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10.2. Planalto Residual Alto Guaporé:  

 

Nesta feição geomorfológica foram levantados e resgatados os Sítios Longa Vira, Cabeceiras 

e Estrada Nova (ou Estrada 1), cujo padrão de implantação ocorre associado a afloramentos 

rochosos e ou cascalheiras. O primeiro é um sítio multicomponencial, o qual mistura vestígios 

líticos lascados com peças de período histórico; os demais são líticos72. 

 

 

Tabela 41 –Sítios indígenas e multicomponencias do Planalto Residual Alto Guaporé 

Sítio Coordenada UTM Categoria 
Padrão de 

Implantação 
Uso  Atual  da  Área Dimensões Profundidade 

Longa Vira 
21L 

0213219/8360633 
Multicomponencial Planície Represa 200. 000  m2 Superficial 

Cabeceiras 
21L 

0212684/8358145 
Lítico Terraço Eixo de represa 660,40   m2 Superficial 

Estrad a 

Nova 

21L 

0210731/8366587 
Lítico 

Platô de crista 

cuestiforme 
Novo acesso de estrada 200  m2 Superficial 

  

10.2.1. Os sítios do Planalto Residual Alto Guaporé 

 

Longa Vira 

 

Coordenadas UTM: 21L 0213219/8360633. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Provavelmente associado a ocupações etno-históricas de 

grupos indígenas Nambiquara e Cabixi. 

                                                        
72 Os sítios mencionados identificados foram submetidos a procedimentos de resgate no âmbito do Projeto São 

Francisco, desenvolvido na região a cargo da Zanettini Arqueologia. As atividades de campo envolveram uma 

equipe composta pelos arqueólogos Paulo Zanettini, Dr.; Luiz Fernando Erig Lima, Ms; o fotógrafo/ 

documentarista Mario M. C. Friedländer; o arqueometrista/topógrafo Mendell Kahan e o historiador Iberê 

Fernando Martins. 
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Descrição: Sítio multicomponencial localizado na área de implantação da futura barragem do 

córrego Longa Vira (ou Longa Vida, de acordo com outras fontes), posicionado a noroeste da 

frente de lavra da Mineração Santa Elina. Conforma um retângulo de área aproximada de 200 

mil m², ocupado predominantemente por vegetação do tipo vereda (solos hidromorfos, 

recobertos predominantemente por gramíneas), tendo a mata que ladeia o Córrego Longa Vira 

como “limite” nos flancos Nordeste/Sudeste, um córrego afluente de denominação 

desconhecida a Noroeste; e por fim, no flanco Sul/Sudoeste a extensão da vereda rumo à cotas 

mais elevadas.  

 

Atividades: Reconhecimento, registro e resgate de evidências pré-coloniais e históricas 

relacionadas a distintos momentos ocupacionais transcorridos ao longo do tempo, resultando 

no descarte e/ou coleta de evidências líticas lascadas até vestígios metálicos, uma pequena 

estrutura de pedra canga ladeada por um cruzeiro de madeira, além de um forno de barro 

associado a restos de lixo domésticos notadamente recentes. 

No interior da área definida ocorriam 75 montículos de dimensões variadas 

apresentando certo co-alinhamento entre si, tendo como marcadores uma vegetação dotada de 

maior diversidade e porte. Esses montículos, também conhecidos por murunduns, embora 

formados por atividades de bioturbação, foram em alguns casos utilizados como pontos de 

moradia no passado, conforme se confirmou em dois exemplos prospectados (montículos M-1 

e M-5). 

Ambos murunduns exibiam evidências de terraplanagem em seus topos, bem como 

uma elevação média de 0.50 m em relação ao solo hidromorfo presente, oferecendo boas 

condições de moradia, a qual deveria ser na forma de cabanas simples, uma vez que não foi 

identificado qualquer vestígio de alicerce de pedra, tijolo ou adobe. Em seus núcleos ou 

entorno imediatos foram identificados fragmentos de cerâmica histórica e artefatos líticos de 

seixos rolados ou blocos, cujas marcas de uso indicavam o uso como trituradores, bigornas e 

amoladores (provavelmente de ferramentas agrícolas metálicas). No murundum M-5 foi 

recuperado um vasilhame completo, o qual exibia apêndices espiralados, além de um fornilho 

de cachimbo. 

Os trabalhos de prospecção conduziram ainda à identificação junto à porção NE do 

sítio, nas imediações do murundum M-5, de uma área ocupada por um amplo lajedo de 

metarenito ferruginoso, com determinados teores de silicificação em algumas de suas porções. 
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Ali, ocorreu uma alta densidade de vestígios compostos por fragmentos de cerâmica, líticos e 

metais, sendo então efetuada uma coleta seletiva.  

O material cerâmico é predominantemente simples (poucos exemplos com decoração 

plástica incisa), indicando tratar-se em sua maioria de um arsenal doméstico de função 

eminentemente utilitária servindo para o acondicionamento, transporte e preparo de 

alimentos. A única peça metálica é um fragmento de tacho de cobre rebitado. Essas peças não 

diferem dos materiais arqueológicos já constatados em outras etapas de pesquisa no Arraial de 

São Francisco Xavier (Zanettini 2004, b-d), permitindo-nos situá-las em um horizonte de 

ocupação histórica. 

 

Atividade: Além do material histórico recuperado nos murunduns, os procedimentos de 

resgate resultaram na coleta superficial de 73 peças arqueológicas, sendo algumas indígenas 

pré-coloniais ou etno-históricas: 51 fragmentos de cerâmica, 21 líticas e 1 metálica. 

 

Análise Lítica:  

 

A coleção lítica do sítio Longa Vira é proveniente das atividades de diagnóstico e 

resgate arqueológico para a implantação de barragem no córrego homônimo, respectivamente 

desenvolvidas em Janeiro e Abril de 2005 durante o Programa de Resgate e Monitoramento 

Arqueológico Projeto São Francisco (Zanettini Arqueologia 2005 a, 2005 e, 2005 f). 

O resgate englobou a coleta superficial de 73 peças: 51 cerâmicas, 21 líticas e 1 

metálica. Visto que o sítio é multicomponencial, este revelou vestígios líticos pré-coloniais, 

além de vestígios históricos associados aos contextos de mineração colonial e de garimpagem 

moderna: peças cerâmicas, algumas líticas brutas, além da peça metálica em si.  

 

O Material Lítico Pré-Colonial/Etno-Histórico 

 

O material associado ao contexto pré-colonial é representado por 13 peças, as quais 

em grande parte procedem de um lajedo de metarenito do Grupo Aguapeí, onde ocorriam 

cascalhos de metapelitos ferruginosos. Este material se encontrava mesclado com peças 

históricas, principalmente fragmentos de cerâmica. 

De acordo com o Gráfico 87 a matéria prima predominante é o metarenito 
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silicificado (69,24%), em porcentuais baixos ocorreram peças de silexito, quartzo leitoso, 

quartzito ou de metapelito ferruginoso, os quais são representados por peças únicas (7,69%). 

Quanto ao Gráfico 88 há um predomínio de peças com quantidade de córtex superior a 50%, 

sendo este representado por 46,15% da amostragem; trata-se de peças brutas e raras lascadas. 

30,77% das peças exibem ausência total de córtex e, apenas 23,08 % uma quantidade de 

córtex inferior a 50%, neste caso, corresponde a peças lascadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 87 – Matéria prima utilizada entre as peças líticas pré-coloniais do Sítio Longa Vira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 88 – Quantidade de córtex presente entre as peças líticas pré-coloniais do sítio Longa 

Vira.  
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Em geral os suportes são caracterizados por lascas obtidas a partir de blocos, apenas 

duas peças apresentaram como suporte seixo, uma terceira peça apresentou como suporte uma 

plaqueta.  

 

Peças Brutas 

 

Entre as peças brutas contamos com 3 artefatos e 1 matéria prima bruta. No caso da 

segunda, contamos com um pequeno bloco de silexito. Embora não aparente nenhuma 

utilização ou qualquer modificação em seu suporte, sua litologia é alheia a presente no sítio, 

indicado que poderia ter sido coletada e transportada (transporfato) para uma função 

oportuna. 

Entre os artefatos, esses foram utilizados conforme o formato de seus suportes, 

apenas sofrendo modificações em suas estruturas ocasionadas pela utilização em si.  

Uma peça consiste de um fragmento de seixo rolado de quartzito utilizado como 

triturador em faces opostas, cujas superfícies se encontram esmagadas ou alisadas. Um pólo 

da peça apresenta quebras bem acentuadas, indicando uso associado como batedor/percutor. 

Dimensões: 70 mm de comprimento; 101 mm de largura; 71 mm de espessura. 

Há um pequeno bloco de metarenito silicificado utilizado com abrasador côncavo 

manual, o qual exibe uma seção semicircular, apontando para uma função de polimento de 

peças de seção curvilíneas (ex: paus de arcos). Dimensões: 47 mm de comprimento; 47 mm 

de largura; 23 mm de espessura. Outro pequeno bloco de metapelito ferruginoso foi utilizado 

como corante, visto conter múltiplas estrias em uma de suas arestas, além das faces alisadas 

devido à constante fricção para a obtenção de pigmento avermelhado. Dimensões: 83 mm de 

comprimento; 35 mm de largura; 23 mm de espessura. 

 

Peças Lascadas 

 

Entre as 9 peças lascadas há um predomínio na coleção da técnica bipolar (5 peças), 

seguida da técnica unipolar (3 peças). Rara é a técnica de espatifamento, representada por 

uma única peça. 

Peças lascadas unipolares: Entre as peças lascadas unipolares contamos com apenas 

3 exemplos associados a alguma cadeia operatória de produção de artefatos: 1 lasca cortical 
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sobre seixo, 1 lasca fragmentada e 1 fragmento de lasca. A matéria prima é o metarenito 

silicificado. Dimensões: 38 a 57 mm de comprimento; 50 a 63 mm de largura; 10 a 15 mm de 

espessura. 

Peças lascadas bipolares: Entre as peças lascadas bipolares contamos com 3 lascas 

resultantes de cadeia operatória de artefatos e 2 a artefatos informais. A matéria prima é o 

arenito silicificado, com exceção de uma peça de quartzo leitoso. 

Entre as lascas, essas apresentam de uma a duas retiradas anteriores, cujas direções 

são paralelas. Uma é cortical e duas são preparadas apresentando de modo associado retiradas 

por ação térmica, agora não é sabido se por ação de queimadas periódicas ou por fogueiras. 

Dimensões: 42 a 87 mm de comprimento; 42 a 87 mm de largura; 15 a 32 mm de espessura. 

Quanto à classe dos artefatos, esses são informais (2) conforme a classificação 

empregada por Bueno (2007: 57)
73

. Contamos com lascas bipolares utilizadas, cujos gumes 

foram empregados em funções de raspagem. Exibem micro-lascamentos periféricos formados 

pelo uso no lado direito ou esquerdo, limitados à face interna, com ângulos de uso de 50° e 

60°. 

Peças lascadas por espatifamento: Contamos com uma única peça de metarenito 

silicificado, cujo suporte seria uma plaqueta rompida ao longo de um plano de face. Em um 

bordo recebeu três golpes abruptos por percussão unipolar. É provável que o artesão estivesse 

verificando a qualidade da matéria prima lítica, avaliando sua performance para manufatura 

de algum artefato lítico. Dimensões: 85 mm de comprimento; 48 mm de largura; 19 mm de 

espessura. 

 

O Material Lítico Histórico 

 

O material lítico histórico consiste de 8 peças brutas procedentes dos montículos 

ocupados em períodos coloniais e das áreas de terreno hidromorfo em seu entorno, as quais, 

provavelmente seriam utilizadas para práticas agrícolas, atividades estas efetuadas até pouco 

tempo no local por garimpeiros ou moradores locais
74

. 

                                                        
73  “Os artefatos formais são aqueles nos quais modificações secundárias do suporte produziram alterações em 

sua forma. Artefatos informais são aqueles nos quais as modificações secundárias não foram suficientemente 

intensas para provocar uma modificação formal do suporte utilizado.” (Bueno 2007: 56). 

74 O local é até hoje conhecido como “Roça do Seu Joaquim” em referência a um vigilante da mineração que ali 

morava com sua família até o final dos anos de 1990. 
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Os suportes consistem de seixos (5) e blocos (3) de metarenito silicificado com 

quantidade de córtex total, alguns de grandes dimensões e peso, os quais teriam uma função 

passiva fixa em ações de quebra e polimento ou, uma função ativa em ações de trituração. 

As peças com suportes de blocos consistem de 1 amolador manual para peças 

metálicas (facas ou ferramentas agrícolas) e 2 abrasadores planos passivos, os quais exibem 

na face oposta uma superfície com múltiplos pontos de esmagamentos, indicando uso 

associado como bigorna, possivelmente empregadas para rompimento de frutos coriáceos. 

Uma das faces utilizadas como bigorna, também demonstrou vestígios de polimento anterior. 

Dimensões: 155 a 360 mm de comprimento; 52 a 190 mm de largura; 53 a 130 mm de 

espessura. 

As peças com suportes de seixos consistem de 4 abrasadores planos unifaciais 

passivos e 1 triturador. Entre os primeiros, contamos com peças grandes, com uma face 

aplanada por polimentos e triturações constantes, certamente ocasionados ao se aguçar 

ferramentas metálicas ou macerar grãos (ex: milho); um deles se encontra rompido ao longo 

de um eixo e, todas as faces estão alisadas por utilização como abrasador, uma face apresenta 

de modo associado uma depressão de 36 x 22 mm e profundidade de 7 mm, indicando uso 

associado como quebra-côco. Quanto ao triturador, este é um esferóide com duas áreas 

diferenciadas contendo superfícies esmagadas (triturador) em ambos os seus pólos. Na porção 

mediana (maior diâmetro) há uma leve depressão de 17 x 9 mm associada a um início de 

função associada como um quebra-côco. Dimensões: 89 a 330 mm de comprimento; 86 a 220 

mm de largura; 75 a 170 mm de espessura. 
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Cabeceiras 

 

Coordenadas UTM: 21L 0212684/8358145. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Provavelmente associado a ocupações etno-históricas de 

grupos indígenas Nambiquara e Cabixi. 

 

Descrição: Sítio lítico tipo oficina localizado no eixo da futura barragem do Córrego 

Cabeceiras, localizado durante uma vistoria técnica não interventiva da futura barragem do 

córrego homônimo. Compõe-se de dois afloramentos (Áreas I e II) de metarenito (Grupo 

Aguapeí) com orientação N 130, localizados em duas colinas adjacentes a jusante ao flanco W 

do Córrego Cabeceiras, separadas por um pequeno regato de orientação SW-NE, contributário 

deste córrego.  

A Área I apresentou uma dispersão de material arqueológico em uma área poligonal 

de 180 m
2
, com eixos respectivamente orientados NW-SE e NE-SW, caracterizados por 

núcleos, lascas e estilhas recuperados em 15 pontos de coleta, os quais tendiam a ser peças 

isoladas e esparsas. Por outro lado, o ponto de coleta 1 apresentou uma concentração de 

núcleos, lascas e estilhas, cuja disposição das peças, situada entre alguns blocos métricos 

arredondados, indica um ponto de atividade de lascamento. A Área II apresentou uma maior 

quantidade de peças arqueológicas englobadas em um quadrante de 480.4 m
2
, com eixos 

respectivamente orientados NW-SE e NE-SW, também representadas por lascas, estilhas e 

alguns núcleos lascados de forma expediente, recuperados em 166 pontos de coleta. Em geral 

se apresentavam dispersos, havendo poucas concentrações de peças.  

 

Atividades: os procedimentos de resgate consistiram de uma coleta sistemática geral com uso 

de estação total, a qual resultou na coleta de 171 peças líticas, além da abertura de três 

unidades de escavação. 

 

Análise Lítica:  

 

A coleção lítica do sítio Cabeceiras é proveniente da atividade de resgate para a 

implantação de barragem no córrego homônimo, desenvolvida em fevereiro de 2005 durante o 

Programa de Resgate e Monitoramento Arqueológico Projeto São Francisco. 
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O resgate englobou a coleta georreferenciada de 171 peças distribuídas em duas 

áreas específicas do sítio, uma delas contendo um bolsão de lascamento preservado. Em 

termos gerais a indústria lítica deste sítio é expediente, contendo como suportes muitas lascas 

e blocos térmicos, em grande parte modificada por lascamento do tipo espatifamento 

(escopro
75

), sendo poucas as peças com lascamento uni ou bipolar. Há lascas cujos gumes 

formados por ação térmica foram utilizados ou modificados por um retoque periférico. 

Para fins de análise foi separada uma coleção diagnóstica de 50 peças lascadas cuja 

matéria prima utilizada foi o metarenito silicificado do Grupo Aguapeí. Em geral os suportes 

são caracterizados por lascas obtidas a partir de blocos, apenas uma peça apresentou como 

suporte uma plaqueta. A maioria encontra-se com pátina. 

De acordo com o Gráfico 89 há um predomínio de peças com ausência de córtex, 

sendo este representado por 60% da amostragem. 36% das peças exibem quantidade de córtex 

inferior a 50%, sendo raras as peças com quantidade de córtex superior a 50%, neste caso, 

sendo representado por apenas 4% da amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 89 – Quantidade de córtex presente entre as peças lascadas do sítio Cabeceiras. 

