e as formas são simples. 

Inicialmente havíamos pensado na possibilidade de encontrarmos no sítio do Brejo 

uma ocupação mais recente associado à Tradição Policroma, tal possibilidade foi levantada 

em virtude de termos observado no sítio a presença de alguns elementos característicos desta 

tradição (pintura vermelha e branca, incisões finas e profundas formando motivos 

escalonados). Ao analisarmos características como dispersão no sítio, densidade e 

profundidade os dados não foram suficientes para tal associação, pois ocorrem poucos 

fragmentos com pinturas e com tratamentos plásticos, além do mais ambos os elementos 

aparecem no sítio a partir do nível 20-30 cm. Zuse (2014) destaca que para a região do alto 

Madeira as ocupações associadas à Tradição Policroma Amazônica são de difícil identificação 

em virtude principalmente da mistura de materiais cerâmicos. Em síntese, os dados 

relacionados ao sítio do Brejo não forneceram elementos que permitissem identificar uma 

ocupação associada a Tradição Policroma, pois elementos características desta tradição no 

alto Madeira como acanalado na face interna, bordas extrovertidas com ponto angular, 

presença de engobo branco e/ou apliques na face externa não ocorrem na cerâmica analisada 

do sítio do Brejo e ao que tudo indica os dados corroboram para uma ocupação associada aos 

portadores da cerâmica Barrancóide já identificada no sítio pela mesma arqueóloga. 
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CONCLUSÃO 

 

 A partir das informações acessadas nas etapas de triagem e análise do material 

cerâmico do sítio do Brejo, concluímos que no processo produtivo das vasilhas cerâmicas foi 

adicionado o cariapé na pasta, confeccionadas com a técnica modelada nas bases e acordelada 

no corpo. Quanto aos acabamentos de superfície ocorre alisamento fino, médio e grosseiro, 

porém o alisamento fino se sobressai em toda coleção, seguido do polimento que é constante, 

poucos fragmentos apresentam alisamento grosseiro e a presença da brunidura é baixa. A 

pintura ocorre nas cores branca, vermelha ou branca e vermelha por vezes associadas à 

incisão (Recipiente R2); ocorrem tratamentos plásticos incisos, acanalado, entalhado e 

roletado (este ultimo na borda face externa). 

Levando em consideração os resultados e as datações obtidas para os três setores, os 

dados mostraram tratar-se de uma mesma tecnologia cerâmica, com presença de vasilhas de 

formas abertas e fechadas. Através da morfologia das bordas (forma e inclinação) foram 

identificados cinco conjuntos (dentro de cada um podem existir mais de um tipo de vasilha, 

com funções específicas). Dentre estes inferimos tipos de vasilhas, relacionando forma e 

função (marcas e manchas de uso), conforme elencamos abaixo. 

1-Vasilhas de bordas diretas, com um alisamento variando entre o médio e fino 

(sobressaindo o alisamento médio), e alguns fragmentos polidos, ocorre uma fragmentação 

nos lábios em algumas dessas bordas, além da fuligem, o que nos permite inferir que 

possivelmente algumas vasilhas desse conjunto foram utilizadas para preparação de alimento, 

já que a impregnação da fuligem é indício que algumas dessas vasilhas estavam indo ao fogo 

com mais frequência. 

2-Vasilhas de bordas extrovertidas e com gargalo apresentam também um alisamento 

que varia entre o médio e fino, se sobressaindo o alisamento fino seguido de polimento, por 

vezes parecido com uma aplicação de resina, ocorrem uma fragmentação nos lábios com 

maior recorrência nas vasilhas com diâmetros menores, além de fragmentos com desgaste 

interno possivelmente causado pela fermentação. Nestas há presença de engobo vermelho. 

Estas características nos levam a pensar que essas vasilhas foram utilizadas possivelmente 

para fermentação ou armazenagem de líquidos.  

