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Capítulo 6 
 
 
 

O significado da "cerâmica antiga": sítio Ourilândia 2 
 

A análise da coleção cerâmica do sítio Ourilândia 2 foi organizada em duas etapas: 

a primeira foi realizada a partir da análise dos fragmentos diagnósticos provenientes 

das escavações da malha (unidades de 1m² distribuídas por espaçamentos 

regulares de 20m) e a segunda etapa, a partir da análise dos fragmentos 

diagnósticos das áreas identificadas como Setor 1 (S1), Superfícies Ampliadas 1 e 2 

(SA-1 e SA-2) e ampliações 240N/440E e 280N/560E. A amostra diagnóstica 

associada a essas áreas foi quantificada em 3.871 fragmentos cerâmicos 

analisados.   

Registra-se uma inferioridade quantitativa de fragmentos considerados diagnósticos 

(3.871 fragts.) em relação ao total de fragmentos da coleção (19.608 fragts.). Em 

parte isso se explica devido ao alto grau de fragmentação dos conjuntos cerâmicos, 

onde 72% da amostra total se configura como fragmentos menores que 2cm, os 

quais  dificilmente oferecem uma leitura dos atributos que se encaixam na categoria 

de diagnóstico.  

 

6.1 Os vasilhames em partes 

As categorias artefatuais da coleção cerâmica do sítio Ourilândia 2 estão associadas 

exclusivamente às diferentes partes que compõem os vasilhames, quais sejam: 

bordas, paredes, bojos, bases, lábios, apliques, apêndices, carenas, flanges, 

ombrose alça.  
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Quadro 27: Quantificação dos fragmentos cerâmicos 
Análise dos recipientes 

cerâmicos 
Nº de fragmentos 

Bordas 1393 
Paredes 1677 
Bojos 255 
Bases 301 
Lábios 133 
Apliques 22 
Apêndices 27 
Carenas 32 
Flanges 11 
Ombros 19 
Alça 1 
Total 3871 fragts 

  

A superioridade quantitativa de fragmentos de bordas é um reflexo do alto índice de 

fragmentação dos vasilhames cerâmicos que compõem a coleção (com 72% dos 

fragts menores que 2cm), bem como da metodologia adotada para seleção da 

amostra a ser analisada, ou seja, todos os fragmentos de borda são considerados 

diagnósticos, diferentemente dos fragmentos de parede que foram analisados 

apenas quando apresentaram outros atributos (banhos, polimentos, decoração, 

marcas de uso etc.) que não a categoria artefatual por si só. Nesse sentido, não há 

uma correspondência quantitativa entre as categorias artefatuais, pois, após a 

fragmentação de um vasilhame cerâmico, a maior parte dos fragmentos estaria 

associada à parte mesial e inferior (parede/bojos) do pote e não às extremidades 

(bordas, bases), já que a primeira, em geral, compõe a maior parte da massa 

corpórea que constitui as vasilhas.   

Por outro lado, tendo em vista uma análise mais qualitativa, os fragmentos de 

bordas, bem como as outras partes dos vasilhames cerâmicos (base, lábio, apliques, 

apêndices, carenas, flanges, ombros e alça) tornam-se categorias fundamentais 

para se pensar a morfologia dos potes da coleção como um todo.   

Análise de pasta: argilas e antiplásticos pós-queima 

As argilas selecionadas para confecção cerâmica do sítio Ourilândia 2 eram ricas em 

grãos minerais de quartzo, presentes em toda a amostra analisada. Esses grãos 

minerais de quartzo apresentam-se, em quase toda amostra, associados a grãos 
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minerais de feldspato, e, em menor frequência a grãos de limonita/hematita, 

turmalina e mica. 

  

 
  Gráfico 9 

 

A maior parte da coleção cerâmica do sítio Ourilândia 2, independente do método 

interventivo e área de escavação, revela um padrão tanto na escolha da fonte de 

matéria-prima (argila) como no tratamento produtivo dessa argila. Esse padrão pode 

ser visualizado a partir da presença constante dos grãos de quartzo e feldspato na 

pasta utilizada na confecção dos vasilhames cerâmicos, dos apliques e dos 

apêndices.  

 

Outros elementos minerais de pasta que também se destacam são os óxidos 

ferrosos, aqui identificados como grãos de hematita/limonita. Esses minerais sempre 

estão associados aos grãos de quartzo na pasta cerâmica e, diferentemente de 

alguns exemplares cerâmicos do sítio Mutuca, onde há predomínio quase total de 

grãos de hematita/limonita, aqui esses minerais estão distribuídos na pasta em 

menor proporção em relação aos grãos de quartzo. 

 

Por outro lado, no gráfico acima se observa que os conjuntos da área SA2 possuem 

maior frequência de pastas cerâmicas com grãos de quartzo não-combinados e uma 

equivalência de pastas com presença de grãos de quartzo com feldspato e grãos de 
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quartzo com hematita-limonita; este último caso ocorre também entre os conjuntos 

das áreas SA1 e Ampliações, questão que voltaremos a abordar mais adiante.  

 

Embora de maneira pouco expressiva, registraram-se alguns fragmentos cerâmicos 

com grãos de turmalina e plaquetas de mica. Esses minerais estão presentes de 

forma secundária na pasta cerâmica, e sua distribuição é esparsa e pontual, não 

revelando terem sido elementos relevantes para a escolha e preparo da argila 

durante a manufatura da cerâmica. Caso contrário ocorre entre os conjuntos 

associados à ocupação Tupi do sítio Mutuca, onde se observa uso frequente de 

argilas ricas em moscovita (mica). 

 

A distribuição dos grãos minerais de maior ocorrência tais como, quartzo e feldspato, 

é registrada com frequência média de 20% a 30% em relação à porcentagem de 

argila, configurando-se uma argila plástica (LA SALVIA e BROCHADO, 1989, p.17). 

Esses grãos minerais possuem espessura predominante de 1mm a 3mm e se 

apresentam sob aspectos arredondados e angulares, sendo estes últimos 

predominantes (65% dos fragts) na amostra analisada.     

Gráfico 10 Gráfico 11 
 

Além dos antiplásticos minerais, identificou-se na pasta dos conjuntos cerâmicos do 

sítio Ourilândia 2 a ocorrência de carvão (52 fragts) e cariapé (2 fragts), estando este 

último limitado a apenas dois fragmentos de toda a coleção, incluindo-se, aqui, os 

fragmentos não diagnósticos40.  Os exemplares com caraipé constituem fragmentos 

de parede sem traços decorativos e morfológicos mais acurados que nos permitam 

                                                 
40Tendo em vista que o caraipé se apresenta como elemento visível, durante a triagem desta coleção 
foi considerado atributo diagnóstico, já que não se apresentava como elemento comum à pasta dos 
fragmentos que compõem a coleção.      
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compará-los ao restante da coleção, tornando-se ocorrências “isoladas” na amostra 

em estudo. Esses dois fragmentos cerâmicos com caraipé, evidenciados em mesma 

profundidade (nível 10-20), estiveram localizados em áreas próximas entre si, locais 

com maior concentração de material arqueológico e foco de escavações amplas, o 

que corrobora a ideia de serem realmente casos isolados, mas não menos 

significativos.  

 

Apesar da sua ocorrência discreta, esses elementos orgânicos suscitam questões 

referentes aos significados da presença desses aditivos na pasta cerâmica, ou seja, 

o que o uso e/ou presença do caraipé e do carvão pode representar para o estudo 

da presente coleção? A presença desses elementos de pasta indica uma 

experimentação levada a cabo pela oleira durante o preparo da argila? Ainda não há 

respostas para essas questões, e um dos motivos é a escassez de fragmentos com 

caraipé na coleção cerâmica em estudo.  

 

Manufatura: acordelando corpos e modelando “faces” 
 
Os vasilhames da coleção do sítio Ourilândia 2 foram confeccionados basicamente a 

partir do uso de cordéis de argila (95% da amostra analisada). O acordelado seria 

utilizado para manufatura de todo corpo do vasilhame cerâmico, desde a base até a 

borda.  

 
A técnica de manufatura por acordelamento seria utilizada conjuntamente com a 

modelagem. Nestes casos, os potes teriam o corpo acordelado e aplicação de 

reforços e/ou placas na face interna da base, face externa do bojo e da borda (1,4% 

da amostra analisada).   
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Foto 46: Perfil de fragto de base com 
adicionamento de placa de reforço na face 
interna (à direita do tracejado em 
vermelho) foto: Alexandre Dantas 

Foto 47: Face interna de placa de reforço 
modelada foto: Alexandre Dantas 

 
Os apêndices ou modelados figurativos (faces), já desassociados do corpo do pote, 

compõem a maior parte dos registros de peças modeladas da coleção (1,6% da 

amostra analisada) (PRANCHAS 19.1, 19.2). Embora esses modelados obtivessem 

traços formais semelhantes entre si, foi possível registrar diferenças no seu processo 

de manufatura. Tais diferenças foram registradas como modelagem fracionada 

(Técnica A); modelagem única (Técnica B) e modelagem direta (Técnica C).  

 

A modelagem fracionada dos apliques figurativos é caracterizada pela modelagem 

individual das partes (corpo, cabeça, orelhas, narinas) que compõem cada peça e a 

junção sequencial das mesmas. Após essa etapa, o modelado seria aplicado ao 

corpo do vasilhame cerâmico.  

 

A modelagem única pressupõe dar forma aos modelados figurativos a partir de única 

porção de argila. Após a manufatura, esses modelados seriam aplicados ao corpo 

do vasilhame cerâmico. A diferença entre a modelagem única e a modelagem direta 

é que, neste último caso, o modelado seria acabado ou ganharia forma após a sua 

aplicação junto ao corpo do pote cerâmico e não antes.   
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Quadro 28:  Técnicas de manufatura dos apêndices ou modelados figurativos 
 

 
 

Técnica A 
Modelagem 
fracionada 

(1) modelagem e aplique do tronco no corpo do pote  
(2) modelagem e aplique da cabeça, sem os membros, no corpo do pote 
(3) modelagem e aplique da parte frontal da face (folha nasal) 
(4) modelagem e aplique da primeira orelha na cabeça  
(5) modelagem e aplique da segunda orelha na cabeça 
(6) incisões sobre os membros da face, complementando a representação das orelhas, tronco, 
parte superior da cabeça e desenho dos olhos, boca e narinas e aplique do modelado no corpo 
do pote (ou vice-versa) 

 
 

Técnica B 
Modelagem 

única 

 
(1) modelagem a partir de uma única porção de argila  
(2) incisões sobre a face complementando a representação das orelhas, tronco, parte superior 
da cabeça e desenho dos olhos, boca e narinas e aplique do modelado no corpo do pote (ou 
vice-versa) 

 
Técnica C 

Modelagem 
direta 

 
(1) aplique e modelagem do apêndice a partir de porção de argila aplicada no corpo do pote 
(2) incisões sobre a face complementando a representação das orelhas, tronco, parte superior 
da cabeça e desenho dos olhos, boca e narinas 

 
Todas as técnicas (A, B e C) possuem em comum a aplicação das incisões como 

acabamento final dos modelados figurativos. O quadro acima apresenta algumas 

possibilidades para sequência do processo de manufatura a partir das técnicas 

registradas. Essas técnicas foram evidenciadas a partir da observação dos padrões 

de ruptura e remontagem das partes que compõem cada modelado figurativo. 

 
                                                    Gráfico 12 
 

Dentre os apêndices registrados na coleção do sítio Ourilândia 2 (18 formas inteiras 

ou reconstituídas e 9 fragmentadas não-reconstituíveis), observou-se que a maioria 

seria confeccionada com o uso das técnicas B e A, respectivamente. Entretanto, 

levando-se em conta a recorrência de fragmentos ou partes dos modelados 

figurativos (orelhas e folhas nasais associadas às representações do tipo 

“morcegos”), podemos considerar que o menor índice de ocorrência de modelados 

confeccionados a partir da técnica A pode estar relacionado à baixa conservação de 

exemplares íntegros ou parcialmente íntegros devido à maior fragilidade dessas 

Técnica A: 
fracionada

33%

Técnica B: 
única
39%

Técnica C: 
direta
28%

Manufatura dos Apêndices
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peças, que se fragmentaram com mais facilidade (consequência da própria técnica 

de manufatura empregada). O contrário sucede com os modelados confeccionados 

a partir da técnica B, que evidenciam rupturas com o vasilhame cerâmico, mas 

conservam a forma da “face”.            

 

Os modelados confeccionados com o emprego das técnicas A e B, em geral, são 

apêndices de maior volume em relação às peças produzidas a partir da técnica C. 

Os modelados de maior volume comumente representam morcegos e aves, 

enquanto os que são representados em formas mais diminutas representam anfíbios 

(sapos) e peixes, esses últimos acoplados como “asas” ou como extensão do lábio, 

cuja posição remete aos flanges labiais.    

 

Foto 48: Orelhas de modelado figurativo - 
morcego  

Foto 49: Folha nasal de modelado 
figurativo- morcego 

Foto 50: Apêndice de modelagem fracionada 
- Técnica A. Representação de morcego.  

Foto 51: Apêndice de modelagem única – 
Técnica B. Representação de morcego. 
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Foto 52: Apêndice de modelagem direta – 
Técnica C. Representação de ave. 

Foto 53: Apêndice modelagem única – 
Técnica B. Representação de peixe aplicada 
junto ao lábio – extensão da borda, 
posicionado como flange labial.   

fotos: Alexandre Dantas  
 

Em alguns fragmentos que compõem a coleção cerâmica do sítio Ourilândia 2, não 

foi possível identificar a técnica de manufatura (2% da amostra analisada), devido à 

ausência de macrotraços que indicassem o uso do acordelamento ou modelagem.  

 

Além da técnica de confecção dos vasilhames cerâmicos, foi possível registrar 

algumas marcas impressas ao longo da sua etapa de manufatura. Essas impressões 

revelaram marcas de cestaria (17 fragts); dedos (51 fragts41) e negativo das tramas 

de tecido (34 fragts). 

 

Em algumas superfícies, onde não se evidenciavam tratamentos mais elaborados 

(como banhos e polimento), foi possível observar, também, as estrias de alisamento 

(93 fragts), orientadas em diversos sentidos (horizontal, vertical, diagonal etc.), as 

quais seriam mais visíveis na face externa dos fragmentos cerâmicos.  

 
Acabamentos de superfície  
 
Podemos agrupar as técnicas aplicadas ao acabamento de superfície da coleção do 

sítio Ourilândia 2 a partir dos diferentes níveis de alisamento (alisamentos finos, 

médios e grosseiros) e polimento; banhos de argila com ou sem pigmentação 

(engobo e barbotina); acabamentos realizados após a queima do vasilhame 

(esfumarado e brunidura), além dos elementos de maior apelo estético e simbólico, 

que, nesse caso, foram materializados através das incisões e da aplicação dos 

modelados figurativos. 
                                                 
41Abreviação para fragmentos.   
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Gráfico 1342 
 
 
Do alisamento fino ao polimento 
 

Uma das regras do processo produtivo seria a aplicação de alisamentos finos, 

perceptível em 42% dos fragmentos registrados nessa categoria de análise (gráfico 

38 - categoria alisamentos/polimentos). A maioria dos conjuntos possui alisamentos 

finos em ambas as faces, interna e externa. Quando esse nível de alisamento era 

associado a um segundo tipo de acabamento de superfície (banhos, acabamentos 

pós-queima etc.), conservava-se o alisamento fino na face interna, enquanto os 

outros acabamentos eram aplicados na face externa. Os alisamentos mais 

grosseiros seriam aplicados, principalmente, na face externa dos vasilhames 

cerâmicos (2% dos registros da categoria alisamentos/polimento). Já os alisamentos 

medianos (registrados em 21% dos fragts. da categoria alisamentos/polimento), 

foram identificados em ambas as faces dos fragmentos cerâmicos.  

 

Foto 54: Peça 334 Fragto de borda com Foto 55: Peça 334 Fragto de borda com 

                                                 
42Essa frequência não é exclusiva, havendo contagem dupla de fragmentos que apresentam acabamentos 
combinados, como alisamentos e banhos ou alisamentos e acabamentos pós-queima, oscilando a sua 
localização, ora na face interna ora na face interna de um mesmo fragmento.  

alisamentos/polimento banhos acabamentos pós-queima

Série1 3784 314 211
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alisamento fino de superfície - Face externa  alisamento fino de superfície - Face interna 
fotos: Alexandre Dantas  

A técnica do polimento também seria aplicada durante o processo produtivo (783 

fragts. ou 21% dos fragts. da categoria alisamentos/polimento). Os vasilhames 

receberiam polimento em ambas as faces (10% do total de fragts com polimento), na 

face externa (8% do total de fragts com polimento) ou apenas na face interna (3% do 

total de fragts. com polimento).   

Características de pasta, alisamentos e estado de conservação 

 

O estado de conservação da coleção é atestado a partir da fragmentação e grau de 

erosão dos conjuntos cerâmicos analisados. Tendo em vista que a análise está 

pautada em amostra seletiva, o estudo sobre grau de conservação, que considera 

os processos de formação aí envolvidos, fica prejudicado. Por outro lado, esse 

elemento de análise também está associado às escolhas técnicas empreendidas ao 

longo do processo produtivo da tralha cerâmica. Como exemplo, a escolha por 

acabamentos que diminuem a permeabilidade da superfície (alisamentos finos, 

polimento etc.) torna o recipiente cerâmico mais resistente aos processos erosivos. 

Já a presença de grãos minerais em maiores proporções (3mm-5mm) podem 

originar microrrachaduras na superfície do vasilhame após a queima, criando pontos 

de fragilidade que otimizam o desenvolvimento de processos erosivos.  

 

Os exemplos citados vão de encontro à dicotomia das escolhas técnicas 

empreendidas na confecção dos vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2, onde 

observamos a preferência por acabamentos elaborados de superfície, com 

predomínio de alisamentos finos e banhos, que buscaram superar as características 

grosseiras da matéria-prima (argila) selecionada. O contraste “fino por fora e 

grosseiro por dentro”, apesar de estar associado a critérios positivos de 

performance, como aumento da efetividade do aquecimento das vasilhas, também 

pode ter facilitado a atuação dos processos erosivos de superfície.        

 

Tal dicotomia é inferida a partir da frequência significativa de fragmentos 

parcialmente erodidos, o que é evidenciado em 46% do total da amostra analisada 

(1771 fragts.). Parte dos fragmentos apresentou erosão somente na superfície 
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externa (792 fragts) e outra parte somente na superfície interna (601 fragts). Poucos 

exemplares foram registrados com traços erosivos em ambas as faces (interna e 

externa – 378 fragts.).   

 

Foto 56: Borda parcialmente erodida na face 
externa 

Foto 57: Borda parcialmente erodida na face 
externa 

fotos: Alexandre Dantas  
 

Alguns exemplares possuíam apenas microrrachaduras, denominadas craquelês de 

superfície (192 fragts.). Essas microrrachaduras, como mencionado na definição das 

categorias de análise, são compreendidas como início dos processos erosivos.      

 
Banhos e tratamento crômico: a barbotina e o engobo vermelho  
 
Alguns vasilhames cerâmicos da coleção receberiam banhos de argila com ou sem 

adição de pigmento (314 fragts). Os banhos de argila sem pigmento, denominados 

barbotina, seriam aplicados, principalmente, na face interna dos potes cerâmicos 

(49% do total de fragts com banho). O contrário verifica-se nos banhos com 

pigmento, que, neste caso, refere-se basicamente a engobo vermelho, o qual seria 

aplicado majoritariamente na face externa dos vasilhames, dando-lhes um 

tratamento crômico (33%do total de fragts com banho).  
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Foto 60: Peça 1180 Borda com 
esfumaramento aplicado na face externa 
fotos: Alexandre Dantas 

Foto 61: Peça 2366 Borda com brunidura na 
face externa 

Decorações plásticas: as incisões e os modelados figurativos 

 
Como já assinalado na descrição dos conjuntos associados à "cerâmica antiga" 

presente no sítio Mutuca, as incisões rasas, os modelados figurativos bem como os 

apliques também são traços característicos dos conjuntos do sítio Ourilândia 2. 

Outras expressões decorativas como roletado e ponteado também foram aplicadas à 

superfície dos vasilhames cerâmicos que compõem a coleção desse sítio. 

 

 
                      Gráfico 15 
 
Tais acabamentos de superfície estão presentes exclusivamente na face externa 

dos conjuntos cerâmicos e face superior dos flanges labiais, restritos, neste caso, às 

incisões e apliques (PRANCHAS 20, 21.1, 21.2).    

 

A alta frequência de incisões diminui a visibilidade dos modelados figurativos e 

apliques. Por outro lado, essa baixa visibilidade é apenas quantitativa e não reflete o 

estilo emblemático que neles contêm (WEISSNER 1983). 
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Roletados 

 

Na coleção do sítio Ourilândia 2, o roletado, enquanto técnica decorativa, apresenta-

se como filete único - rolete ou pseudo-rolete - junto ao lábio, em geral aplicado a 

formas planas. Ainda que se tenha considerado a presença dessa expressão 

decorativa a partir da exteriorização de único rolete, em alguns casos o roletado 

torna-se também um acabamento de lábio (Foto peça 890).     

 

Foto 62: Peça 890 Borda com 
acabamento roletado na face 
externa 
fotos: Alexandre Dantas 

Foto 63: Peça 890 Borda com acabamento 
roletado na face externa e marca de 
acabamento do lábio na face interna 

 
Apliques 
 
Os apliques apresentam expressões variadas, com aparências geométricas e 

figurativas. As expressões geométricas, em geral, possuem aspectos circulares 

(esferas) e estão localizadas junto à borda do pote cerâmico, assim como os 

apliques figurativos.  

 
 

Foto 64: Fragto de Borda com aplique 
circular (roda) na face interna  
fotos: Alexandre Dantas 

Foto 65: Bojo superior com incisão e aplique 
circular (esfera) na face externa   
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Ponteados 
 

O ato de pontear sobre a superfície está intimamente ligado ao acabamento de 

superfície dos apêndices e dos lábios tipo flange. A decoração ponteada é mais rara, 

estando presente nessa coleção em apenas dois exemplares.  

 

A peça 871 é um apêndice em forma de peixe acoplado ao lábio que possui na face 

superior e inferior, com ponteados pouco profundos distribuídos aleatoriamente por 

todo apêndice. O instrumento utilizado possuía ponta com diâmetro em torno de 

1mm, diferente do instrumento utilizado para pontear a peça 2228, que teria ponta 

com diâmetro 2mm. Essa última, em forma de cabeça de sapo, também possui 

ponteados rasos que preenchem campos delimitados por incisões. Ambas as peças 

receberiam o ponteado quando a argila utilizada para sua confecção estivesse mais 

menos úmida, o que facilitou o uso de instrumento pontiagudo para pontear sem 

perfurar a superfície.     

 

                Fig. 64: Peça 871/ desenho Erê Oliveira  

 
 
Modelados figurativos: Entre morcegos, aves, peixes e anfíbios 
 
Assim como outros aspectos tecnológicos presentes entre os conjuntos da coleção 

do sítio Ourilândia 2, os modelados figurativos também são correlatos àqueles 

evidenciados na coleção do sítio Mutuca (Mutuca).   

 

Como mencionado anteriormente, é comum a esses conjuntos associados à 

cerâmica antiga a representação naturalista de animais como morcegos, aves, 

peixes e anfíbios. Esses modelados assumem diferentes expressões e tamanhos, 

porém sempre remetem às mesmas representações de animais.  

Perfil da borda com apêndice Face externa 
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Os modelados figurativos obedecem a um mesmo padrão de localização no corpo 

do vasilhame, qual seja, junto aos lábios e na face externa do bojo superior (ombros 

e carenas).  Apesar de serem comuns a diferentes culturas da Amazônia pré-

colonial, as reproduções de figuras simbólicas duplamente representadas em 

mesmo pote cerâmico a partir de posicionamentos diametralmente opostos (SHAAN 

1997; GOMES 2002; BARRETO 2008), na coleção em estudo foram raros os 

exemplares “gêmeos”. Nesse caso, referimo-nos a modelados figurativos 

semelhantes entre si e associados a um mesmo recipiente cerâmico. Diferentes 

representações figurativas em um mesmo vasilhame também não foram registradas. 

Aparentemente, cada vasilhame teria uma representação figurativa única. Nesse 

sentido, ter-se-ia o pote com figura de morcegos, o pote com figura de aves e assim 

por diante.  

 

 
 

Fig: 65: Peça 2564, apêndice em forma de morcego/ desenho Erê Oliveira. Foto 66: Peça 2564 
vista frontal

 

A maioria dos apêndices zoomorfos possui forma de morcegos. As 

representações das cabeças de morcego são sempre naturalistas, as variações 

de forma retratando, possivelmente, variações próprias das espécies da ordem 

Chiroptera. Tais variações são perceptíveis no tamanho e forma dos membros da 

cabeça; orelhas e folha nasal, principalmente. Em geral os olhos, narinas, pés e 

asas são reproduzidos através das incisões, como visto na peça 2564. Outros 

exemplares são descritos no Catálogo Modelados Figurativos do Sítio Ourilândia 

2. 
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As representações de aves possuem um padrão estético materializado pela 

presença do bico e do peitoral, possuindo, a maioria dos exemplares, uma crista 

acima do bico (vide figuras abaixo) 

 

Os anfíbios (sapos) também compõem o 

conjunto de representações figurativas. 