 

 

Quanto aos tipos de lascamento há um predomínio do espatifamento (34%) seguido 

da técnica unipolar (30%); sendo poucas as peças obtidas pela técnica bipolar (26%) ou 

resultantes de ação térmica (10%) conforme o Gráfico 90. 

                                                        
75 Termo empregado por Senet (1959) para especificar a técnica de arremesso de um bloco contra um substrato 

duro o suficiente gerando múltiplas lascas ou blocos menores. 
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Gráfico 90 – Tipos de lascamento presentes entre as peças lascadas do sítio Cabeceiras. 

 

 

Peças lascadas unipolares 

 

As peças lascadas unipolares (30%) são representadas por 15 peças, dessas, 12 

correspondem a lascas resultantes de cadeia operatória de artefatos (incluindo 1 detrito) e, 4 a 

artefatos informais.  

Entre as lascas ocorrem as de tipo corticais (1), de descorticamento (1) e as 

preparadas (5). A lasca cortical encontra-se fragmentada da porção mediana a distal. A lasca 

de descorticamento exibe córtex na porção do talão, o qual é plano com contorno elíptico. As 

lascas preparadas se dividem em dois tipos: as de adelgaçamento ou façonagem e, as 

negativas ou secundárias. Entre as primeiras, duas exibem talão plano com contorno elíptico, 

uma apresentou cornija junto ao ponto de percussão; certamente estão associadas à produção 

de artefatos formais padronizados (ex: peças plano-convexas ou bifaciais). Por outro lado, 

entre as segundas, 1 exibe talão plano com contorno irregular, além de acidentes de siret em 

duas peças (Tabela 42). Há 4 microlascas (uma delas associadas a retoque escamado exibindo 

um talão linear),  bem como um detrito ou estilha. Dimensões: 9 a 79 mm de comprimento; 12 

a 81 mm de largura; 3 a 22 mm de espessura.  

As lascas de adelgaçamento, os talões elípticos, bem como a microlasca de retoque 

apontam para uma técnica acuidada de lascamento de artefatos formais. 

Quanto à classe dos artefatos, esses são informais, obtidos a partir de lascas 
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unipolares utilizadas, cujos gumes, empregados em funções de corte (1) ou raspagem (2) 

exibem micro-lascamentos periféricos formados pelo uso. 

 

 

Tabela 42 – Peças lascadas por percussão direta do sítio Cabeceiras. 

Peças lascadas por Percussão Direta 

Talão Observações 

Plano com 

contorno 

elíptico 

Plano 

com 

contorno 

irregular 

Estreito a 

linear 

Asa de 

pássaro 
Siret Bico Cornija 

Lasca 

Cortical 1 0 0 0 0 0 0 0 

Descorticamento 1 1 (com córtex) 0 0 0 0 0 0 

Preparada 

Adelgaçamento 

ou Façonagem 
2 2 0 0 0 0 0 1 

Negativa ou 

Secundária 
3 0 1 0 0 2 0 0 

Microlasca 4 0 1 
1 (retoque 

escamado) 
0 0 0 0 

Detrito ou estilha 1 0 0 0 0 0 0 0 

Artefato Informal 3 0 0 0 0 0 0 0 

 

A peça associada à função de corte é uma lasca secundária ou negativa com três 

retiradas anteriores efetuadas em direções opostas, talão em asa de pássaro, apresentando uso 

no lado esquerdo e face externa, com ângulo de 30°. Dimensões: 52 mm de comprimento; 48 

mm de largura e 8 mm de comprimento. 

As peças associadas à função de raspagem são lascas negativas ou secundárias, 

podendo também ser fragmentos destas com um talão plano formado por preparo de 

plataforma de percussão, bem como, alguma retirada térmica ou um acidente de siret. Um 

exemplo apresentou retoques invasivos ou abruptos no lado esquerdo. Os sinais de uso 

ocorrem no lado esquerdo ou direito, na face interna ou externa, com ângulo de 50°. 

Dimensões: 41 a 57 mm de comprimento; 37 a 51 mm de largura e 11 a 16 mm de 

comprimento. 
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Peças lascadas bipolares 

 

As peças lascadas bipolares (26%) são representadas por 13 peças, dessas, 6 

correspondem a lascas resultantes de cadeia operatória de artefatos, 2 a núcleos e, 5 a artefatos 

informais. 

Entre as lascas, essas apresentam em geral uma retirada anterior única associada, 

apenas uma peça apresentou duas retiradas cujas direções são paralelas. Dimensões: 26 a 125 

mm de comprimento; 11 a 81 mm de largura; 6 a 43 mm de espessura. 

Quanto aos núcleos (nucleis) estes apresentam de uma a quatro retiradas bipolares, 

cujas direções de retiradas podem ser em número unitário a quatro, as segundas com direções 

de retiradas ortogonais. Podem apresentar uma retirada unipolar ou térmica. Dimensões: 107 a 

121 mm de comprimento; 98 a 118 mm de largura; 45 a 63 mm de espessura. 

Quanto à classe dos artefatos, esses são informais (4) ou formais não padronizados 

(1) conforme a classificação empregada por Bueno (2007: 57). 

Entre os primeiros, encontramos lascas bipolares utilizadas, cujos gumes, foram 

empregados em funções de corte (1) ou raspagem (3) e, exibem micro-lascamentos periféricos 

formados pelo uso. A peça associada à função de corte é uma lasca com uso no lado direito e 

face interna, com ângulo de 30°. Dimensões: 57 mm de comprimento; 33 mm de largura e 11 

mm de comprimento. As peças com função de raspagem são lascas com reentrâncias laterais 

semicirculares formadas por um golpe abrupto ou retoques cuidadosos, cujos bordos seriam 

utilizados para calibrar peças de seção cilíndrica (ex: paus de arcos). Os usos são observados 

no lado esquerdo (2) ou direito (1), limitados à face externa (1) ou interna (2). Dimensões: 43 

a 80 mm de comprimento; 38 a 57 mm de largura; 12 a 18 mm de espessura. 

Quanto ao artefato formal não padronizado, este é representado por uma única peça, 

a qual é uma plaqueta retocada caracterizando um artefato plano convexo latu sensu. A 

princípio recebeu em seu lado direito um golpe inicial por percussão bipolar em sentido 

longitudinal (maior eixo); posteriormente, o seu lado esquerdo recebeu 5 retoques de 

percussão dura ou direta associados a pontos de percussão espatifados.  Ângulos de uso: 50° 

(lado direito) e 70° (lado esquerdo). Curiosamente a matéria prima deste artefato é um 

metarenito esverdeado diferente do existente no afloramento do sítio, indicando uma coleta 

deste em outra localidade. 
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Peças lascadas por espatifamento 

 

As peças lascadas por espatifamento (34%) são representadas por 17 peças, dessas, 

14 correspondem a lascas resultantes dos preparos iniciais das massas rochosas nas atividades 

de lascamento (incluindo 5 estilhas ou detritos), 2 a núcleos e, 1 a artefato informal. 

Entre as lascas, contamos com peças com ausência de córtex e, quando presente 

ocorre em quantidade inferior a 50%, não exibem ponto de percussão definido, ou, quando 

presente este é espatifado ou ausente. Apresentam de uma a quatro retiradas anteriores, cujas 

direções das cicatrizes, quando reconhecidas, são ortogonais; neste caso, um exemplo exibiu 

de modo associado uma retirada bipolar. Dois outros exemplos apresentam retiradas térmicas. 

Dimensões: 32 a 130 mm de comprimento; 43 a 95 mm de largura; 20 a 68 mm de espessura. 

Quanto as 5 estilhas ou detritos, estes apresentam dimensões de 13 a 27 mm de comprimento; 

10 a 22 mm de largura; 2 a 13 mm de espessura. 

Quanto aos núcleos estes são bastante irregulares, decorrentes do impacto de blocos 

contra um substrato suficientemente tenaz: um afloramento rochoso ou outro bloco, 

resultando em superfícies conchoidais. Uma das peças exibiu uma retirada unipolar associada. 

Dimensões: 34 a 140 mm de comprimento; 42 a 96 mm de largura; 12 a 46 mm de espessura. 

O artefato informal diz respeito a um lascão utilizado com reentrância lateral 

semicircular no lado esquerdo e face externa, formado por um golpe abrupto, configurando 

um ângulo de uso é de 80°. Sua função seria a de raspagem de peças de seção cilíndrica (paus 

de arcos ou arpões). Mesmo entre as lascas, foi observada uma peça com sinais de alterações 

ou retiradas térmicas, cujo lado esquerdo apresenta possível utilização no lado esquerdo como 

um raspador lateral, mas a ausência de marcas mais acentuadas, devido a um uso bem 

expediente, torna difícil sua confirmação. 

 

Peças lascadas por ação térmica 

 

As peças lascadas por ação térmica (10%) são representadas por 5 peças. No caso 

deste sítio em si, sua origem mais está associada ao ciclo natural de queimadas
76

 comum ao 

                                                        
76 No bioma de Cerrado o fogo é necessário para a quebra da amortização das sementes de gramíneas e outras 

espécies vegetais, sendo este iniciado naturalmente por ação de raios (Barbosa 1992: 149). 
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ambiente de cerrado, do que a ação de fogueiras dos grupos pré-coloniais ali existentes. 

Visto que, o sítio encontrava-se em um andar de campo cerrado, caracterizado por 

uma savana muito aberta em cota de grande altitude da Serra da Borda, a propagação das 

chamas seria intensa no seu espaço físico, impactando inclusive aos afloramentos rochosos, 

gerando periodicamente grande quantidade de material termicamente lascado, como pode ser 

atestado superficialmente.  

Porém, algumas lascas aparentam terem sido selecionadas para utilização (artefatos 

informais), visto apresentarem um formato conchoidal acentuado e gume adequados para 

funções de entalhe ou raspagem, conforme observado em 3 peças. 

Uma lasca exibiu função de raspagem no lado direito e face externa com um ângulo 

de uso de 50°. Duas lascas apresentaram função de raspagem e/ou entalhe (goiva): uma exibiu 

retoques denticulados em ambos os lados e na face externa em um ângulo de uso de 40°; a 

segunda exibiu sinais de utilização na face externa, em ambos os lados e na extremidade 

proximal, com ângulos de 60° (lado direito), 50° (lado esquerdo) e 70° (extremidade 

proximal). Dimensões: 60 a 116 mm de comprimento; 51 a 76 mm de largura; 21 a 36 mm de 

espessura. 
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Estrada Nova (Estrada 1) 

 

Coordenadas UTM: 21L 0210731/ 8366587. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Provavelmente associado a ocupações etno-históricas de 

grupos indígenas Nambiquara e Cabixi. 

 

Descrição: Sítio lítico tipo acampamento localizado no trajeto projetado da futura estrada de 

acesso da Mineração Santa Elina/ Projeto São Francisco, localizado cerca de 5 km de sua sede 

administrativa. Foi registrado durante uma vistoria técnica não interventiva pelo fotógrafo e 

documentarista Mario M. C. Friedländer (Zanettini Arqueologia 2005 b). 

O sítio encontra-se implantado em um amplo platô de altitude (ou campo de altitude) 

adjacente a uma crista cuestiforme, com muitos afloramentos rochosos expostos, associados a 

um solo litólico rico em fragmentos de metarenitos e metapelitos ferruginosos. Ocorrem 

alguns olhos d’água intermitentes, bem como uma vegetação predominante de savana de 

cerrado. O sítio conforma uma elipse de área aproximada de 200 m² onde ocorriam de modo 

esparso 7 lascas e estilhas de brecha silicosa ou quartzito, derivados da atividade de 

lascamento, sugerindo tratar-se de uma área de acampamento. 

 

Atividade: o procedimento de resgate consistiu na execução de uma bateria de sondagens, 

porém, nada revelou em profundidade, indicando o sítio ser superficial. Coleta superficial das 

7 peças líticas em epígrafe. 

 

Análise Lítica: 

 

A coleção lítica do sítio Estrada Nova é proveniente das atividades de levantamento e 

de resgate arqueológico, desenvolvidas em Janeiro de 2005, referentes à abertura de um novo 

acesso para circulação de veículos e maquinários, concernente ao empreendimento minerário 

associado ao Programa de Resgate e Monitoramento Arqueológico Projeto São Francisco 

(Zanettini Arqueologia 2005 b). 

O resgate englobou a coleta superficial de sete peças líticas (após curadoria e 

restauro configuraram seis) de silexito em uma pequena área associada a um acampamento. 

Um detalhe interessante é que este silexito destoa da matéria prima lítica predominante no 



 421 

sítio: clastos coluvionares de metarenitos e metapelitos ferruginosos, indicando uma coleta e 

sua transportabilidade de outro local. 

É importante salientar, que no contexto das rochas do Grupo Aguapeí da Serra da 

Borda, é considerado aqui como silexito uma brecha silicosa amorfa ora presente nos 

metassedimentos, podendo ocorrer como níveis silicosos ou como concavidades preenchidas 

nos blocos de metarenitos. 

As peças se caracterizam em geral por lascas preparadas (ausência de córtex), sendo 

apenas duas de descorticamento (quantidade de córtex inferior a 50%). Quanto ao tipo de 

lascamento há predomínio da técnica unipolar (3), seguida da bipolar (2), ocorre apenas uma 

peça obtida pela técnica de espatifamento (1). 

 

Peças lascadas unipolares 

 

As peças lascadas unipolares são representadas por 3 peças, dessas, duas 

correspondem a lascas resultantes de cadeia operatória de artefatos e, uma a artefato informal 

com função de corte e raspagem. 

Entre as lascas ocorrem as de tipo preparada. Uma corresponde a uma lasca de 

adelgaçamento ou façonagem, apresenta um talão plano, com ponto de percussão puntiforme, 

bulbo e cornija. Na face externa exibe 3 retiradas anteriores com direções paralelas, duas se 

associam a uma crista longitudinal, cujo ponto de percussão da lasca foi batido atrás desta, 

lembrando vagamente uma lasca obtida por técnica de debitagem Levallois. A segunda lasca 

apresenta duas retiradas anteriores de direções paralelas, configurando também uma lasca 

secundária ou negativa, sendo o ponto de percussão principal espatifado. Dimensões: 42 a 44 

mm de comprimento; 31 a 37 mm de largura; 12 mm de espessura. 

Quanto ao artefato informal, este é representado por uma lasca preparada, a qual 

exibe na face externa duas retiradas anteriores com direções ortogonais. O ponto de percussão 

é puntiforme associado a talão plano. A retirada na face interna tende a ser refletida. Há 

presença de micro-lascamentos periféricos decorrentes de uso no lado direito, atingindo 

ambas as faces, cujo ângulo de uso é de 40°, apontando para uma função de corte ou 

raspagem. Na extremidade proximal, há também micro-lascamentos periféricos na face 

interna com ângulo de uso de 50°, também apontando para uma função de raspagem. 

Dimensões: 55 mm de comprimento; 42 mm de largura; 15 mm de espessura. 
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Peças lascadas bipolares 

 

As peças lascadas bipolares são representadas por 2 peças, correspondentes a um 

fragmento de lasca e a uma lasca fragmentada, respectivamente exibindo de uma a duas 

retiradas anteriores (direções de retiradas paralelas). Não exibem quaisquer sinais de 

utilização, sendo apenas pertencentes a alguma cadeia operatória de artefatos. Dimensões: 55 

a 68 mm de comprimento; 39 a 68 mm de largura; 8 a 25 mm de espessura. 

 

Peças lascadas por espatifamento 

 

Com esta categoria contamos com apenas 1 peça a qual exibe quatro retiradas 

anteriores, cujas direções são indefinidas. Não exibe qualquer sinal de utilização, sendo 

apenas pertencente a alguma cadeia operatória de artefatos. Dimensões: 43 mm de 

comprimento; 33 mm de largura; 28 mm de espessura. 
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10. 2. 2. Ocorrências Líticas Procedentes dos Municípios de Porto Esperidião e de Pontes 

e Lacerda 

 

Trabalhos de prospecção desenvolvidos em áreas de mineração vizinhas ao núcleo 

deste projeto de doutorado têm revelado além de vestígios de arraiais de mineração coloniais, 

a presença de vestígios líticos provavelmente associados a caçadores-coletores do Holoceno 

Médio (Zanettini Arqueologia 2010), conforme pode se atestar pelas duas ocorrências líticas a 

seguir. 

 

Ocorrência 31 (OC-31) 

 

Esta ocorrência lítica é procedente de uma coleta de superfície efetuada em Abril de 

2010 na área do Projeto Pau-a-Pique, empreendimento de exploração mineral vinculado à 

Yamana Gold Company, localizado município de Porto Esperidião-MT. 

É caracterizada por um artefato lascado formal padronizado, cujo suporte é uma lasca 

preparada espessa (ausência de córtex) de arenito silicificado, confeccionada por técnica 

unipolar. Apresenta quatro ou mais retiradas anteriores, cujas direções das cicatrizes são 

ortogonais. 

A peça pode ser classificada na família dos artefatos plano-convexos. A lasca 

recebeu em ambas as faces golpes abruptos por percussão direta ou dura, em ambos os lados, 

contíguos à face interna, há também alguns retoques escamados. O talão foi preparado, sendo 

este plano. O ponto de percussão associado à face interna é puntiforme com cornija. Observa-

se que há sinais de utilização (micro-lascamentos decorrentes de uso na face interna) na 

extremidade distal e no lado esquerdo, com respectivos ângulos de gume de 70° e de 100°. 

Função: raspar. Dimensões: 88 mm de comprimento; 66 mm de largura; 40 mm de espessura. 