3-Vasilhas de bordas diretas inclinadas externamente apresentam diâmetros de 

abertura que varia entre 8 e 34 cm, com  formas  rasas (apesar de não ter sido possível 

reconstituir nenhuma forma inteira), que poderiam ser  utilizadas para servir alimentos. Estas 
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apresentam também um alisamento fino, médio e polimento, com predomínio do alisamento 

médio. Outras bordas apresentam fuligem (Fe) sugerindo que também nesse conjunto algumas 

vasilhas foram utilizadas na preparação de alimentos. 

4-Vasilhas de bordas diretas inclinadas internamente apresentam alisamento médio e 

fino com predomínio do alisamento fino, além do polimento. Dois fragmentos apresentam 

fuligem sugerindo que nesse conjunto também algumas vasilhas foram utilizadas na 

preparação de alimentos. Em dois fragmentos ocorre a mesma fragmentação em lábios já 

identificada em vasilhas de bordas extrovertidas e diretas. 

5-Vasilhas de bordas introvertidas foram identificadas apenas cinco fragmentos, com 

superfícies bem alisadas e polidas. Devido o pequeno numero deste tipo, não inferimos 

função, pois nestas bordas não ocorrem elementos que permitem fazer tal associação. 

Como foi possível perceber dos seis setores escavados apenas nos setores 3 e 5 foram 

identificadas estruturas de combustão (fogueiras), e pelas características e arranjo destas 

estruturas em ambos os setores possivelmente estes estejam associados a uma área doméstica 

(setores com função de cozinha), pois nestes dois setores ocorrem: estruturas de combustão, 

com presença de blocos e artefatos líticos associados, presença de cerâmicas (muitos deles 

queimadas), além de carvão, no caso do setor três alguns tições. 

No setor 1 não foi identificada estrutura de combustão, porém em meio a camada “X” 

de Terra Preta com espessura de cerca de 50 cm foi identificada grande quantidade de 

carvões, e por esta característica talvez também possa estar relacionado a uma área doméstica, 

sem contar ainda que uma característica marcante na coleção cerâmica analisada foi a 

presença de fragmentos com fuligem principalmente identificada no setor 1, ou seja mais uma 

característica que denota que estes três setores estejam associadas a área doméstica dentro do 

sítio do Brejo.  

Outra característica a ser levada em consideração considerando esta hipótese é que 

estes setores (1, 3 e 5) parecem estar quase nos extremos do sítio. O setor 1 localizado na 

porção mais a sul, o setor 3 localizado mais ao norte (parte mais alta do sítio), o setor 5 

localizado mais o oeste, ou seja, os setores que apresentam estruturas de combustão (3 e 5) ou 

que apresenta carvões sem estruturas (setor 1) parecem estar dispostos em torno de uma área 

e/ou uma praça central deste sítio, porém, como as escavações foram feitas em áreas pontuais, 

não conseguimos avançar nesta hipótese. 

Em relação ao contexto evidenciado e resgatado no monitoramento após todo o 

processo das escavações e análises que foram realizadas nos recipientes R1, R2, R3 em 

laboratório, foi inferido que esse contexto possivelmente trata-se de um contexto simbólico, 
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tendo em vista que o R1 estava depositado sobre o R3 e associado ao R2, estas vasilhas foram 

aparentemente enterradas inteiras. 

A possibilidade de haver uma ocupação no sítio do Brejo associada à Tradição 

Policroma Amazônica não se confirmou, pois os dados mostraram-se insuficientes, porém não 

descartamos essa possibilidade de associação, tendo em vista que seria necessário analisar os 

materiais dos setores não analisados nesta monografia (setores: 2, 4 e 6) o que poderia 

fornecer correlatos das cerâmicas destas ocupações no sítio. 

Em síntese os dados corroboram para uma ocupação associada aos portadores da 

cerâmica Barrancóide no Alto Madeira caracterizados por uma grande presença de elementos 

plásticos, sítios localizados próximos as cachoeiras (Santo Antônio e Teotônio) e por 

apresentarem espessos pacotes de Terras Pretas Associados um período de maior 

adensamento populacional. 
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ANEXOS 



Anexo A - Ficha de triagem cerâmica 
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Anexo B - Ficha de análise cerâmica 
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