A peça 2228 é o único exemplar que 

reproduz uma cabeça de sapo com 

forma e tamanho em dimensões 

realistas, com olhos destacados e 

narinas em alto relevo. Esse modelado é 

adornado com incisões na parte inferior 

e superior, havendo, nesta última, 

também aplicação de ponteados, como 

visto anteriormente.    

 
Fig. 66: Peça 2228, apêndice em forma de 
sapo/ desenho Erê Oliveira  

 
As figuras de peixes, em alguns casos, são representadas apenas pelo corpo, 

sem o desenho da cabeça ou traços da face ou contendo estes últimos como 

traços constitutivos. É comum essas figuras serem representadas com incisões ao 

longo do corpo. A peça 3224 possui corpo de peixe coberto por traços incisos e 

olhos em alto relevo, também contornado por incisões.     

 
 

 

 
Figs 67-69: Representação de morcegos / desenho Erê Oliveira  
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Figs 70-72: Representação de morcegos/ desenho Erê Oliveira 

 
Figs 73-74: Representação de morcegos (à esquerda) e aves (à direita) - peças gêmeas que 
faziam parte de uma mesma vasilha/ desenho Erê Oliveira 

 
Figs 75-76: Representações zoomorfas/ desenho Erê Oliveira 

 
 

Figs 77-78: Representações de aves/ desenho Erê Oliveira 
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Incisões 
 
A incisão foi uma técnica decorativa amplamente utilizada no acabamento de 

superfície dos conjuntos cerâmicos do sítio Ourilândia 2. Tais incisões permeiam o 

corpo, o flange labial e os modelados figurativos anexados junto aos vasilhames 

cerâmicos. A partir dessa técnica, reproduziam-se desenhos diversos, classificados 

aqui como formas geométricas, excetuando-se apenas o motivo trançado, que 

remete à aparência das cestarias indígenas.     

 

 
Gráfico 16 
 

A partir da metodologia adotada para descrição das expressões decorativas, 

consideraremos como motivos a combinação de traços horizontais, transversais, 

triangulares e angulares, além dos quais se registram os desenhos trançados. 

Alguns traços curvilíneos e verticais foram identificados como elementos unitários e 

não compõem motivos.   
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Figs 79-80: Representações de peixes/ desenho Erê Oliveira 
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Em alguns exemplares, os traços horizontais estão combinados a traços 

transversais, ocorrendo o mesmo com os traços triangulares que também foram 

combinados a traços transversais e horizontais.  Essas combinações são 

perceptíveis nos fragmentos de borda. Já nos fragmentos de bojo ou parede dos 

vasilhames cerâmicos é comum a representação isolada desses motivos, constituída 

pela sequência de traços com a mesma forma geométrica.       

 
Motivo horizontal  
 
O motivo horizontal é representado 

por sucessão de incisões nessa 

mesma ordem, localizadas na face 

externa das bordas e na parte 

superior do bojo. Os traços rasos e 

largos dão aspecto de caneluras com 

intervalos em relevos suaves. Outro 

aspecto desse padrão decorativo é a 

sua associação a vasilhas com 

ângulos no bojo (carenas e ombros).  

 
Fig 81: Peça 646 Borda com incisões motivo 
horizontal/ desenho Erê Oliveira 

 
O motivo horizontal também é identificado através da aplicação de dois traços 

paralelos à borda, contornando todo diâmetro do pote.   

  
 
Motivo Triangular  

 
Foto 67: Peça 733 – Parede de vasilhame 
cerâmico com incisões triangulares.  
foto: Alexandre Dantas 

 
O motivo triangular é caracterizado 

por sequência de traços transversais 

espelhados, que, por vezes, formam 

pontas de triângulos isósceles. Esse 

motivo era impresso na superfície 

cerâmica na posição horizontal, 

paralela à borda como “espinha de 

peixe”, ou na vertical.  
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As incisões triangulares cobririam todo bojo dos vasilhames ou apenas o 

contorno das bordas. A baixa frequência dos motivos triangulares pode ser 

consequência da fragmentação das peças, restringindo a leitura desse motivo 

aos desenhos transversais. 

 
Motivo Angular 
 

 

O motivo angular é representando tanto por retângulos concêntricos quanto 

por desenhos angulares, cuja leitura é prejudicada devido à fragmentação das 

peças. Tal motivo possui baixa frequência no registro de análise da coleção, 

possuindo correlato entre os conjuntos da coleção do sítio Mutuca, assim 

como os motivos triangulares, horizontais, trançados.  

 
Fig. 82: Peça 1587, Bojo superior com desenhos em retângulos concêntricos – genericamente 
classificado como motivo angular/ desenho Erê Oliveira.
 

Motivo Trançado 

 

Assim como o motivo triangular que cobria áreas amplas no corpo do pote 

cerâmico, o motivo trançado também seria aplicado dessa forma. Os traços 

são longos e formam um emaranhado organizado de linhas que se cruzam, 

sendo perceptível o seu ponto inicial e final. Os traços obedecem ao padrão 

estético já existente, sempre raso e com pequenas variações de largura, 

revelando um modo de confecção comum às incisões como acabamento de 

superfície desses conjuntos.  
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Foto 68: Peça 667 Parede com incisões 
motivo trançado 
foto: Alexandre Dantas 

Foto 69: Peça 1560 Bojo com incisões motivo 
trançado 

 

Traços curvilíneos, verticais e transversais  

 

Os traços curvilíneos, verticais e transversais foram compreendidos como 

elementos que compunham algum motivo, embora, devido à fragmentação 

das peças, não tenha sido possível obter maiores informações. Os traços 

curvilíneos, em geral, estiveram associados a desenhos aplicados no entorno 

dos modelados figurativos presos ao bojo dos vasilhames, ou a figuras incisas 

na face superior dos lábios tipo flange. Já os traços verticais podem remeter a 

motivos variados, sem associação mais precisa a motivo específico. Quanto 

aos traços transversais, que possuem frequência significativa no registro dos 

conjuntos, possivelmente estão associados aos motivos triangulares e 

trançados.     

 

Foto 70: Peça 668 Parede com traços 
curvilíneos. fotos: Alexandre Dantas 

Foto 71: Peça 119 Bojo com traços 
transversais  

A localização dos motivos incisos foi registrada principalmente nos fragmentos de 

bojo que compunham os vasilhames cerâmicos. Considerando o predomínio de 
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padrões incisos nos fragmentos de bojo diagnóstico - incluindo-se parede/bojo 

superior e inferior -, podemos ponderar que o bojo dos potes cerâmicos foi o campo 

escolhido para a aplicação das incisões, diferentemente dos modelados figurativos 

ou apêndices, que estão localizados sempre junto à borda, mais especificamente, 

abaixo dos lábios ou junto a eles.   

  

 
          Gráfico 17 
 
 
Queima  

Os processos de queima empreendidos durante a etapa de confecção dos 

vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2 resultaram no registro predominante de 

queimas de oxidação completa. Nesse sentido, os sinais de queima completa estão 

presentes em 69% dos fragmentos cerâmicos analisados. Esse resultado de queima 

está materializado nos conjuntos, cujo núcleo e superfície possuem coloração 

homogênea em tons ocre/amarelado.    

A queima incompleta foi observada em 39% do total de fragmentos cerâmicos 

analisados. Nessa coleção, a queima incompleta é composta, principalmente, por 

fragmentos cerâmicos com núcleos centrais escurecidos (queima com núcleo 2 

faixas claras) e núcleos internos escurecidos (queima com face interna escura e face 

externa clara).  
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Morfologia 

Os vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2 possuem formas predominantemente 

abertas e, com menor recorrência, formas fechadas. O delineamento do corpo 

desses vasilhames, em geral, possui curvas suaves que quebram os contornos 

contínuos entre a base e a borda. Em contraposição, os ângulos associados à 

adição de lábios tipo flanges, à extroversão das bordas e à presença de ombros são 

acentuados. 

 
As bordas teriam, em sua grande maioria, acabamento simples. Poucas 

apresentaram reforços, dobras, contração ou expansão. Já os lábios assumem 

formas arredondadas e planas, incluindo-se, neste último caso, também os flanges 

labiais. Além das formas com flanges, seriam recorrentes potes com bordas 

tortuosas ou lábios irregulares, os quais se expressam não apenas como atributo 

morfológico, mas também decorativo (PRANCHAS 22.1, 22.2, 23, 24, 25). Os lábios 

possuem espessura com variação predominante entre 0,4cm a 0,7cm, atingindo 

espessura mínima de 0,2cm e máxima de 1,8cm. As espessuras superiores a 1cm 

fazem parte dos lábios tipo flange. 

 
A maioria desses recipientes seriam rasos ou pouco profundos, assumindo uma 

capacidade média de armazenamento que atinge 8 a 12 litros e máxima entre 30 e 

36l. A espessura das paredes dos vasilhames varia majoritariamente entre 0,5 cm e 

1,1cm, com medida mínima de 0,3 cm e máxima de 1,6 cm.    

 

As bases apresentaram morfologia plana e convexa, com o predomínio da primeira.  

Esses exemplares de base possuem medidas entre 0,6 cm e 1,8 cm.  

 

Foto 72: Peça 1470 – Base plana 
fotos: Alexandre Dantas 

Foto 73: Peça 3010 - Base convexa 
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Junto ao conjunto de vasilhames cerâmicos, há também as formas planas, tipo 

pratos ou assadores.  

 

6.2. As formas dos vasilhames cerâmicos   

Tendo como referência a estrutura e contorno do corpo dos vasilhames cerâmicos, 

obtiveram-se quatro categorias formais, quais sejam: 

 

Categoria A: vasilhames abertos com contornos simples  

Esta categoria é composta por 6 formas:  

 

Quadro 29: Formas cerâmicas da categoria A 

 

Forma 1A: Forma com borda direta, inclinada externamente, lábios 
arredondados e base convexa. Os vasilhames da Forma 1A 
apresentaram diâmetros entre 15cm e 30cm, com capacidade 
volumétrica que varia entre 500ml a 4l. Tais vasilhames possuíam como 
tratamentos de superfície alisamentos finos a médios. 

 

 

Forma 2A: Forma com borda direta, inclinada externamente, lábios 
arredondados, base plana. Os vasilhames da Forma 2A apresentaram 
diâmetros entre 12cm e 34cm,  com capacidade volumétrica que varia 
entre 200ml a 3l. Tais vasilhames possuíam como tratamentos de 
superfície alisamentos finos a médios, em ambas as faces. 

 

 

Forma 3A: Forma com borda direta, inclinada externamente, lábios 
arredondados, base convexa. Os vasilhames da Forma 3A 
apresentaram diâmetros entre 20cm e 28cm, com capacidade 
volumétrica que varia entre 1l a 5l. Tais vasilhames possuíam como 
tratamentos de superfície alisamentos finos a médios, em ambas as 
faces. 

 

 

Forma 4A: Forma com borda direta, inclinada internamente, lábios 
arredondados e planos, base plana. Os vasilhames da Forma 4A 
apresentaram diâmetros entre 20cm e 50cm, com capacidade 
volumétrica que varia entre 3l a 11l. Tais vasilhames possuíam como 
tratamentos de superfície alisamentos finos a médios em ambas as 
faces, com reforço de lábio em alguns exemplares. 

 

 

Forma 5A: Forma com borda direta, inclinada externamente, lábios 
arredondados, base plana ou convexa. Os vasilhames da Forma 5A 
apresentaram diâmetros entre 20cm e 50cm, com capacidade 
volumétrica que varia entre 4l a 17l. Tais vasilhames possuíam como 
tratamentos de superfície alisamentos finos a médios em ambas as 
faces, com leve inclinação externa do lábio e incisões na face externa 
de alguns exemplares. 

 

 
Forma 6A: Formas planas, lábios arredondados. Os vasilhames da 
Forma 6A apresentam diâmetros entre 18cm a 40cm, não se 
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aplicando,neste caso,a capacidade volumétrica. Esses vasilhames 
possuem como tratamentos de superfície alisamentos finos na face 
interna e médios a grosseiros na face externa; alguns exemplares 
possuem decoração roletada na parte dos lábios, face externa. 

 

 

 

Forma 7A:Formas planas, com bordas inclinadas externamente e lábios 
planos ou arredondados. Os vasilhames da Forma 7A apresentam 
diâmetros entre 20cm a 40cm, com capacidade volumétrica que varia 
entre 500ml a 2l. Esses vasilhames possuem como tratamentos de 
superfície alisamentos finos na face interna e médios a grosseiros na 
face externa. 

Categoria B: vasilhames fechados com contornos simples 

Esta categoria é composta por 1 forma: 

Quadro 30: Forma cerâmica da categoria B  
 

 

Forma 1B: Forma com borda direta, inclinada internamente, lábios 
arredondados e base convexa. Os vasilhames da Forma 1B 
apresentaram diâmetros entre 12cm e 30cm,  com capacidade 
volumétrica que varia entre 800ml a 24l. Tais vasilhames possuíam 
como tratamentos de superfície alisamentos finos a médios ou 
aplicação de barbotina em ambas as faces e incisões na face externa. 
Alguns exemplares possuem apêndice no lábio e/ou incisões na face 
externa. É comum que os vasilhames que apresentem essa morfologia 
possuam acabamento de lábio com leve contorno externo ou canelura 
na face superior. 

 

Categoria C: vasilhames abertos com contorno composto 

Esta categoria é composta por 6 formas: 

Quadro 31: Formas cerâmicas da categoria C 
 

 

Forma 1C: Forma com borda extrovertida, inclinada externamente, 
lábios arredondados e apontados, base convexa. Os vasilhames da 
Forma 1C apresentaram diâmetros entre 18cm e 28cm, com 
capacidade volumétrica que varia entre 700ml a 4l. Tais vasilhames 
possuíam como tratamentos de superfície alisamentos finos a médios 
em ambas as faces, esfumaramento na face interna, incisões na face 
externa e apêndices figurativos, também na face externa.   
 

 

Forma 2C: Forma com borda extrovertida, inclinada externamente, 
lábios arredondados e planos, base convexa. Os vasilhames da Forma 
2C apresentaram diâmetros entre 15cm e 20cm,  com capacidade 
volumétrica que varia entre 100ml a 600ml. Tais vasilhames possuíam 
como tratamentos de superfície alisamentos finos a médios em ambas 
as faces.   
 

 

Forma 3C: Forma com borda extrovertida, inclinada externamente, 
lábios arredondados e planos, base convexa. Os vasilhames da Forma 
3C apresentaram diâmetros entre 15cm e 30cm,  com capacidade 
volumétrica que varia entre 3l a 8l. Tais vasilhames possuíam como 
tratamentos de superfície alisamentos finos a médios em ambas as 
faces e incisões na face externa.   
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Forma 4C: Forma com borda direta, inclinada externamente, lábios 
planos e tipo flange, base plana. Os vasilhames da Forma 4C 
apresentaram diâmetros entre 12cm e 20cm,  com capacidade 
volumétrica que varia entre 1l a 8l. Tais vasilhames possuíam como 
tratamentos de superfície alisamentos finos a médios em ambas as 
faces, esfumaramento na face interna e incisões na face externa. 
Apesar de essas formas apresentarem contornos simples na maior 
parte do seu corpo, foram consideradas com contorno composto devido 
à inflexão dos lábios e ângulo para o contorno do flange. Essa forma 
apresenta a variação 4.1C, cujos vasilhames são quase planos e, em 
geral, não possuem incisões como acabamento de superfície.   
 

 

Forma 5C: Forma com borda direta, inclinada externamente, lábios 
arredondados, base convexa. Os vasilhames da Forma 5C 
apresentaram diâmetros entre 12cm e 17cm,  com capacidade 
volumétrica que varia entre 600ml a 1l. Tais vasilhames possuíam como 
tratamentos de superfície alisamentos finos a médios em ambas as 
faces e incisões na face externa. 
 

 

Forma 6C: Forma com borda extrovertida, inclinada externamente, 
lábios arredondados e planos, base convexa. Os vasilhames da Forma 
6C apresentam entre 12cm e 35cm de diâmetro,  com capacidade 
volumétrica que varia entre 800ml a 16l. Tais vasilhames possuíam 
como tratamentos de superfície alisamentos finos a médios em ambas 
as faces e incisões na face externa.   
 

Categoria D: vasilhames fechados com contorno composto 

Esta categoria é composta por 2 formas: 

Quadro 32: Formas cerâmicas da categoria D 
 

 

Forma 1D: Forma com borda direta, inclinada internamente, lábios tipo 
flange, base plana. Os vasilhames da Forma 1D apresentaram 
diâmetros entre 18cm e 30cm,  com capacidade volumétrica que varia 
entre 3l a 36l. Tais vasilhames possuíam como tratamentos de 
superfície alisamentos finos a médios em ambas as faces. Alguns 
exemplares apresentam incisões na face externa e/ou apêndice junto ao 
lábio.   
 

 

Forma 2D: Forma com borda extrovertida, inclinada externamente, 
lábios arredondados, base convexa ou plana. Os vasilhames da Forma 
2D apresentaram diâmetros entre 20cm e 40cm,  com capacidade 
volumétrica que varia entre 3l a 28l. Tais vasilhames possuíam como 
tratamentos de superfície alisamentos finos a médios em ambas as 
faces.  
 

 

Forma 3D: Forma com borda extrovertida, lábios arredondados, base 
convexa ou plana. Os vasilhames da Forma 3D apresentaram diâmetros 
entre 20cm e 40cm,  com capacidade volumétrica que varia entre 3l a 
30l. Tais vasilhames possuíam como tratamentos de superfície 
alisamentos finos a médios em ambas as faces, incisões na parte 
superior do bojo, e em alguns casos modelados zoomorfos na face 
externa junto a borda.  



207 
 

Categoria E: vasilhames abertos com contorno complexo 

Esta categoria é composta por 2 formas: 

Quadro 33: Formas cerâmicas da categoria E 
 

 

Forma 1E: Forma com borda extrovertida, inclinada externamente, com 
carena, lábios arredondados, planos ou apontados, base plana. Os 
vasilhames da Forma 1E apresentaram diâmetros entre 13cm e 18cm,  
com capacidade volumétrica que varia entre 250ml e 2l. Tais 
vasilhames possuíam como tratamentos de superfície alisamentos finos 
a médios em ambas as faces, incisões na face externa, apêndices 
figurativos na face externa. 
 

 

Forma 2E: Forma com borda extrovertida, inclinada externamente, com 
ombro, lábios arredondados ou planos, base plana. Os vasilhames da 
Forma 2E apresentaram diâmetros entre 13cm e 18cm,  com 
capacidade volumétrica que varia entre 250ml e 2l. Tais vasilhames 
possuíam como tratamentos de superfície alisamentos finos a médios 
em ambas as faces, incisões horizontais na face externa. 
 

Categoria F: vasilhames fechados com contorno complexo  

Esta categoria é composta por 1 forma: 

Quadro 34: Forma cerâmica da categoria F 
 

 

Forma 2F: Forma com borda extrovertida, inclinada externamente, com 
gargalo, lábios arredondados ou planos tipo flange, base plana ou 
convexa. Os vasilhames da Forma 2F apresentaram entre 24cm a 40 de 
diâmetro, com capacidade volumétrica que varia entre 6l a 19l. Tais 
vasilhames possuíam como tratamentos de superfície alisamentos finos 
a médios em ambas as faces. 
 

  
 

A maior variabilidade morfológica dos vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2 

verifica-se no registro das categorias das formas com contorno simples e composto, 

com predomínio de vasilhames abertos.  A Categoria A, apesar de apresentar forma 

1B de estrutura fechada, é quase totalmente composta por vasilhames abertos, com 

maior frequência de formas de proporção média e rasa. Os vasilhames de proporção 

funda, apesar da variabilidade formal, são menos recorrentes no conjunto, sendo tal 

observação aplicável a toda a coleção. 

Dentre as formas compostas das Categorias C e D, registra-se recorrência de 

formas com flange labial – Forma 4C e formas com bordas extrovertidas, que, em 
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geral, são mais fundas – Formas 3C, 6C e 2D. As formas que compõem essas 

categorias possuem acabamentos de superfície diversificados que acompanham 

atributos decorativos, como incisões e apêndices figurativos.  

Já as formas com contorno complexo das Categorias E e F, apesar de apresentarem 

menor variabilidade formal, possuem frequência dentro do conjunto. Assim como as 

formas com contorno composto, os vasilhames das Categorias E e F apresentam, 

invariavelmente, atributos decorativos (incisões e modelados figurativos). 

 

Forma, função e sinais de uso 

 

Os mesmos critérios utilizados para inferir a funcionalidade das categorias 

morfológicas do conjunto cerâmico do sítio Mutuca serão também aplicados à 

coleção do sítio Ourilândia 2 . Nesse sentido, seguem abaixo as 

funcionalidades inferidas para cada categoria formal. 

 

Quadro 35: Inferências sobre a funcionalidade da cerâmica   
Formas sítio Ourilândia 2 Inferências sobre a funcionalidade 

Formas 1A Vasilhas para cocção, preparo e consumo 
Formas 2A Vasilhas para preparo e consumo 
Formas 3A Vasilhas para cocção 
Formas 4A  Vasilhas para cocção e consumo 
Formas 5A, 3C, 1D  Vasilhas para cocção e serviço 
Formas 1B  Vasilhas para transporte e consumo 
Formas 1C  Vasilhas para preparo e serviço 
Formas 2C, 5C Vasilhas para consumo 
Formas 4C Vasilhas para consumo, cocção e serviço 
Formas 2D Vasilhas para cocção, serviço e armazenamento 
Formas 3D Vasilhas para serviço 
Forma 1E, 2E Vasilhas para serviço e consumo 
Forma 3E Vasilhas para armazenamento e serviço 
Forma 6A, 7A Vasilhas para preparo, cocção e consumo 
  

A partir da relação entre categoria morfológica e função inferida observa-se que há 

maior variabilidade nas formas associadas às atividades de serviço, consumo e 

cocção seguidas de um número menor de formas relacionadas ao preparo, 

armazenamento e transporte. 
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         Gráfico 18 
 
 
Quadro 36: Formas e inferências relativas à função 

Vasilhas para armazenamento 

 

Vasilhas para transporte 
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Vasilhas para cocção

 

 

 

 
 

Vasilhas para preparo 
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Vasilhas para consumo 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

Vasilhas para serviço 

 

 

 
 

  

Os sinais de uso identificados nos conjuntos cerâmicos do sítio Ourilândia 2 referem-

se à fuligem deixada durante os processos de cocção (538 fragts. do total da 

amostra analisada), película enegrecida, possivelmente associada à deposição de 

gordura dos alimentos (117 fragts. do total da amostra analisada) e marcas de 

abrasão, resultantes do esfregaço de utensílios diversos na parte interna dos 

vasilhames cerâmicos (10 fragts. do total da amostra analisada).       

As marcas de fuligem foram predominantemente registradas na face externa (48% 

do total de registros dessa categoria de análise) dos fragmentos analisados. Outros 

conjuntos apresentaram sinais de fuligem na face interna (39% do total de registros 

dessa categoria de análise) e, em ambas as faces, interna e externa (13% do total 

de registros dessa categoria de análise). Como afirmado anteriormente, é difícil 

mensurar sinais de uso a partir da análise de fragmentos, devido à visualização 

parcial das marcas deixadas por tal emprego. No caso da fuligem, é necessário 

considerar que pode ser resultado tanto de processos pós-deposicionais quanto da 

própria etapa de produção dos vasilhames (queima).  Diante disso, pondera-se que 

nem todo sinal de fuligem é consequência das atividades relacionadas à cocção de 

alimentos nos recipientes cerâmicos.        
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Foto 74: Borda com fuligem na face externa 
fotos: Alexandre Dantas 

Foto 75: Bojo inferior com fuligem na face 
externa 

As películas enegrecidas são identificadas nos fragmentos de base, em geral, 

apresentam espessura e brilho. 

Foto 76: Base com película enegrecida na 
face interna fotos: Alexandre Dantas 

Foto 77: Base com película enegrecida na 
face interna 

Alguns exemplares apresentaram desgastes lineares ao longo do diâmetro de 

fragmentos de borda e bojo, sendo tais registros compreendidos como possíveis 

marcas de abrasão geradas no contexto de uso dos potes cerâmicos, tal como 

ilustrado nas fotos 114 e 115.   