 

Ocorrência 32 (OC-32) 

 

Esta ocorrência lítica é procedente de uma coleta de superfície efetuada em Abril de 

2010 na área do Projeto Ernesto, empreendimento de exploração mineral vinculado à Yamana 

Gold Company, localizado município de Pontes e Lacerda-MT. 

É caracterizada por um artefato lascado informal, cujo suporte é uma lasca de 
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descorticamento obtida a partir de seixo (quantidade de córtex inferior a 50%) de arenito 

silicificado, confeccionada por técnica unipolar. Apresenta quatro ou mais retiradas 

anteriores, cujas direções das cicatrizes são ortogonais. Apresenta retoques escamados 

abruptos e invasivos no lado direito e na face externa, estão associados a micro-lascamentos 

decorrentes do uso, os quais configuram um ângulo de gume 80°; há também retoques 

escamados cuidadosos e periféricos no lado esquerdo e face interna, os quais também 

configuram um ângulo de gume de 80°. Função: raspar. Dimensões: 94 mm de comprimento; 

82 mm de largura; 32 mm de espessura. 
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10.3. Depressão do Guaporé 

 

Neste domínio geomorfológico foram levantados vestígios de grandes aldeias 

ceramistas com padrão de implantação sobre amplas planícies de zona de interflúvios, 

inseridas em um sub-compartimento classificado como Superfícies Pediplanadas, as quais se 

associam à Micro-bacia do Córrego Banhado (Prancha 58). É representado pelos sítios 

Babaçual Grande, Travessão, Três Coqueiros, Sancara, São Carlos, São José, Subestação 

Galera, Campo Verde, Estrelinha, Fazenda Primavera, Franco de Amaral, Fazenda 

Conquista, Coopropol, São Paulo e Santa Rosa. A tabela III resume os sítios identificados 

nesta unidade. 

 

 

Tabela 43 – Sítios pré-coloniais e multicomponenciais da Depressão do Guaporé. 

Sítio Coordenada UTM Categoria 
Padrão de  

Instalação 
Condição Atual da Área Dimensões Profundidade 

São Paulo 
21L 

0217706/8372668 

Solo 

Antropogênico 

(terra-preta) 

Planície 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 
133897  m2 Superficial 

Três 

Coqueiros 

21L 

0218245/8373421 
Cerâmico 

Planície 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 
3958  m2 Superficial 

Travessão 
21L 

0217830/8378360 
Cerâmico 

Planície 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens / comunidade rural 
11304 m2 Superficial 

Babaçual 

Grande 

21L 

0218443/8384129 
Cerâmico 

Planície 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 
86526 m2 Superficial 

Sancara 
21L 

0215204/8384876 
Cerâmico 

Planície 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 
8168 m2 Superficial 

São José 
21L 

0218462/8375012 
Cerâmico 

Planície 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 

Não 

mensurado 
Superficial 

São Carlos 
21L 

0217580/8382140 
Cerâmico 

Planície 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 

Não 

mensurado 
Superficial 
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Subestação 

Galera 

21L 224750/ 

8393102 
Cerâmico 

Colina 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 
73374 m2 0-130 cm 

Campo 

Verde 

21L 224864/ 

8392381 
Cerâmico 

Colina 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 
12660 m2 0-100 cm 

Estrelinha 
21L 224825/ 

8391877 
Cerâmico 

Colina 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 
45600 m2 0-50 cm 

Fazenda 

Primavera 

21L 225458/ 

8390794 
Multicomponencial 

Cabeceira de 

nascente 

Estrutura de fazenda com 

pastagens 
3975 m2 Superficial 

Franco de 

Amaral 

21L 214677/ 

8387468 
Cerâmico 

Colina 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens. 
64800 m2 0-100 cm 

Fazenda 

Conquista 

21L 213490/ 

8387061 
Cerâmico 

Colina 

ampla 

Estrutura de fazenda com 

pastagens. 
10560 m2 0-100 cm 

Coopropol 
21L 206462/ 

8381679 
Multicomponencial 

Base de 

vertente da 

Serra da 

Borda 

Cooperativa de garimpo de 

ouro. 
800 m2 Superficial 

Santa Rosa 
21L 207204 

8387328 
Cerâmico 

Colina 

ampla 
Estrutura de fazenda 18369 m2 Superficial 

Toca da 

Onça 

21L 

223560/8411236 
Rupestre 

Afloramento 

arenítico em  

drenagem 

Estrutura de fazenda com 

pastagens. 
580 m2 Superficial 

Diamante 
21L 229185/ 

8407649 
Cerâmico 

Abrigo 

arenítico 

Estrutura de fazenda com 

capoeira. 
100 m² Superficial 

Pedra do 

Urubu 

21L 232617/ 

8404219 
Rupestre 

Afloramento 

arenítico 

Estrutura de fazenda com 

capoeira. 
400 m² Superficial 

Cachoeira 

Uirapuru 

21L 235359/ 

8404726 
Lítico/rupestre Cachoeira Área de lazer. 

Não 

mensurado 
Superficial 
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10.3.1. Os Sítios da Depressão do Guaporé 

 

São Paulo 

 

Coordenadas UTM: 21L 0217706/8372668. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indefinida. 

 

Descrição: Área de solo Antropogênico possivelmente associado a antigas práticas da coivara 

(corte e queima periódica da vegetação para plantio) localizada nas adjacências do córrego 

Corgão. Aparentemente, dada à cobertura de pastagens, não foram observados quaisquer 

artefatos, sendo as observações efetuadas a partir de cortes de barranco e leito de um acesso 

local. Todavia, em suas imediações, o proprietário informou próximo ao córrego o achado de 

fragmentos e de urnas cerâmicas (algumas contendo ossos humanos), bem como a presença 

de frentes de lavras coloniais antigas (cavas, canais, muros) em sua margem oposta, neste 

caso, pertencente à área indígena Sararé. Este tipo solo é conhecido em grande parte da Bacia 

Amazônica, tema de profundos estudos dentro da arqueologia de selva tropical amazônica 

(Denevan 1996: 664-665; Glaser et. alli. 2000; Heckenberger et alli. 1999: 355-356). 

 

Atividade: registro sem coleta de superfície de material arqueológico visto se tratar de uma 

área de terra preta antropogênica. 
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Três Coqueiros (Estrada 2) 

 

Coordenadas UTM: 21L 0218245/8373421. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

 

Descrição: Sítio cerâmico indígena pré-colonial localizado de modo adjacente à estrada do 

Travessão, precisamente em sua margem oeste (sentido Comunidade São José-Gleba 

FUNAI), em meio a um terreno recém arado, com presença de palmáceas de bocaiúva e de 

pastagens em suas adjacências. O solo é de composição argilo-arenosa, cor marrom escura, 

com densidade significativa de fragmentos cerâmicos. 

 

Atividade: coleta de 30 fragmentos de cerâmica (3 bordas: 1 simples, 2 com reforço) e 1 

percutor de seixo rolado. 

 

Análise Cerâmica: 

 

A coleção lito-cerâmica é proveniente das atividades do Programa de Resgate e 

Monitoramento Arqueológico Projeto São Francisco, desenvolvidas em janeiro de 2005, 

referentes à abertura de um acesso para circulação de veículos e maquinários de 

empreendimento minerário associado (Zanettini Arqueologia 2005 b). 

O resgate englobou a coleta superficial de 30 peças cerâmicas (após curadoria e 

restauro configuraram 29) e 1 lítica; todavia, 18 peças cerâmicas foram excluídas da análise 

por apresentarem alto grau de erodibilidade. Para fins de análise, foi separada uma coleção 

diagnóstica de 11 peças cerâmicas e 1 lítica. Entre as primeiras contamos com fragmentos de 

bordas (5), paredes (2) e de base (4), cujas espessuras variam de 7 a 18 mm, com predomínio 

das espessuras de 10 e 12 mm. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico predominante é o mineral muito rico em quartzo e mica (muscovita e 

biotita), a hematita também é freqüente, mas ocorre em menor porcentual. O feldspato e a 

bola de argila ocorrem como traços. Suas espessuras predominantes variam de 3-5 mm, 
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poucos fragmentos apresentaram espessura de 0-1 mm (2 peças) ou superior a 5 mm (3 

peças). Há um predomínio de pastas secas (mais de 30% de antiplástico), três fragmentos 

exibiram pasta plástica com presença mediana de antiplástico (em torno de 10 a 30%). A 

técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por superposição dos roletes. Há um 

predomínio de queimas oxidantes dos Tipos 1 e 2, e quatro peças com queimas do Tipo 5. 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

Os fragmentos estudados receberam em ambas as faces um tratamento de alisamento, 

porém encontravam-se erodidos. Apenas dois fragmentos exibiram alisamento preservado em 

ambas as superfícies (1) ou apenas na superfície interna (1). Em um fragmento de borda 

foram observadas marcas de impressão de dedos na superfície interna. 

 

Morfologia e Função dos Vasilhames 

 

A partir de três fragmentos de borda e de duas bases foi possível ter uma idéia da 

morfologia e função dos vasilhames cerâmicos presentes na coleção cerâmica do sítio. 

 

CB 8: 1 borda com diâmetro de 14 cm. 

 

CB 8B: 2 bordas com diâmetros de 14 e de 16 cm. 

 

Quantos aos fragmentos de bases contamos com quatro peças, porém, somente duas 

permitiram uma identificação morfológica: 1 convexa e 1 plana, a segunda com um 

porcentual de conservação de 20% oferecendo um diâmetro de 12 cm, bem como um ângulo 

de abertura de 160°. 

 

Análise Lítica: 

 

A coleção lítica do sítio Três Coqueiros consiste de uma peça bruta, a qual é 

representada por um seixo rolado de arenito silicificado. Em um de seus pólos se observam 

múltiplos pontos de esmagamentos, indicando sua utilização como um batedor/percutor 

unipolar. Dimensões: 79 mm de comprimento; 65 mm de largura; 47 mm de espessura. 
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Travessão (Estrada 3) 

 

Coordenadas UTM: 21L 0217830/8378360. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado; 

presença de material intrusivo da Cerâmica Capão do Canga. 

 

Descrição: Sítio cerâmico indígena pré-colonial localizado adjacente a estrada do Travessão 

da comunidade São José, precisamente em sua margem oeste (sentido Comunidade São José-

Gleba FUNAI), em meio a um terreno com plantio recente de pastagens, associado a 

derrubadas de árvores. O solo é de composição argilo-arenosa fina, cor marrom escura, com 

densidade significativa de fragmentos cerâmicos junto às raízes de arvores. 

 

Atividade: Coleta superficial de 17 fragmentos de cerâmica. 

 

Análise Cerâmica: 

 

A coleção cerâmica é proveniente das atividades do Programa de Resgate e 

Monitoramento Arqueológico Projeto São Francisco, desenvolvidas em janeiro de 2005, 

referentes à abertura de um acesso para circulação de veículos e maquinários de 

empreendimento minerário associado (Zanettini Arqueologia 2005 b). 

O resgate englobou a coleta superficial de 17 peças cerâmicas (após curadoria e 

restauro configuraram 13), 5 fragmentos de parede com acabamento de superfície por 

alisamento e dimensões pequenas foram excluídos da análise, sendo escolhida uma amostra 

diagnóstica de 8 peças, entre as quais contamos com  fragmentos de bordas (1), paredes (6, 

uma com ponto angular) e de base (1), cujas espessuras variam de 2 a 12 mm, com 

predomínio das espessuras de 6 e 12 mm. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico observado é o mineral (3 peças) muito rico em quartzo e mica 

(muscovita), a hematita e o feldspato ocorrem como traços. Há a combinação do antiplástico 

mineral com o cauixí (3 peças) ou o caco moído (2 peças). Suas espessuras predominantes 
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variam de 3-5 mm, raros fragmentos apresentaram espessura de 1-3 mm (1 peça) ou superior 

a 5 mm (1 peça com grão de caco moído de 6 mm). Há um predomínio de pastas plásticas 

com presença mediana de antiplástico (em torno de 10 a 30%), dois fragmentos exibiram 

pasta muito plástica (cerca de 10% de antiplástico) e apenas 1 fragmento exibiu pasta seca 

(mais de 30% de antiplástico). A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por 

superposição dos roletes. Há um predomínio de queimas redutoras do Tipo 4, 2 peças 

exibiram queima oxidante do Tipo 2, 1 peça exibiu queima do Tipo 5. 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

Os fragmentos estudados receberam em ambas as superfícies um tratamento de 

alisamento podendo ter de modo associado brunidura na superfície interna (1) ou externa (1). 

Apenas 1 peça exibiu brunidura em ambas as superfícies. 

Apenas um fragmento de parede com tratamento de alisamento em ambas as 

superfícies e alto teor de quartzo e mica recebeu decoração plástica incisa no motivo de linhas 

compostas entrecruzadas em padrão regular, as quais obedecem a um espaçamento regular 

entre estas configurando harmonicamente múltiplos losângulos ou “escamas de peixe”. 

Associa-se a Cerâmica Capão do Canga. 

 

Morfologia e Função dos Vasilhames 

 

A partir de um fragmento de borda e de uma base foi possível reconstituir a 

morfologia e função dos vasilhames cerâmicos presentes na coleção cerâmica do sítio. 

 

CB 13: 1 borda com diâmetro de 20 cm. 

 

O fragmento de base é de morfologia plana, na superfície interna é possível se 

observar o encaixe de um rolete da porção inferior do bojo do vasilhame com a base. 
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Babaçual Grande (Estrada 4) 

 

Coordenadas UTM: 21L 0218443/8384129. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

Descrição: Sitio cerâmico indígena pré-colonial localizado em leito de estrada, com presença 

de pastagem em ambas as margens. O solo é de composição argilo-arenosa fina, cor marrom 

claro. 

 

Atividade: coleta de 69 fragmentos cerâmicos e 2 peças líticas. 

 

Análise Cerâmica: 

 

A coleção cerâmica é proveniente das atividades do Programa de Resgate e 

Monitoramento Arqueológico Projeto São Francisco, desenvolvidas em Janeiro de 2005, 

referentes à abertura de um acesso para circulação de veículos e maquinários de 

empreendimento minerário associado (Zanettini Arqueologia 2005 b). 

O resgate englobou a coleta superficial de 69 peças cerâmicas, 56 fragmentos de 

parede com acabamento de superfície por alisamento ou de dimensões pequenas foram 

excluídos da análise, sendo escolhida uma amostra diagnóstica de 13 peças cerâmicas, entre 

as quais contamos com fragmentos de bordas (2), paredes (9) e de base (2), cujas espessuras 

variam de 6 a 18 mm, com predomínio da espessura de 7 mm. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico predominante observado é o mineral muito rico em quartzo e mica 

(muscovita bem destacada na pasta), a hematita ocorre com a mesma freqüência, mas em 

menor porcentual, o feldspato ocorre como traço. Há também a combinação do antiplástico 

mineral com o caco moído (2 peças) ou o cauixí (2 peças), cujas espessuras predominantes 

variam de 1-3 mm, seguidas de espessuras de 3-5 mm, raros fragmentos apresentaram 

espessura de 0-1 mm (2 peças) ou superior a 5 mm (1 peça). Há um predomínio de pastas 

secas (mais de 30% de antiplástico), seguidas de pastas plásticas com presença mediana de 

antiplástico (em torno de 10 a 30%), apenas um fragmento exibiu pasta muito plástica (cerca 

de 10% de antiplástico). A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por 

superposição dos roletes. Há um predomínio de queimas oxidantes dos Tipos 1 e 2, há poucos 
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fragmentos de queima redutora do Tipo 4. 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

Os fragmentos estudados em sua maioria receberam em ambas as superfícies um 

tratamento de alisamento podendo estes se encontrar erodidos em uma ou ambas as 

superfícies. Um fragmento recebeu banho vermelho em ambas as superfícies, um segundo 

pertencente a uma borda, apresenta polimento na superfície externa e brunidura na superfície 

interna. 

Apenas um fragmento de parede com tratamento de alisamento em ambas as 

superfícies e tempero de mineral e cauixí recebeu decoração plástica incisa no motivo de 

linhas compostas geométricas, as quais lembram ao estilo observado entre as cerâmicas com 

decorações incisas da Fase Pimenteira (Miller 1983). 

 

Morfologia e Função dos Vasilhames 

 

A partir de dois fragmentos de bordas e de duas bases foi possível reconstituir a 

morfologia e função dos tipos de vasilhames cerâmicos presentes na coleção cerâmica do 

sítio. 

 

CB 8: 1 borda com diâmetro de 22 cm. 

 

CB 13: 1 borda com diâmetro de 16 cm. 

 

Entre os fragmentos de bases, há uma plana (1) e uma em pedestal (1), as quais 

respectivamente apresentam porcentuais de conservação de linha de base de 25 e de 10%, e 

diâmetros de 25 e 10 cm. 

 

Análise Lítica: 

 

A coleção lítica consiste de apenas duas lascas cuja matéria prima é o quartzito (1) e 

o quartzo fumê (1), respectivamente foram obtidos de suportes de bloco e de seixo, pela 

técnica bipolar e de espatifamento, resultando em uma lasca preparada e em uma de 

descorticamento. Dimensões: 29 e 34 mm de comprimento; 23 e 28 mm de largura; 12 e 15 

mm de espessura. 
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Sancara (Estrada 5) 

 

Coordenadas UTM: 21L 0215204/8384876. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

 

Descrição: Sítio cerâmico indígena pré-colonial ou etno-histórico localizado em leito de 

estrada com presença de pastagem em ambas as margens. O solo é de composição argilo-

arenosa fina, cor marrom claro. 