Foto 78: Bojo superior com desgaste linear 
no ângulo interno do fragmento  
fotos: Alexandre Dantas 

Foto 79: Borda com desgaste linear na face 
interna 

 
O padrão de distribuição linear desses desgastes é o principal traço diagnóstico que 

permite inferir sobre a possibilidade de se tratarem de sinais de uso.  
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6.3 A variabilidade formal da cerâmica do sítio Ourilândia 2 

 
Parte das variáveis que constitui a variabilidade cerâmica do sítio Ourilândia 2 são 

correlatas a determinadas características de performance já assinaladas 

anteriormente para a coleção do sítio Mutuca, que, além de obter conjuntos 

estilísticos correlatos, apresenta algumas similaridades relacionadas aos atributos 

visíveis de pasta, técnica de manufatura e certos acabamentos de superfície. Dentre 

as principais características de performance assinaladas destacam-se as 

propriedades da pasta, alisamentos finos de superfície, banhos e tratamentos pós-

queima. Todos esses atributos formais, como indicado anteriormente, estão 

correlacionados à resistibilidade das vasilhas durante a queima de produção, seu 

melhor desempenho quando levadas ao fogo, diminuição da permeabilidade e, 

consequentemente, dos processos erosivos, em detrimento da menor resistência a 

impactos.      

 

Os padrões que constituem a cerâmica do sítio Ourilândia 2 talvez sejam 

características das mais notáveis na coleção, não apenas porque são mais visíveis, 

mas, principalmente, pela relação entre o número de variáveis formais e reprodução 

técnica, ou seja, reprodução mais restrita de determinadas variáveis formais. Nesse 

caso, assinalam-se tanto a homogeneidade da pasta cerâmica - que é corroborada 

pelo resultado de queima de oxidação completa -, quanto acabamentos de 

superfície- que giram em torno de dois motivos incisos (triangular e horizontal), 

aplicados através de técnicas, se não iguais, muito similares: a seleção de 

determinadas morfologias que acompanhariam figuras zoomorfas, a localização 

dessas últimas nas vasilhas, os lábios planos ou com flange. Obviamente há 

variações na forma como esses elementos são combinados a outros atributos 

formais, mas a maneira como são aplicados, acabados e reproduzidos, é comum a 

toda coleção.    

 

Embora as vasilhas apresentem bordas extrovertidas e flanges labiais, a grande 

maioria possui contornos simples de corpo, sem ângulos, sendo a maior parte dos 

recipientes abertos ("bacias, tigelas, pratos, assadores"). Aparentemente, não 

estamos lidando com a produção de potes de maiores dimensões (largos e/ou 
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6.4. Considerações sobre as vasilhas zoomorfas 

 

As panelas vão embora, estou levando elas dentro de mim, disse Itsakumalu [...] As 
outras panelas estão sentadas, só quatro panelas que cantam, esta canta e a outra 
responde. Esta panela morcego, esta tracajá, esta macaco, esta minotai, makula, 
witsopo, maiaiapo, majatãpo, esta kamalupo, esta outra também, esta nukãi. (Mito 
Origem das Panelas Waurá, in: Neto, 2001, p.204,) 

 
 

[...] próximo ao Araguaia, existe a montanha Morcego... Ali moravam antigamente os 
Kupe-dyep, seres de forma humana, mas com asas de morcego. [...] Um Apinagé 
flechara um veado perto da rocha do Morcego e acampara ali a noite porque já era 
tarde. Mas, enquanto ele dormia, os Kupe-dyeb vieram voando esmagando seu 
crânio com seus machados. Por causa disso durante muito tempo os Apinagés 
evitaram passar a noite naquela região, até que um dia dois caçadores e um menino 
decidiram acampar ao pé da rocha do Morcego. Depois do anoitecer, ouviram 
cantos vindos de dentro da montanha. Então o menino ficou assustado e se 
escondeu em uma moita longe do acampamento dos dois homens. Logo após, os 
morcegos vieram voando e mataram os dois caçadores, mas o menino escapou, e 
foi para a aldeia [...] Eles voaram pra o Sul, e diz-se que ainda estão vivendo em 
algum lugar por lá. [...] 

 
[...] Este menino viveu pouco tempo entre os Apinagés, pois morreu logo. Um dia 
eles o observaram jogando caroços de milho em circulo no chão e dançando e 
cantando diante eles. “U-ua Klunã Klocire! Klud pecetire!"Então, ele agarrou o 
cangote com as mãos. Quando os Apinagés perguntaram-lhe sobre isto, disse que 
seus companheiros de tribo dançavam daquele modo. Os Apinagés ainda cantam a 
canção do Kupe-dyeb (Mito Apinajé do índio Morcego, in: Nimuendaju, 1939, 135). 

 

Nos conjuntos do sítio Ourilândia 2 há uma constante referência a figuras 

miniaturizadas que exteriorizam um estilo com variações dos elementos gráficos que 

compõem cada animal representado e a dimensão ou tamanho de cada modelado 

(ANEXO 5). Essas figuras remetem à “imitação” de animais específicos, e apesar de 

termos optado por denominar esses elementos como representações naturalistas, 

há de se considerar os limites dessa “imitação” e a relação entre o elemento natural 

e o individuo que o produziu (SHANKS e TILLEY, 2001).  

 

Segundo Robert Layton (1991), tal questão remete a dois pontos de vista: o primeiro 

perceberia, nas representações figurativas, o grau de habilidade técnica possuída 

pelo artesão na imitação do seu modelo; e o segundo veria no grau de desvio do 

artesão na imitação do modelo natural, os sintomas da sua imagem mental do 

mundo (1991, p.194). Neste caso, pode-se considerar que essas representações 

revelam-se tanto como expressões concretas de ideias abstratas quanto uma 

apreensão cognitiva da realidade, a partir de uma interação dinâmica, e por vezes 

contraditória, entre indivíduo, meio e sociedade (LAYLTON, 1991; SHANKS e 

TILLEY; 1992).         
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Mais do que qualquer outro atributo formal, esses modelados zoomorfos têm dado 

visibilidade a tais conjuntos no contexto arqueológico regional, sendo os primeiros a 

serem notados na identificação dos sítios ou coleções museológicas da região, mas 

não se limitam a isso. Os registros históricos e etnográficos, entre os grupos do 

médio-baixo Tocantins e alto Xingu, também sinalizam o simbolismo presente 

nessas representações zoomorfas, onde o elemento morcego sempre é associado a 

um "outro" que não é Tupi e nem Jê (ver mito Apinajé, épigrafe desse tópico). No 

primeiro caso, podemos citar o relato de D´Evreaux sobre o feiticeiro do Mearim, um 

líder "Tabajara ou Tovaja" inimigo Tupinambá que tinha como conselheiro espiritual 

um "ser morcego":      

 
 
Dois principais feiticeiros governavam duas nações de Tabajares (não-
Tupinambá), inimigas recíprocas, das quais abusavam, dizendo que tinham 
repetidas conferências com os diabos, tomando a figura de diversos 
pássaros [...]. O feiticeiro do lado de Tion, mau e desgraçado (que nunca 
quis vir a Ilha, e que dela desviava seus semelhantes o mais que podia) 
criava em sua casa um morcego, a que chamava Endura, que lhe falava em 
voz humana em língua dos Tupinambá, algumas vezes tão alto, que podia 
ser ouvido a seis passos de distancia, não distinta, porém confusamente e 
com timbre infantil [...] Em conversa com o feiticeiro, perguntaram-lhe como 
ele criava e sustentava o morcego [...] respondeu: um dia seu espírito, 
enquanto ele estava só, lhe disse que de ora em diante lhe falaria sob a 
figura de tão feio animal [...] e por isso havia lhe preparado um abrigo em 
sua casa, onde o mesmo dormiria, descansaria, comeria o que ele 
comesse, e que comunicaria com o feiticeiro seja na casa ou na mata, 
sempre sob a forma de morcego (D´EVREAUX, 2002, p.307).  

 
Ao realizar um estudo sobre iconografia histórica xinguana, o antropólogo Aristóteles 

Barcelos Neto (2001) observa que entre os Waujá, pertencentes à familía linguística 

Aruak, a escolha do que representar iconograficamente ficava claro no resultado da 

análise do conjunto artefatual desse grupo. O autor faz uma correlação entre as 

observações registradas pelo etnógrafo Karl von den Steinen, ainda no século XIX, e 

um depoimento, recolhido no final da década de 1970, de um Waujá de alta 

linhagem. Segundo Barcelos Neto (2001), esse depoimento reforça as mesmas 

observações feitas por Steinen, ao mostrar textualmente que representações de 

onça seriam esteticamente desagradáveis (COELHO, 1981, apud BARCELOS 

NETO, 2001, p. 199), não fazendo parte da lista dos temas eleitos como belos para 

a representação visual, a qual exclui também a harpia e o gavião. Para o autor; 
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O fato de terem sido considerados esteticamente desagradáveis refletiu 
diretamente na produção artística do grupo, pois, no levantamento da 
cerâmica Waurá pertencente aos museus etnográficos, não identifiquei uma 
única panela com a forma de um felino. Nos artefatos de cerâmica da 
coleção Waurá de Harold Schultz de 1964 – que é a maior coleção 
etnográfica de um povo aruak já feita no Alto Xingu - os animais prediletos 
para modelagem foram morcegos, macacos e aves galiformes (BARCELOS 
NETO, 2001, p.200).   

 
 

 

Apesar de se deter nos aspectos formais da iconografia xinguana, no trecho citado 

acima o autor exemplifica etnograficamente que não só estaríamos lidando, 

evidentemente, com as escolhas, mas, sobretudo com a temporalidade dessas 

representações.  

 

No mito sobre a origem das panelas entre os Waujá, as vasilhas zoomorfas estão no 

centro do cerimonialismo, são as panelas que cantam e ditam o ritual no mito 

(BARCELOS NETO, 2001). 

 

Para Roosevelt, essa iconografia estaria relacionada a um meio de subsistência 

baseado principalmente na proteína animal. Segundo essa autora, entre grupos 

amazônicos essas representações estão associadas a cosmologias que relacionam 

a "fertilidade humana à propensão (propitiation) xamânica de serem os [chefes] 

espirituais de animais de caça, seres sobrenaturais combinando características 

humanas e animais" (1999, p.321; apud ALMEIDA 2008b, p.510).  

 
As vasilhas zoomorfas presentes na coleção cerâmica do sítio Ourilândia 2, bem 

como aquelas identificadas no sítio Mutuca, remetem a valores simbólicos expressos 

materialmente nessas coleções. Uma vez que esses conjuntos sejam pensados 

como uma variação do estilo Barrancoide, essas representações compõem um 

corpus de significados e noções cosmológicas que fogem ao escopo desse trabalho. 

Não há dúvidas, contudo, de que essas pequenas figuras tão expressivas podem ser 

inseridas como um elemento de continuidade que perpassa diferentes 

temporalidades e contextos onde se verificam essas ocupações relacionadas à 

tradição Borda Incisa/Barrancoide.  
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6.5. Uma revisão das fases Carapanã e Itacaiunas 
 
 

Durante a consulta às coleções associadas às fases Itacaiunas e Carapanã, 

realizamos o registro do acabamento de superfície dos conjuntos cerâmicos 

(decoração plástica e pinturas) e projeções gráficas de fragmentos indicadores da 

morfologia dos potes, neste caso desenhos dos fragmentos de borda e base. Como 

resultado, ampliou-se a base comparativa: 51 formas projetadas, detalhamento 

gráfico de todas as coleções de referência das fases Itacaiunas e Carapanã 

(ANEXO 7: Catálogo das Coleções), pois os únicos estudos publicados sobre 

essas coleções foram realizados nas décadas de 1960 e 1970. 

 

Coleções consultadas 
 

Quadro 37: Relação das coleções do acervo MPEG 
por referência hidrográfica  
 
Coleções Acervo MPEG Referência Hidrográfica  

Frei Protásio Frikel, 1965 Itacaiunas e Cateté  

Padre Candela, 1966 Pau d'Arco 

Otávio Silva, 1969 Médio Itacaiunas 

Galeão da Silva e José Maria 
dos Santos, 1969 

Baixo Rio Fresco 

Moreira Neto, 1959 Médio Xingu e Fresco 

 

 

As coleções associadas à fase Itacaiunas foram coletadas pelo Frei Protásio Frikel, 

porém inclui-se nessa fase a pequena coleção formada por Otávio Silva, também 

coletada na região do Itacaiunas. As demais coleções compõem os conjuntos da 

fase Carapanã e foram coletadas nas regiões dos rios Fresco (médio Xingu) e Pau 

d'Arco (entre médio Xingu e Araguaia). 

 

Como dito anteriormente, a fase Itacaiunas foi classificada por Figueiredo (1965) e a 

fase Carapanã por Simões et al (1975). A fase Itacaiunas apresenta, em seus 

conjuntos, acabamentos plásticos como corrugado e roletado, pinturas em vermelho 

e preto, formas abertas e rasas com ombros e carenas, formas fechadas e abertas 
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mais profundas, com bordas extrovertidas. Tais atributos caracterizam, de forma 

geral, os conjuntos da fase Itacaiunas. 

 

O que chama a atenção, dentre essas coleções, é a pouca ocorrência de padrões 

incisos, aspecto esse possivelmente relacionado à pouca amostragem dos sítios. O 

mesmo não ocorre na coleção do sítio Mutuca, onde se observam variações e 

frequência dessa técnica e padrão decorativo.   

 

Em 1987, Simões e Araújo Costa publicam artigo sintetizando os resultados das 

pesquisas realizadas na região do baixo Tocantins, em meados da década de 1970 - 

mais especificamente em 1976, por meio do PRONAPABA e, em 1977 e 1978, por 

meio dos salvamentos arqueológicos na área impactada pela construção da represa 

de Tucuruí, ambos os projetos realizados em parceria com o MPEG. Nesse artigo 

síntese, Simões e Araújo Costa (1987) criam a "Tradição Itacaiunas", agrupando 

todas as fases regionais (Tauá, Tauari, Tucuruí, Carapanã, Itacaiunas, Pacajá) 

nessa tradição (p.15).   

 

Para isso, os autores (op. cit.) argumentaram, na época, que os atributos formais 

que constituem os conjuntos cerâmicos dos sítios arqueológicos estudados na 

região dos interflúvios Xingu-Tocantins estariam associados tanto à tradição 

Tupiguarani quanto à tradição Inciso Ponteado (SIMÕES e ARAÚJO COSTA 1987, 

p.15), não havendo "condições de estabelecer qual seria a maior influência 

encontrada nos artefatos cerâmicos, se é do estilo Tupiguarani ou das tradições 

amazônicas [nesse caso representada pela tradição Inciso Ponteado]" (ALMEIDA 

2008a, p.4). Nesses termos, Simões e Araújo Costa (1987) sugerem, em poucas 

palavras, que a região dos interflúvios Xingu-Tocantins teria funcionado como um 

"centro aculturativo ou de miscigenação de influências e/ou técnicas ceramistas de 

leste, sul e oeste do Brasil" (p.15).     

 

Como mencionado no capítulo 1, Araújo Costa (1983) já apontava a dificuldade em 

associar os artefatos cerâmicos dos sítios arqueológicos do baixo Tocantins à 

"tradição Tupiguarani da costa". Por outro lado, a criação de uma "tradição regional" 

só acomodou a problemática posta, sem evoluir a questão.  
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Almeida (2008a), ao rever as fases Tauá, Tauarí e Tucuruí identificadas ao longo do 

baixo Tocantins, ressalta a heterogeneidade que caracteriza as coleções e sítios 

associados a essas fases. Por outro lado, segundo Almeida (op.cit.), apesar das 

diferenças, os conjuntos associados a essas fases seriam "talvez o que mais se 

assemelha entre as cerâmicas do sudeste paraense" (p.199), levando-o a 

caracterizá-los como parte de um mesmo complexo cultural relacionado às 

ocupações dos povos Tupi da Amazônia Oriental.  

 

No que se refere à fase Itacaiunas, temos dois aspectos principais a observar. 

Primeiramente, trata-se da relação espaço-temporal entre os conjuntos materiais e 

sítios relacionados a essa fase e contextos onde se verificam ocupações Tupi e 

"não-Tupi". Em segundo lugar, a fase Itacaiunas é constituída por traços estilísticos 

que são elementares à cerâmica associada aos povos Tupi, onde se destacam as 

formas com escalonamento de ombros, contornos com inflexões, presença de 

ombros e carenas, bases planas, variabilidade de decorações plásticas, pinturas e 

motivos pintados na face interna das vasilhas rasas e abertas, e, como assinalado 

por Almeida (2008a), entre as fases arqueológicas do baixo Tocantins, amplo 

emprego de incisões e motivos incisos na face externa das vasilhas.  

 

Outros traços estilísticos mais discretos, como vasilhas com bordas que se 

assemelham a flanges labiais, a forma como se apresentam determinados motivos 

incisos (e.g. incisões triangulares em forma de "espinha de peixe"), modelados 

antropomorfos e zoomorfos aplicados ou não às vasilhas (nesse último caso, como 

um artefato independente), também fazem parte dos conjuntos da fase Itacaiunas 

(PRANCHA 26). Alguns desses traços estilísticos remetem à reprodução de alguns 

elementos formais comuns à "cerâmica antiga". 

 



COLEÇÃO CERÂMICA DO SÍTIO MUTUCA: 
CONJUNTOS COM ATRIBUIÇÕES TUPI.

MODELADOS
Imagem: Lorena Garcia e Val Moraes

Dissertação de mestrado

Aluna: Lorena Garcia
Orientadora: Prof.ª Dra. Fabíola Andréa Silva
Programa de Pós-Graduação em Arqueologia - Museu de Arqueologia e Etnologia/USP

ARQUEOLOGIA NA REGIÃO DOS INTERFLÚVIOS TOCANTINS - XINGU:  A 
OCUPAÇÃO TUPI NO CATETÉ

PROJETO ARQUEOLOGIA PREVENTIVA 
NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA MINERAÇÃO 

ONÇA PUMA/VALE, SUDESTE DO PARÁ.

Diagramação: Rafael Machado Data: Junho/2010

Peça - 13254 antropomorfo com a face voltada para face interna do vasilhame Peça - 13258 zoomorfo modelado

Peça - 2669 possível tembetá de cerâmica
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Fig 86: Sítio Mutuca (OP3): Projeção de vasilha cerâmica com base na peça 9141.  
Forma escalonada / desenho Erê Oliveira  

 

A variabilidade formal da coleção cerâmica do sítio Mutuca, associada às ocupações 

mais recentes, sem dúvida o aproxima da fase Itacaiunas, em que atributos 

relacionados às características da pasta, ao acabamento de superfície e à 

morfologia dos recipientes cerâmicos estão interligados a uma mesma identidade 

cultural, o que configurou o prevalecimento das populações Tupi na região do 

Cateté. 
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Fig. 87: Sítio Mutuca (OP3): Projeção de vasilha cerâmica com base na peça 13982, 13983, 13980  
Forma com carena/ desenho Erê Oliveira  

 

Além da fase Itacaiunas, a consulta às coleções museológicas esteve pautada na 

observação dos conjuntos classificados na fase Carapanã. Essa fase, tal como 

classificada por Simões et al (1973), além de todos os atributos formais que 

classificam a fase Itacaiunas, apresenta também modelados zoomorfos, bordas 

acanaladas e decorações incisas, sendo estes os principais atributos que 

diferenciaram a fase Carapanã da fase Itacaiunas, ambas vinculadas à tradição 

Tupiguarani.  

 

A classificação da fase Carapanã 

 

A fase Carapanã é resultado do estudo da coleção do sítio Mangueiras (PA-RF-1), 

localizado às margens do igarapé Carapanã, na bacia do Rio Fresco, afluente da 

margem direita do médio Xingu. Esse sítio foi registrado em 1969 por Guilherme 

Galeão da Silva e José Maria Santana dos Santos, os quais faziam parte da equipe 

de geologia do IDESP - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará. 

Silva e Santos realizaram uma coleta de superfície e um corte experimental para o 

registro da profundidade do pacote arqueológico do sítio.  A coleção foi entregue ao 
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Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG para guarda e tombamento (SIMÕES et al, 

1973). 

 

O sítio Mangueiras e a fase Carapanã 

 

Simões et al (1973) descrevem que, segundo a equipe de geologia do IDESP, o sítio 

Mangueiras (PA-RF-1) possuiria, a priori, uma extensão de 20.000m², terra-preta e 

1,20m de profundidade.  

 

Entre os artefatos líticos do sítio Mangueiras, destacam a presença de plaquetas de 

andesito, lascas de andesito, lâminas de machado, adorno (conta de plagioclásio), 

lascas de sílex. Já a cerâmica apresentou as seguintes características tecnológicas; 

pasta com areia grossa, grãos minerais de quartzo, hematita, lamínulas de mica e 

um fragmento com caraipé na pasta. O tratamento de superfície foi descrito como 

simples e decorado, este último associado à presença de corrugados, roletados, 

incisões, escovado e tratamentos crômicos, destacando-se o uso do engobo 

vermelho. Além desses, a coleção do sítio Mangueiras apresentou figuras zoomorfas 

modeladas com desenhos geométricos incisos aplicados próximos à borda, e 

caneluras profundas abaixo e paralelas à borda das vasilhas (SIMÕES et al, 1973, 

p.121).  

 

Simões et al (1973) compararam os conjuntos coletados em superfície e aqueles 

provenientes do corte estratigráfico. A partir disso, notam diferenças na frequência 

estratigráfica de determinados elementos decorativos e morfológicos (por ex.: a 

decoração plástica seria mais recorrente entre os conjuntos de superfície, ao 

contrário da decoração pintada, mais recorrente entre os conjuntos coletados em 

profundidade). Quanto a isso assinalam: 

 

Se as diferenças observadas representam de fato tendências de mudança 
nos tipos e formas da cerâmica, não dispomos no momento de elementos 
concretos para afirmar, levando-se em consideração o valor numérico da 
amostragem e a falta de escavações estratigráficas. Consequentemente, 
até que sejam realizados cortes-estratigráficos no sítio e/ou em outros da 
área do rio Fresco, as características da fase carapanã aqui descritas 
devem ser consideradas como representando apenas um ponto no tempo 
da duração da fase (Simões et al, 1973, p.130). 
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Como mencionado no capítulo 2, Simões et al (1973), ao compararem os conjuntos 

que resultaram na classificação da fase Carapanã com outras coleções provenientes 

de regiões do alto e médio Xingu, concluíram que se tratava de conjuntos distintos, 

não havendo, a princípio, uma relação estilística entre os mesmos.   

 

Ao consultar as coleções, pudemos observar que os conjuntos da fase Carapanã 

seriam correlatos aos conjuntos do sítio Mutuca e Ourilândia 2. Entretanto, como 

vimos, existem diferenças contextuais entre esses sítios, cujo principal aspecto a ser 

ressaltado, no momento, refere-se à evidência de registros materiais estilisticamente 

distintos que, nesses termos, fazem do sítio Mutuca um palimpsesto arqueológico.   

Já o sítio Ourilândia 2 é composto por uma coleção cerâmica relacionada a um 

mesmo estilo tecnológico, que, por sua vez, é correlato à "cerâmica antiga" presente 

no sítio Mutuca. O estudo desses sítios, e principalmente das coleções cerâmicas a 

eles pertencentes, permite-nos indicar que as coleções que deram origem à 

classificação da fase Carapanã (médio Xingu-Araguaia) provavelmente possuem 

realidade contextual semelhante à do sítio Mutuca, onde se evidenciam conjuntos 

associados a ocupações culturalmente distintas.  

 

Quadro 38: Correspondência Formal entre os conjuntos do sítio Ourilândia 2 e fases             
Itacaiunas, Carapanã e sítio Mutuca  

 
Morfologia das 

vasilhas do sítio 
Ourilândia 2 

Correspondência Formal entre os conjuntos do sítio Ourilândia 2 e fases 
Itacaiunas, Carapanã e sítio Mutuca 

Sítio Mutuca Fase 
Itacaiúnas 

Fase Carapanã Fonte 

Forma 1A Forma 1A    
Forma 2A   Forma 3 Simões et al; 1973 
Forma 3A Forma 3A  Forma 22 Coleção Pe. Candela,1966 
Forma 4A Forma 4A  Forma 3 Simões et al; 1973 
Forma 5A   Forma 1 Coleção Silva e Santos, 

1969 
Forma 6A   Forma 8 Coleção Pe. Candela, 

1966 
Forma 7A Forma 7A    
Forma 1B Forma 1B  Forma 1 Simões et al; 1973 
Forma 1C     
Forma 2C     
Forma 3C Forma 3C    
Forma 4C Forma 4C    
Forma 5C Forma 5C    
Forma 1D Forma 1D    
Forma 2D Forma 2D    
Forma 3D   1. Forma 7 e 9/  

2. Forma 13 e 11 
1. Simões et al, 1973; 
2.Coleção Silva e Santos, 
1969 

Forma 1E     
Forma 2E     
Forma 3E     
Forma 2F     
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No quadro acima, é possível observar a correspondência morfológica entre os 

conjuntos do sítio Ourilândia 2 e das coleções do acervo do MPEG e sítio Mutuca.  

 

O primeiro aspecto a ser notado refere-se à falta de correspondência entre as 

formas das coleções da fase Itacaiunas e coleção do sítio Ourilândia 2. Já as formas 

3A, 4A, 1B do sítio Ourilândia 2 ocorrem em todos os outros conjuntos e pertencem 

às categorias de vasilhas de contorno simples, o que dificulta qualquer inferência 

sobre a aproximação formal entre essas coleções. Por outro lado, as formas com 

flange (4C, 5C, 1D) que possuem maior visibilidade na coleção do sítio Ourilândia 2 

também são observadas no sítio Mutuca. Já as formas com "bordas acanaladas", 

para usar uma designação dada por Simões et al (1973), são comuns no sítio 

Ourilândia 2 (Forma 3D) e estão presentes na coleção do sítio Mangueiras da fase 

Carapanã (Coleção Galeão da Silva e José Maria dos Santos).  

 

Do ponto de vista das escolhas do processo produtivo, as características da pasta 

cerâmica não foram um elemento tecnológico diferenciador entre as coleções, e 

casos como esse se tornariam motivo para vários debates sobre a metodologia 

aplicada para classificação das fases no âmbito das pesquisas realizadas pelo 

PRONAPA (DIAS, 2007; MONTICELLI, 2007; SILVA, 2007; SCHAAN, 2007). É 

comum a todas as coleções estudadas uma pasta cerâmica rica em grãos minerais 

de maneira geral. Por outro lado, o preparo da pasta produtiva com a seleção ou uso 

de argila com grãos minerais de feldspato é notado como um critério das escolhas 

levadas a cabo na produção da "cerâmica antiga", além da ocorrência pontual de 

caraipé, este último registrado também na cerâmica da fase Carapanã. Outros 

correlatos entre a "cerâmica antiga" e a fase Carapanã remetem às técnicas de 

acabamento de superfície, onde se destacam as incisões e a reprodução dos 

modelados zoomorfos (e.g. morcegos).  

 

Não foi possível obter muitos resultados na comparação entre essas coleções. A 

ausência de datações e procedência das coleções que compõem a fase Carapanã 

(provenientes de coletas assistemáticas), só nos permite confirmar que se trata de 

conjuntos estilisticamente similares à "cerâmica antiga" das coleções dos sítios 

Mutuca e Ourilândia 2. Essas similaridades, recorrentemente assinaladas ao longo 
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do presente trabalho, pautam-se na associação entre a forma, tratamentos de 

superfície, características da pasta de produção da cerâmica, além da relação de 

proximidade geográfica que insere todas essas coleções dentro de um mesmo 

contexto arqueológico regional.     

 

O que ficou mais evidente a partir da revisão das coleções da fase Carapanã, e após 

o estudo dos sítios Mutuca e Ourilândia 2, é que os traços tecnológicos que 

diferenciaram as fases Carapanã e Itacaiunas provavelmente estão associados a 

sítios com estratos culturais distintos e diversificados, como observado no sítio 

Mutuca. Em todo caso, a comparação entre as coleções permite-nos indicar que: a 

fase Carapanã não é uma variação espaço-temporal da "tradição Tupiguarani". 

 

Nesse sentido propomos que haja uma reformulação da fase Carapanã. Os registros 

materiais associados a essa fase, assim como a "cerâmica antiga" dos sítios 

Ourilândia 2 e Mutuca representam, no contexto de ocupação regional, uma 

variação temporal e estilistica da tradição Borda Incisa/Barrancoide, tal como 

indicado em outros capítulos dessa dissertação.  Nesse âmbito, compreende-se que 

a "cerâmica antiga" está associada à fase Carapanã, abrangendo as áreas drenadas 

pelas bacias dos rios Itacaiunas, médio Xingu e baixo Araguaia. 

 

        Quadro 39: Datações dos sítios arqueológicos da bacia hidrográfica Itacaiúnas 
 

Sítios 
arqueológicos 

Datas Método Fonte Atribuições 
estilísticas 

Referência 
Hidrográfica 

Bitoca 1 220 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Estrada 260 AP TL Pereira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 1 330 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 1 370 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 400 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 1 450 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Aldeia Xikrin 450 AP TL Silva et al. 2007 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 1 460 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

P-32 460 AP TL Silveira et al, 2008 não-Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 480 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 1 500 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 1 510 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Sequeirinho 520 AP TL Pereira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas

Domingos 530 AP TL Pereira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas

Bitoca 1 540 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Estrada 540 AP TL Pereira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 550 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 



228 
 

4 alfa 570 AP TL Silveira et al, 2008; Barbosa 
et al, 2009 (com. verbal) 

não-Tupi Itacaiúnas 

4 Alfa 590 AP TL Silveira et al, 2008 não-Tupi Itacaiúnas 

PA-AT-244 590 AP TL Pereira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Sequeirinho 670 AP TL Pereira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 705 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

PA-AT-244 710 AP TL Pereira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

NV-XVII 720 AP C14 Scientia Consultoria Tupi Itacaiúnas 

NV-XIV 750 AP C14 Scientia Consultoria Tupi Itacaiúnas 

Onça Puma 5 760 AP C14 Scientia Consultoria Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 1 800 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

NV-XVII 920 AP C14 Scientia Consultoria Tupi Itacaiúnas 

NV-XIV 930 AP C14 Scientia Consultoria Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 1 950 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

PA-BA-11 950 AP TL Simões e Araújo Costa, 
1987 

Tupi Itacaiúnas 

Onça Puma 3 1030 AP C14 Scientia Consultoria Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 1060 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 1125 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 1150 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Onça Puma 4 1190 AP C14 Scientia Consultoria  Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 1210 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 1244 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 1280 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Domingos 1300 AP TL Pereira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 1335 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

4 alfa 1360 AP TL Silveira et al, 2008; Barbosa 
et al, 2009 (com. verbal) 

não-Tupi Itacaiúnas 

PA-AT-292 4 
Alfa 

1380 AP TL Silveira et al, 2008 Não-Tupi Itacaiúnas 

PA-AT-247: 
Domingos 

1400 AP C14 Pereira, 2009, com.verbal Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 1445 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 2 1500 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

P32 1570 AP TL Silveira et al, 2008 não-Tupi Itacaiúnas 

Bitoca 1 1594 AP TL Silveira et al, 2008 Tupi Itacaiúnas 

Sítios Aldeia 
Xikrin? 

1670 AP C14 Simões, 1986; Pereira et al 
2008 

Tupi Itacaiúnas 

Ourilândia 2  1760 AP C14 Scientia Consultoria TBI/Barrancóide Itacaiúnas 

4 alfa 2450 AP TL Silveira et al, 2008 não-Tupi Itacaiúnas 

Ourilândia 2  3010 AP C14 Scientia Consultoria TBI/Barrancóide Itacaiúnas 

     

Simões et al (1973) reconheceram que poderia haver diferenças temporais na 

coleção do sítio Mangueiras, e que essas diferenças deveriam ser verificadas em 

pesquisas futuras. Contudo, seguindo os moldes da classificação seriada da época e 

considerando a frequência dos atributos associados à cerâmica da tradição 

Tupiguarani, os autores (op. cit.) apontam apenas a possibilidade de os atributos de 

"padrão estranho" estarem vinculados à tradição Inciso Ponteado.     
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Podemos assinalar que as considerações feitas por Simões e Araújo Costa (1987) 

sobre a "influência" da tradição Inciso-Ponteado nos conjuntos da fase Carapanã 

estaria, na época, pautada principalmente nas estimativas cronologicas para os 

sítios da região do baixo Tocantins, que teriam como referência as datas já obtidas 

para os sítios das fases Tauá, Tauarí e Tucuruí. Essas datas situariam esses sítios 

por volta de 1000 A.D e 1500 A.D, periodo que se observaria o desenvolvimento de 

vários complexos vinculados a tradição Inciso-Ponteado em outras partes da bacia 

Amazônica, onde Santarém (baixo Amazonas) seria considerado o mais elaborado 

dos estilos relacionados à referida tradição (MEGGERS; EVANS, 1961; LATHRAP 

1970; GOMES 2002).    

 

 

Fig. 88: Sítio Mutuca (OP3): Projeção de vasilha cerâmica com base na peça 6858  
Forma com flange associada à fase Carapanã, segundo a proposta de reformulação dessa fase 

regional carena/ desenho Erê Oliveira  
 

Aqui esbarramos na relação entre as tradições Borda Incisa/Inciso-Ponteado 

(MEGGERS; EVANS 1961) e tradições Barrancóide/Arauquinóide (ROOSEVELT 

1980; BROCHADO; LATHRAP, 1982; GOMES 2002), associadas ao 

estabelecimento das populações Aruak (tradição Borda Incisa/Barrancoide) e Caribe 

(tradição Inciso-Ponteado/Arauquinóide) em diferentes regiões amazônicas. 

 

Para Heckenberger (2001, p.46) os conjuntos cerâmicos da fase Ipavu mais antiga 

(800 d.C), associada à ocupação de aldeias circulares, mostrariam similaridades 

com complexos amazônicos, tradições Borda Incisa/Inciso Ponteado, incluindo 

traços decorativos de ambas: decorações incisas e ponteadas na borda dos 

vasilhames, modelados zoomorfos adornando as bordas, vasilhames de forma 
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antropomorfa e decorações figurativas, bordas extrovertidas com pintura vermelha 

nos lábios, uso do cauixí e cariapé na pasta.  

 

  

Fig 89: Exemplares da cerâmica do Alto Xingu, in: Simões, 1966.  

 

Apesar de Simões et al (1973) afirmarem que não haveria uma aproximação 

estilística entre os conjuntos das fases Ipavu e Carapanã, os dados da análise 

cerâmica dos sítios estudados por Simões (1966) no alto Xingu e curso inferior do 

Rio Culuene demonstram que há similaridades e correlatos entre esses conjuntos 

cerâmicos. Essas similaridades estão relacionadas à morfologia e acabamentos de 

superfície comuns aos dois conjuntos artefatuais (fase Carapanã e fase Ipavu). As 

características da pasta, porém, variam entre os dois conjuntos, ou seja, enquanto 

na fase Ipavu a cerâmica é composta por temperantes orgânicos como cauixi e 

caraipé, na fase Carapanã a cerâmica apresenta pasta rica em grãos minerais, com 

abundância de grãos de feldspato e rara ocorrência de caraipé. A forma como o 

caraipé se apresenta na cerâmica da fase Carapanã parece sugerir o inicio de uma 

mudança tecnológica, que deverá ser mais bem compreendida a partir de pesquisas 

posteriores. Além disso, a própria relação entre a fase Carapanã, enquanto uma 

variação da tradição Borda Incisa/Barrancoide, e a fase Ipavu torna-se um tema de 

pesquisa a ser explorado futuramente. 
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Conclusão 
 

 

Fig. 90: Representação gráfica da cronologia de ocupação indígena na região do rio Cateté 
 

Quando Brochado (1984) se propôs a entender os processos de continuidade e 

transformações culturais que estariam materializados nos conjuntos cerâmicos das 

populações Tupi, deu início a uma extensa agenda de debates com perguntas e 

respostas que estão delineando, ainda hoje, diferentes propostas de pesquisa 

comprometidas com uma noção de "arqueologia como história indígena" onde os 

registros materiais são reconhecidos como parte da história dos povos Tupi.      

 

A partir da proposta defendida por Brochado (1984), fica entendido que, ao nos 

depararmos com registros da ocupação Tupi na Amazônia, estamos lidando com 

contextos relacionados a dois processos fundamentais da história de longa duração 

dessas populações: origem e expansão. Uma das questões que gira em torno dessa 

proposta é: como se configurariam os processos de “enxameamento/colonização” 

como colocado por Brochado (1989), ou “expansão”, como colocado por Noelli 

(1996), se olhados em microescala ou a partir dos sistemas regionais identificados 

na Amazônia? 

Dentro dessa proposta e segundo as proposições recentes da linguística histórica, a 

região dos interflúvios Xingu-Araguaia-Tocantins enquadra-se como área de 

expansão dos grupos da família linguística Tupi-Guarani (RODRIGUES, 1985; 

BROCHADO, 1989; URBAN, 1996). Junto a isso, as informações históricas 

ressaltam o domínio territorial das populações Tupinambá (D´EVREAUX 1613-14, 

2002), e outros registros históricos e etnográficos remontam à existência de 

populações diversas (Arara - Karib, Kaiapó setentrional – Jê; Juruna – Juruna/Tupi; 

Aruã43 – Aruak); além dos grupos da família linguística Tupi-Guarani (Tapirapé, 

                                                 
43Língua extinta 
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Parakanã, Asurini e Araweté) com precedência histórica na região (desde pelo 

menos o século XVII) (NIMUENDAJÚ, 1948; VIVEIROS DE CASTRO, 1986).  

 

Considerando a problemática posta, a análise das coleções arqueológicas dos sítios 

Mutuca e Ourilândia 2 integram uma primeira fase de pesquisas sistemáticas sobre 

o contexto arqueológico da região do Cateté. Esse contexto foi ampliado com a 

revisão das coleções que deram origem às fases Itacaiunas e Carapanã, 

provenientes de áreas próximas aos afluentes do rio Xingu, baixo Araguaia, além 

daquelas coletadas ao longo do Rio Itacaiunas e na T.I. Xikrin do Cateté.  

 

Para o estudo dos sítios e das coleções do acervo museológico, tivemos como 

objetivo o mapeamento das propriedades formais da cerâmica a partir das questões 

inerentes à sua variabilidade formal. Essa abordagem buscou atender a algumas 

perguntas iniciais dentro de um contexto arqueológico pouco conhecido até o 

momento, como, por exemplo: quais os atributos estilísticos que caracterizavam as 

coleções cerâmicas estudadas? Qual o significado dessa cerâmica para o contexto 

pré-colonial de ocupação indígena regional? E, por último, qual a representatividade 

das fases arqueológicas que abrangem a região do Cateté, frente ao estudo dos 

sítios Mutuca e Ourilândia 2? Essas perguntas deram origem à presente 

dissertação. 

 

Tais questões estiveram permeadas por um mosaico arqueológico que começou a 

se configurar entre as décadas de 1960 e 1970, a partir do reconhecimento de 

remanescentes materiais vinculados à conhecida "Tradição Tupiguarani", cujas 

fases arqueológicas apresentariam, umas mais do que outras, características típicas 

da Tradição Inciso Ponteado (e.g. fase Carapanã e Tauá), o que na época 

representou uma novidade para a arqueologia amazônica.  

 

Parte das pesquisas arqueológicas iniciais foram revistas recentemente por Almeida 

(2008a), a partir do estudo de sítios ao longo do baixo Tocantins. Como resultado, 

Almeida (op.cit.) corrobora os dados da linguística e dos modelos arqueológicos 

sobre a expansão dos povos Tupi na Amazônia que indicam a parte sul da bacia do 

Rio Amazonas como rota de expansão, orientada no sentido oeste-leste. Pautando-
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se nessa hipótese e nos dados arqueológicos disponíveis para a região dos 

interflúvios Xingu-Tocantins, Almeida (2008a), sugere a região do Rio Itacaiunas 

como o local onde se estabeleceram as primeiras aldeias das populações falantes 

do tronco Tupi. A esse respeito, ainda que a cronologia de ocupação do sítio Mutuca 

tenha inicio a partir de 700 d.C, pode-se dizer que, para a região do rio Itacaiunas e 

entorno da Serra dos Carajás, as datações associadas às ocupações pré-coloniais 

dos povos Tupi ainda são mais recuadas (ca. 200 d.C) em relação à cronologia 

existente para os sítios localizados às margens do baixo-médio Rio Tocantins (ca. 

700 d.C).   

 

Diferentemente da hipótese de Almeida (2009), que sugere estarem esses registros 

de ocupação Tupi vinculados à expansão Tupinambá, entendemos que a 

diversidade material e estilística da cerâmica não seria associada apenas às 

diferentes temporalidades da expansão Tupinambá na Amazônia Oriental, mas 

também à presença e permanência de outros grupos da família linguística Tupi-

Guarani nas áreas compreendidas como interflúvios Xingu-Araguaia-Tocantins. 

Dentro do modelo proposto por Brochado (1984, 1989), a região dos interflúvios 

Xingu-Araguaia-Tocantins é compreendida como rota de expansão Tupinambá, que 

teriam como ponto de partida a região do baixo Amazonas. Entretanto, apesar da 

Amazônia ser o ponto nevrálgico no modelo de expansão das populações Tupi 

formulado por Brochado (1984), esse autor teve como referência o estabelecimento 

dessas populações fora das regiões amazônicas, até porque quase nada se sabia 

sobre a arqueologia Tupi na Amazônia na época, e só recentemente esse quadro de 

pesquisa começou a mudar.  

Mesmo com a ausência de dados arqueológicos, Brochado (1989) utiliza-se dos 

dados da linguística para ressaltar que, além de as protolínguas Tupinambá e 

Guarani terem, supostamente, derivações diferentes, as línguas Tupinambá/Kokáma 

apresentariam características ausentes para outras línguas da família Tupi-Guarani 

localizadas nas regiões ao sul do Rio Amazonas, Madeira-Tapajós, Tocantins-

Araguaia e Xingu (RODRIGUES, 1985 apud BROCHADO, 1989, p.68; NOELLI, 

2008, p.662). Obviamente existem processos históricos envolvidos nas relações de 

proximidade e diferenças linguísticas dessas populações e a própria relação entre as 
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línguas Kokáma e Tupinambá já foi revista (CABRAL 2011).  Entretanto o aspecto 

que gostaríamos de enfatizar é que, tanto do ponto de vista da linguística quanto da 

"heterogeneidade" observada na cultura material (leia-se cerâmica), na Amazônia 

Oriental, não é possível afirmar que estamos lidando apenas com uma arqueologia 

Tupinambá. Talvez o que seja possível inferir, no momento, é que parte do contexto 

arqueológico observado (aqui incluímos mais especificamente a fase Itacaiunas) 

refira-se ao estabelecimento das populações da família linguística Tupi-Guarani na 

região dos interflúvios Xingu-Tocantins. Entendemos a crítica feita por Brochado aos 

linguistas sobre a adoção do termo Tupi-Guarani, mas o que os registros históricos, 

arqueológicos e etnográficos regionais parecem indicar é que "nesse canto" da 

Amazônia estamos lidando com processos de transformação cultural que podem ser 

resultado de sistemas culturais diferenciados, o que justificaria o prevalecimento das 

populações Juruna no baixo Xingu, por exemplo.  Não se pode descartar, no 

entanto, a possibilidade que, com o avanço das pesquisas, nós consigamos não 

apenas delimitar melhor o universo cultural de nossas interpretações como também 

vir a falar em uma arqueologia Tupi-Guarani, ou seja, uma arqueologia da história de 

longa duração dos povos falantes de línguas da família linguística Tupi-Guarani na 

Amazônia Oriental. 

 

Do ponto de vista histórico, Viveiros de Castro (1986) assume como problemática a 

descendência dos Tupi-Guarani atuais de uma tribo Tupinambá, principalmente 

devido ao fato de que essas populações foram identificadas contemporaneamente 

com  outras sociedades como os Pacajá e os Tenetehara no século XVII (WAGLEY 

e GALVÃO, apud VIVEIROS DE CASTRO 1986, p.139). Por outro lado, esse mesmo 

autor (op.cit.) em sua obra etnográfica sobre os Araweté faz referências a práticas 

culturais vigentes nessa sociedade que seriam comuns também às populações 

Tupinambá registradas historicamente. O que isso representaria do ponto de vista 

arqueológico no contexto regional? Acreditamos que questões como essa devam ser 

amadurecidas pelas pesquisas arqueológicas locais que busquem responder qual a 

relação entre os povos Tupinambá e as outras populações indígenas falantes do 

tronco Tupi que vêm ocupando a Amazônia Oriental desde o período pré-colonial. 

Mas antes é preciso construir uma arqueologia Tupinambá para a Amazônia, 

começando por verificar a sobreposição entre os dados históricos disponíveis (e.g. 
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delta do Rio Amazonas, desembocaduras dos rios Pará, Tocantins e Xingu, Ilhas do 

Maranhão) e os registros arqueológicos. Embora o sítio arqueológico estudado por 

Almeida (2008a), no baixo Tocantins, possa representar o inicio de uma arqueologia 

Tupinambá na região, outros dados devem ser somados a esse contexto.     

 

Outra questão ressaltada nesta dissertação remete à relação entre os sítios 

arqueológicos de ocupação Tupi e "não-Tupi". Nesse caso, as primeiras pesquisas 

apontam uma influência mútua entre os portadores da Tradição Tupiguarani e da 

Tradição Inciso Ponteado. Nesse âmbito, o presente estudo corrobora a existência 

de sítios arqueológicos associados a populações que estariam na região dos 

interflúvios imediatamente antes da chegada dos primeiros povos falantes do tronco 

Tupi. Nesse sentido, retomando a proposta de expansão das populações Aruak 

formulada por Lathrap (1970) e posteriormente aprofundada por Heckenberger 

(1996), no contexto de ocupação dessas populações em ambiente de terra-firme, 

fica proposto que a "cerâmica antiga" que compõe as coleções cerâmicas dos sítios 

Ourilândia 2 e Mutuca está associada à fase Carapanã, a qual entendemos se tratar 

de uma variação das tradições Borda Incisa/Barrancoide no contexto regional, 

abrangendo as áreas drenadas pelas bacias dos rios Itacaiunas, médio Xingu e 

baixo Araguaia. 

 

Nesse sentido, para a fase Carapanã propõe-se uma reformulação, em que essa 

fase passa a ser uma variação espaço-temporal das tradições Borda 

Incisa/Barrancoide, identificada localmente no sítio Ourilândia 2 e nos registros de 

ocupação mais antiga no sítio Mutuca. 

 

No sítio Mutuca registram-se conjuntos materiais associados aos povos falantes do 

tronco Tupi (relacionado à fase Itacaiunas no contexto regional), cujos registros 

estão relacionados espacialmente e estratigraficamente às manchas de terra preta 

arqueológica. A segunda ocupação (possivelmente mais antiga) é identificada 

estratigraficamente na TPA e abaixo das camadas de TPA, bem como nas áreas 

com ausência de terra preta. A cerâmica relacionada à segunda ocupação 

apresentou atribuições estilísticas comuns aos conjuntos das tradições Borda 

Incisa/Barrancoide, amplamente associadas à expansão das populações Aruak. 
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A cerâmica relacionada à ocupação Tupi no sítio Mutuca apresenta similaridades 

com os conjuntos da fase Itacaiunas e pode ser contextualizada regionalmente 

dentro dessa fase.  

 

De maneira geral, os sítios Tupi localizados na região dos interflúvios Xingu-

Tocantins,- seja ao longo das margens dos rios Tocantins e Itacaiunas (onde houve 

mais pesquisas arqueológicas até o momento), seja junto aos pequenos tributários 

dessas grandes bacias -  possuem datações contemporâneas. Nesses termos, por 

volta de 700 d.C, por exemplo, haveria ocupações sincrônicas de várias áreas no 

entorno dos rios Tocantins e Itacaiunas. A forma como essas áreas estariam 

conectadas, no entanto, ainda está por ser discutida.  

 

Pautando-se em estudos etnográficos e nos modelos arqueológicos sobre a 

expansão das populações Tupi, Almeida (2008a) sugere que a dinâmica de 

ocupação dessas áreas dar-se-ia a partir da ocupação diversificada dos espaços 

(aldeias e acampamentos) onde as aldeias seriam formadas por grupos com pouca 

contingência populacional (sítios não muito extensos), que manteriam padrão 

sazonal de mobilidade territorial (sítios com reocupações sucessivas) (ALMEIDA, 

2008a, p.268). Para Almeida, a distribuição territorial dos sítios, a partir da relação 

entre localização (junto à margem dos grandes rios ou pequenos tributários) e a 

extensão das aldeias (maiores junto à margem dos grandes rios e menores 

afastadas dos mesmos) não revelariam uma hierarquia entre eles, mas, sim, um 

todo interligado por ocupações sucessivas e expansão populacional constante 

(2008a, p.268).  

 

A partir da ideia de expansão defendida por Noelli, os deslocamentos Tupi seriam 

decorrentes de causas internas, o que pressupõe processos de longa duração 

relacionados, por exemplo, ao crescimento demográfico, razões sociopolíticas e 

manejo agroflorestal (1996, p.10-11). Na região dos interflúvios Xingu-Tocantins, as 

matas de babaçu seriam um dos indicativos de manejo ambiental relacionado ao 

estabelecimento das populações Tupi-Guarani, que há muito vem sendo pauta dos 

estudos da ecologia histórica (BALEÉ, 1989).     
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Mais recentemente, a pesquisa etnoarqueológica realizada por Silva e Stuchi (2010) 

sobre os processos históricos de expansão das populações Kaiabi, na bacia do Rio 

Teles Pires, ao sul da bacia Amazônica, também denota aspectos de continuidade 

histórica que corrobora a ideia de expansão enquanto um processo de longo prazo, 

que envolve incremento populacional, cisões por desentendimento entre os 

moradores da aldeia ou grupo doméstico, mudanças após a morte de pessoas na 

aldeia, além de conflitos com outros grupos.  