 

Atividade: coleta de superfície de 30 fragmentos de cerâmica e de 1 fragmento de lajota 

bastante deteriorado (material histórico intrusivo). 

 

Análise Cerâmica: 

 

A coleção cerâmica é proveniente das atividades do Programa de Resgate e 

Monitoramento Arqueológico Projeto São Francisco, desenvolvidas em janeiro de 2005, 

referentes à abertura de um acesso para circulação de veículos e maquinários de 

empreendimento minerário associado (Zanettini Arqueologia 2005 b). 

O resgate englobou a coleta superficial de 30 peças cerâmicas (após curadoria e 

restauro resultaram serem 24), 9 fragmentos de parede com acabamento de superfície por 

alisamento ou de dimensões pequenas foram excluídos da análise, sendo escolhida uma 

amostra diagnóstica de 15 peças cerâmicas, entre as quais contamos com fragmentos de 

bordas (5), paredes (8) e de base (2), cujas espessuras variam de 8 a 20 mm, com predomínio 

de 8 mm. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico predominante observado é o mineral muito rico em quartzo e mica 

(muscovita bem destacada na pasta), a hematita ocorre com a mesma freqüência, mas em 

menor porcentual. Há também a combinação do antiplástico mineral com o caco moído (3 

peças) ou o cauixí (1 peça). Suas espessuras predominantes variam de 1-3 mm, seguidas de 
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espessuras de 3-5 mm, raros fragmentos apresentaram espessura de 0-1 mm (2 peças) ou 

superior a 5 mm (2 peças). Há um predomínio de pastas plásticas com presença mediana de 

antiplástico (em torno de 10 a 30%), seguidas de pastas secas (mais de 30% de antiplástico), 

apenas um fragmento exibiu pasta muito plástica (cerca de 10% de antiplástico). A técnica de 

construção dos vasilhames é a acordelada por superposição dos roletes. Há um predomínio de 

queimas oxidantes dos Tipos 1 e 2, há poucos fragmentos de queima redutora do Tipo 4. Há 

exemplos mais raros de queimas, tais como os do Tipo 3 (2 peças) e do Tipo 6 (1 peça). 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

Os fragmentos estudados em sua maioria receberam em ambas as superfícies um 

tratamento de alisamento podendo estes se encontrar erodidos em uma ou ambas as 

superfícies, ou, enegrecimento na superfície interna (3 peças). Um fragmento recebeu 

enegrecimento em ambas as superfícies, um segundo exibiu engobo vermelho na superfície 

externa e alisamento na superfície interna. Apenas um fragmento de parede apresentou 

decoração plástica do tipo inciso no motivo de linhas compostas horizontais. 

 

Morfologia e Função dos Vasilhames 

 

A partir de cinco fragmentos de bordas e de duas bases foi possível reconstituir a 

morfologia e função dos tipos de vasilhames cerâmicos presentes na coleção cerâmica do 

sítio. 

 

CB 5: 1 borda com diâmetro de 12 cm. 

 

CB 8: 3 bordas com diâmetros de 12 a 20 cm. 

 

CB 13: 1 borda com diâmetro de 24 cm. 

 

Entre os fragmentos de bases, contamos com duas côncavas, as quais apresentam 

porcentuais de conservação de linha de base de 4 e 25 % e diâmetros de 8 cm. 
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São José 

 

Coordenadas UTM: 21L 0218462/8375012. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indefinida. 

 

Descrição: Sítio cerâmico indígena pré-colonial ou etno-histórico localizado em uma fazenda 

da Gleba FUNAI, na estrada do Travessão São José. Em um local indicado pelo proprietário à 

equipe (ocupado na ocasião da visita por pastagens e plantio de cana), haveria fragmentos de 

cerâmicas, os quais eram comumente encontrados durante as atividades agrícolas. 

 

Atividade: A despeito dos moradores locais se referirem ao achado de fragmentos cerâmicos 

no local, nenhum vestígio foi localizado, apesar de terem sido efetuadas algumas tradagens. 

Há que se considerar também que o local há alguns anos foi bastante revolvido por atividade 

de garimpo, sendo hoje coberto por plantio de pastagens e cana de açúcar. 
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 São Carlos 

 

Coordenadas UTM: 21L 0217580/8382140. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indefinida. 

 

Descrição: Sítio cerâmico indígena pré-colonial ou etno-histórico localizado no leito de uma 

estrada, com presença de alguns fragmentos esparsos de cerâmica simples (sem decoração e 

com antiplástico de quartzo) e de uma lâmina de machado polido. Área ocupada por pastagens 

circunjacente à Fazenda Sancara, em uma estrada secundária, ramificada à estrada municipal 

de Conquista D’Oeste que interliga a Fazenda Sancara com a Mina de São Vicente. 

 

Atividade: Registro de coordenada UTM. Não foram efetuadas coletas ou mensurações mais 

apuradas. 
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Subestação Galera 

 

Coordenadas UTM: 21L 224750/ 8393102. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado; 

presença de material intrusivo da Cerâmica Capão do Canga e da Tradição Uru. 

 

Descrição: Sítio cerâmico indígena pré-colonial cadastrado na área destinada à implantação 

da subestação de energia elétrica, em propriedade da Fazenda Galera, 2.5 km a NW da malha 

urbana de Conquista D’oeste e 1,2 km ao N das cabeceiras do córrego Banhado, em uma área 

de colina ampla com declive suave em direção a NE, ocupada por pastagens. A 40 m de seu 

flanco SE há um córrego de orientação NE-SW (“Corguinho da Saúde”), provavelmente 

contributário das cabeceiras do Córrego Banhado. 

 

Atividades: 

 

Durante a primeira etapa de pesquisa em dezembro de 2005, observou-se que o sítio 

apresentava forma elíptica com eixos de 347 x 272 m respectivamente orientados N-S e E-W 

(Zanettini Arqueologia 2005 g).  A movimentação de maquinários iniciada nesta área para a 

instalação de uma subestação de energia elétrica expôs um grande número de peças cerâmicas 

e líticas. Exigiu-se uma estratégia orientada para a delimitação do sítio e liberação do local em 

caráter emergencial resultando na coleta de um número de informações significativas que 

iriam nortear as futuras ações de pesquisa e resgate no sítio (dados sobre densidade de 

material em superfície e profundidade, comportamento estratigráfico, morfologia, etc...). 

Os trabalhos foram focados no estudo da praça central da subestação projetada, a 

qual consistia em um canteiro de obras retangular de 80 x 80 m, submetido a ações de recortes 

e terraplanagem. Neste local também seriam construídas a casa de comando e caixa de óleo e 

implantada uma malha de aterramento, sendo utilizadas as intervenções projetadas como 

referências para o registro inicial, contando-se com toda a cartografia de detalhe para tal. 

A segunda etapa de pesquisa, novembro de 2006, consistiu no estudo do terreno 

circunjacente à subestação, visto que se contava com grande integridade física, conforme 

observações efetuadas em dezembro de 2005. 
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A metodologia consistiu no emprego de uma malha de tradagens com espaços 

regulares de 10 m, somando 681 tradagens, distribuídas ao longo de 53 linhas. Dessas 

tradagens, 369 resultaram positivas, permitindo delimitar as reais dimensões do sítio, aferindo 

e retificando as dimensões de seus eixos em 260 x 340 m, além de definir algumas unidades 

de escavação de 1 x 1 m e efetuar 26 pontos de coleta de superfície (Zanettini Arqueologia 

2006 a). 

O acervo total recuperado em ambas as etapas de campo consiste de 10197 

fragmentos cerâmicos (incluindo duas urnas funerárias), 2 bolotas de argila crua, 1527 peças 

líticas, 14 amostras de carvão (2 coquinhos carbonizados), 7 de madeira (análises 

antracológicas, 2 carbonizadas) e 1449 fragmentos ósseos (5 carbonizados), 5 dentes e 9 

fragmentos de conchas de gastrópodes e 6 casulos de coleópteros77
. Foram também recolhidas 

10 amostras para datação por termoluminescência e 40 amostras de sedimentos para análise 

de fitólitos78 das unidades de escavação II e III.  Duas amostras de argilas foram coletadas na 

drenagem próxima ao sítio, uma delas precisamente na atual olaria situada em suas 

imediações, no intuito de se efetuar futuras análises mineralógicas comparativas entre argila 

dos depósitos locais e a argila empregada na composição da pasta cerâmica dos vasilhames. 

A amostragem lito-cerâmica contextualizada, cujo acervo após triado e pesado, 

ofereceu dados numéricos, os quais foram trabalhados através do programa SYSTAT, com 

orientação do arqueólogo Prof. Dr. Luis Cláudio Pereira Symanski, conforme veremos a 

seguir. 

 

Unidades de Escavações 

 

Unidade de Escavação 1 (UE-1): conforme já explanado, o recorte de 80 x 80 m 

efetuado por maquinários na praça central da subestação, além de provocar a exposição do 

solo e de vestígios arqueológicos, evidenciou no perfil NW um recipiente cerâmico globular 

com paredes pouco espessas, distanciado 8,70 m da extremidade W. Sua profundidade em 

relação ao topo do perfil era de 40 cm na porção boca/bojo e de 80 cm na sua base. Assim, foi 

                                                        
77Prováveis agentes necrófagos vistos terem sido recuperados no interior de uma das urnas funerárias. 

78 Procedimento efetuado sob instruções do Dr. Gaspar Morcote Rios (Universidade Nacional da Colômbia). Dá 

se o nome de fitólito a corpúsculos de sílica produzidos pela plantas a partir de rejeitos metabólicos, acumulados nos 

vacúolos celulares em diversas partes de suas estruturas, sua aplicação em reconstituições paleoambientais e em estudos de 

dieta alimentar é bastante promissora (Scheel-Ybert et alli. 2006). 
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projetada a abertura de uma unidade direcionada para a retirada do recipiente com o volume 

de sedimentos internos para estudos posteriores (eventuais vestígios ósseos ou de pólens, por 

exemplo). 

O procedimento inicial consistiu em expor o recipiente dentro de um perfil de 1 m de 

largura, sendo feita uma limpeza inicial com pincéis para sua melhor exposição. O sedimento 

colapsado do perfil foi raspado em um raio de 1.00 m e cuidadosamente peneirado, no intuito 

de serem recuperados fragmentos da peça para posterior restauração; raspagens com colheres 

de pedreiro foram efetuadas para regularizar o perfil para melhor leitura estratigráfica. 

No topo do perfil foi aberta uma unidade de escavação de 1.00 x 0.60 m com eixos 

respectivamente orientados NE-SW e NW-SE, sendo escavada em níveis artificiais de 10 cm. 

Quanto à estratificação desta unidade, temos: 

 

0-35 cm: sedimento síltico-arenoso fino, cor cinza-escuro, consistência pulverulenta, rico em 

matéria orgânica, tipo terra preta antropogênica amazônica, contendo grande quantidade de 

material cerâmico e lítico, além de alguns grãos de carvão. Os 20 cm iniciais estavam 

perturbados pelas atividades de maquinários, sendo então considerado um nível artificial 

único de 0-35 cm. 

35-45 cm: sedimento síltico-arenoso fino, com maior plasticidade em sua consistência, cor 

marrom clara, encontra-se mesclado com manchas de cor marrom alaranjada, oriundas do 

sedimento laterítico da camada inferior. Há presença de grãos milimétricos de carvão. A 

quantidade de fragmentos cerâmicos e de artefatos líticos (lascas e estilhas de sílex) tende a 

diminuir, porém, a partir de 43 cm de profundidade começaram a surgir fragmentos 

componentes do vasilhame. 

45-130 cm: sedimento de composição síltico-arenoso fino, rico em grânulos milimétricos de 

laterita, homogêneo, cor marrom alaranjado, estéril em indícios arqueológicos. 

 

Pelo perfil observou-se que o recipiente encontrava-se abaixo da camada 

arqueológica superficial, e 90% de seu volume foi enterrado em período pré-colonial na 

camada inferior de composição laterítica, restando 10% na camada intermediária marrom-

clara; todo o seu conteúdo encontrava-se preenchido com o sedimento da camada de terra-

preta. Junto ao perfil NW, a 41 cm foi encontrada a boca de um segundo vasilhame sendo 

preservado um degrau de 10 cm de largura no piso, sendo a escavação prosseguida aos 50 cm 

até a retirada final do vasilhame, o qual foi envolvido com filme plástico e fita crepe para 
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evitar sua desarticulação pela pressão interna do sedimento. 

O segundo vasilhame foi coberto com lona plástica e posteriormente recoberto de 

sedimento, sendo a unidade de escavação protegida com tábuas de madeira escoradas no 

perfil e oculta sob uma camada de terra no intuito de não chamar a atenção de curiosos, visto 

que, uma próxima etapa de escavação se sucederia no período de resgate no ano seguinte 

(novembro de 2006). 

Unidade de Escavação 2 (UE-2): Com o término das obras na subestação a Unidade I 

não ficou mais sob vigilância, de modo que curiosos depredaram a estrutura no intuito de 

retirar o segundo vasilhame como objeto de curiosidade ou encontrar algum suposto 

“tesouro”. Infelizmente o resultado desta ação foi um grande volume de solo mesclado a 

fragmentos cerâmicos, líticos e ossos humanos espalhados por um raio de 2m. 

Na segunda etapa de resgate, o procedimento consistiu em raspar e peneirar todo o 

conteúdo supracitado, resultando em 847 fragmentos cerâmicos, 117 peças líticas e 1300 

fragmentos ósseos humanos. Muitos fragmentos pertencem à urna ou a um segundo vasilhame 

com função de tampa. Um pormenor curioso é que um fragmento deste conjunto apresentava 

perfurações semelhantes a bases de cuscuzeiros. 

Entre os ossos, poucas peças permitiam uma identificação anatômica satisfatória, 

neste caso, conta-se com algumas vértebras, falanges, carpos, metacarpos, fragmentos da 

caixa craniana, dois dentes (1 molar e 1 pré-molar) e algumas epífises ou diáfises de ossos 

longos. Há suspeitas de pertencerem a mais de um indivíduo, ao menos um indivíduo adulto e 

a outro infantil, comparando as proporções das vértebras. 

Em seguida, uma segunda unidade de escavação de 1 x 1 m foi aberta a NE da UE-I, 

havendo uma distância regular de 1 m entre estas. O objetivo era obter uma amostragem de 

material arqueológico, com controle estratigráfico e amostras de material para datação por 

termoluminescência (TL), resultando em 1602 peças cerâmicas, 573 peças líticas, 4 peças 

ósseas, 1 dente de mamífero (cervídeo?) e 9 fragmentos de conchas de gastrópode terrestre. 

Um interessante detalhe fornecido pelo perfil NW desta unidade foi a presença de uma 

estrutura funerária retangular escavada em período pré-colonial no sedimento estéril laterítico 

marrom alaranjado: era caracterizada por um corte retilíneo com profundidade média de 30 

cm, provavelmente escavada para a deposição de ambas as urnas, sendo posteriormente 

preenchida por um pacote de terra preta contendo fragmentos lito-cerâmicos. 
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No final da escavação, junto ao perfil SW, foi efetuada uma coluna estratigráfica, 

subdividida em níveis artificiais de 5 cm, cujos sedimentos foram recolhidos em envelopes 

plásticos de 70g para análises de fitólitos. 

Unidade de Escavação 3 (UE-3): Uma terceira unidade (UE-III) de 70 x 90 cm e 1 m 

de profundidade foi aberta na porção NW do sítio, fora da grande mancha de terra-preta, em 

pleno terreno laterítico, de modo que no perfil S, foi também efetuada para fins comparativos 

a coleta de sedimentos para análise de fitólitos. 

 

Considerações Sobre o Conjunto Funerário das UEs 1 e 2 

 

Ao término da segunda etapa de resgate, uma das atividades desenvolvidas em 

laboratório foi uma exumação do conteúdo do vasilhame recuperado na UE-1. A atividade 

não revelou qualquer conteúdo ósseo humano79. A princípio, isto afasta a possibilidade de ter 

sido empregada em função funerária, de modo que pode ter sido depositada no jazigo como 

uma oferenda contendo alimentos, água ou algum tipo de bebida; enquanto o segundo 

vasilhame, infelizmente depredado, certamente foi empregado em função funerária 

secundária. 

Por outro lado, considerando a acidez do solo do sítio, não podemos também 

descartar a hipótese de emprego funerário, uma vez que qualquer conteúdo ósseo ou dental 

pode ter sido dissolvido. Foram observados casulos de argila pertencentes a coleópteros, os 

quais foram recolhidos para oportuna análise entomológica, visto que poderiam pertencer a 

besouros necrófagos. Outro ponto a ser testado é o teor de Fósforo contido no sedimento 

recolhido da urna (AVC: Amostra de Volume Concentrado), cujo porcentual pode indicar ou 

não a presença de restos humanos já deteriorados. 

Maiores reflexões e análises sobre as práticas funerárias, palinologia e antracologia 

poderão oportunamente ainda acrescentar novos dados aos horizontes de ocupação da Micro-

Bacia do Córrego Banhado, não cabendo no escopo da presente tese. 