 

Além desses fatores, entre os Kaiabi, as novas ocupações (aldeias) resultam de um 

conhecimento prévio das áreas, o que implica a verificação das adversidades 

ambientais (e.g. disponibilidade de recursos naturais, existência de pragas, animais 

perigosos). Depois de escolhidos, os lugares passam por um processo de 

experimentação, a partir da implantação prévia de roças e vivência ocasional nos 

locais. Parte das novas ocupações, no caso Kaiabi, "trata-se de uma reocupação de 

locais que apresentam sinais de ocupação humana anterior" (SILVA e STUCHI 

2010).  

 
É preciso considerar que esses modelos etnográficos e etnoarqueológicos estão 

baseados em experiências contemporâneas, e que, evidentemente, trazem consigo 

rupturas e mudanças no padrão de mobilidade empregado pelas populações Tupi, 

ou seja, após séculos de epidemias e depopulação, possivelmente, houve redução 

no tempo de mobilidade, assim como mudaria, também, o tamanho dos 

assentamentos (NOELLI; SILVA 2011, com. pessoal). 

 
A perspectiva de uma expansão gradativa, no entanto, corrobora a compreensão do 

contexto arqueológico estudado e parece ser estrutural entre os povos Tupi. Apesar 

da pouca informação sobre a relação intrassítios na região do Itacaiunas e Cateté 

(SILVEIRA et al; ALMEIDA e GARCIA 2008), existem dois fatores principais que 

devem ser considerados. O primeiro refere-se ao processo de formação da terra-

preta, cuja distribuição, variação dos elementos químicos e datações demonstram 

que o sítio Mutuca é um espaço cujas ocupações pretéritas se deram 

gradativamente ao longo de mais de 500 anos. Trata-se de um sítio de dimensões 

menores (39.600m²) se comparado a outros sítios localizados no entorno da Serra 

de Carajás (acima de 100.000m²) (PEREIRA et al; SCIENTIA) e sua posição 
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geográfica o coloca como um sítio satélite em relação a outras áreas ocupadas que 

apresentam maior dimensão.  

 

O segundo aspecto refere-se à relação de proximidade geográfica e à cronologia 

disponível para o sítio Mutuca e Ourilândia 2, as quais demonstram que, por volta de 

190 d.C, a região do Cateté estava sendo ocupada por populações cujos traços 

estilísticos da cerâmica, como já dito, remetem aos povos Aruak. Nessa mesma 

época, registram-se os primeiros sítios associados às ocupações das populações 

falantes do tronco Tupi. Com o decorrer das pesquisas regionais, é possível que se 

verifique que a chegada e a expansão das populações Tupi suplantaram os 

sistemas regionais que ali já existiam, cujas mudanças serão visíveis através das 

rupturas observadas nos padrões do registro arqueológico, onde os sítios vinculados 

à fase Carapanã deixam de existir na região do Cateté, por volta de 700 d.C. Esse 

processo, possivelmente, está relacionado às primeiras ocupações dos ancestrais 

dos povos Aruak do sul da Amazônia, que, por volta de 800 d.C, começam a se 

estabelecer na região do Alto Xingu.  
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ANEXO 1 

  

Dados de registro das bacias 
de polimento:  

Sítio Onça Puma 09 
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DADOS DE REGISTRO DAS BACIAS DE POLIMENTO: SÍTIO ONÇA PUMA 9 
 
 
Registro dos Polidores Fixos 

Conjunto 1 - UTM 22M 0493554/9278375 

Nº. de bacias de polimento: 9 

Morfologia: pe quenos c írculos c om pr ofundidade m aior no c entro, s ulcos e m f orma el íptica ( mais 
alongados e estreitos)  

Orientação: orientados para norte  

Dimensões:

Matacão: 2,55m sentido norte-sul/1,80m sentido leste-oeste 

  

Legenda: Ø- diâmetro/ P- profundidade/ L- largura/ C- comprimento   

Polidor Ø  P(cm) L(cm) C(cm) Gesto do polimento 
1 10 1,5   Estrias d e o rientação circular c om 

movimentos da esquerda para direita 
2 16,5 2,5   Estrias d e o rientação circular c om 

movimentos da esquerda para direita 
3 8 0,9   Estrias d e o rientação circular c om 

movimentos da esquerda para direita 
4 10 9   Estrias d e o rientação circular c om 

movimentos da esquerda para direita 
5 
 

 1,3 15(máx.) 
8,5(mín.) 

9 Estria em l inhas c ontinua com ge stos e m 
movimento de vai-vem (↑↓) 

6 6 0,4   Estria em l inhas c ontinua com ge stos e m 
movimento de  v ai-vem (↑↓) e s obreposição 
de estrias circulares  

7   18(máx.) 
10 (min) 

35 Estrias em linhas retas com gestos em 
movimento de vai-vem (↑↓) 

8 16 2,4   Estrias d e o rientação circular c om 
movimentos da esquerda para direita 

9 21 2,2   Estrias d e o rientação circular c om 
movimentos da esquerda para direita 

Fotos:  
 

 
     * fotos: Lorena Garcia 
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Conjunto 2 - UTM 22M 0493592/9278342 
 
Nº. de bacias de polimento: 4 

Morfologia: pequenos círculos rasos 

Orientação: orientados para norte  

Legenda: Ø- diâmetro/ P- profundidade/ L- largura/ C- comprimento  

Dimensão:  

Polidor Ø  P(cm) L(cm) C(cm) Gesto do polimento 
1 19 2   Estrias d e o rientação circular c om 

movimentos da esquerda para direita 
2 19 0,5   Estrias d e o rientação circular c om 

movimentos da esquerda para direita 
3 18 0,5   Estrias d e o rientação circular c om 

movimentos da esquerda para direita 
4  plano 19 24 Estrias de orientação longitudinal com 

movimentos de vai-vem (↑↓). 
   

5  
 
 

18 19 30 Estrias em semicírculos, com movimentos da 
esquerda para direita e vice-versa. 

6 15 
 
 

13   Estrias d e o rientação circular c om 
movimentos da e squerda par a di reita, 
posicionamento de corpo voltado para norte. 

 
Fotos:  
 

 
      * fotos: Lorena Garcia 
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Conjunto 3 – UTM 22M 0493591/9278333 (parcialmente submerso)  
 
Nº. de bacias de polimento: 5 

Morfologia: circulares/e semicirculares, rasos.  

Orientação: orientados para norte  

Legenda: Ø- diâmetro/ P- profundidade/ L- largura/ C- comprimento  

Dimensões 

 
Polidor Ø  P(cm) L(cm) C(cm) Gesto do polimento 
1 20 2,5   Estrias d e o rientação circular c om 

movimentos da e squerda par a di reita, 
posicionamento de corpo voltado para sul. 

2 17 2,2   Estrias d e o rientação circular c om 
movimentos da e squerda par a di reita, 
posicionamento de corpo voltado para sul. 

3 22 2,4   Estrias d e o rientação circular c om 
movimentos da e squerda par a di reita, 
posicionamento de corpo voltado para leste. 

4  2,2 16 24 Estrias em semicírculos, com movimentos da 
esquerda p ara di reita e v ice-versa, 
posicionamento de corpo voltado para sul. 

5  1,6 15 19 Estrias em semicírculos, com movimentos da 
esquerda p ara di reita e v ice-versa, 
posicionamento de corpo voltado para sul. 

 
Fotos:  
 

 

 
* fotos: Lorena Garcia 



 

 

 

 

ANEXO 2  

 

Resultados das análises 
geoquímicas 
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Análises geoquímicas: Dirse Kern, Jucilene A. Costa e Francisco Juvenal Frazão 
Departamento Ciências da Terra e Ecologia - Museu Paraense Emilio Goeldi - MPEG 
 
Geoquímica do solo na transversal 
 
Na transversal 1é possível visualizar as variações das concentrações dos elementos Ca, Mg, K, P, Cu, 
Mn e Z n em  e spaçamento de 1x 1m. N este t ransecto o s t eores destes el ementos i ndicaram f orte 
correlação geo química ent re s i, ao apr esentarem c omportamentos s emelhantes, s ugerem t rês ár eas 
distintas de deposição de matéria orgânica, estas áreas estão representadas pelo agrupamento de teores 
químicos e levados e  s ão d elimitadas pel a q ueda br usca na s c oncentrações. A  pr imeira ár ea d e 
deposição de matéria or gânica e stá l ocalizada ent re a s sondagens 51 1E e  52 2E, e stendendo-se po r 
11m, a segunda área com 6m de comprimento, encontra-se entre a sondagem 524E e 530E, e o terceiro 
depósito es tende-se por 17m, entre as sondagens 532E e 549E. Nesses locais, destaca-se 
principalmente em cada depósito os teores máximos dos elementos Ca (7152; 4585; 6802 ppm), K (4278; 
4352; 4502 ppm), P (2014; 1518; 2147 ppm) e Mg (1492; 1247; 1414 ppm), respectivamente.  
 
Os depós itos or gânicos ob servados e stão s eparados p or doi s i ntervalos, e stes correspondem às  
sondagens 523E  e 531E. Nestes locais ocorre d iminuição abr upta nos t eores do s r eferidos el ementos 
químicos, especialmente P, que devido sua baixa mobilidade é considerado um indicador importante de 
atividade humana. Nos dois trechos entre os depósitos orgânicos, o P apresentou teores baixos na ordem 
de 311 ppm e 386 ppm, entretanto estes níveis são considerados normais para os solos das regiões 
tropicais. Kämpf et  al ., (2003) e K ämpf & Kern (2005), enfatizam que teores elevados de P e C a estão 
associados à oc upação h umana pr é-histórica, pois po dem s er enc ontrados em  r esto d e v egetais 
(mandioca, açaí, bacaba, etc), animais (ossos, carapaças e excrementos) e resíduos de alimentos. Os 
elementos Cu e Zn, embora  apresentem pequenas oscilações nas concentrações ao longo do transecto, 
indicam correlação principalmente com P, Mg e Mn. 

Sítio Onça Puma 3

 Ca
 K

511 515 519 523 526 530 533 537 542 545 548
1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500
ppm

m  
Variabilidade do comportamento dos teores totais dos elementos Ca e K no solo da 
Transversal 1, sítio Mutuca ou Onça Puma 3. 
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Sítio Onça Puma 3
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Variabilidade do comportamento dos teores totais dos elementos Mg, P e Mn no solo da 
Transversal 1, sítio Mutuca e Onça Puma 3. 
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Transversal 1, sítio Mutuca ou Onça Puma 3.
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Perfil TPA - área interna 
 
No sítio Mutuca, o solo do perfil TPA apresentou seqüência de horizontes A1, A2, AB, BA, B1 e B2. No horizonte A antrópico, a coloração do solo variou de bruno escuro 
(7,5YR3/4- seco) ao preto (7,5YR2/0 - úmido), textura franco arenosa, estrutura moderada a forte, transição plana e difusa e abundancia de material cerâmico. Nos horizontes 
de transição (AB e BA) a coloração apresenta-se bruno avermelhado escuro (5YR 4/3- seco e 5YR3/2-úmido), textura franco a franco argilosa, transição difusa e ocorrência 
esporádica de material cerâmico. E nquanto que no hor izonte B  pr edomina o v ermelho amarelado ( 5YR 5/ 6-seco) e v ermelho ( 2,5YR4/8- úmido), t extura f ranco ar gilosa, 
porosidade elevada, ausência de material cerâmico e abundância de blocos rochosos, principalmente de origem máfica, félsica e metamórficas. 
 
 

 
    Perfil na área interna                                                                       Perfil na área adjacente 
 

Perfil área adjacente 
 
O solo da área adjacente caracteriza-se pela seqüência de horizontes A, AB, BA, B1 e B2. O solo do horizonte A apresenta cor vermelho amarelado (5YR4/6-seco) e vermelho 
escuro ( 2,5YR3/6-úmido), t extura f ranca, estruturalmente f orte, por oso e t ransição pl ana e c lara. N os horizontes de transição, permanece coloração vermelho amarelado 
(5YR5/6-seco e 2, 5YR4/6-úmido), t extura f ranco ar gilosa, compacto e t ransição p lana e di fusa. N o hor izonte B  a c or v ermelho a marelado ( 5YR5/6- 2,5YR4/8 –seco e 
2,5YR4/6 - 10R3/6-úmido), textura argilosa, estrutura forte a extremamente forte, transição plana e di fusa, além de blocos rochas básicas e metamórficas, onde foi possível 
visualizar minerais máficos orientados. 
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Geoquímica do solo no perfil 
 
O solo do interior do sítio Mutuca apresentou comportamento geoquímico típico de TPA, com elevados teores de cálcio, magnésio, potássio, fósforo, bem 
como, manganês, cobre e zinco quando comparados ás concentrações obtidas na área adjacente. No horizonte A, os teores mais elevados foram de Ca com 
14129 ppm  na TPA e 256 3 ppm  na A D, enquan to q ue no hor izonte B, des tes per fis, as  c oncentrações dec rescem significativamente nas  c amadas mais 
profundas atingindo média de 700 ppm. O comportamento do P é semelhante ao apresentado pelo Ca ao longo do perfil, mais concentrados no horizonte A 
(1800 ppm ) da T PA, do que o  ob tido para a ár ea adjacente ( 600 ppm ), ent retanto nos  dois per fis, os  t eores di minuem c om au mento da pr ofundidade, 
indicando tratar do mesmo substrato. 
 
O Mg  e K s eguem a linha de  c omportamento d os m acroelementos, c om teores m ais elevados T PA, t odavia o K está m ais c oncentrado no  h orizonte B, 
provavelmente devido à ocorrência de blocos rochosos parcialmente intemperizados (saprólitos)entretanto nos dois perfis, os teores diminuem com aumento 
da profundidade, indicando tratar do mesmo substrato. 
 
O Mg  e K s eguem a linha de  c omportamento d os m acroelementos, c om teores m ais elevados T PA, t odavia o K está m ais c oncentrado no h orizonte B, 
provavelmente devido à ocorrência de blocos rochosos parcialmente intemperizados (saprólitos 
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Figuras: comportamento químicos total dos elementos Ca, P, Mg e K nos perfis de solo TPA e AD do sítio Mutuca.  



 

 

 

 

ANEXO 3  

 

Catálogo Modelados 
Figurativos, coleção do sítio 

Mutuca 
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CATÁLOGO MODELADOS FIGURATIVOS: 

COLEÇÃO DO SÍTIO MUTUCA 

 

 



Análise dos apêndices modelados 

Dados de Proveniência  Peça nº.9132 Desenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA S1-179N531E 
Nível:  40-50 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões a uriculares, or elhas s eparadas e pouco m aiores que a  

cabeça. Lí ngua des tacada; f olha nasal c urta; ol hos f echados; 
tronco em  po sição d e r epouso. A s c aracterísticas apr esentadas 
nesta peça – principalmente a língua destacada – indicam que está 
peça c orresponde a alguma es pécie d e morcego f rugivero ou 
polinizador. Tais espécies são prenominates na região amazônicas 
e principais responsáveis pela dispersão de sementes. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

A par tir da c urvatura da f ace i nterna da parede é possivel qu e o 
modelado estivesse logo abaixo da  b orda, de  um  v asilhame de 
forma rasa ou pouco profunda 

Medidas Corpo:2,5cm de l argura;2,2cm de a ltura;1,8cm de espessura; 
Pernas; esq,0,5/dir 0,7cm de espessura; 1,4cm de comprimento/dir 
e per na es q. 1, 5. O relhas, D ir. 2, 8cm de al tura e  2, 1 d e 
largura/Esq. 2,2 de al tura e 1 ,9 de l argura. A orelha direita é m ais 
alta que a  es querda.Ambas as or elhas s ão po uco mais a ltas q a  
cabeça, com incisões curvilineas na face frontal de ambas. O olho 
é r edondo, c om do is m icro traços n a parte c entral do  c irculo. A  
incisão circular do olho mede 0,6cm de diâmetro. Não há o 
desenho do olho direito. A folha nasal possui 1cm de altura, 1,3cm 
de largura e 0,9cm de espessura. Junto a folha nasal há indicação 
de r epresentação de l íngua, d elimitada p or i ncisão n as 
extremidades de parte elevada. A incisão delimita a região lingua e 
possui 1cm de largura e o,5 de altura. A cabeça está projetada com 
2,2 por 2cm de largura. Esta peça possui altura total de 5,1cm; e 
largura total de 4,4cm (com medida maior na região da cabeça). A 
parede do vasilhame possui 0,6cm de espessura.       

Peso (g) 62 
Observações:  Peça m odelada e ap licada na  face e xterna da p arede d o 

vasilhame. P ossui qu eima de c oloração oc re ( amarelada).Face 
interna levemente erodida. Pasta com média de 10% de mineral.    
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Dados de Proveniência  Peça nº.9129 Desenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA S1-179N529E 
Nível:  20-30 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões a uriculares; O relhas s eparadas e  pouc o m aiores que a  

cabeça; F olha nas al c urta; Sem t raçado dos olhos. N esta peç a 
podemos v isualizar o apêndice ainda prezo a bor da do vasilhame 
cerâmico. Assi m co mo mo tivos i ncisos n as l aterais p róximas a o 
modelado, indicando representação de possíveis asas.   

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peça está localizada no bojo superior, logo abaixo do lábio. 

Medidas Corpo:1,8cm de largura;2cm de altura;1,6cm de espessura; Não há 
representação das pernas, apenas os pés com incisões q indicam 
representar os  dedos . O s p és f oram des enhados p or i ncisões e  
não com apliques. As incisões delimitam os pés em 1,3cm de 
comprimento e 0,8cm de largura. As Orelhas, Dir. 1,5cm de altura e 
1,2 de largura/Esq. 2,0 de altura e 1,5 de largura. A orelha direita é 
mais alta que a esquerda. Ambas as orelhas são pouco mais altas 
q a cabeça, com incisões curvilíneas na face frontal de ambas. Não 
há desenho d os ol hos. Nesta peç a a  b oca e  a f olha n asal s e 
confundem e são s eparadas por  um a incisão. E ssa i ncisão d á 
aspecto de q há apenas uma boca grande, sem folha nasal. De 
qualquer modo a parte superior - q seria a folha nasal mede 0,8cm 
de altura 1,3 de largura. A parte inferior mede 0,6cm de altura e 1,2 
de l argura. A  i ncisão q di vide am bas as  p artes pos sui 1 ,2cm de 
largura e 0, 1 de espaçamento.  A  cabeça es tá projetada com 1,4 
por 2cm de l argura. Esta peç a possui altura total de 3,6cm; e 
largura total de 4,cm (com medida maior na região da cabeça com 
as orelhas). A parede do vasilhame possui 1cm de espessura.            

Peso (g) 96 
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Dados de Proveniência  Peça nº. 9133 Desenho 

 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA S1-180N536E 
Nível:  20-30 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões auriculares; O lhos não -evidentes; O relhas grandes e 

arredondadas; F olha n asal não -visível. P eça f alta par te da f ace 
esquerda e está erodida na parte central na região da folha nasal.   

Localização do modelado no corpo 
do pote 

A peç a es tá l ocalizada n o bojo s uperior, pr ovavelmente j unto a 
borda, está faltando o lábio. 

Medidas O c orpo es tá r epresentado c om a per na di reita c ontraída ou 
dobrada junto ao m esmo. P ossuem 3,4cm de l argura; 2, 2cm de  
altura. Apenas a per na possui 1,4cm de comprimento e 0,7cm de 
largura. A parte da orelha direita possui 3,6cm de circunferência. A 
orelha possui incisões concêntricas de formato elíptico. No núcleo 
destas incisões parece haver a representação do olho, mais não é 
evidente. A peça possui altura total de 4,7cm e largura de 6,8cm 
(mediada na região das orelhas). 

Peso (g) 58 
Observações:  Peça f az par te de pr ovável f ragmento de b orda.  A  pas ta pos sui 

20% de mineral com grãos entre 0,5mm a 1mm. A queima possui 
coloração ocre (amarelada). O modelado está localizado na FE do 
vasilhame.   
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Dados de Proveniência  Peça nº. 9135 Desenho 

 

 

 

 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA S1-180N534E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões a uriculares; O relhas s eparadas e  pouc o m aiores que a  

cabeça; F olha nas al c urta-estilizada ( arredondada); O lhos 
fechados; pés arredondados como a folha nasal.   

Localização do modelado no corpo 
do pote 

A c urvatura da f ace i nterna da  p arede indica qu e o m odelado 
estaria l ogo a baixo da bor da de um  v asilhame d e f orma r asa ou  
pouco profunda. 

Medidas Corpo: não representado ou reduzido, ficando a cabeça bem maior 
em r elação ao c orpo. O s p és e o i ntervalo e ntre pés e c abeça 
mede 2cm de largura e 1,1 de altura e 1cm de espessura. Os pés 
representados por aplique arredondado medem 0,9 de diâmetro. 
As O relhas, D ir. 1, 5cm de al tura e 1c m d e l argura/Esq. 1, 5 de 
altura e 1,1de l argura. A s or elhas es tão posicionadas na m esma 
altura. Ambas possuem incisões curvilíneas e na par te inferior das 
orelhas há dois traços incisos contornando a região dos olhos. Os 
olhos foram representados por pequenos traços incisos horizontais 
q possuem 0,2cm de comprimento. Há duas linhas incisas q 
delimitam a r egião dos  olhos, f azendo l imite c om a f olha nas al 
(parte superior) e o c orpo ( parte i nferior) - dando a impressão de 
uma faixa nos olhos. Esta peça ainda está agregada parte do bojo 
do v asilhame onde s e percebe n a F E n as l aterais d o m odelado 
incisões, porém não é possível realizar leitura do motivo. Na face 
direita desta peça há também resquícios de pigmento vermelho 
junto a or elha e ol hos. Já no  corpo há p ouco de t inta preta. Esta 
peça pos sui al tura t otal d e 3 ,8cm; e l argura t otal d e 3, 2cm ( com 
medida maior na região da cabeça com as orelhas). A parede do 
vasilhame possui 0,6cm de espessura.            

Peso (g) 30 
Observações:  Peça m odelada c om an gulação de p arede n a F I. Possível 

vasilhame de forma rasa/pouco profunda. Pasta f ina (0,5mm) com 
10% de mineral, queima de coloração acinzentada sem núcleo.    



Análise dos apêndices modelados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.13.251 Desenho 

 

 

 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA TP-2 (S4-221560E) 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  ave 
Elementos de análise iconográfica Olhos destacados c om i ncisões c irculares em t orno d a pu pila; 

presença de c rista – curta, irregular n a e xtremidade s uperior e 
larga; Saliência de bico - com ponta erodida; presença de tronco ou 
papo protuberante arredondado com canelura delimitando cabeça 
e t ronco; r epresentação d os pés , m enos apa rentes q n a peç a 
13,253; traços similares a peça 13.251. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Bojo superior com modelado aplicado na face externa do bojo com 
alisamento fino na face interna. A parede do vasilhame mede 
0,7cm de espessura. Percebe-se ponto a ngular na par te inferior, 
face interna da peça, o q pode indicar um vasilhame de forma rasa 
ou pouco profunda.    

Medidas Corpo:3,7cm de largura; 2cm de altura;1,9cm de espessura; Pés; 
esq.,0,8/dir. 0,8cm de espessura; 1,3cm de comprimento ambos os 
pés; Bico, 0,8cm de altura; 2,1 de largura e 0,9cm de espessura ou 
volume - a par te d o bi co es tá er odida. O lhos; O ho es q. - 
arredondado com 2,2 de c ircunferência com pup ila em a lto relevo 
centralizada o btendo 0, 8cm de c ircunferência, b em ar redondada. 
Olho dir. - mais arredondado com 2,1 de c ircunferência com pupila 
em al to r elevo, ar redondada e c entralizada, m edindo 0,8cm de  
circunferência. O s ol hos pos suem entre 0,8cm e 0, 9cm de 
espessura. Crista possui 0,9cm de al tura; 2,5cm de l argura; 0,6cm 
espessura mínima e 0,8cm de espessura máxima (medidos de 
cima para baixo). Esta peça possui altura total de 4,2cm; e largura 
total de 6,2cm (medida na região da cabeça). 

Peso (g) 58 
Observações:  Modelado de pasta c om 2 0% de m ineral de qu artzo, que ima 

completa de coloração ocre. Superfície externa erodida. Presença 
de incisões circulares nos olhos - dilatação das pupilas. Nesta peça 
observa-se uma ondulação na representação da crista. As medidas 
dos olhos, bico e c rista são menores. Por out ro lado, as  medidas 
de tamanho geral e corpo possuem diferenças mínimas.  