 

 

                                                        
79 A urna se encontrava em condições fragmentárias apesar de articuladas, em seu conteúdo foram recolhidos 6 

casulos de coleópteros, 16 ossos (5 calcinados e 1 pertencente a roedores ou aves), 8 fragmentos de carvões (1 

coquinho carbonizado). 
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O Método de Interpolação Linear e o Emprego do Programa Systat 

 

Durante o processo de planejamento de campo, contou-se com o apoio e orientação 

do arqueólogo Dr. Luis Cláudio Pereira Symanski80, principalmente no que dizia respeito à 

estratégia mais adequada a ser empregada no resgate do sítio Subestação Galera. 

Avaliando suas dimensões e o cronograma de trabalhos de campo, optou-se pelo 

emprego do método de amostragem sistemático geométrico com o propósito de prospectar 

toda a área do sítio de uma forma regular. Assim, conforme mencionado efetuou-se uma 

malha de tradagens com espaços regulares de 10 m, somando 681 tradagens, distribuídas ao 

longo de 53 linhas de tradagem. 

Considerando que cada tradagem correspondia a uma amostragem de uma célula de 

10 x 10 m, ou seja, 100 m
2
, seria possível efetuar a análise quantitativa dos dados obtidos que 

projetassem a densidade dos vestígios arqueológicos na subsuperfície do sítio. 

Esta estratégia de amostragem tem sido usada com sucesso em análises 

distribucionais intra-sítio em sítios históricos (Souza e Symanski 1996) e pré-coloniais da 

Tradição Aratu (Viana 1996). Também denominada sistemática geométrica, tem por objetivo 

produzir uma varredura uniforme da área, sendo eficaz para descobrir padrões de distribuição 

de artefatos nos sítios arqueológicos (Redman 1974, Souza e Symanski 1996: 30-31). 

Uma vez triado e pesado o material cerâmico e lítico procedentes de 369 tradagens 

positivas, seus dados quantitativos foram trabalhados através do programa Systat (método de 

interpolação linear), obtendo áreas de concentração diferencial de material e de áreas de 

atividades, dentro de um quadrante de 300 x 300m. 

Os resultados obtidos, além de permitir estabelecer hipóteses a respeito da 

morfologia do assentamento, neste caso linear, disposta de forma oblíqua com o córrego 

situado no flanco SE do sítio, tornaram possível definir áreas de concentração preferenciais 

para o material cerâmico e lítico, ou seja, respectivamente distribuídos em 8 e em 18 áreas. 

Cinco pontos de concentração cerâmica, situados na extremidade SW do sítio, estão dispostos 

de forma circular, sugerindo a hipótese de estarem correlacionados a uma unidade 

habitacional em comum (Prancha 88). 

Uma vez interpolados os pontos em ambas as distribuições, observou-se que as 
                                                        
80 Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná (CEPA-UFPR). 
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linhas de deposição de material lítico (vermelhas) estão marginalmente dispostas às linhas de 

distribuição do material cerâmico (verdes), mesclando-se apenas em dois picos de 

concentração. 

Estes resultados estimulam o debate quanto à possibilidade de existência de áreas de 

atividades específicas dentro da aldeia, possivelmente definidas de acordo com o sexo e locais 

previamente determinados para sua execução, não havendo sobreposição entre ambas, uma 

linha de investigação que poderá ser aprimorada futuramente para o espaço intra-sítio. 

Diversos estudos etnológicos entre grupos indígenas brasileiros apontam uma 

dicotomia de atividades na aldeia de acordo com o sexo81. A produção cerâmica82 e o preparo 

de alimentos de modo latu sensu é uma tarefa creditada às mulheres, o que envolveria desde a 

etapa da confecção de vasilhames até o seu descarte em pontos específicos fora da unidade 

habitacional uma vez danificados; seriam também descartados restos de alimentação e os 

produtos oriundos de seu preparo: carvões e cinzas dos fogões, cascas e sementes de 

cúltigenos, espinhas e escamas de peixes e ossos de caça. 

Por outro lado, ao homem é creditada a função de pesca, caça ou mesmo a cestaria83 

entre alguns grupos étnicos. É possível imaginar a gama de atividades que dependeriam de um 

lascamento constante de rochas para obter um instrumento lítico com função de corte ou 

raspagem: o descarne do produto oriundo da caça ou da pesca, a obtenção de lascas de 

taquaras, folhas e fibras de palmáceas para cestos e peneiras, ou mesmo o desbaste de 

madeiras para cabos de ferramentas, arcos e flechas. O lascamento poderia ser efetuado fora 

da habitação, considerando o desconforto causado  pelas  estilhas  ao  serem  pisadas por pés 

descalços, bem como o trabalho de faxina a ser executado após o volume de detritos 

produzidos. 

 

                                                        
81 Vide o exemplo do “arco e o cesto” entre os Guayaki (Castres 1982). 

82 De acordo com Lima (1987) entre os grupos indígenas brasileiros a produção cerâmica está ligada à área 

doméstica, sendo um domínio quase que exclusivamente feminino, salvo poucas exceções registradas entre os 

Yanomâmi, Waharibo, Yekuana (Maiogong); a participação masculina entre os Waurá se deve a fenômenos 

recentes de aumento de demanda por peças cerâmicas ao mercado externo; entre os Jurúna e Kobéwa, os 

homens modelam peças pequenas em geral destinadas a funções lúdicas. 

83 Os kayabí são famosos cesteiros entre os grupos indígenas xinguanos (Ribeiro 1980). 
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Assim, uma interessante tarefa futura seria a de efetuar escavações adicionais no sítio 

Subestação Galera, especificamente nos pontos de maior pico de concentração lito-cerâmicas 

obtidos durante a análise laboratorial com o auxílio do programa Systat, procurando avaliar a 

hipótese de áreas específicas de atividades, talvez orientadas por divisão sexual dentro desta 

sociedade agricultora-ceramista. 

Outra hipótese a ser testada é se a diferenciação acentuada entre as linhas de 

deposição de material lítico e as de material cerâmico corresponderiam a eventos 

deposicionais diferenciados, um associado a uma ocupação aceramista/pré-ceramista e outro a 

uma ocupação ceramista. 

 

Análise Cerâmica: 

 

Ambas as etapas de pesquisa desenvolvidas no Sítio Subestação Galera resultaram 

em um acervo total de 10197 fragmentos cerâmicos, ou seja, 5973 (2 sendo bolotas) peças 

recolhidas durante o diagnóstico de 2005 e 4224 peças recuperadas durante o resgate 

arqueológico de 2006. Visto que grande parte da coleção consistia de fragmentos de paredes 

com acabamento de superfície simples (muitas vezes erodidos) ou de micro-cerâmicas, foi 

selecionada uma coleção diagnóstica de 93 peças para fins de execução da análise cerâmica, 

sendo as 10104 peças restantes descartadas da análise. 

É importante salientar que o material cerâmico procedente deste sítio foi considerado 

como a coleção de referência para a análise dos demais sítios do horizonte ocupação da 

micro-bacia do Córrego Banhado inseridos na Depressão do Guaporé. 

Entre estas peças diagnósticas, contamos com as categorias cerâmicas 

correspondentes a fragmentos de bordas, bases, paredes decoradas (ou contendo acabamento 

de superfície enegrecido ou brunido), além de paredes com aplique, ponto angular ou de 

inflexão, e peças específicas (fusos, calibradores), sendo todos completamente analisados. 

De acordo com o Gráfico 91, contamos com um maior porcentual correspondente a 

58 fragmentos de bordas (62,37%), seguidos de 14 fragmentos de base (15,05%), 10 a 

fragmentos de paredes (11,83%). Há poucos fragmentos pertencentes a outras categorias: 3 

fusos modelados (3,22%), 3 calibradores reciclados de fragmentos cerâmicos (3,22%), 2 

paredes perfuradas (2,15%), 1 parede com ponto de inflexão (1,08%), 1 parede com ponto 

angular (1,08%). 
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As espessuras dos vasilhames variam de 4 a 24 mm, sendo predominante a espessura 

de 8  mm, sendo também freqüentes as espessuras de 11, 12 e 14 mm. 

 

 

Gráfico 91 – Categorias cerâmicas do sítio Subestação Galera. 

 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico predominante é a combinação do mineral, caco moído, bolota de argila 

e cauixí (38,05%) seguido da combinação do mineral, caco moído e cauixí (33,79%), os 

demais tipos de antiplástico e suas combinações ocorreram em baixa porcentagem (Gráfico 

92). O cariapé e o cauixí tendem a ocorrer em baixo porcentual, dois fragmentos de bordas 

pertencentes a assadeiras apresentaram elevado porcentual de cariapé. 

A espessura máxima do antiplástico teve como moda o intervalo de 1 a 3 mm, 

representado por 61,29% da amostragem diagnóstica analisada (Gráfico 93). Trata-se de uma 

cerâmica muito rica em tempero mineral. Foi possível observar que os diâmetros máximos 

dos antiplásticos presentes na pasta são representados pelo quartzo (1 a 13 mm, sendo mais 

freqüentes os diâmetros de 2 a 4 mm). A hematita e a mica, em termos de freqüência se 

equiparam ao quartzo, mas ocorrem sob a forma de traços. Apenas um fragmento exibiu 

elevado porcentual de mica. 
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Gráfico 92 – Tipos de antiplásticos presentes no sítio Subestação Galera. 

 

 

 

Gráfico 93: Espessura máxima dos antiplásticos presentes no sítio Subestação Galera. 

 

 

Há um predomínio de pastas plásticas com presença mediana de antiplástico, ou seja, 

em torno de 10 a 30%; há também um considerável porcentual (43,10%) de pastas secas com 

mais de 30% de antiplástico na composição cerâmica. Pastas de composição extremamente 

plásticas (menos de 10% de antiplástico) ou muito plásticas (cerca de 10% de antiplástico) 

tendem a serem raras na coleção analisada (Gráfico 94). 
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Gráfico 94 – Porcentual de antiplásticos nas pastas cerâmicas do sítio Subestação Galera. 

 

 

A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por superposição dos roletes, 

porém, três peças correspondentes a fusos foram confeccionadas por técnica modelada, bem 

como um pequeno fragmento de borda pertencente a uma miniatura de vasilhame, 

provavelmente de função lúdica. 

Quanto ao tipo de queima (Gráfico 95) há um predomínio na coleção de queimas 

oxidantes, sendo estas representadas pelos tipos 1(15,05%) e 2 (53,76%). Há também um 

porcentual de 15,05 % para as queimas de tipo 7. Há baixos porcentuais de 5,38% para as 

queimas do tipo 3 e 5, além de percentuais de 4,30% e 1,08 % correspondentes 

respectivamente às queimas de tipo 4 e 8. 

 

 

Gráfico 95 – Predomínio dos tipos de queima nas pastas cerâmicas do sítio Subestação 

Galera. 
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Tratamento de Superfície e Decoração 

 

O tratamento de superfície externa predominante na coleção diagnóstica analisada é 

o alisamento, representado por 80,64% da amostragem, seguido de 10,75% de peças com 

superfícies externas erodidas. Há poucos exemplos com tratamentos externos de engobo 

(4,30%) ou banho (1,08%) vermelhos (respectivamente observados em 4 paredes e em 1 

borda), polimento (2,15%) e brunidura (1,08%) de acordo com o Gráfico 96. Por outro lado, 

de acordo com Gráfico 97 o tratamento de superfície interna predominante nos vasilhames é 

também o alisamento (78,49% da amostragem), sendo que 9,68 % da amostragem encontram-

se erodida, há um considerável porcentual de 5,38% para o enegrecimento (1 borda, 2 paredes 

e 2 bases), sendo este seguido pela brunidura (3,22%), polimento (2,15%) e o banho vermelho 

(1,08 %). 

 

 

Gráfico 96 – Tratamento de superfície externo nas cerâmicas do sítio Subestação Galera. 

 

 

 

Gráfico 97 – Tratamento de superfície interno nas cerâmicas do sítio Subestação Galera. 
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Na Tabela 44 é possível observar a associação dos tratamentos de superfície 

externos e seus respectivos correspondentes de superfície internos, demonstrando para a 

indústria cerâmica do sítio Subestação Galera a existência de pelo menos 10 combinações de 

tratamento de superfície. 

A decoração predominante na face externa dos vasilhames é o nodulado (6,45%), 

seguido pelo inciso (4,30 %). O ponteado (1,08%) e o pintado (1,08%) são raros, conforme o 

Gráfico 98 a seguir. 

A partir dos dados arrolados na Tabela 45, a decoração plástica predominante 

representada pelo nodulado engloba 6 peças pertencentes a bordas (1 direta, 5 extrovertidas) 

associadas a um tratamento de superfície externa de alisamento (1 exemplo encontra-se 

erodido). O nódulo sempre se encontra aplicado pouco abaixo da linha do lábio, sendo a este 

creditado mais uma aplicabilidade funcional (preensão ou apoio do vasilhame) do que um 

elemento decorativo; porém, um exemplo apresenta o nódulo perfurado para passagem de um 

cordão. 

 

 

Tabela 44 – Tratamento de superfície externo na cerâmica do sítio Subestação Galera e suas 

respectivas associações no tratamento de superfície interno dos vasilhames. 

Superfície Externa Superfície Interna 

Alisamento 75 

Alisamento 67 

Polimento 1 

Enegrecimento 4 

Brunidura 1 

Erodido 2 

Polimento 2 
Polimento 1 

Brunidura 1 

Brunidura 1 Alisamento 1 

Engobo Vermelho 10 

Alisamento 2 

Enegrecimento 1 

Erodido 6 

Banho Vermelho 1 

Engobo Vermelho 4 

Alisamento 2 

Brunidura 1 

Erodido 1 

Banho Vermelho 1 Alisamento 1 
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Gráfico 98 - Porcentual de decoração na face externa dos vasilhames do sítio Subestação Galera. 

 

 

Tabela 45 – Decoração na face externa e suas associações com respectivos tratamentos de                

superfície externos e categorias cerâmicas do sítio Subestação Galera. 

Decoração na Face Externa 

Decoração Quantidade % 

Tratamento de 

Superfície 

Externa 

Quantidade % 
Categoria 

Cerâmica 
Total 

Ausente 81 87,08% 

Alisamento 65 69,89% 

Borda 46 

Parede 3 

Base 9 

Parede com 

ponto angular 
1 

Parede perfurada 1 

Fuso (modelado) 3 

Calibrador 

(fragm. cer. 

reciclado) 

2 

Polimento 2 2,15% 

Borda 1 

Parede com 

ponto de 

inflexão 

1 
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Brunidura 1 1,08% Parede 1 

Erodido 9 9,67% 

Borda 2 

Base 5 

Parede perfurada 1 

Calibrador 

(fragm. cer. 

reciclado) 

1 

Engobo Vermelho 3 3,22% Parede 3 

Banho Vermelho 1 1,08% Borda 1 

Inciso 4 4,30% Alisamento 4 4,30% 
Borda 1 

Parede 3 

Ponteado 1 1,08% Engobo Vermelho 1 1,08% Parede 1 

Nodulado 6 6,45% 

Alisamento 5 5,37% Borda 5 

Erodido 1 1,08% Borda 1 

Pintado 1 1,08% Alisamento 1 1,08% Borda 1 

Total 93 100% 
 

93 100% 
 

93 

 

O inciso ocorre associado a um tratamento de superfície externo de alisamento, tendo 

sido observado em 1 fragmento de borda extrovertida cujos motivos são linhas duplas 

escalonadas e, em 2 fragmentos de paredes com motivos de linhas unitárias horizontais 

simples. Um quarto fragmento inciso é chamativo de atenção, visto pertencer à indústria da 

Cerâmica Capão do Canga: linhas entrecruzadas em padrão aleatório sobre a técnica 

associada acordelada (a face externa exibe a superposição dos roletes). O ponteado ocorreu 

no motivo de uma única marca efetuada com um instrumento de ponta dupla em fragmento de 

parede, associa-se ao engobo vermelho. O pintado ocorreu em um fragmento de assadeira 

característica da indústria cerâmica da Tradição Uru, onde na superfície interna há vestígios 

de uma faixa vermelha, na face externa há uma marca digitada, certamente para preensão das 

mãos no manuseio da peça. 
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Marcas de Uso e Pátinas 

 

Entre as 93 peças estudadas, apenas 9,67% exibiram marcas de uso, cujas superfícies 

apenas exibiam tratamento de alisamento, com exceção de 1 peça contendo ambas as faces 

erodidas: 1,08% exibiram depósitos de carbono na face interna; 3,22% fuligem na face 

externa e, 3,22% exibiram ambas as marcas no mesmo fragmento. Duas peças, 

correspondendo a 2,15% da amostragem, exibiram descamação na face interna (Gráfico 99). 

 

 

Gráfico 99 – Marcas de uso na cerâmica do Sítio Subestação Galera. 

 

 

A presença de depósitos de carbono na face interna ocorre sobre 1 fragmento de 

parede perfurada; a fuligem na face externa foi observada em apenas 1 fragmento de borda, 1 

parede com ponto angular e em 1 calibrador obtido de fragmento cerâmico reciclado; a 

descamação na face interna ocorre em 1 parede e em 1 base; peças contendo ambos os tipos 

de uso são representadas por 3 fragmentos de borda. 

 

Morfologia de Vasilhames 

 

 A partir de 58 fragmentos correspondentes a bordas e de 1 calibrador reciclado de 

um fragmento de borda, foi possível estudar dados relativos à morfologia e função dos 
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vasilhames no contexto do sítio. Considerando sua morfologia, predominam as bordas de 

morfologia direta (62,71%), seguidas pelas de morfologia extrovertida (37,29%). 

As de morfologia direta (62,71%) são representadas por 37 peças, cuja inclinação de 

borda predominante é a inclinada externa (23), seguida pela inclinada interna (13) e a vertical 

(1); há um predomínio de espessura normal do lábio em relação à borda, sendo poucas as de 

espessura reforçada externa ou interna, e rara a expandida. Baseando-se em um porcentual de 

conservação de linha de borda de 3 a 60%, o diâmetro de seus vasilhames oscila de 4 a 46 cm, 

com médias de 14, 18 e 29 cm. Quanto aos tipos de lábio, predominam os arredondados (20) 

seguidos dos de tipo plano (10), apontado (5) e biselado (2), suas espessuras variam de 2 a 21 

mm, com médias de 4 a 9 mm e predomínio de 4 mm. Maiores detalhes quanto às bordas 

diretas podem ser vistas na Tabela 46. 

 

 

Gráfico 100 – Formas de Vasilhas obtidas a partir de bordas com morfologia direta na coleção 

do Sítio Subestação Galera. 

 

 

Há um predomínio, em geral, de formas de vasilhas abertas, de acordo com as três 

últimas colunas no Gráfico 100, sendo poucos os exemplos com formas fechadas. A Tabela 

47 especifica com maiores detalhes as formas de vasilhames a partir das bordas diretas, suas 

inclinações e espessuras em relação aos lábios. 
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Tabela 46 – Bordas diretas do Sítio Subestação Galera e respectivas mensurações e porcentuais. 

Morfologia 

da Borda 

Inclinação da 

Borda 

Espessura do 

Lábio em 

Relação à Borda 

Diâmetro 

da Borda 

(cm) 

% 

existente 

de 

borda 

Tipo de Lábio 

Espessura 

do lábio 

(mm) 

Direta 37 

Vertical 1 
Reforçada 

Externa 
1 14 8 Plano 1 6 

Inclinada 

Externa 
23 

Normal 13 

14 a 44; 

média: 

29,07 

3 a 12; 

média: 

6; moda: 

7 

Plano 3 
6 a 13; 

média: 9 

Arredondado 9 

4 a 13; 

média : 

7,38; 

moda: 8 

Biselado 1 7 

Reforçada 

Externa 
9 

8 a 46; 

média: 

18,66 

4 a 8; 

média: 

6,22 

Plano 1 11 

Arredondado 5 

2 a 6; 

média: 

4,4; moda: 

5 

Apontado 3 3 

Expandida 1 36 6 Arredondado 1 21 

Inclinada 

Interna 
13 

Normal 10 

4 a 32; 

média: 

14,8 

3 a 60; 

média: 

14,20; 

moda: 5 

Plano 2 4 e 6 

Arredondado 5 
4 a 11; 

média: 7,2 

Apontado 2 3 e 8 

Biselado 1 4 

Reforçada 

Interna 
1 18 6 Arredondado 1 6 

Reforçada 

Externa 
1 8 12 Plano 1 5 

Expandida 1 16 8 Arredondado 1 4 
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  Tabela 47 – Bordas Diretas do Sítio Subestação Galera e respectivas formas de vasilhas. 

Morfologia da Borda 
Inclinação da 

Borda 

Espessura do Lábio em 

Relação à Borda 
Forma do Vasilhame 

Direta 

Vertical Reforçada Externa Ligeiramente Aberta 1 

Inclinada Externa 

Normal 

Ligeiramente Aberta 3 

Aberta 5 

Muito Aberta 5 

Reforçada Externa 

Ligeiramente Aberta 3 

Aberta 6 

Expandida Muito Aberta 1 

Inclinada Interna 

Normal Ligeiramente Fechada 10 

Reforçada Interna Ligeiramente Fechada 1 

Reforçada Externa Ligeiramente Aberta 1 

Expandida Ligeiramente Aberta 1 

 

Os fragmentos de borda com morfologia extrovertida (37,29%) são representados por 

22 peças, cuja inclinação de borda é exclusivamente a inclinada externa; há um predomínio de 

espessura normal do lábio em relação à borda, sendo poucas as de espessura reforçada 

externa. Baseando-se em um porcentual de conservação de linha de borda de 5 a 20%, o 

diâmetro de seus vasilhames oscila de 8 a 34 cm, com médias de 17 e 19 cm, sendo mais 

freqüente o diâmetro de 12 cm. Quanto aos tipos de lábio, predominam os arredondados (16) 

seguidos dos de tipo plano (3), apontado (2) e biselado (1), suas espessuras variam de 3 a 24 

mm, com média de 7 mm e predomínio de 4 e 5 mm. Maiores detalhes quanto às bordas 

extrovertidas podem ser vistas na Tabela 48. 
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Tabela 48 – Bordas extrovertidas do Sítio Subestação Galera e respectivas mensurações e 

porcentuais. 

Morfologia 

da Borda 

Inclinação 

da Borda 

Espessura 

do Lábio 

em Relação 

à Borda 

Diâmetro 

da Borda 

(cm) 

% 

existente 

de 

borda 

Tipo de 

Lábio 

Espessura 

do lábio 

(mm) 

Morfologia 

da Borda 

E
x

tr
o
v
er

ti
d
a 

22 

In
cl

in
ad

a 
E

x
te

rn
a 

22 

N
o
rm

al
 

18 

8 a 34; 

média: 

17, 11; 

moda: 12 

5 a 16; 

média: 

7,38; 

moda: 5 

Plano 3 
5 a 10; 

média: 7 

Arredondado 12 

3 a 24; 

média: 

6,83; moda: 

4 

Apontado 2 3 

Biselado 1 6 

R
ef

o
rç

ad
a 

E
x

te
rn

a 

4 
12 a 24; 

média: 19 

5 a 20; 

média: 

9,5; 

moda: 5 

Arredondado 4 

5 a 6, 

média: 

5,25; moda: 

5 

 

As formas de vasilhas são abertas (Gráfico 101). A Tabela 49 especifica com 

maiores detalhes as formas de vasilhames a partir das bordas extrovertidas, suas inclinações e 

suas espessuras em relação aos lábios. 

 

 

Gráfico 101 – Formas de Vasilhas obtidas a partir de bordas com morfologia extrovertida na 

coleção do Sítio Subestação Galera. 
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Tabela 49 – Bordas extrovertidas do Sítio Subestação Galera e respectivas formas de vasilhas. 

Morfologia da Borda Inclinação da Borda 
Espessura do lábio 

em relação à borda 
Forma do vasilhame 

Extrovertida Inclinada Externa 

Normal 

Ligeiramente Aberta 5 

Aberta 11 

Muito Aberta 2 

Reforçada Externa 

Ligeiramente Aberta 1 

Aberta 3 

 

Quanto ao estudo de bases, este foi efetuado a partir de 14 peças: 8 planas, 2 

convexas, 2 côncavas e 2 não identificadas. Entre as bases planas, sete apresentaram ângulos 

de base de 140° (1), 150° (1) e 160° (5), dessas apenas quatro apresentaram porcentual de 

existência de base de 8 a 25%, oferecendo um diâmetro de 10 a 28 cm. Duas peças com 

ângulo de base de 160° pertencem a cuscuzeiros ao julgar pela presença de perfurações, um 

indicativo de consumo de produtos à base do milho. Entre as bases convexas, apenas uma 

peça apresentou um porcentual de existência de base de 15%, cujo diâmetro é de 32 cm, 

curiosamente seu acabamento de superfície, mal alisado, lembra uma decoração corrugada. 

Quanto às bases côncavas, estas apresentaram ângulos de bases de 140° e 160°, com 

porcentual de existência de 10 e 20%, fornecendo respectivamente diâmetros de 14 e 34 cm. 

 

Formas e Funções dos Vasilhames 

 

Através da coleção analisada foi possível reconstruir 14 formas de utensílios e/ou vasilhames 

cerâmicos: 

 

CB 1: 1 borda com diâmetro de 14 cm. 

 

CB 2: 3 bordas com diâmetros de 26, 36 e de 40 cm. As duas peças menores podem estar 

afiliadas à Tradição Uru ou, ao menos ser um indicativo de contato com esta com as 

populações da Micro-Bacia do Córrego Banhado, não apenas pelas formas características a 
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esta tradição, mas também pela presença do tempero de cariapé ou a associação deste com o 

tempero mineral e o cauixí. 

 

CB 3: Pratos ou tigelas rasas de boca circular com bordas diretas inclinadas externas de 

espessuras normais, muito abertas, lábios arredondados a planos, diâmetros: 20 a 34 cm. 

Função: serviço ou consumo de alimentos. 

 

CB 4: 1 borda com diâmetro de 16 cm. 

 

CB 5: 5 bordas com diâmetros de 16 a 44 cm. 

 

CB 6: 9 bordas com diâmetros de 8 a 46 cm. 

 

CB 7: 2 bordas com diâmetros de 14 e 34 cm. 

 

CB 8: 6 bordas com diâmetros de 4 a 24 cm. Uma peça com diâmetro de boca de 24 cm foi 

utilizada como urna funerária, conforme evidenciado na UE-1. 

 

CB 8A: 1 borda com diâmetro de 8 cm. 

 

CB 9: 2 bordas com diâmetros de 20 e de 32 cm. É possível que se tratem de prováveis 

vasilhames associados à indústria da Cerâmica Capão do Canga. A peça de maior diâmetro 

foi posteriormente reciclada como calibrador além de apresentar vestígios de fuligem na face 

externa. 

 

CB 10: 1 borda com diâmetro de 20 cm. 

 

CB 11: 3 bordas com diâmetros de 8 a 18 cm. Uma peça apresenta vestígios de fuligem na 

superfície externa e depósitos de carvão na superfície interna, indicando também um uso desta 

peça ao fogo. 

 

CB 12: 5 bordas com diâmetros de 10 a 34 cm. Uma peça com vestígios de fuligem na face 

externa, uma segunda com nódulo aplicado abaixo do lábio. 
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CB 13: 15 bordas com diâmetros de 8 a 28 cm. Duas peças com diâmetro de 12 cm exibiram 

nódulos aplicados abaixo do lábio, outras duas com maiores diâmetros exibiram vestígios de 

fuligem na face externa e depósitos de carbono na face interna. 

 

Artefatos Cerâmicos Específicos 

 

Pesos de Fusos: Dois pesos de fusos modelados, cuja pasta é predominantemente mineral, ou 

com teores de cauixí e/ou caco moído. Apresentam seção biconvexa e são de formato 

estrelado com quatro ou cinco pontas, contendo um furo central com diâmetro de 4 e de  6 

mm. Uma peça encontra-se fragmentada. Dimensões: comprimento de 35 a 52 mm; largura de 

32 a 39 mm e espessura de 15 a 19 mm. 

 

Calibradores: Na coleção analisada contamos com três exemplos. 

 

O primeiro pertence a um fragmento de borda direta inclinada interna com espessura 

do lábio reforçada externa, cuja forma é característica dos vasilhames globulares da Cerâmica 

Capão do Canga. Há duas canaletas cruzadas com comprimentos de 61 e71 mm, largura de 6 

e 7 mm e profundidades de 2 mm. 

O segundo pertenceria a uma base, cuja pasta contém um tempero mineral bem 

grosso. Na face interna há 2 canaletas em “V” com comprimentos  de 33 e 61 mm, largura de 

5 e 7 mm e profundidades de 2 e 5 mm; Na face externa há  4 canaletas em “X”  superpostas 

com comprimentos de  29 a 64 mm, larguras de 3 a 7 mm e profundidades de 2 a 4 mm. 

O terceiro seria um fragmento de parede. Em uma face há 1 canaleta com 

comprimento de 51 mm, largura de 4mm e profundidade de 2 mm. Na face oposta há um 

esboço de 3 canaletas entrecruzadas, apontando para um início de atividade abrasiva. 

 

Paredes Perfuradas: 2 fragmentos de paredes com perfurações cônicas iniciadas na superfície 

externa. 
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Análise Lítica: 

 

Ambas as etapas de pesquisa desenvolvidas no Sítio Subestação Galera resultaram 

em um acervo total de 1527 peças líticas, ou seja, 695 peças recolhidas durante o diagnóstico 

de 2005 e 832 peças recuperadas durante o resgate arqueológico de 2006 do Ramal de 

Distribuição Rural. Visto que grande parte da coleção consistia de lascas (muitas 

fragmentadas), microlascas, fragmentos naturais, fragmentos térmicos e detritos de 

lascamento, uma coleção diagnóstica de 21 peças foi selecionada para a análise lítica. Seus 

resultados, juntos a observações gerais efetuadas no restante da coleção em geral, permitiu 

esboçar os aspectos gerais da indústria lítica do sítio Subestação Galera. 

Entre a matéria prima utilizada há uma preferência pelos arenitos (61,95%), porém, é 

importante salientar que este tipo de rocha dentro do contexto geológico local, corresponde 

antes a metassedimentos do Grupo Aguapeí, sendo seus afloramentos bastante comuns ao 

Planalto Residual Alto Guaporé (Serra da Borda, por exemplo). Considerando que as rochas 

deste grupo geológico foram submetidas a um baixo grau de metamorfismo e mantiveram os 

aspectos de suas estruturas e texturas sedimentares originais, não é possível reconhecer 

quaisquer feições metamórficas em amostras centimétricas. Assim, foi mantida a terminologia 

para rochas sedimentares, principalmente o que tange ao sítio Subestação Galera e demais 

sítios da Depressão do Guaporé, porém com ressalvas. 

 

 

Gráfico 102 – Matéria prima lítica presente no Sítio Subestação Galera. 

 



 477 

As demais litologias atingem menores porcentuais (Gráfico 102). Também dentro do 

Grupo Aguapeí o silexito está associado a afloramentos de brechas silicosas; o quartzo leitoso 

e o policristalino aos veios hidrotermais intrusivos nos afloramentos de gnaisses e xistos, 

principais componentes deste grupo; ou então de cascalheiras quaternárias. Por outro lado, 

rochas ígneas como o granito e o andesito aparentam terem sido trazidas de áreas mais 

distantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 103 – Suportes presentes no Sítio Subestação Galera. 

 

 

Os suportes presentes na coleção lítica são principalmente derivados de blocos 

(66,77%) e seixos (23, 81%) ou então são indefinidos (9,52%) devido à total ausência de 

córtex ou grande redução da massa inicial (Gráficos 103 e 104). As categorias líticas 

(Gráfico 105) presentes na coleção diagnóstica são representadas em sua maioria por peças 

brutas (47,61%), seguidas por peças lascadas (38,10%) e poucas peças polidas (14,29%). 

 

 

Gráfico 104 – Porcentual de córtex presente nos suportes líticos do Sítio Subestação Galera. 
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Gráfico 105 – Categorias líticas do Sítio Subestação Galera. 

 

 

Tabela 50 – Categorias líticas do Sítio Subestação Galera de acordo com suportes e 

quantidade de córtex. 

Categoria Lítica Suporte Quantidade de Córtex 

Peças Brutas 10 

Seixo 2 

> de 50% 1 

< de 50% 1 

Bloco 8 

> de 50% 3 

< de 50% 2 

Ausente 3 

Peças Lascadas 8 

Seixo 3 

> de 50% 1 

< de 50% 2 

Bloco 3 < de 50% 3 

Indefinido 2 Ausente 2 

Peças Polidas 3 Indefinido 3 Ausente 3 

Total 21 
 

21 
 

21 
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Peças Brutas: As peças brutas (47,61%) presentes na coleção diagnóstica são representadas 

por 10 peças, cujos suportes são seixos (2) e blocos (8), com predomínio de quantidade de 

córtex superior a 50% (Tabela 50). Apresentam predominantemente funções de polimento 

(calibradores e abrasador manual), sendo poucas as com função de percussão ou quebra ativa 

(batedor/percutor) e passiva (bigornas/quebra-côcos). 

 Os calibradores (ou torneadores) são predominantes entre as peças brutas sendo suas 

matérias-primas os arenitos grosso (2), fino (3) e o silicificado (1); os suportes preferenciais 

eram blocos (5) ou seixos (1), cujas dimensões permitiriam uma simples preensão manual 

entre o polegar o indicador em uma atividade de polimento (comprimento: 28 a 58 mm; 

largura: 20 a 59 mm; espessura: 15 a 28 mm). As canaletas formadas pelo uso apresentam 

seção semicircular, indicando atividade de polimento de peças de seção cilíndrica: hastes de 

flechas, ou mesmo as pontas de projétil de suas armações confeccionadas em madeira, taquara 

ou osso. O uso no suporte é unifacial em geral, apenas uma peça apresenta canaletas em 

ambas as faces. O número de canaletas presentes varia entre 1, 3 e 4,  sendo suas dimensões 

de  20 a 46 mm de comprimento, 3 a 7 mm de largura e 1 a 4 mm de profundidade. Duas 

peças apresentaram faces planas regularizadas nos suportes (1 unifacial e 1 bifacial) indicando 

um uso associado (quiçá anterior) como abrasadores manuais planos. 

Há um único abrasador manual plano, cujo suporte é um bloco de granito de uso 

unifacial, cujas dimensões envolvem comprimento de 92 mm, largura de 75 mm e espessura 

de 24 mm. 