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.13.252 Desenho 

 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA TP-2 (S4-221560E) 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  ave 
Elementos de análise iconográfica Cabeça de ave modelada com olhos, bico, fossa nasal, crista, papo 

e pés. Modelado agregado na FE da parede do vasilhame.   
Localização do modelado no corpo 
do pote 

A par tir da c urvatura da f ace i nterna d a pa rede é p ossível qu e o  
modelado es tivesse l ogo ab aixo da borda de um  v asilhame d e 
forma rasa ou pouco profunda 

Medidas Olhos arredondados destacados com incisões circulares 
concêntricas medindo 1,8 de diâmetro com circulo menor medindo 
0,3cm. A s i ncisões dos  olhos ac ompanham um a d iferença d e 
relevo gr adativo, c om a umento d e al tura em di reção a o núc leo 
central ou pupila. Espessura dos olhos entre 1 e 1,2cm. Corpo 
abaulado com centro do "papo" mais protuberante ou mais 
destacado. Medindo 3,5 de largura, 2,5 de altura e  2,2 d e 
espessura ( medido a p artir do ponto m ais al to do papo). O  pé 
direito está fragmentado. O pé esq. é representado por aplique 
inciso. A s i ncisões parecem i ndicar os  dedos. O  p é m ede 1,4 d e 
comprimento por 1 cm de largura. A crista também possui incisões 
na face frontal. A crista mede 0,7 de altura, 1,5 de largura na parte 
mais larga e 0,7 no pico ou parte mais alta. A espessura da crista é 
de 0, 9. O  bi co é b em a pontado e p ossui dois pontos i ncisos o u 
ponteados representando as fossas nasais de ambos os lados do 
bico. O bico possui 1cm de comprimento ou extensão, com 1,8 de 
largura no ponto mais largo e 0,7 no ponto mais afinalado ou ponta. 
Há presença de incisões delimitando a par te superior e i nferior do 
bico.     

Peso (g) 56 
Observações:  Peça m odelada c om an gulação de p arede n a F I. Possível 

vasilhame d e f orma r asa/pouco pr ofunda. P asta c om 10% d e 
mineral, queima de coloração cinza na superfície.   



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.13253 Desenho 

 

 

 

 

 Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA TP-2 (S2-198N560E) 
Nível:  30-40 
Tipo de representação figurativa  ave 
Elementos de análise iconográfica Olhos d estacados; s em orelhas aparentes, qu e p oderia sugerir a 

representação de morcegos; presença de cri sta - curta e larga; 
saliência de lábio ou bico, com superfície erodida; presença de 
tronco e pés; traços similares à peça 13.251. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Não há traços aparentes no modelado que indiquem parte da 
borda ou bojo. Não sendo possível fazer a leitura de sua 
localização no c orpo do  v asilhame. P orém na parte t raseira da 
peça v ê-se a  quebr a e r uptura, ou s eja, o m odelado es teve 
agregado em outro corpo ou fazia parte de uma outra peça.     

Medidas Corpo: 3,7cm de largura; 1,9cm de altura; 2cm de espessura; Pés; 
esq.,0,8/dir. 0,9cm de espessura; 1,2cm de comprimento ambos os 
pés; Bico, 1,6cm de altura; 2,3 de largura e 0,5cm de espessura ou 
volume - a parte do bico está erodida e abaulada. Olhos; Oho esq. 
- arredondado com 2,8 de circunferência com pupila em alto relevo 
centralizada obtendo 0,7cm de circunferência. Olho dir. - mais 
arredondado com 2,7 de c ircunferência com pup ila em a lto relevo 
centralizada. A  pupi la d ireita pos sui f orma m ais el íptica ou m ais 
alongada q a pupila esq. com 1,1 comprimento x 0,7cm de largura. 
Os olhos possuem entre 0,7 e 0,8 de espessura. Crista possui 1,5 
de altura; 2,2 de largura; 0,7 espessura mínima e 1,5 de espessura 
máxima (medidos de cima para baixo). Esta peça possui altura 
total de 5cm; e largura total de 6cm (com medida maior na região 
da cabeça).           

Peso (g) 68 
Observações:  Modelado de pasta c om 2 0% de m ineral de qu artzo, que ima 

completa de coloração ocre. Superfície erodida e marca de quebra 
na face traseira. Neste caso não há traços de incisões circulares na 
região dos olhos, comum a esse tipo de representação. Os olhos e 
os pés foram aplicados ao corpo modelado 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº. 9131 Desenho 

 

 

                   Face superior                              Face inferior  

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA S1-180N542E 
Nível:  30-40 
Tipo de representação figurativa  peixe 
Elementos de análise iconográfica Corpo de peixe agregado junto ao lábio, com incisões n a 

face s uperior/ i nferior e m odelagem d a c alda. N ão há 
representação da cabeça.   

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peça está localizada junto ao lábio. 

Medidas Comprimento total do corpo; 8cm e largura total (medida na 
parte central) 4,6cm e espessura 2,6 na parte mais junto ao 
vasilhame e 0,8cm na extremidade externa.  P arede do 
vasilhame m ede 0,6 de espessura. A s i ncisões s eguem 
padrão t riangular na f ace i nferior e c urvilínea n a f ace 
superior. 

Peso (g) 76 
Observações:  A pasta possui 10% de mineral com grãos entre 0,5mm a 

1mm. A  quei ma pos sui c oloração oc re (amarelada). O  
modelado está localizado na FE do vasilhame. Possui 
alisamento fino na FI. Deve-se fazer projeção da borda 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.11241 Desenho 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  S5-139N480E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  peixe 
Elementos de análise iconográfica Corpo de peixe agregado junto ao lábio, com incisões no corpo na 

face s uperior e i nferior. C alda e barbatana es tilizada - 
arredondadas. Não há representação da cabeça.   

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peça está localizada junto ao lábio. 

Medidas Comprimento total do corpo; 6,6 e largura total (medida na parte 
central) 2,6cm. Calda com 1,3cm de largura, 0,8 de comprimento e 
0,8cm de espessura. B arbatana d orsal c om 1,5cm de 
comprimento, 0,8cm de largura e 1cm de espessura. Parede do 
vasilhame mede 0,4 de espessura. 

Peso (g) 20 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.13255 Desenho 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA TP2 S4-220N566E 
Nível:  20-30 
Tipo de representação figurativa  peixe 
Elementos de análise iconográfica Corpo de peixe agregado junto ao lábio, com incisões e 

modelagem da  calda e barbatana dorsal. Há incisões t ambém na  
face inferior do corpo do peixe. Nesta peça há uma incisão circular 
no corpo na parte superior. Não há representação da cabeça.   

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peça está localizada junto ao lábio. 

Medidas Comprimento total do corpo; 5,9 e largura total (medida na parte 
central) 2,6cm. Calda com 1,2cm de largura, 1,2 de comprimento e 
0,7cm de espessura. B arbatana d orsal c om 1,2cm de 
comprimento, 0,8cm de largura e 0,6cm de espessura. 

Peso (g) 28 
Observações:   



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.13257 Desenho 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA TP2 (S2-190N560E) 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  Animal (representação não identificada) 
Elementos de análise iconográfica Cabeça animal m odelada, c om ol hos, " nariz", pos sível 

representação da boca. 
Localização do modelado no corpo 
do pote 

Não foi possível fazer a leitura da localização da peça, porém 
observa-se q  o m odelado f icaria posicionado na f ace e xterna d o 
vasilhame. O modelado está agregado ou aplicado na parede.    

Medidas Olhos arredondados medindo 1,1cm, com incisão no entorno da 
"íris"  em alto relevo medindo 0,6cm. Há protuberância q remete-se 
ao tipo de bico ou boca alongada medindo 1,2 de largura; 0,7 de 
altura e 0,5 de comprimento. Não existe o olho direito.   A medida 
total da cabeça é 2,2 de altura e 3cm de largura. 

Peso (g) 22 
Observações:  Peça modelada agregada na parede FE do vasilhame. Pasta com 

10% de mineral quartzo, queima completa de coloração ocre.   



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.13254 Desenho 

 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA TP2 (S2 -210N560E) 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  Humano 
Elementos de análise iconográfica Olhos - representados po r or ifício em ba ixo r elevo, or elhas 

modeladas, n ariz em  a lto r elevo c om d ois or ifícios - pequenos 
buracos; B oca r epresentada por  t alhe h orizontal r azoavelmente 
profundo. O modelado é formado por cabeça e tronco superior sem 
braços. O  t ronco i ntegra-se a p arede d o v asilhame. O  m odelado 
possui a representação da face humana olhando para dentro do 
vasilhame, ou  s eja, v oltado par a f ace i nterior do p ote. N a f ace 
externa da peça ou parte traseira do modelado vê-se o negativo da 
ruptura de um a outra par te, possivelmente formada pelo corpo do 
vasilhame no qual o modelado foi agregado. A peça encontra-se 
erodida na parte da cabeça. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Peça possivelmente localizada nas proximidades da borda ou bo jo 
superior. A  i nclinação do p erfil do m odelado s ugere q es ta peç a 
estaria a gregada em  v asilhame de f orma r asa e po uco p rofunda/ 
tigela. 

Medidas Olhos; orifícios medindo 0,7 de diâmetro. Nariz medindo 0,2 cm de 
diâmetro. B oca m edindo 1,5cm de c omprimento c om a bertura d e 
0,3cm. O relhas c om di âmetro de 0, 9cm e or ifício m enor na 
extremidade inferior medindo 0,2cm de di âmetro. A cabeça possui 
largura total de 3,1cm sem incluir as orelhas e 4,1 com as orelhas. 
A al tura da c abeça é d e 3, 5cm. E spessura ( medida na al tura do  
nariz) é de 2,2cm. A  espessura da parede ou membro superior é  
de 0,9. A altura total cabeça e membro/parede é de 5,8cm.   

Peso (g) 54 
Observações:  Peça c onfeccionada c om r oletes ( parede/membro) e m odelada a 

cabeça. P asta c om 1 0% d e m ineral de  quar tzo. Q ueima de 
coloração ocre (mais amarelada). 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº. 9134 Imagem 

 

 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA 180N540E 
Nível:  20-30 
Tipo de representação figurativa  Réptil 
Elementos de análise iconográfica Cabeça de réptil com representação de olhos e boca. O modelado 

foi ap licado na face externa do vasilhame, provável bojo superior. 
Na face externa do vasilhame no entorno do modelado há incisões 
e ponteados organizados em linhas horizontais. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

A peça está localizada no bojo superior, provavelmente abaixo a 
borda. 

Medidas A cabeça é achata possui a   medida total de 1,4 de altura e 3,4 de 
largura e pr ojeta-se 2. 6cm p ara al ém da parede do v asilhame. A  
boca é apontada (bico) possui 0,7 na ponta e 1,9cm na parte mais 
larga. A boca possui incisões q separam a parte superior e inferior. 
Os olhos são arredondados e alto relevo e possui 1cm de diâmetro. 
No ol ho d ireito há um a i ncisão no entorno no n úcleo do ol ho. 
Aparenta algo tipo "Calango"...    

Peso (g) 62 
Observações:  A pasta possui 20% de mineral com grãos entre 0,5mm a 1mm. A 

queima possui coloração cinza. O modelado está localizado na FE 
do v asilhame. P ossui a lisamento f ino na  F I, c om bar botina e  
marcas claras do alisamento. 



Análise dos apêndices modelados 

 

 Dados de Proveniência  Peça nº. 9137 Imagem 

 

 

 

 

 

 

Sítio:  MUTUCA 
Unidade:  MANCHA S1 (179N531E) 
Nível:  20-30 
Tipo de representação figurativa  antropozoomorfa 
Elementos de análise iconográfica Representação dos olhos, boca, mãos apoiando o queixo, cabeça 

adornada - algo tipo touca com orelhas laterais. Cabeça com 
formato alongado e testa protuberante.     

Localização do modelado no corpo 
do pote 

A peça está localizada no bojo superior, abaixo da borda. 

Medidas A cabeça possui medida total de 4,4 de altura e 2,6 de largura. Os 
braços possuem 1cm de largura e 1,8cm de comprimento - são 
arredondados e aplicados. A boca é arredondada, possui 0,9cm de 
altura e 1cm de comprimento, representam lábios grossos. Há uma 
incisão q separa os lábios. Os olhos estão em alto relevo com 
incisões c irculares no e ntorno, apar entando es tar f echados o u 
semi-fechados. Os olhos medem 0,7cm de circunferência apenas o 
núcleo, com a incisão no entorno mede 1,3. Há traço inciso central 
que dá aspecto mais alongado aos o lhos, ao mesmo tempo q s e 
torna o indicador dos olhos semi-fechados ou de pálpebras 
cerradas. O adorno na cabeça se apresenta alto relevo a partir de 
incisão/talhe q ue de limita a testa e a t ouca, q es tá c obrindo a 
cabeça e  p ossui m édia 2, 3 de  c ircunferência. A s " orelhas" que 
estão presas na lateral do toucado possui 0,9 de altura, 0,9 de 
largura e 0, 4 de  espessura e possuem doi s t raços i ncisos 
horizontais na parte frontal.     

Peso (g) 138 
Observações:  Peça f az p arte de f ragmento de borda a s er pr ojetada e  

desenhada. A  pas ta p ossui 20%  de m ineral c om grãos ent re 
0,5mm a 1mm. A queima possui coloração cinza. O modelado está 
localizado na FE da b orda de vasilhame de borda direta inclinada 
externa e forma mais profunda. O al isamento é f ino em ambas as 
faces.   NÃO DESENHADO 



 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Coleção do sítio Mutuca 

Projeções Morfológicas da 
Cerâmica 

  



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Mutuca 

 
Proporção Média

Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção rasa

Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção Funda

Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

A 

 
Forma Aberta contorno simples 

Capacidade: 3l 
Forma 1A 

 
Forma Aberta contorno simples 

Capacidade: 1 l 
Forma 1A 

 
Forma Aberta contorno simples 

Capacidade: 2l 
Forma 3A 

 
 

 
Forma Aberta contorno simples 

Capacidade: 1,1l 
Forma 4A 

 
Forma Aberta com aplique contorno simples  

Capacidade: 500 ml 
Forma 3A.1 

B 

 
Forma Fechada contorno simples 

Capacidade: 2l 
Forma 2B   

 
Forma Fechada contorno simples 

Capacidade: 1,3l 
Forma 3B 



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Mutuca 

  Proporção Média
Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção rasa
Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção Funda
Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

B 

 
Forma Fechada com aplique contorno simples 

Capacidade: 4l 
Forma 1B   

 
Forma Fechada contorno simples 

Capacidade: 28l 
Forma 4B 

C 

 
Forma Aberta contorno composto  

Capacidade 2 l 
Forma 1C     

 
Forma Aberta contorno composto 

Capacidade 7 l 
Forma 3C  



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Mutuca 

  Proporção Média 
Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção rasa 
Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção Funda 
Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

C 

 
 

 
Forma Aberta contorno composto 

Capacidade 400 ml 
Forma 5C 

 
Forma Aberta contorno composto 

Capacidade 27 l 
Forma 4C 

 
Forma Aberta contorno composto  

Capacidade 5 l 
Forma 7C 

 
Forma Aberta contorno composto 

Capacidade 700 ml 
Forma 7C   

 
  

 
Forma Aberta contorno composto  

Capacidade 560 ml 
Forma 8C 

 

 
Forma Aberta contorno composto 

Capacidade 7l  
Forma 3C.1 



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Mutuca 

  Proporção Média
Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção rasa
Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção Funda
Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

C 
 

Forma Aberta contorno composto  
Capacidade 11 l 

Forma 9C 
  

  
 

 
Forma Aberta contorno composto 

Capacidade 42 l 
Forma 3C.2 

D 

   

 
Forma Fechada contorno composto  

Capacidade 27 l 
Forma 1D 



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Mutuca 

  Proporção Média 
Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção rasa 
Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção Funda 
Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

D 

 
Forma Fechada contorno composto  

Capacidade 4 l 
Forma 4D   

 
Forma Fechada contorno composto  

Capacidade 3 l 
Forma 2D 

 
   

 
Forma Fechada contorno composto  

Capacidade 3 l 
Forma 5D 



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Mutuca 

  Proporção Média
Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção rasa
Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção Funda
Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

D 

 
Forma Fechada contorno composto  

Capacidade 3 l 
Forma 7D   

 
Forma Fechada contorno composto 

Capacidade 6 l 
Forma 8D 

 

   
 
 



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Mutuca 

  Proporção Média 
Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção rasa 
Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção Funda 
Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

E/F 

 
Forma Aberta contorno complexo  

Capacidade 1,6 l 
Forma 1E   

 
Forma Fechada contorno complexo 

Capacidade: 8l 
Forma 1F 

 
Forma Fechada contorno composto 

Capacidade 300ml 
Forma 3F   

 
Forma Fechada contorno complexo 

Capacidade 6 l 
Forma 2F 

 



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Mutuca 

  Proporção Média
Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção rasa
Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção Funda
Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

A 

 
Forma aberta, plana 

Forma 7A 

Miniaturas 

 
 

 
Forma Aberta contorno composto  

9cm de diâmetro 
 

 
Forma Fechada contorno composto 

5cm de diâmetro 

 
Forma Fechada contorno complexo 

8cm de diâmetro 

 
Forma Fechada contorno complexo 

11cm de diâmetro 

 
Forma Fechada contorno composto  

8cm de diâmetro  
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CATÁLOGO MODELADOS FIGURATIVOS: 

COLEÇÃO DO SÍTIO OURILÂNDIA 2 

 

 



Análise dos apêndices modelados 

Dados de Proveniência  Peça nº.94 Imagem 

 

 

Face frontal 

 

Face superior 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  180N460E 
Nível:  0-10 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Peça já bem erodida, não há orelhas. Folha nasal curta erodida; 

olho n ão ev idente; nariz em r elevo ar redondado; não há 
representação do tronco. Há incisões na parte superior da 
cabeça. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

O modelado encontra-se preso a face e xterna da  parede do 
vasilhame. 

Medidas Folha nasal c om 0, 9cm d e altura e 1, 5 de l argura. O  n ariz em  
arredondado e  em  r elevo p ossui 1, 2cm d e di âmetro. E sta p eça 
possui al tura t otal de 2, 6cm; e l argura total de 4, 2cm ( com 
medida na parte mais larga da cabeça). A parede do vasilhame 
possui 1cm de espessura. 

Peso (g) 30 
Observações:   



Análise dos apêndices modelados 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº. 438, 423, 439 Imagem 

 

Face lateral direita 

 

Face frontal 

Sítio:  OURILÂNDIA 2  
Unidade:  140N480E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões auriculares há apenas a orelha direita que é maior que a 

cabeça. F olha nas al erodida; ol ho direito ab erto, r edondo e  
pequeno; tronco com representação das pernas/pés.  Há incisões 
na parte superior da cabeça. Nesta peça chamam atenção os 
furos nasais q foram bem realçados 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

O modelado encontra-se preso a parte da parede do vasilhame. 

Medidas Corpo: 3, 5cm de l argura;1,8cm de a ltura;1,2cm de  es pessura; 
Pernas;não é possível medir as pernas. Orelha, Dir. com 4cm de 
diâmetro e altura maior que a cabeça. O olho é redondo e em alto 
relevo 0,7cm diâmetro. A folha nasal está fragmentada.  J unto à 
folha nasal há representação dos  f uros nasais - posionados um 
ao l ado d o out ro, pos suindo 0, 4cm de di âmetro. A  c abeça es tá 
rebaixada em  r elação a o relha e a p arte f rontal da f ace, 
possuindo 3,5cm de diâmetro aprox. Esta peça possui altura total 
de 6cm; e largura total de 6,3cm (com medida maior na região da 
cabeça/orelha). A parede do vasilhame possui 0,7cm de 
espessura. 

Peso (g) 100 
Observações:  Não desenhado analisada 



Análise dos apêndices modelados 

Dados de Proveniência Peça nº. 669 Imagem 

 

 

Face frontal 

 

Face superior 

Sítio: OURILÂNDIA 2 
Unidade: 200N500E 

Nível: 0-10 
Tipo de representação figurativa morcego 

Elementos de análise iconográfica Incisões auriculares; Olhos não-evidentes; Orelhas grandes e 
arredondadas; Folha nasal e bocal. Peça falta parte da face 
esquerda inferior e se encontra anexada no fragmento da parede 
do vasilhame. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

A peça está localizada no bojo superior, provavelmente próximo à 
borda. 

Medidas Não possui representação do corpo. A orelha direita e esquerda 
possui 2, 9cm de c ircunferência. A mbas as or elhas possuem 
incisões concêntricas de formato elíptico, porém se os traços são 
observados isoladamente p arecem s er l inhas s emi-circulares 
concêntricas.Como em outros casos, a orelha direita é mais alta 
q a esquerda - em relação a cabeça, no entanto, ambas são mais 
altas q a cabeça. Não há traços representando os olhos, mas há 
o espaço "vazio" dos olhos. A folha nasal possui 2cm de largura e 
1,4 de altura, com 1cm de espessura. Uma especificidade deste 
exemplar é a representação da boca, posicionada abaixo da folha 
nasal. A boca está em alto relevo, com formato elíptico, com 1,4 
de largura e 0,7 de altura. Há uma incisão central separando os 
lábios e representado o espaço de abertura da boca.  A peça 
possui a ltura t otal de 4,5cm e l argura de 6, 9cm ( mediada n a 
região das orelhas). 

Peso (g) 140 
Observações: Analisado (peso do modelado anexado a parede) 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº. 1099 e 1061 Imagem 

 

 

Face superior 

 

Face frontal modelado do lado direito 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  180N467E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões auriculares; O lhos desenhados por i ncisões; O relhas 

grandes e arredondadas; Folha nasal e boca/língua saltada. São 
dois modelados que fizeram parte do mesmo vasilhame. Serão 
analisados juntos e identificados por seus respectivos números.   

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Não há ev idência de l ocalização dos  modelados, não estão 
agregados ao fragmento de parede ou borda, possuem apenas o 
negativo da ruptura na parte traseira das peças. 

Medidas Não possuem representação do corpo. O modelado 1061 possui 
apenas a or elha direita com 3,1cm de c ircunferência e 0, 8cm de 
espessura, c om i ncisões c oncêntricas n a f ace f rontal. J á o 
modelado 1099 possui apenas a or elha esquerda com 2,7cm de 
circunferência e 0,8cm d e es pessura, t ambém c om incisões 
concêntricas na parte frontal. Ambas as orelhas são mais altas q 
a c abeça. O s ol hos s ão r epresentados p or i ncisões c irculares 
contornando "um ponteado", porém as peças se encontram com 
superfície erodida o q dificulta a observação dos detalhes. A folha 
nasal curta possui 0,8cm de altura e 2,1 de largura, com 0,7cm 
de es pessura. U ma es pecificidade deste ex emplar é a  
representação da boca com língua saltada, em ambas as peças a 
boca possui forma mais elíptica com 1,2cm de largura e o,8cm de 
"abertura". Estão posicionadas abaixo da folha nasal.   Ambas as 
peças possuem altura total de 3,2cm e largura de 6,3cm 
(mediada na região das orelhas). Os dois modelados possuem 
incisões na parte superior da cabeça. 

Peso (g) 40 (cada modelado) 
Observações:  analisado (peso do modelado anexado a parede) 



Análise dos apêndices modelados 

Dados de Proveniência  Peça nº. 1128, 1100, 1062 Imagem 

 

 

Face frontal 

 

 

Face lateral direita 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  180N467E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Possui representação do corpo; Incisões auriculares; Olhos 

desenhados por i ncisões; Orelhas gr andes e ar redondadas; 
Folha nasal e narinas. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peç a es tá l ocalizada no boj o s uperior abai xo do lábio n a 
face externa do vasilhame.   

Medidas Representação c orporal c om t ronco inflectido c om ê nfase n as 
patas/pernas q foram desenhadas por incisões em superfície do 
aplique.  C orpo: 2,6cm d e l argura; 1, 2cm de altura; 0,8cm de  
espessura; Pernas; não é possível medir as pernas. Orelha, Dir. 
com 2, 7cm d e di âmetro e a ltura m aior qu e a c abeça. A  orelha 
esquerda es tá f ragmentada. O  ol ho r epresentado p or i ncisões 
com desenho arredondado. A folha nasal está fragmentada.  
Junto à f olha nasal há r epresentação da narina em alto relevo e 
furos nasais - posicionados um ao lado do outro. A cabeça está 
rebaixada em relação a orelha. Esta peça possui altura total de  
4,6cm; e largura total de 5,1cm (com medida maior na região da 
cabeça/orelha). A parede do vasilhame possui 0,7cm de 
espessura e padrão decorativo "casco de tatu peba" - incisões. 

Peso (g) 55 
Observações:  analisado (peso do modelado anexado a parede) 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº. 1551A Imagem 

 

 

Face lateral esquerda 

 

 

 

 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  240N432E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões auriculares há apenas a orelha esquerda q é mais alta 

que a cabeça. Folha nasal fragmentada; olhos representados por 
incisões e pouco evidentes - pois a peça encontra-se co m 
superfície er odida; t ronco c om r epresentação das pernas/pés.  
Há incisões na parte superior da cabeça. Nariz em alto relevo 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

O modelado encontra-se preso a face externa do vasilhame. 