Entre as peças com função de bater ou quebrar, podemos citar um batedor (ou 

percutor) de seixo rolado de quartzo leitoso (fragmentado), cujo córtex exibe sinais de 

esmagamentos em um pólo da peça, provocados por impactos constantes decorrentes de ação 

ativa em lascamento unipolar de rochas. Há duas bigornas sobre blocos de arenito silicificado 

(1) e gnaisse (1), em uma face exibem múltiplos sinais de esmagamentos decorrentes de ação 

passiva desses suportes em atividade de lascamento bipolar ou mesmo de castanhas ou 

qualquer fruto coriáceo; a peça de arenito silicificado conforma uma superfície côncava, 

enquanto a de gnaisse exibe uma depressão semi-esférica com 12 mm de diâmetro e 

profundidade de 4 mm, indicando uso associado de quebra-côco. São peças pesadas, com 

função fixa no espaço do sítio, cujas dimensões envolvem dimensões de 117 e 180 mm de 

comprimento, 136 e 160 mm de largura, e, 80 e 120 de espessura. 
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Peças Lascadas: As peças lascadas (38,10%) presentes na coleção diagnóstica são 

representadas por 8 peças, cujos suportes são seixos (3), blocos (3) ou indefinidos (2) visto a 

redução intensa da massa inicial lascada ou debitada não revelar qualquer vestígio de córtex 

ou da forma original (Tabela 50). Quando presente, o córtex tende a apresentar uma 

quantidade inferior a 50%. São representadas por lascas (3), artefatos informais (3) e artefatos 

formais não padronizados (2) cuja função envolveria atividades de raspagem. 

As lascas são de descorticamento e apresentam o silexito (1), o quartzo policristalino 

(1) e o arenito silicificado (1) como matérias-primas. Foram obtidas por técnica de percussão 

unipolar a partir de seixos (2) e blocos (1). Uma peça exibe talão preparado com ponto de 

percussão puntiforme e cornija; outra lasca, fragmentada, é de adelgaçamento (façonagem) e 

exibe talão elíptico com ponto de percussão espatifado. Suas dimensões são de 24 a 66 mm de 

comprimento; 26 a 122 mm de largura; e 7 a 16 mm de espessura. 

Os artefatos informais consistem de três peças da coleção diagnóstica. Estamos aqui 

utilizando a terminologia de artefatos informais de acordo com Bueno (2007: 56 e 57), onde 

as modificações secundárias não são intensas o bastante a ponto de provocar uma modificação 

formal do suporte utilizado. Assim, essas peças de arenito silicificado consistem de lascas 

utilizadas, sem maiores modificações, a despeito de exibirem sinais de uma, quatro ou mais 

retiradas anteriores em direções paralelas ou centrípetas, uma delas é uma lasca de 

adelgaçamento ou façonagem. Foram obtidas por técnica de percussão unipolar (2) ou bipolar 

(1) a partir de blocos (1) ou suportes indefinidos (2). 

Uma peça consiste de um raspador de reentrância lateral, o qual exibe micro-

lascamentos provocados pelo uso no lado direito e limitados à face externa, ângulo: 90°. Sua 

função estaria associada à regularização de peças de seção cilíndrica, como por exemplo, paus 

de arcos. Dimensões: 42 mm de comprimento, 40 mm de largura e, 20 mm de espessura. Duas 

peças consistem de raspadeiras laterais, com micro-lascamentos provocados pelo uso no lado 

esquerdo, limitados à face externa com ângulos de abertura de 50° ou 60°. Dimensões: 34 a 

62 mm de comprimento, 42 a 47 mm de largura e, 10 a 20 mm de espessura. 

Os artefatos formais consistem de duas peças da coleção diagnóstica. Como artefatos 

formais, entendemos aqueles cujos suportes sofreram alterações em sua forma a partir de 

modificações secundárias (Bueno op. cit.). Assim, essas peças de arenito silicificado 

consistem de lascas retocadas, reelaboradas da forma inicial de seus suportes, o que permite 

também classificá-los como formais não-padronizados. Exibem sinais de três, quatro ou mais 
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retiradas anteriores em direções paralelas ou centrípetas. Foram obtidas por técnica de 

percussão unipolar (2) a partir de blocos (1) ou seixos (2). 

Uma peça consiste de uma raspadeira sobre lasca retocada. Na face externa há três 

retiradas anteriores paralelas, seguidas de uma retirada por golpe de percussão dura ou direta. 

O talão foi preparado. Posteriormente na face externa retoques periféricos escamados foram 

aplicados. Há uso no lado esquerdo e na extremidade distal, limitados a face externa, com 

ângulos de abertura de 60 a 70° no lado esquerdo e de 70° na extremidade distal, onde a 

presença de micro-lascamentos provocados pelo uso é mais intensa. Dimensões: 45 mm de 

comprimento, 52 mm de largura e, 15 mm de espessura. 

A segunda peça também consiste de uma raspadeira sobre lasca retocada. Na face 

externa há retoques abruptos e invasivos centrípetos, bem como micro-lascamentos 

provocados pelo uso na extremidade distal e limitados à face externa, com ângulo de abertura 

de 70°. Dimensões: 70 mm de comprimento, 67 mm de largura e, 23 mm de espessura. 

 

Peças Polidas: As peças polidas (14,29%) presentes na coleção diagnóstica são representadas 

por 3 peças de andesito, cujos suportes são estimados serem blocos, visto que o acabamento 

final pela técnica do polimento sobre esses artefatos não revelou quaisquer vestígios de córtex 

ou mesmo a forma das massas rochosas iniciais. (Tabela 50). São artefatos que apresentam 

predominantemente funções de corte/fendimento (lâmina de machado) ou esmagamento 

(maças/itaiçás). 

A lâmina de machado encontra-se fragmentada, restando do artefato apenas a sua 

porção distal (gume) e mediana, nesta segunda, há um estrangulamento em ambos os lados 

com superfícies picoteadas, cujo atrito aprimoraria a fixação da peça a um cabo. O gume 

encontra-se bem fragmentado, restando uma pequena porção que permitisse a mensuração de 

um ângulo de 80°. Uma das faces exibe múltiplos sinais de esmagamento, indicando a 

possibilidade de a peça ter sido reciclada como um percutor em atividades de lascamento 

bipolar ou rompimento de frutos coriáceos. 

Quanto às peças com função de esmagamento, estas correspondem a fragmentos de 

armações de maças ou itaiçás, ou seja, um tipo de arma de guerra, a qual é mencionada em 

fontes históricas entre os Guarani meridionais, não sendo encontrada nas fases antigas, 

multiplicando-se na véspera do contato com os europeus, sendo numerosas nas reduções 

jesuíticas (ex: Jesus Maria). Segundo o arqueólogo Eurico Miller, esta arma seria também 



 482 

utilizada pelos Nambikwaras, e seu encabamento envolveria a introdução da peça em um 

galho até que o crescimento da madeira fosse o suficiente para fixar a saliência da perfuração 

bicônica (Neves 2008: 35; Prous 1991: 402). Não se pode descartar no caso das peças com 

perfurações bicônicas a possibilidade de montagem deste armamento através de cordas 

transpassadas pelos orifícios centrais, além de exigir menor tempo de preparo, seu manuseio 

não diferiria muito ao da boleadeira, porém, sem envolver arremesso. Alguns autores 

descrevem este artefato como de origem andina (Schobinger 1966, Ribeiro 1977; Longhena & 

Alva 2006: 151), outros, a possibilidade de ser um peso para bastão de cavar (Prous 1991: 

78). 

Uma das peças na coleção analisada exibiria contorno circular e um diâmetro de 10 

cm, sendo o seu contorno limitado por uma faixa de largura de 6 mm, no centro exibe uma 

perfuração bicônica cujo diâmetro máximo seria de 2 cm e a perfuração central de 6 mm. A 

segunda peça apresentaria forma estrelada, cujas pontas exibiriam contornos convexos, há 

uma perfuração bicônica em processo de elaboração com diâmetros de 2 e 3 cm e perfurações 

centrais com 4 mm. Suas dimensões envolvem comprimentos de 53 cm, larguras de 45 e 56 

cm e espessuras de 15 e 18 cm. 
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Campo Verde 

 

Coordenadas UTM: 21L 224864/ 8392381. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

 

Descrição: sítio cerâmico pré-colonial localizado 700 m a SE do sítio Subestação Galera, 1.3 

km a NW da malha urbana de Conquista D’oeste e 200 m ao N de uma das cabeceiras 

(localmente denominada “Corguinho da Saúde”) do córrego Banhado, em uma área de colina 

ampla ocupada por pastagens. O sítio em geral apresenta uma área elíptica de 422 x 30 m com 

eixos respectivamente orientados NW-SE e NE-SW, sendo caracterizado por poucos artefatos 

cerâmicos e líticos superficiais esparsos. 

 

Atividade: O procedimento efetuado durante a primeira etapa de pesquisa (dezembro de 

2005) consistiu de uma coleta superficial (14 fragmentos cerâmicos e 2 líticos), além de 

registro fotográfico e de coordenadas UTM. Durante a segunda fase de pesquisa e resgate 

(novembro de 2006), o procedimento envolveu a abertura de uma unidade de escavação de 1 

x 1 m com profundidade de 1 m. Ao nível de 10-20 cm foi evidenciada uma estrutura 

caracterizada por fragmentos cerâmicos e alguns blocos de rocha, podendo corresponder ao 

piso de uma unidade doméstica, não mais ocorrendo qualquer vestígio arqueológico abaixo 

deste nível. Atividade: foram recolhidos 153 fragmentos cerâmicos e 20 artefatos líticos 

lascados, amostras para datação por termoluminescência e uma amostra de argila da drenagem 

local para futuras análises mineralógicas. 

 

Observação: Dado ao grande volume do acervo a ser analisado, um recorte foi efetuado, de 

modo que a coleção lito-cerâmica deste sítio não foi analisada para a presente tese, sendo 

efetuados breves apontamentos sobre seu acervo. 

 A cerâmica apresenta uma pasta com tempero médio ou grosso de quartzo, rara 

presença de grãos de laterita ou mica, sendo sua pasta de queima oxidante. Suas formas 

correspondem a vasilhames de formas abertas com bordas diretas (tigelas) a infletidas 

externamente (tigelas e vasilhames pequenos) ou globulares fechadas com bordas diretas 

inclinadas internas. Ocorreram dois fragmentos de assadeiras de beiju, correspondendo ao 
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emprego de produtos a base de mandioca na alimentação (Brochado 1977). 

Um curioso fragmento de base plana apresentou em sua superfície interna um 

tratamento enegrecido, além de uma decoração acanalada no motivo de linhas paralelas 

envolvidas por espirais. Um ponto a ser questionado é se estes motivos apenas seriam uma 

decoração ou teriam uma função para ralar algum tipo de alimento, semelhantes aos raladores 

cerâmicos da Fase Guará descritos por Perota (1992) para sítios no Xingu. 

 

  



 488 

  



 489 

Estrelinha 

 

Coordenadas UTM: 21L 224825/ 8391877. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado, 

e possivelmente a Tradição Uru. 

 

Descrição: sítio cerâmico pré-colonial localizado 1200 m a SE do sítio Subestação Galera, 

700 m a NW da malha urbana de Conquista D’oeste e 100 m ao S de uma das cabeceiras 

(localmente denominada “Corguinho da Saúde”) do córrego Banhado, em uma área de colina 

ampla. É ocupada por plantio de roças e cana, pertencente à Chácara Nossa Senhora das 

Graças, bem como a uma propriedade vizinha, adjacente ao flanco S, onde predominam 

pastagens e certamente há porções mais conservadas do sítio. 

O sítio em geral apresenta uma área elíptica de 480 x 95 m com eixos 

respectivamente orientados NW-SE e NE-SW, sendo caracterizado por artefatos cerâmicos e 

líticos observáveis em superfície de terreno arado. Suas dimensões certamente serão 

ampliadas, caso a porção ocupada por pastagens venha a ser prospectada sistematicamente no 

futuro. 

 

Atividade: durante a primeira etapa de pesquisa (dezembro de 2005) efetuou-se uma coleta 

superficial seletiva de vestígios diagnósticos totalizando 71 fragmentos cerâmicos e 10 líticos. 

Entrevistas foram realizadas com os moradores locais (Sra. Luzia Nakanishi e família), tendo 

sido gentilmente doada à equipe uma pequena vasilha de cerâmica globular com apliques 

mamelonares duplos no lábio, além de um peso de fuso estrelado de 6 pontas, encontrados 

pelos moradores durante atividades de plantio nas imediações. 

Na segunda etapa de pesquisa (novembro de 2006) foram efetuadas 36 coletas 

superficiais de material lito-cerâmico com amarração de coordenada UTM, além da abertura 

de 4 unidades de escavação. Na segunda etapa de pesquisa foram efetuadas 36 coletas 

superficiais de material lito-cerâmico com amarração de coordenada UTM, além da abertura 

de 4 unidades de escavação: uma com 1 x1 m (UE-1) e as demais de 0.50 x 0.50 m (UE-2 a 4) 

com profundidades de 0,50 a 0,70 cm, visto que a camada arqueológica não atingia grande 

profundidade, logo atingindo o nível estéril. A 40 cm de profundidade, em pleno nível estéril, 
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foi encontrada na UE-1 uma fita plástica informando a presença de cabos telefônicos 

enterrados. Segundo os moradores, os cabos foram instalados por técnica de perfuração 

horizontal, não tendo sido escavado qualquer tipo de trincheira pela companhia telefônica. 

Certamente a sua profundidade não afetou as camadas arqueológicas do sítio. 

Foram resgatados 589 fragmentos de cerâmica e 46 peças líticas lascadas e 1 bruta 

(abrasador acanalado ou calibrador de arenito), além de amostras para datações 

radiocarbônicas (C-14) ou de termoluminescência (TL). 

 

Observação: Dado ao grande volume do acervo a ser analisado, um recorte foi efetuado, de 

modo que a coleção lito-cerâmica deste sítio não foi analisada para a presente tese, sendo 

efetuados breves apontamentos sobre seu acervo. 

A cerâmica e o acervo lítico coletado apresentavam as mesmas características 

observadas para os sítios Subestação Galera e Campo Verde, ocorrendo fragmentos de bordas 

correspondentes a vasilhames abertos extrovertidos, bordas diretas com apliques 

mamelonares, além de um espesso fragmento cerâmico reutilizado como calibrador de paus 

de arcos. Um fragmento de base plana apresentou curiosamente tempero de cariapé, o que 

difere do tempero preferencial de quartzo empregado nesta indústria cerâmica, apontando 

para prováveis contatos com a Tradição Uru. 
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Fazenda Primavera 

 

Coordenadas UTM: 21L 225458/ 8390794. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

Histórico (Séc. XVIII ao XX). 

 

Descrição: sítio multicomponencial localizado 800 m a SW da malha urbana de Conquista 

D’oeste e 1800 m ao N de uma das cabeceiras (localmente denominada “Corguinho da 

Saúde”) do córrego Banhado, em uma área representada por dois patamares divididos por 

uma nascente. O sítio em geral apresenta uma área elíptica de 265 x 15 m com eixos 

respectivamente orientados NW-SE e NE-SW, sendo caracterizado por artefatos pré-coloniais 

cerâmicos e líticos superficiais esparsos; a nascente apresenta uma barragem construída por 

empilhamento de blocos lateríticos (“pedra-canga”) e acúmulo de terra, certamente atividade 

de lavra fortuita (faisqueira) possivelmente relacionada ao período colonial, dado as 

características observadas. Há também um alicerce composto por blocos lateríticos indicando 

a existência de uma possível estrutura construtiva em cujo entorno ocorriam os indícios 

cerâmicos e líticos. 

 

Atividade: na primeira etapa de pesquisa (dezembro de 2005), promoveu-se no sítio a coleta 

de elementos diagnósticos totalizando 86 fragmentos cerâmicos e 6 líticos, nestes incluída 

uma lâmina de machado. 

 

Em suas circunjacências apresentou as ocorrências 4, 5, 6, 7 e 8 (OCs 4 a 8), as quais 

podem estar relacionadas a uma extensão do sítio ou um local de atividades específicas 

correlacionadas a este. 

Durante a segunda etapa de pesquisa (novembro de 2006) a ação de resgate não pôde 

ser efetuada devido à ausência do proprietário, porém, o gerente responsável pela fazenda
84

, 

revelou à equipe a existência de uma nova estrutura caracterizada por um talude construtivo 

de uma casa provavelmente colonial (coordenadas UTM 21L 225522/ 8390744). A base do 

                                                        

 84 Informação gentilmente prestada pelo Sr. Raimundo Aparecido Ferreira 
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aterro é retangular como 9 x 7 m, havia esteios de peroba mica em seus vértices (dois ainda se 

encontravam em pé) e de aroeira. Os segundos poderiam corresponder a vigas de sustentação 

central da antiga casa. 

Na margem oposta da estrada de acesso principal à mineração, há uma área de 

pastagem, a qual também integra a Fazenda Primavera. Em um perfil de barranco foram 

registrados alguns vestígios lito-cerâmicos (coordenadas UTM 21L 225664/ 8390723), os 

quais podem corresponder a uma ocorrência fortuita, ou a mais um sítio arqueológico 

integrante do complexo arqueológico levantado nesta fazenda. 

 

Análise Cerâmica: 

 

A coleção lito-cerâmica procedente do Sítio Fazenda Primavera é procedente da 

etapa de diagnóstico do Ramal de Distribuição Rural de 34,5 kV desenvolvida em 2005, 

consistindo de 86 fragmentos cerâmicos e 6 peças líticas. 

Visto que grande parte da coleção cerâmica consistia de fragmentos de paredes com 

acabamento de superfície simples, foi selecionada uma coleção diagnóstica de 18 peças para 

fins de execução da análise cerâmica, sendo as 68 peças restantes descartadas desta. 