Medidas Corpo: 2, 2cm de l argura; 1 cm de al tura;1,6cm de es pessura; 
Pernas;não é  pos sível m edir as  pe rnas. O relha d ireita 
fragmentada; e esquerda com 2,5cm de di âmetro e a ltura maior 
que a c abeça. A  f olha nasal es tá f ragmentada.  J unto à  f olha 
nasal há r epresentação do nariz c om 0, 8cm de di âmetro. E sta 
peça possui a ltura t otal d e 4 ,7cm; e l argura t otal d e 4c m ( com 
medida maior na região da cabeça/orelha). A parede do 
vasilhame possui 0,7cm de espessura.    

Peso (g) 40 
Observações:  Analisado (peso do modelado anexado à parede) 



Análise dos apêndices modelados 

Dados de Proveniência  Peça nº. 1551B Imagem 

 

 

Face frontal 

 

 

Face frontal parte inferior (corpo) 

 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  240N432E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Possui r epresentação do c orpo; or elhas junto a  c abeça pouco 

mais alta q a cabeça, formado saliência junto aos olhos - q 
aparenta uma "sobrancelha" -; Olhos destacados em alto relevo 
desenhados de forma c ircular; boca saltada. A peça está com a 
superfície erodida possivelmente alguns detalhes ou traços 
incisos po dem t er s e per dido. E sta peç a possui t raços que s e 
assemelham as espécies de morcegos hematófagos.     

Localização do modelado no corpo 
do pote 

A peça está anexada junto à parede do vasilhame. 

Medidas O corpo está r epresentado c om o tronco i nfletido e per na/pés 
contraídos ou dobr ados j unto ao m esmo. Po ssuem 3 ,1cm d e 
largura; 1, 2cm de  al tura.  A par te das  orelhas/sobrancelhas 
possui 2,3cm de largura,1cm de altura e 1cm de espessura, com 
incisões na pa rte frontal. O o lho possui 1,4 de di âmetro. A peça 
possui boca saliente com 1,9cm de l argura e 2,5 de altura. Pode 
ser q a f olha nasal es teja r epresentada j unto a b oca, m as nã o 
está evidente. A boca está em alto relevo-saliente e possui uma 
incisão central dividindo os "lábios". Este modelado possui 
incisões na parte superior da cabeça. A altura total de 4,8cm e 
largura de 4,3cm (mediada na região das orelhas). 

Peso (g) 95 
Observações:  Analisado (peso do modelado anexado a parede) 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.2080 Imagem 

 

 

Face frontal 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  125N491E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões aur iculares; Orelhas pouco maior que a cabeça; Folha 

nasal erodida; face toda erodida. Nesta peça podemos visualizar 
o apêndice anexado à parede do vasilhame cerâmico. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peça está localizada na parede do vasilhame, 
provavelmente no bojo superior, logo abaixo do lábio. 

Medidas Orelhas f ragmentadas - com 2,5cm de d iâmetro aprox. I ncisões 
auriculares c oncêntricas; O relhas pouc o m aiores que a c abeça. 
Orelha direita parece ser mais baixa que a esquerda; Folha nasal 
erodida; f ace toda er odida. Esta peç a possui al tura t otal d e 
4,5cm; e largura total de 4,7cm (com medida maior na região da 
cabeça com as orelhas). A parede do vasilhame possui 0,9cm de 
espessura.      

Peso (g) 55 
Observações:  Analisado (peso do modelado anexado à borda) 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº. 2152,2153 e 2150 Imagem 

 

 

 

 

Face frontal 

 

 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  135N499E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões auriculares; Orelha pouco maior que a cabeça; Folha 

nasal curta; tronco inflectido - pernas alto relevo; sem traçado dos 
olhos. 
Nesta peça podemos visualizar o apêndice ainda prezo a parede 
do v asilhame cerâmico. A ssim c omo m otivo i nciso n a l ateral, 
próxima ao  modelado, i ndicando r epresentação d e p ossíveis 
asas. A peça 2150 é bojo com inflexão ao qual o modelado fazia 
parte, porém não remontam. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peça está localizada no bojo superior do vasilhame. 

Medidas Corpo: 2cm de largura;1cm de altura- pernas representadas por 
filetes arredondados (roletes) aplicados  com 0,7 de diâmetro.  A 
orelha direita está fragmentada, à esquerda. possui 1,3 de altura 
e 1,8 de largura. A orelha é pouco mais alta q a cabeça, com 
incisões curvilíneas na face frontal. Não há desenho dos olhos. A 
folha nasal possui 0,8cm de altura, 1,2cm de largura e 0,8cm de 
espessura. A boca está logo abaixo da folha nasal, em alto relevo 
com uma incisão entre folha nasal e lábio - representado 
pequena abertura d a boca.   E sta p eça p ossui altura t otal d e 
3,6cm; e largura total de 3,2cm (com medida maior na região da 
cabeça com as orelhas). A parede do vasilhame possui 0,6cm de 
espessura.    

Peso (g) 35 (apenas o modelado peça 2152) 
Observações:  Analisado (peso do modelado anexado à borda) 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº. 2564  Imagem 

 

 

 

Face frontal  

 

 

 

 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  124N502E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  morcego 
Elementos de análise iconográfica Incisões auriculares; Orelhas pouco maior que a cabeça; Folha 

nasal curta; olhos desenhados com ponteados; corpo estilizado - 
ou r epresentação de p arte de out ro a nimal ( morcego s e 
alimentado d e al gum anf íbio/sapo etc.). N esta p eça podemos 
visualizar o a pêndice anexado ao  bo jo do vasilhame c erâmico. 
Os pés não foram aplicados, mas desenhados por incisões sobre 
a superfície do bojo.   

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peça está localizada no bojo superior, logo abaixo do lábio. 

Medidas Corpo: 2, 9cm de l argura; 3, 7cm de al tura. A s per nas pos suem 
0,8cm de largura e 1,5 de comprimento se estendendo da pélvis 
(representada por  i ncisões) ao i nicio dos  pés  t ambém 
desenhados com incisões. Os pés possuem 1,4cm de 
comprimento e 0,8cm de largura. As Orelhas, Dir. 3cm de altura, 
fragmentada não s endo possível m edir a l argura. E sq. 3cm de 
altura e 2, 1 d e l argura, por ém c om ex tremidade f ragmentada. 
Não há diferença de altura entre as orelhas, porém, ambas as 
orelhas são pouco mais altas q a cabeça, com incisões 
curvilíneas na face frontal de ambas. Os olhos foram desenhados 
por ponteado com 0,2cm de diâmetro. A folha nasal mede 1,5cm 
de altura 2, 3 de l argura e 0 ,8 de espessura.  A  c abeça pos sui 
padrão i nciso na par te s uperior e ap arenta es tar pos icionada 
como se olhasse para cima. Esta peça possui altura total de 6cm; 
e largura total de 6,3cm (com medida maior na região da cabeça 
com as  or elhas). A  par ede do v asilhame pos sui 0, 9cm d e 
espessura.       

Peso (g) 120 
Observações:  Analisado (peso do modelado anexado à borda) 



Análise dos apêndices modelados 

 

 

 

 

 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.123 Imagem 

 

 

 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  200N500E 
Nível:  0-10 
Tipo de representação figurativa  ave 
Elementos de análise iconográfica Peça co m superfície erodida e pr esa ao lábio da b orda. A  av e 

possui olhos em alto relevo; presença de crista - já fragmentada; 
bico-bem definido; presença de tronco e pés 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Borda com parte do boj o, com morfologia de vasilhame aberto e 
pouco pr ofundo. O  m odelado s e enc ontra j unto a o l ábio c om 
incisões horizontais contornando o diâmetro da borda 

Medidas Corpo:2,6cm de largura;1,5cm de a ltura;2cm de es pessura; Pés; 
esq.0,7/dir. 0,8cm de es pessura; 1cm de c omprimento ambos os 
pés; B ico, 1,1cm de al tura; 1,3 de l argura na par te mais larga e 
0,5cm de largura na ponta do bico. Olhos; Olho esq.- elíptico com 
0,5 x 0, 7cm. Olho d ir.- arredondado c om 0,7 d e circunferência. 
Esta peça possui altura total de 3,4cm; e largura total de 4,2cm 
(com medida maior na região da cabeça).     

Peso (g) 100g 



Análise dos apêndices modelados 

Dados de Proveniência  Peça nº. 1580 Imagem 

 

 

Face frontal  

 

 

Face lateral direita 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  259N540E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  ave 
Elementos de análise iconográfica Peça com superfície erodida e anexada a borda. Modelado 

aplicado em  miniatura. A  ave p ossui o lhos em  al to relevo; 
presença de crista; bico-bem definido; olhos destacados/salientes 
e presença de tronco e pés 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Borda com parte do bojo, com morfologia de vasilhame 
globular/inclinação interna mais profunda e borda extrovertida. O 
modelado s e encontra a baixo do lábio c om i ncisões h orizontais 
contornando o di âmetro da b orda e  i ncisões f ormando 
representação das "asas" na lateral do modelado. 

Medidas Corpo: 1,7cm de largura; 1,2cm de altura; Bico, 0,5cm de altura e 
0,4cm de c omprimento/saliência. O lhos; O lho es q.0,7 de  
diâmetro e dir. 0, 5cm de diâmetro. C rista c om 0, 5cm de  
espessura e 0,6 de altura. Esta peça possui altura total de 2,7cm; 
e l argura total de 1, 6cm ( com m edida maior n a r egião d a 
cabeça).   

Peso (g) 45 
Observações:  analisado (peso do modelado anexado a borda) 



Análise dos apêndices modelados 

Dados de Proveniência  Peça nº. 2639 e 2638 Imagem 

 

 

Face frontal 

 

 

Face lateral direita 

 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 

Unidade:  136N500E 

Nível:  10-20 

Tipo de representação figurativa  aves 

Elementos de análise iconográfica Dois m odelados c om t raços de r epresentação d e av e. A mbos 
serão analisados conjuntamente, pois pelas semelhanças fariam 
parte de mesmo vasilhame. As peças estão erodidas, em 
particular a peça 2638, que está mais fragmentada do que a peça 
2639. As aves possuem olhos em alto relevo; presença de crista 
na p eça 2 639; bi co-bem de finido na peça 263 9; pr esença de  
tronco, porém este está representado apenas por modelagem em 
alto relevo com superfície lisa sem incisões ou delineamento das 
pernas.    

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Os m odelados enc ontram-se pr esos ou  a nexados a  par ede d o 
vasilhame. A  inflexão d a p arede i ndica que s e pos icionavam 
abaixo da borda, como visto em outras peças.    

Medidas Corpo: 5,1cm de largura; 4,4cm de altura; Bico, 1,1cm de altura e 
0,7cm de c omprimento/saliência. Olhos; Olho esq.1,4 de largura 
e 0,6cm de abertura; dir. 1,3cm de l argura e 0,7cm de abertura - 
olhos d ecaídos c om f orma el íptica. C rista c om 0,4cm de  
espessura, n ão s endo possível m edir a al tura devido à  
fragmentação. A peça 2639 possui altura total de 4,5cm; e 
largura total de 5,3cm (com medida maior na r egião da cabeça). 
Já a p eça 2 638, dev ido à f ragmentação pos sui a al tura 3, 4 e 
largura 5,3cm.      

Peso (g) 50 (peça 2639) 40 (2638) 

Observações:  Analisado (peso do modelado anexado à borda) 



Análise dos apêndices modelados 

Dados de Proveniência  Peça nº. 3224 Imagem 

 

 

 

 

 

 

Sítio:  OURILÂNDIA 2  
Unidade:  120N500E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  peixe 

Elementos de análise iconográfica Corpo de peixe compondo parte do  l ábio, com incisões na face 
inferior e s uperior do c orpo do peixe. Nesta peça há incisões no 
entorno dos olhos que foram representados em al to relevo. Não 
há representação das caldas. 
 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peça compõe parte do lábio. 
 

Medidas Comprimento total do corpo; 7,1 e largura total (medida na parte 
central) 3cm. Espessura 

Peso (g) 30 
Observações:   



Análise dos apêndices modelados 

Dados de Proveniência  Peça nº.  437 Imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  140N480E 
Nível:  10-20 
Tipo de representação figurativa  animal (representação não identifica - possível réptil) 
Elementos de análise iconográfica Cabeça animal m odelada, c om ol hos em relevo des tacados o u 

pronunciados, boca representada por incisão. Incisões laterais na 
face. 

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Não foi possível fazer a leitura da localização da peça, porém 
observa-se o negativo da ruptura do modelado q estaria anexado 
na parede do vasilhame ou estaria compondo outra peça. 

Medidas Olhos alongados em relevo e saltados, medindo  1,2cm de 
diâmetro e se estende 2,2cm para frente. Há modelagem abaixo 
da cabeça q pode ser a representação do corpo.  A  medida total 
da cabeça é 4,2 de altura e 3,1cm de largura.   

Peso (g) 50 
Observações:  Peça modelada agregada na parede FE do vasilhame. Pasta com 

10% de mineral quartzo, queima completa de coloração ocre.   



Análise dos apêndices modelados 

 

Dados de Proveniência  Peça nº.2228 Imagem 
 

 
Face superior 

 

 
Face frontal 

 

 
Face inferior 

Sítio:  OURILÂNDIA 2 
Unidade:  125N 493E 
Nível:  20-30 
Tipo de representação figurativa  anfíbio (cabeça de sapo) 
Elementos de análise iconográfica Representação da c abeça d e s apo/anfíbio. C abeça m odelada, 

olhos s altados apl icados e inciso-ponteados c obrindo t oda s ua 
superfície. A  par te i nferior da c abeça/boca p ossui padrão 
diferenciado de incisões e não há ponteados.       

Localização do modelado no corpo 
do pote 

Esta peça está localizada na parede do vasilhame, 
provavelmente no bojo superior, logo abaixo do lábio. 

Medidas Os ol hos m edem 1, 1cm de espessura, s ão pr ojetados 1,2cm a  
partir da cabeça. Há também representação das narinas por dois 
ponteados posicionados abaixo dos olhos e no intervalo q separa 
os mesmos - ponteado de 0,4cm de  diâmetro. A  cabeça possui 
forma em  " arco" o u s emi-elíptica, c om l argura t otal d e 7cm e 
comprimento de 5,8cm 

Peso (g) 95 
Observações:  Analisado (peso do modelado anexado a borda) 



 

 

 

 

ANEXO 6 

 

Coleção do sítio Ourilândia 2 
Projeções Morfológicas da 

Cerâmica 

 

 

 

 

 

 



Categoria 
Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2 

 

 
Proporção Média

Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção rasa 

Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção Funda

Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

A 

 
Forma Aberta Contorno simples 

Capacidade: 2,8l 
Forma 1A 

 
Forma Aberta Contorno simples 

Capacidade: 3l 
Forma 2A  

         
Forma Aberta Contorno simples 

Capacidade: 5l 
Forma 3A 

Forma Aberta Contorno simples 
Capacidade: 11l 

Forma 4A 
 

 
Forma Aberta Contorno simples: 

Capacidade: 1,1l 
Forma 4A   

 
Forma Aberta Contorno Composto 

Capacidade: 17l 
Forma 5A 



Categoria 
Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2 

 

  Proporção Média 
Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção rasa 
Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 

Proporção Funda 
Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

B 

 
Forma Fechada Contorno simples 

Capacidade: 875ml  
Forma 1B   

 
Forma Fechada Contorno simples 

Capacidade:800ml 
 Forma 1B 

C 

   
              Forma Aberta Contorno Composto 

Capacidade: 4,1l 
Forma 1C 

 

 
Forma Aberta Contorno Composto 

Capacidade:600ml 
Forma 2C 

 
 

Forma Aberta Contorno Composto 
Capacidade: 1,5l 

Forma 3C 

 
 

Forma Aberta Contorno Composto 
Capacidade:400ml 

Forma 4C 

 
Forma Aberta Contorno Composto 

Capacidade: 1l 
Forma 5C 

 
Forma Aberta Contorno Composto 

Capacidade: 7l  
Forma 4C 



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2 

 

Proporção Média
Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo  

 

Proporção rasa 
Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo  

 

Proporção Funda
Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo  

 

C 

 
 

        
Forma Aberta Contorno Composto 

Capacidade: 1l 
Forma 5C 

 
 

D 
   

 
Forma Fechada Contorno Composto 

Capacidade: 3,5l 
Forma 1D 

   

                 
Forma Fechada Contorno Composto 

Capacidade: 8l 
Forma 2D 

 
 
 



Categoria 
Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2 

 

 
Proporção Média 

Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção rasa 

Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção Funda 

Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

D 

   

 
Forma Fechada Contorno Composto 

Capacidade: 4l 
Forma 3D 

   

 
Forma Fechada Contorno Composto 

Capacidade: 5,6l 
Forma 3D 



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2 

 
Proporção Média 

Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção rasa 

Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção Funda 

Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

 
E 

 
Forma Aberta Contorno Complexo 

Capacidade: 1,1l 
Forma 1E 

 
Forma Aberta Contorno Complexo 

Capacidade:560 ml 
Forma 2E   

 

 
Forma Aberta Contorno Complexo 

Capacidade:1,6l 
Forma 1E 

Forma Aberta Contorno Complexo 
Capacidade:1l 
Forma 2E   

Forma Aberta Contorno Complexo 
Capacidade: 19l 

Forma 3E 

   



Categoria  Estrutura geral e contorno dos vasilhames cerâmicos do sítio Ourilândia 2 

 
Proporção Média 

Altura total entre 1/2 e 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção rasa 

Altura total menor que 1/3 do diâmetro máximo 
Proporção Funda 

Altura total maior ou igual à metade do diâmetro máximo 

A 

 
Forma aberta contorno composto, rasa, quase plana   

Capacidade: 250 ml 
Forma 7A 

 

 
Forma aberta, contorno composto, plana 

Capacidade: 74 ml 
Forma 6A 

 
 
 
 

 



Miniaturas  

                                     
            Forma aberta, contorno composto 

              8cm de diâmetro 

 
Forma aberta, contorno composto 

10cm de diâmetro 

 
Forma aberta, contorno composto 

12cm de diâmetro 

   

 
Forma aberta, contorno composto 

11cm de diâmetro 

   

 
Forma aberta, contorno composto 

8cm de diâmetro  

   

 
Forma aberta, contorno composto 

4cm de diâmetro 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 
 
 
 

CATÁLOGO de COLEÇÕES: FASE ITACAIÚNAS e FASE CARAPANÃ 
 
 
 
 
 
 
 
COLEÇÃO PROTÁSIO FRIKEL, 1973 
COLEÇÃO OTAVIO SILVA, 1969 
COLEÇÃO SILVA e SANTOS, 1969  
COLEÇÃO Pe. CANDELA, 1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catálogo Coleção Pe. Jaime Rodrigues Candela, 1966 
Nº. da Coleção 169 
 

 

Projeções Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 45   
Dados de identificação: Borda 1/Forma 11 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 22 
Porcentagem de borda: 22% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume:7,200 l 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino na FE do Bojo, corrugada no 
perímetro da FE da Borda e incisões em linhas 
horizontais, delimitando inicio do lábio e do bojo.     
Observações Gerais 
  

Forma Fechada (mais profunda), contorno composto, borda extrovertida  

 
Forma Aberta (mais profunda), contorno composto, borda extrovertida 

Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 22 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 2 
Dados métricos  
Diâmetro da borda: 22 
Porcentagem de borda: 7% 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: 5 l 
Tratamento de superfície 
Entalhe no lábio e i ncisões e m li nha horizo ntais, 
delimitando inicio do lábio e do bojo.     
Observações Gerais 

 
Forma Aberta (mais profunda), contorno composto, borda extrovertida 

Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 8 
Tipo corrugado 
Dados de identificação: Borda 2/ Forma 7 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 22 
Porcentagem de borda: 14% 
Espessura do lábio: 0,3cm 
Volume: 5 l 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino na face interna e corrugada na face 
externa 

Coleção doada ao Museu Paraense Emilio Goeldi, proveniente da região do rio Pau D´arco – afluente do rio Itacaiúnas, coletada em 1966. Todas as peças é resultado de coletas em 
superfície.  A cerâmica desta coleção foi associada à fase carapanã.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 
 
 
 

CATÁLOGO de COLEÇÕES: FASE ITACAIÚNAS e FASE CARAPANÃ 
 
 
 
 
 
 
 
COLEÇÃO PROTÁSIO FRIKEL, 1973 
COLEÇÃO OTAVIO SILVA, 1969 
COLEÇÃO SILVA e SANTOS, 1969  
COLEÇÃO Pe. CANDELA, 1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação:  



                 
                                 Forma Aberta (rasa), contorno composto, borda extrovertida 

Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 21 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 4 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 38 
Porcentagem de borda: 9% 
Espessura do lábio: 0,6cm 
Volume: 13 litros 
Tratamento de superfície  
Incisões motivo diagonal refletido sem traço central 
estruturante (ver imagens motivos incisos ) 
Observações Gerais 
 

 

                 
 
    Forma Fechada (rasa), contorno composto com ombro, borda introvertida 

Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 3 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 5 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 20 
Porcentagem de borda: 12% 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: 3 litros 
Tratamento de superfície 
Polimento na FI, alisamento grosseiro no bojo inferior e 
incisão for mando motivo antro pomorfo no 
perímetro externo da borda/ombro.    
Observações Gerais 
 

 
Forma Fechada (rasa), contorno composto com carena, borda introvertida 

Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 44 
Dados de identificação: Borda 1/ Forma 9 
Diâmetro da borda: 36 
Porcentagem de borda: 7% 
Espessura do lábio: 0,7cm 
Volume: 10 litros 
Tratamento de superfície  
Alisamento fino AF, ungulada no lábio e corrugada na 
parte inferior da Borda.   
Observações Gerais 
 

 
Forma Fechada (rasa), contorno composto com carena, borda introvertida 

Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 25 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 14 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: - 
Espessura do lábio: 1,7cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície  
Alisamento fino na FI 
Observações Gerais 
Concentração de óxidos de ferro na pasta 



 
Forma Aberta (rasa), contorno simples, borda com inclinação externa  

 
Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 8 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 6 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 44 
Porcentagem de borda: 11% 
Espessura do lábio: 0,8cm 
Volume: 9 litros 
Tratamento de superfície 
Pintura vermelha aplicada na FE da borda com 
incisões delimitando a faixa de pintura entre o lábio e 
inicio do bojo. O bojo é inteiramente corrugado. 
Observações Gerais 
 

 
Forma Aberta (rasa), contorno simples, borda com inclinação externa 

 
Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 13 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 8 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 46 
Porcentagem de borda: 7% 
Espessura do lábio: 1,1cm 
Volume: 8 litros 
Tratamento de superfície 
Corrugado na face externa.  
Observações Gerais 
 

                                                                Miniaturas 

 
Forma Fechada, contorno complexo, borda extrovertida 

 
Fase carapanã 
Nº. de tombo: 1540/Nº. de análise 36 
Dados de identificação: Bojo/ Forma 1  
Dados métricos 
Diâmetro da abertura: 11 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: sem leitura 
Volume: 6 ml 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino em ambas as faces  
Observações Gerais 
A peça não possui o lábio 
 

 

 

 



Coleção Pe. Candela: Imagens 

 

     

 

      



Corrugados 
Pe. Candela, 1966 

Fase Carapanã 
 

     
Incisos (motivo diagonal refletido sem traço central estruturante) 

 
 

 

 

 



Escovado 

Pe. Candela, 1966 

Fase Carapanã 

 

 

Inciso motivo antropomorfo 
 
 
 
 

Pe. Candela, 1966 
Fase Carapanã 

 

 



Catálogo Coleção Galeão da Silva e José Maria dos Santos, 1969  

Coleção proveniente do sítio Mangueiras – PA-RF-1, registrado por Silva e Santos (1969), ambos pesquisadores da equipe de geologia do IDESP. A amostra foi coletada a partir de corte 
experimental e doada ao Museu Paraense Emilio Goeldi.  O sítio mangueiras está localizado na margem direita do baixo rio Fresco – afluente do rio Xingu, a 400m à jusante da Foz do 
Igarapé Carapanã, em terreno de propriedade da Fazenda Mangueiras (Simões e Costa, 1973, p.116). 

 
Projeções  

Fase carapanã 
Dados de identificação: Borda 2/ Forma 1 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino AF 
Observações Gerais 
Duas projeções distintas do mesmo fragmento de 
borda.   

Forma Aberta (mais profunda), contorno composto, borda com inclinação externa  
 

 
Forma Aberta (rasa), contorno composto com ângulo tipo carena2, borda com 

inclinação externa 

 
Fase Carapanã 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 4 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 0,7cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície 
Corrugado FE 
Observações Gerais 
Angulosidade é resultado da adição e modelagem de 
rolete sobre a borda.   
 

 

 

 

                                                            
2 A denominação “tipo carena” refere-se a um modo diferente das “formas com carena” presentes nos conjuntos Tupi. Pois no primeiro caso, o ângulo presente no bojo é 
resultado de uma adição ou aplique de pasta, formando essa “protuberância angular” no corpo do pote após a sua confecção. No caso dos potes Tupi a carena é formada a 
partir da modelagem do próprio corpo e não sobre o corpo do vasilhame, como no caso das formas com ângulos “tipo carena”.  



 
Forma Aberta (mais profunda), contorno composto, borda com inclinação externa 

 

 
Fase Carapanã 
Dados de identificação: Borda 9/Forma 6  
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 1,2cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície 
Alisamento médio AF 
Observações Gerais 
Borda extendida 

 
Forma Aberta (mais profunda) contorno composto, borda “acanalada”3 

 
Fase Carapanã 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 13  
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 19cm 
Porcentagem de borda: 7% 
Espessura do lábio:0,6cm 
Volume: 2,80 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino AF 

 
Forma Aberta (rasa), contorno composto, borda “acanalada” 

 
Fase Carapanã 
Dados de identificação: Borda 4/Forma 11 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 34 
Porcentagem de borda: 7% 
Espessura do lábio: 1,8cm 
Volume: 12 litros 
Tratamento de superfície 
Incisões leves, quase imperceptíveis, localizadas entre 
lábio e ângulo do inicio do bojo.  
Observações Gerais 
Angulosidade é resultado da adição e modelagem de 
rolete sobre a borda.   
 

 

 

                                                            
3 A denominação “borda acanalada” é utilizada por Simões et al (1973) e refere-se ao acabamento de lábio a partir da retirada de pasta ou excisão, formando uma espécie de 
canaleta entre o lábio e inicio do bojo.    



 
Forma Fechada (mais profunda), contorno composto, borda com inclinação externa  

 
Fase Carapanã 
Dados de identificação: Borda 8/Forma 7 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 1,2 cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino AF 
Observações Gerais 
Borda extendida 

 
Forma Fechada (mais profunda), contorno simples, borda introvertida 

 

 
Fase Carapanã 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 2 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 1cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino AF 

 
Forma Fechada, contorno composto, borda extrovertida 

 
 
 
 

 
Fase carapanã 
Dados de identificação: Borda 1/Forma 5 
Dados métricos  
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 0,6cm 
Volume: sem leitura  
Tratamento de superfície  
Alisamento fino FI e escovado FE 
Observações Gerais 
 



                                                                    Miniatura 

 
Forma Aberta, contorno composto com ombro, borda com inclinação externa 

 
Fase Carapanã 
Dados de identificação: Borda 2/Forma 3 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 0,3cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino AF e engobo vermelho na FE 
Observações Gerais 
Ombro é resultado da adição de camada de argila 
sobre a parede. Embora não tenha sido possível 
realizar a leitura do diâmetro da borda, a inclinação 
indicou ser esta, possível fragmento de pote de 
pequena dimensão.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coleção Silva e Santos: Imagens 

   

 
                                                 Incisos-Modelados  

Sítio Mangueiras- PA- RF- 1 
Fase Carapanã 

Santos e Silva, 1969  
 

 



 
                                                Bordas acanaladas (Simões et al, 1973) 

 
 
 

Sítio Mangueiras- PA- RF- 1 
Fase Carapanã 

Santos e Silva, 1969  



 
 Corrugados                                                            Roletados 

 
 Escovados                                                                  Incisos         

 
Sítio Mangueiras- PA- RF- 1 

Fase Carapanã 
Santos e Silva, 1969 



Catálogo Coleção Protásio Frikel, 1973: Sítio Carrasco  
 

Projeções

 
Forma aberta, contorno composto, borda com inclinação externa  

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1055 Nº. de análise 220-224 
Dados de identificação Borda 1/ Forma 1 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 22 
Porcentagem de borda: 7% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 1,7litros 
Tratamento de superfície: 
Alisamento fino em ambas as faces  

 

 
                                            Forma plana, contorno simples, borda com inclinação externa 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1055 Nº. de análise 225-226 
Dados de identificação  Borda 1/ Forma 2 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 60 
Porcentagem de borda: 7% 
Espessura do lábio: 1,3cm 
Volume: 10 litros 
Tratamento de superfície: 
Corrugado na face externa e alisamento fino na face 
interna  

 
Coleção Protásio Frikel: Sítio Carrasco – Imagens 
 

                                                                 
                                                                               Corrugados                                                                                             Modelado antropomorfo 
 

 

 



 

Catálogo Coleção Protásio Frikel, 1973: Sítio Aldeia Nova dos Xikrín  
 
Coleção proveniente de coletas realizadas nas regiões do Alto rio Itacaiúnas e rio Catete, em 1973. Durante este período Frikel desenvolveu pesquisas antropológicas entre os índios Xikrín 
(grupo Kaiapó) no alto curso do rio Itacaiúnas. Na oportunidade, o frei localizou fragmentos cerâmicos e artefatos líticos de superfície em diversos locais e classificou sua origem não-Xikrin, já 
que estes grupos não fabricavam cerâmica. Além de coleta em superfície Frikel realizou também cortes experimentais. Ao final destes trabalhos, foram catalogados 9 sítios ao longo dos rios 
Itacaiúnas e Cateté. O conjunto aqui apresentado é proveniente de apenas um destes sítios denominado por Aldeia Nova dos Xikrín, foi localizado na região de confluência dos rios Cateté e 
Itacaiúnas (Figueiredo, 1965, p.04).  A cerâmica desta coleção foi associada à fase Itacaiúnas.       

Projeções  
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo – Nº. de análise –206,208 a 214  
Dados de identificação Borda 1/ Forma 2 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 24 
Porcentagem de borda: 20% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 10,380 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino em ambas as faces  
 
Observações Gerais 

 
Forma Fechada (mais profunda), contorno composto com ombro, borda extrovertida 

 

 
Forma Fechada (mais profunda), contorno simples, borda introvertida  

 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1049  
Dados de identificação Borda 2/ Forma 11 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 26 
Porcentagem de borda: 10% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 9,500 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino AF com engobo vermelho na FI 
Observações Gerais 
 
 



 
Forma Fechada (mais profunda), contorno simples, borda com inclinação interna  

 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo – Nº. de análise –177 
Dados de identificação: Borda Forma 22 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 32 
Porcentagem de borda: 12% 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: 26,300 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino AF com engobo vermelho na FI. 
Observações Gerais 

 
Forma Fechada (rasa), contorno simples, borda introvertida 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1053 Nº. de análise 185 
Dados de identificação  Borda Forma 4 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 26 
Porcentagem de borda: 12% 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: 7,900 litros 
Tratamento de superfície 
Resquícios de engobo vermelho na FI e pintura 
na FE. 
Observações Gerais 
 

 
Forma Fechada (rasa), contorno simples, borda com inclinação interna 

 
 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1052/Nº. de análise 166 a 172 
Dados de identificação  Borda 1/Forma 10 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 38 
Porcentagem de borda: 9% 
Espessura do lábio: 0,9cm 
Volume: 16,400 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento médio em AF.   
Observações Gerais 
 



 
Forma Fechada (rasa), contorno simples com ombro, borda introvertida 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1050/ Nº. de análise – 166 a 172 
Dados de identificação Borda Forma 6 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 38 
Porcentagem de borda: 15% 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: 16,940 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino em AF. Pintura em linhas pretas 
com preenchimento em vermelho e espaçamento 
(sem pintura) entre os traços preenchidos 
combinando traçados horizontais e verticais. No 
espaço central do ombro na FE há dois traços 
em preto, neste caso, sem preenchimento.     
 

 
Forma Fechada (rasa), contorno composto com ombro, borda com inclinação interna 

 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1049/Nº. de análise 78 a 85 
Dados de identificação Borda Forma 13 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 30 
Porcentagem de borda: 11% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 6, 460 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino na FI 
Observações Gerais 
 

 
Forma Fechada (rasa), contorno composto com carena, borda introvertida 

 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1053 Nº. de análise 177 a 181 
Dados de identificação  Borda Forma 21 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 44 
Porcentagem de borda: 11% 
Espessura do lábio: 1,2cm 
Volume: 27 litros 
Tratamento de superfície 
 
Observações Gerais 
Pote Nº. 9 Figueiredo, 1965 



 
Forma Fechada (rasa), contorno composto com carena, borda introvertida  

 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1053 Nº. de análise – 
Dados de identificação Borda Forma 15 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 34 
Porcentagem de borda: 17% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 9,600 litros 
Tratamento de superfície 
Engobo na FI e incisão delimitando o lábio 
Observações Gerais 
 

 
Forma Fechada (rasa), contorno composto com carena, borda introvertida 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1052/1053 Nº. de análise 174/176 
Dados de identificação  Borda Forma 26 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 42 
Porcentagem de borda: 9% 
Espessura do lábio: 0,8cm 
Volume: 29,500 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino na FE entre base-bojo inferior, 
corrugado abaixo do ombro e lábio entalhado.   
Observações Gerais 
 
Pote Nº. 8 Figueiredo, 1965 
 
 
 
 
 
 

 
Forma Aberta (rasa), contorno composto com ombro, borda extrovertida 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1053 Nº. de análise 177  
Dados de identificação Borda 1/ Forma 16 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 24 
Porcentagem de borda: 9% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 2,890 litros 
Tratamento de superfície 
Resquícios de engobo em AF e incisões 
horizontais delimitando inicio e final do ombro. 

 



                                               
 

Forma Aberta (rasa), contorno simples, borda com inclinação interna 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1053/1670 Nº. de análise 257 
Dados de identificação  Borda Forma 14 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 24 
Porcentagem de borda: 7% 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: 6,280 litros  
Tratamento de superfície 
Polimento na FI e pintura vermelha na FI 
formando motivos em linhas transversais e 
retangulares.  
Observações Gerais 
 

 
Forma Aberta (rasa), contorno composto, borda extrovertida  

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1053 Nº. de análise 175 
Dados de identificação Borda Forma 25 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 50 
Porcentagem de borda: 15% 
Espessura do lábio: 0,6cm 
Volume: 12,4 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento médio AF e corrugado no bojo 
inferior-base.  
Observações Gerais 
 

 
 
 
 

 
 

Forma plana, contorno simples, borda direta 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1049 Nº. de análise 7 a 74  
Dados de identificação Borda 3/ Forma 9 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 46 
Porcentagem de borda: 10% 
Espessura do lábio: 0,8cm 
Volume: 200 ml 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino na FI e corrugado na FE.  
Observações Gerais 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo pintado face interna 



 

 

 

 

 

 

 

 

Miniaturas  

 
Forma Fechada, contorno simples, borda introvertida 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1049 Nº. de análise 86  
Dados de identificação  Borda Forma 5 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 7 
Porcentagem de borda: 5% 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: 18 ml 
Tratamento de superfície 
Pintura em preto formando motivos transversais 
em linhas pretas sob engobo vermelho na FE. 
Resquícios de pintura vermelha na FI.   
Observações Gerais 
 

 
Forma Aberta, contorno composto com carena, borda introvertida   

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo 1049 Nº. de análise 86 
Dados de identificação Borda Forma 12 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 13 
Porcentagem de borda: 10% 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: 80 ml 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino AF 
Observações Gerais 
 



     Coleção Protásio Frikel: Sítio Aldeia Nova dos Xicrín – Imagens 
 

 
Itacaiúnas Simples 

 
                                                                              

Coleção Protásio Frikel,1973 
Fase Itacaiúnas 

Sítio Aldeia Nova dos Xicrín 



 
Pintado 

Negativos circulares na face externa do fragmento de base  
Fragmentos de mesmo Pote 

 
Coleção Protásio Frikel,1973 

Fase Itacaiúnas 
Sítio Aldeia Nova dos Xicrín 

 

 

 

 



Catálogo Coleção Protásio Frikel, 1973: Sítio Aldeia Velha (PA-AT-02) 
 
Coleção proveniente de coletas realizadas nas regiões do Alto rio Itacaiúnas e rio Catete, em 1973. Durante este período Frikel desenvolveu pesquisas antropológicas entre os índios Xikrín 
(grupo Kaiapó) no alto curso do rio Itacaiúnas. Na oportunidade, o frei localizou fragmentos cerâmicos e artefatos líticos de superfície em diversos locais e classificou sua origem não-Xikrin, 
já que estes grupos não fabricavam cerâmica. Além de coleta em superfície Frikel realizou também cortes experimentais. Ao final destes trabalhos, foram catalogados 9 sítios ao longo dos 
rios Itacaiúnas e Cateté. O conjunto aqui apresentado é proveniente de apenas um destes sítios denominado por Aldeia Velha dos Xikrín, foi localizado na região nas proximidades do rio 
Cateté (Figueiredo, 1965, p.04).  A cerâmica desta coleção foi associada à fase Itacaiúnas.     

 
 

Projeções 
Fase Itacaiúnas 
Nº. de tombo: 927 Nº. de análise 54  
Dados de identificação: Borda / Forma 1 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 24 
Porcentagem de borda: 8% 
Espessura do lábio: 1 cm 
Volume: 6,4 litros 
Tratamento de superfície e Decoração 
 
Observações Gerais 
  

Forma Aberta (mais profunda), contorno composto, borda extrovertida  
Coleção Protásio Frikel: Sítio Aldeia Velha – Imagens  

                                                                  
                        Corrugado                                                                                                                                                                             Sítio Aldeia Velha 

Fase Itacaiúnas 
Coleção Protásio Frikel, 1973 

 

 



Catálogo Coleção Protásio Frikel: Sítio Alto Bonito (PA-AT-01) 
 
Coleção proveniente de coletas realizadas nas regiões do Alto rio Itacaiúnas e rio Cateté, em 1973. Durante este período Frikel desenvolveu pesquisas antropológicas entre os índios Xikrín 
(grupo Kaiapó) no alto curso do rio Itacaiúnas. Na oportunidade, o frei localizou fragmentos cerâmicos e artefatos líticos de superfície em diversos locais e classificou sua origem não-Xikrin, já 
que estes grupos não fabricavam cerâmica. Além de coleta em superfície Frikel realizou também cortes experimentais. Ao final destes trabalhos, foram catalogados 9 sítios ao longo dos rios 
Itacaiúnas e Cateté. O conjunto aqui apresentado é proveniente de apenas um destes sítios denominado por Alto Bonito, foi localizado na margem esquerda do rio Itacaiúnas, abaixo do igarapé 
Tapirapé. O local seria plano e o sítio estaria implantado em área elevada, onde a cerâmica foi encontrada junto ao material lítico (Figueiredo, 1965, p.04).  A cerâmica desta coleção foi 
associada à fase Itacaiúnas.     

Projeções  
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1056 Nº. de análise 233,235-240  
Dados de identificação Borda 2/ Forma 5 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 44 
Porcentagem de borda: 6% 
Espessura do lábio: 0,7cm 
Volume: 29 litros 
Tratamento de superfície e Decoração 
Alisamento fino em AF e Engobo vermelho na FI 

 

 
Forma Aberta (mais profunda), contorno composto, borda extrovertida 

 

                     
Forma Aberta (rasa), contorno composto, borda extrovertida 

 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1056 Nº. de análise 233,235-240  
Dados de identificação Borda 1/ Forma 9 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 80 
Porcentagem de borda: 3% 
Espessura do lábio: 1,2cm 
Volume: 186 litros 
Tratamento de superfície e Decoração 
Decoração incisa na FE, Motivo trançado  
 
 

 
Forma Aberta (rasa), contorno composto, borda tipo flange 

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1056 Nº. de análise - 233,235-240 
Dados de identificação Borda 5/ Forma 3 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície e Decoração 
Alisamento fino em ambas as faces 
 



 

 
Forma Aberta (rasa), contorno composto, borda com inclinação externa 

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1056 Nº. de análise 217  
Dados de identificação Borda 1/Forma 7 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 18 
Porcentagem de borda: 10% 
Espessura do lábio: 0,6cm 
Volume: 0,570 litros 
Tratamento de superfície e Decoração 
Corrugada na face externa 
 

 
Forma Aberta, contorno simples, borda com inclinação interna  

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1056 Nº. de análise 217  
Dados de identificação  Borda 2/ Forma 6 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 13 
Porcentagem de borda: 18% 
Espessura do lábio: 0,4 cm 
Volume: 0,089 litros 
Tratamento de superfície e Decoração 
Alisamento fino em ambas as faces 
 

 
Forma Fechada, contorno simples, borda com inclinação externa  

 

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1056 Nº. de análise - 233,235-240 
Dados de identificação Borda 3/ Forma 8 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 28 
Porcentagem de borda: 10% 
Espessura do lábio: 0,9 cm 
Volume: 14,9 litros  
Tratamento de superfície e Decoração 
Alisamento fino em ambas as faces 
 
 

 
Forma Aberta (rasa), contorno composto, borda com inclinação externa 

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1056 Nº. de análise - 233,235-240 
Dados de identificação Borda 7/ Forma 1 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 34 
Porcentagem de borda: 5% 
Espessura do lábio: 0,6cm 
Volume: 2,2 litros 
Tratamento de superfície e Decoração 
Corrugado na face externa 



Coleção Protásio Frikel: Sítio Alto Bonito – Imagens 
 

 
Inciso triangular                          Ungulado                              Inciso horizontal                  Corrugado 

 
Bordas (Tipo Itacaiúnas simples) 

Coleção Protásio Frikel, 1973 
Fase Itacaiúnas 

Sítio Alto Bonito 
 

 

 



Catálogo Coleção Protásio Frikel: Sítio Encontro  
 
Coleção proveniente de coletas realizadas nas regiões do Alto rio Itacaiúnas e rio Cateté, em 1973. Durante este período Frikel desenvolveu pesquisas antropológicas entre os índios Xikrín 
(grupo Kaiapó) no alto curso do rio Itacaiúnas. Na oportunidade, o frei localizou fragmentos cerâmicos e artefatos líticos de superfície em diversos locais e classificou sua origem não-Xikrin, 
já que estes grupos não fabricavam cerâmica. Além de coleta em superfície Frikel realizou também cortes experimentais. Ao final destes trabalhos, foram catalogados 9 sítios ao longo dos 
rios Itacaiúnas e Cateté. O conjunto aqui apresentado é proveniente de apenas um destes sítios denominado por sítio Encontro, implantado em área elevada e localizado na margem 
esquerda do rio Itacaiúnas (Figueiredo, 1965, p.04).  A cerâmica desta coleção foi associada à fase Itacaiúnas.     

 
 

Projeções Fase Itacaiúnas 
Nº. de tombo: 926 Nº. de análise 25,27-36 
Dados de identificação: Borda 1/ Forma 3 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 24 
Porcentagem de borda: 15% 
Espessura do lábio: 0,7cm 
Volume: 3,9 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino em ambas as faces, corrugada na 
borda 

 
 

Forma Aberta, contorno composto, borda extrovertida 

 
Forma Aberta, contorno simples, borda com inclinação externa 

Fase Itacaiúnas 
Nº. de tombo: 926 Nº. de análise - 
Dados de identificação: Borda 2/ Forma 2 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 20 
Porcentagem de borda: 12% 
Espessura do lábio: 0,2 cm 
Volume: 1,4 litros 
Tratamento de superfície  
Corrugada na FE e com lábio entalhes no lábio  

 
                                                                    Miniatura 

 
Forma Aberta, contorno simples, borda direta 

Fase Itacaiúnas 
Nº. de tombo: 926 Nº. de análise - 
Dados de identificação: Borda 4/ Forma 1 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 7 
Porcentagem de borda: 10% 
Espessura do lábio: 0,2 cm 
Volume:0,009 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento na face externa, erodida na face interna 
 

 



Coleção Protásio Frikel: Sítio Encontro – Imagens  
 

           
 

                                       
                                                   Corrugados 
 
 

 
                                                                                         Borda miniatura  

Coleção Protásio Frikel, 1973 
Fase Itacaiúnas 

Sítio Encontro 
 



Catálogo Coleção Tipo Protásio Frikel, 1973  

Coleção proveniente de coletas realizadas nas regiões do Alto rio Itacaiúnas e rio Catete, em 1973. Durante este período Frikel desenvolveu pesquisas antropológicas entre os índios Xicrín 
(grupo Kaiapó) no alto curso do rio Itacaiunas. Na oportunidade, o frei localizou fragmentos cerâmicos e artefatos líticos de superfície em diversos locais e classificou sua origem não-Xikrin, 
já que estes grupos não fabricavam cerâmica. Além de coleta em superfície Frikel realizou também cortes experimentais. Ao final destes trabalhos, foram catalogados 9 sítios ao longo dos 
rios Itacaiúnas e Cateté. O conjunto aqui apresentado é proveniente de várias coleções, foi localizado na região de confluência dos rios Cateté e Itacaiúnas (Figueiredo, 1965, p.04).  A 
cerâmica desta coleção foi associada à fase Itacaiúnas.    

                                                            
4 Vasilhames com dimensões de 30% em relação ao tamanho real projetado.   

Projeções4  
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1663/Nº. de análise - 
Tipo Corrugado   
Dados de identificação Borda 2 / Forma 2 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 32 
Porcentagem de borda: 8% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 12,900 l 
Tratamento de superfície e Decoração 
Corrugado na FE e engobo vermelho na FI 
Observações Gerais 
 

 
Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1667/Nº. de análise  
Tipo  
Dados de identificação Borda 1/ Forma 7 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 38 
Porcentagem de borda: - 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 7,280 l 
Tratamento de superfície e Decoração 
Ungulado na perpendicular em relação a borda e 
ungulado no lábio     
Observações Gerais 

 

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1665/Nº. de análise  
Tipo Roletado  
Dados de identificação  Borda Forma 6 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 17 
Porcentagem de borda: 9% 
Espessura do lábio: 0,2cm 
Volume: 0,07 



Tratamento de superfície e Decoração 
Dois roletes sobrepostos na região do lábio e 
resquícios de pintura vermelha na FE do lábio.

 

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1663/Nº. de análise  
Tipo Corrugado  
Dados de identificação Borda 1/ Forma 3 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 38 
Porcentagem de borda: 8% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 5,800 l 
Tratamento de superfície e Decoração 
Corrugado na FE 
Observações Gerais 
 

 

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1665-1 /Nº. de análise  
Tipo  
Dados de identificação Borda 2/ Forma 4 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 24 
Porcentagem de borda: 4% 
Espessura do lábio: 0,3cm 
Volume: 3,600 l 
Tratamento de superfície e Decoração 
Incisão na horizontal delimitando o lábio 
Observações Gerais 
 

 

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1665-1/Nº. de análise  
Tipo Inciso 
Dados de identificação Borda 1/ Forma 5 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 40 
Porcentagem de borda: 7% 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 12,800 l 
Tratamento de superfície e Decoração 
Inciso na FE formando motivo triangular  
Observações Gerais 
 

 

Fase Itacaiúnas  
Nº. de tombo: 1664/Nº. de análise - 
Tipo Pintado 
Dados de identificação Borda 1 / Forma 1 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: - 
Porcentagem de borda: - 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: 4,890 l 
Tratamento de superfície e Decoração 



Coleção Tipo Protásio Frikel: Imagens 

 
      Corrugados 

 
                         Acanalado                                                Ungulado                              Incisos 
 
 
 

Coleção Tipo 
Fase Itacaiúnas  

Protásio Frikel, 1973  
 

 

Pintura vermelha sob engobo branco. Pintura vermelha 
formando faixa na FE do ombro e na FI. Traços 
horizontais em vermelho na FI.      



Catálogo Coleção Otávio Silva, 1969  
 

Coleção proveniente da região do médio rio Itacaiúnas. A cerâmica desta coleção é resultado de coletas assistematicas, sem registro do sítio. Este conjunto está associado à fase 
Itacaiúnas.    
 

Projeções 
Fase Itacaiúnas 
Nº. de tombo: 1487/Nº. de análise 10 
Dados de identificação: Borda 1/ Forma 6 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: 19 
Porcentagem de borda: 10% 
Espessura do lábio: sem leitura 
Volume: 4,8 litros 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino em ambas as faces 
Observações Gerais 
Não foi possível medir o lábio, pois há apenas o 
negativo de sua extensão.  

Forma Fechada, contorno composto, borda extrovertida 

 
Forma Aberta, contorno composto com carena, borda com inclinação externa  

Fase Itacaiúnas 
Nº. de tombo: 1486/Nº. de análise 10 
Dados de identificação: Borda 1/ Forma 8 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 0,5cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino em ambas as faces 

 
Forma Aberta, contorno simples, borda com inclinação externa  

Fase Itacaiúnas 
Nº. de tombo: 1497/Nº. de análise 11 
Dados de identificação: Borda 3/ Forma 1 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 0,4cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino em ambas as faces 

 
Forma Fechada, contorno simples, borda introvertida 

Fase Itacaiúnas 
Nº. de tombo: 1489/Nº. de análise 2 
Dados de identificação: Borda 1/ Forma 7 
Dados métricos 
Diâmetro da borda: sem leitura 
Porcentagem de borda: sem leitura 
Espessura do lábio: 0,8cm 
Volume: sem leitura 
Tratamento de superfície 
Alisamento fino em ambas as faces 



Coleção Otávio Silva: Imagens 

 

 
Coleção Otávio Silva, 1969 

Fase Itacaiúnas 
 

 