Entre estas peças diagnósticas, contamos com as categorias cerâmicas 

correspondentes a fragmentos de bordas e de bases, sendo estes completamente analisados 

(Gráfico 106). 

 

 

Gráfico 106 – Categorias cerâmicas do sítio Fazenda Primavera. 
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As espessuras dos vasilhames variam de 4 a 14 mm, sendo predominantes as 

espessuras de 8-9 e de 11 mm. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

De acordo com o Gráfico 107 o antiplástico predominante é o mineral (77,78%) 

seguido da combinação do mineral e caco moído (16,67%) e da combinação do mineral, 

cauixí e cariapé (5,55%). 

A espessura máxima do antiplástico teve como moda o intervalo de 3 a 5 mm, 

representado por 55,56% da amostragem diagnóstica analisada (Gráfico 108), seguido de 

espessuras superiores a 5 mm representadas por 22,22%; os demais intervalos de 0-1 mm e 1-

3 mm atingiram menores porcentuais. A hematita e a mica, em termos de freqüência se 

equiparam ao quartzo, mas ocorrem sob a forma de traços. O cauixí, cariapé e o caco moído 

quando presentes tendem a ficar em freqüência atrás do quartzo. O caco moído presente em 

um fragmento apresentou elevado porcentual de mica. Em suma a cerâmica deste sítio é 

predominantemente mineral (arenosa) de grãos não selecionados. 

 

 

Gráfico 107 – Tipos de antiplásticos presentes no sítio Fazenda Primavera 
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Gráfico 108 – Espessura máxima dos antiplásticos presentes no sítio Fazenda Primavera 

 

 

Há um predomínio de pastas secas com mais de 30% de antiplástico (50,00%). São 

seguidas de pastas plásticas (44,45%), cuja presença de antiplástico é de 10 a 30%. Há um 

pequeno porcentual de 5,55% para pastas muito plásticas, as quais apresentam cerca de 10% 

de antiplástico (Gráfico 109). 

 

 

Gráfico 109 – Porcentual de antiplásticos nas pastas cerâmicas do sítio Fazenda Primavera. 
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Gráfico 110 – Predominância dos tipos de queima nas pastas cerâmicas do sítio Fazenda 

Primavera. 

 

 

A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por superposição dos roletes. 

Quanto ao tipo de queima (Gráfico 110) conforme a classificação de Orton et alli. 

(1993: 134) há um predomínio na coleção de queimas oxidantes, sendo estas representadas 

pelos tipos 1 (11,11%) e 2 (44,44%). Seguem as queimas do tipo 5 (22,22%) e 4 (11,11%). 

Pequenos porcentuais (5,56%) são atribuídos às queimas do tipo 3 e 7. 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

O tratamento de superfície externa predominante na coleção diagnóstica analisada é 

o alisamento, representado por 72,22% da amostragem. Há poucos exemplos com tratamentos 

externos de brunidura (5,56%) e polimento (5,56%), erodido (11,10%) e sem leitura (5,56%). 

Por outro lado, o tratamento de superfície interna predominante também é o alisamento 

(55,56%), seguido da brunidura (11,10%), enegrecimento (5,56%), polimento (5,56%) e sem 

leitura (5,56%). Este último está associado a um fragmento cerâmico histórico com decoração 

escovada em ambas as faces (Gráficos 111 e 112). 
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Gráfico 111 – Tratamento de superfície externo nas cerâmicas do sítio Fazenda Primavera. 

 

 

 

 

Gráfico 112 - Tratamento de superfície interno nas cerâmicas do sítio Fazenda Primavera. 

 

 

Na Tabela 51 é possível observar a associação dos tratamentos de superfície 

externos e seus respectivos correspondentes de superfície internos, demonstrando para a 

indústria cerâmica do sítio Fazenda Primavera, a existência de pelo menos 5 combinações de 

tratamento de superfície. O “sem leitura” corresponde ao fragmento cerâmico histórico 

supracitado com ambas as faces escovadas. 



 498 

Tabela 51 – Tratamento de superfície externo na cerâmica do sítio Fazenda Primavera e suas 

respectivas associações no tratamento de superfície interno dos vasilhames. 

Superfície Externa Superfície Interna 

Alisamento 13 

Alisamento 10 

Enegrecimento 1 

Brunidura 1 

Erodido 1 

Polimento 1 Polimento 1 

Brunidura 1 Brunidura 1 

Erodido 2 Erodido 2 

Sem Leitura 1 Sem Leitura 1 

 

A única forma de decoração dos vasilhames de limita ao pintado sendo utilizada a 

cor vermelha nas bordas dos vasilhames, estando esta associada a um tratamento de superfície 

de alisamento. É representada por uma faixa espessa (largura de 9 mm) na face interna 

próxima ao lábio, ou por vestígios de uma faixa vermelha pintada ao lábio atingindo ambas as 

faces. 

 

Marcas de Uso e Pátinas 

 

Apenas dois fragmentos exibiram marcas de uso: 1 fragmento com depósitos de 

carbono na superfície interna e, 1 fragmento com vestígios de fuligem na superfície externa. 

 

Morfologia de Vasilhames 

 

 A partir de 12 fragmentos correspondentes a bordas, foi possível estudar dados 

relativos à morfologia e função dos vasilhames no contexto do sítio. Considerando sua 

morfologia, predominam as bordas de morfologia direta (66,67%), seguidas pelas de 

morfologia extrovertida (33,33%). 
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As de morfologia direta (66,67%) são representados por 8 peças, cuja inclinação de 

borda predominante é a inclinada externa (5), seguida pela inclinada interna (3); há um 

predomínio de espessura normal do lábio em relação à borda, sendo poucas as de espessura 

reforçada externa ou interna. Baseando-se em um porcentual de conservação de linha de 

borda de 3 a 12%, o diâmetro de seus vasilhames oscila de 14 a 28 cm, com média de 20 cm e 

moda de 14 cm. Quanto aos tipos de lábio, há os de tipo plano (4), arredondado (1), apontado 

(2) e erodido (1), cujas espessuras variam de 4 a 11 mm, com média de 6 mm e moda de 4 

mm. Maiores detalhes quanto às bordas diretas podem ser vistas na Tabela 52. 

 

 

Tabela 52 – Bordas diretas do Sítio Fazenda Primavera e respectivas mensurações e 

porcentuais. 

Morfologia 

da Borda 

Inclinação da 

Borda 

Espessura do 

Lábio em 

Relação à 

Borda 

Diâmetro 

da Borda 

(cm) 

% 

existente 

de borda 

Tipo de 

Lábio 

Espessura 

do lábio 

(mm) 

Morfologia 

da Borda 

D
ir

et
a 

8 

Inclinada 

Externa 
5 Normal 4 

14 a 28; 

média: 

20,5; 

moda: 14 

3 a 12; 

média: 

8,75 

Plano 1 11 

Arredondado 1 9 

Apontado 2 4 

Inclinada 

Interna 
3 

Reforçada 

Externa 
1 18 3 Plano 1 5 

Normal 1 ? ? Erodido 1 7 

Reforçada 

Externa 
4 16 e 24 5 e 6 Plano 2 6 e 7 

 

Há um predomínio, em geral, de formas de vasilhas abertas, de acordo com as duas 

últimas colunas no Gráfico 113; por outro lado, as formas fechadas totalizam 12,50% de 

acordo com a primeira coluna. A Tabela 53 especifica com maiores detalhes as formas de 

vasilhames a partir das bordas diretas, suas inclinações e espessuras em relação aos lábios.  
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Gráfico 113 – Formas de Vasilhas obtidas a partir de bordas com morfologia direta na coleção 

do Sítio Fazenda Primavera. 

 

 

Tabela 53 – Bordas Diretas do Sítio Fazenda Primavera e respectivas formas de vasilhas. 

Morfologia da Borda Inclinação da Borda 
Espessura do Lábio 

em Relação à Borda 
Forma do Vasilhame 

Direta 

Inclinada Externa 

Normal 

Ligeiramente Aberta 2 

Aberta 2 

Reforçada Externa Ligeiramente Aberta  

1 

Inclinada Interna 

Normal Fechada 1 

Reforçada Interna Ligeiramente Aberta 2 

 

Os fragmentos de borda com morfologia extrovertida (33,33%) são representados 

por 4 peças, cuja inclinação de borda predominante é a inclinada externa (3), seguida da 

inclinada interna (1); há um predomínio de espessura normal do lábio em relação à borda, 

havendo uma única reforçada interna. Baseando-se em um porcentual de conservação de linha 

de borda de 3 a 6%, o diâmetro de seus vasilhames oscila de 8 a 12 cm, com médias de 10 cm. 

Quanto aos tipos de lábio, há os arredondados (2), apontados (1) e planos (1), suas espessuras 

variam de 3 a 6 mm, com média de 4 mm e moda de 3 mm. Maiores detalhes quanto às 

bordas extrovertidas podem ser vistas na Tabela 54. 
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Tabela 54 – Bordas extrovertidas do Sítio Fazenda Primavera e respectivas mensurações e 

porcentuais. 

Morfologia da 

Borda 

Inclinação da 

Borda 

Espessura do 

Lábio em 

Relação à Borda 

Diâmetro 

da Borda 

(cm) 

% 

existente 

de 

borda 

Tipo de Lábio 

Espessura 

do lábio 

(mm) 

Extrovertida 4 

Inclinada 

Externa 
3 Normal 3 

8 a 12; 

média: 10 
3 a 6 

Arredondado 2 3 a 4 

Apontado 1 3 

Inclinada 

Interna 
1 

Reforçada 

Interna 
1 14 3 Plano 1 6 

 

As formas de vasilhas tendem a ser abertas de acordo com as duas últimas colunas do 

Gráfico 114, apenas 25% são fechadas. A Tabela 55 especifica com maiores detalhes as 

formas de vasilhames a partir das bordas extrovertidas, suas inclinações e suas espessuras em 

relação aos lábios. 

 

 

Gráfico 114 – Formas de Vasilhas obtidas a partir de bordas com morfologia extrovertida na 

coleção do Sítio Fazenda Primavera. 
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Tabela 55 – Bordas extrovertidas do Sítio Fazenda Primavera e respectivas formas de 

vasilhas. 

Morfologia da 

Borda 

Inclinação da 

Borda 

Espessura do Lábio 

em Relação à Borda 
Forma do Vasilhame 

Extrovertida 

Inclinada Externa Normal 

Ligeiramente Aberta 2 

Aberta 

 

1 

 

Inclinada Interna Reforçada Interna Ligeiramente Fechada 1 

 

Quanto ao estudo de bases, este foi efetuado a partir de 6 peças: 4 planas e 2 

convexas. Entre as primeiras, há ângulos de bases de 150 e 160°, cujos porcentuais de 

existência de base de 10 a 22% oferecem diâmetros de 6 a 8 cm. 

 

Cerâmica Histórica 

 

Uma única peça de origem histórica ocorreu na coleção do Sítio Fazenda Primavera. 

Trata-se de um fragmento de borda com espessura de 9 mm, pertencente a um vasilhame 

construído por técnica acordelada (ver Anexo 1). Exibe uma pasta cuja composição consiste 

de antiplásticos à base de minerais de quartzo (predominante) e de caco moído, em um 

porcentual de 10%, caracterizando uma pasta muito plástica. Sua queima é oxidante, 

oferecendo um núcleo uniforme de cor amarelada. Ambas as superfícies provavelmente 

receberam um alisamento prévio em ambas as superfícies, antes da decoração plástica 

escovada na porção do bojo, característica comum às cerâmicas históricas estudadas no 

Projeto Fronteira Ocidental (2004 a, 2005 f). A borda apresenta morfologia extrovertida com 

inclinação interna, lábio plano e reforçado interno (com espessura de 6 mm). A partir de 3 % 

de linha de borda conservada, foi possível calcular para o vasilhame um diâmetro de 14 cm, 

sua forma seria a de um vasilhame de boca circular constrita, contorno infletido e bojo 

ampliado. Função: cocção de alimentos. 
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Formas e Funções dos Vasilhames 

 

Através da coleção analisada foi possível reconstruir 8 formas de utensílios e/ou 

vasilhames cerâmicos. 

 

CB 3: 2 bordas com diâmetros de 14 e de 28 cm. A segunda apresenta pintura vermelha na 

superfície interna próxima ao lábio. 

 

CB 4: 1 borda com diâmetro de 14 cm. 

 

CB 6: 1 borda com diâmetro de 18 cm. 

 

CB 7: 1 borda com diâmetro de 26 cm. 

 

CB 9: 1 borda com diâmetro e forma de lábio desconhecidos visto a condição erodida da peça. 

Lembra a forma de vasilhames globulares associados à indústria da Cerâmica Capão do 

Canga. 

 

CB 11: 2 bordas com diâmetros de 16 e 24 cm. 

 

CB 13: 3 bordas com diâmetros de 8, 10 e 16 cm. 

 

Análise Lítica: 

 

Entre as 6 peças líticas pertencentes à coleção do sítio Fazenda Primavera, quatro 

foram separadas como diagnósticas: 3 lascadas e 1 polida. 

Entre as peças lascadas ocorrem 2 lascas: uma de retoque escamado e outra de 

adelgaçamento (façonagem), sem suporte definido devido à ausência de córtex, 

respectivamente tendo sido utilizado como matérias primas o arenito silicificado e o quartzo 

hialino. A lasca de adelgaçamento também apresenta uma quebra de siret. Ambas as peças 

são resultantes de atividade de lascamento unipolar, provavelmente associadas a uma cadeia 

operatória de produção de artefatos formais unifaciais padronizados, quiçá peças plano-
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convexas. Dimensões: 29 a 30 mm de comprimento; 21 a 33 mm de largura e 7 a 10 mm de 

espessura. Uma terceira peça consiste de um artefato informal, é representado por uma lasca 

de descorticamento, obtida por lascamento bipolar a partir de um seixo rolado de silexito. Há 

sinais de utilização no lado esquerdo, representados por micro-lascamentos periféricos 

presentes em ambas as faces, com um ângulo de 40° associado a uma função de corte. 

Dimensões: 90 mm de comprimento, 45 mm de largura e, 18 mm de espessura. 

A peça polida é representada por uma lâmina de machado retangular de andesito, 

apresenta em um de seus lados, na porção mediana, um picoteamento para encabamento. 

Ambas as extremidades encontram-se lascadas, indicando uma utilização posterior com 

função de impacto, quiçá como um martelo (se encabado) ou mesmo um batedor/percutor se a 

preensão fosse manual. Ocorrem meros vestígios de gume cujo ângulo de abertura é de 110°. 

Dimensões: 124 mm de comprimento, 71 mm de largura e, 37 mm de espessura. 
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Franco de Amaral 

 

Coordenadas UTM: 21L 214677/ 8387468. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

 

Descrição: sítio cerâmico pré-colonial localizado 11 km a SE da malha urbana de Conquista 

D’oeste e adjacente ao flanco leste de uma das cabeceiras do córrego Banhado, em uma área 

de colina ampla ocupada por pastagens e palmeiras de bacuri. 

O sítio em geral apresenta uma área elíptica de 180 x 360 m com eixos 

respectivamente orientados N-S e E-W, sendo caracterizado por artefatos cerâmicos e líticos 

superficiais, esparsos ao longo de trilhas de gado, ramais de acesso secundário e em monturos 

de solo formados por quedas de árvores. 

 

Atividades: Durante a primeira fase de trabalho, em dezembro de 2005, o procedimento 

adotado consistiu da delimitação do sítio a partir da dispersão dos fragmentos cerâmicos 

superficiais, com plotagem dos mesmos com o auxílio de GPS, obtendo-se uma cartografia 

preliminar do mesmo. Promoveu-se a coleta de material obtido no local onde se deu a 

perfuração para implantação de poste totalizando 28 fragmentos cerâmicos em uma das 

perfurações. Em suas circunjacências apresentou as ocorrências 20 e 21 (OCs-20 e 21), as 

quais podem ser consideradas uma extensão do sítio ou um local da atividade específica 

associada a este. 

Na segunda fase de pesquisa e resgate, novembro de 2007, o procedimento envolveu 

a abertura de 6 unidades de escavação (UEs-1 a 6) com profundidades de 1 m. Uma das 

unidades (UE-4) revelou no seu vértice SE a presença de uma urna com tampa no nível 40-50 

cm, o que obrigou a uma ampliação da unidade em 1 x 1 m a partir de seu vértice SE. Uma 

vez exposta e sendo efetuados os registros fotográficos, a peça foi imobilizada e embalada, 

sendo posteriormente exumada em atividades de laboratório, revelando em seu conteúdo um 

sepultamento primário de indivíduo infantil. 
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No momento, a peça encontra-se exposta no Museu de Vila Bela, divulgando ao 

público o real conteúdo dessas urnas; ajudando a desmistificar a lenda de “tesouros 

enterrados”, a qual muitas vezes levou à destruição deste tipo de patrimônio por curiosos, os 

quais freqüentemente o encontram em suas atividades agrícolas ou construtivas. 

O resgate resultou em 1533 fragmentos cerâmicos além da urna em si, 1 peça lítica 

lascada e 12 brutas, além de material para datação por termoluminescência, bem como 

amostras de sedimentos para análise de fitólitos. 

 

Análise Cerâmica: 

 

Ambas as etapas de pesquisa desenvolvidas no Sítio Franco de Amaral resultaram 

em um acervo total de 1561 fragmentos cerâmicos e 1 urna funerária, ou seja, 28 peças 

recolhidas durante o diagnóstico de 2005 e 1533 fragmentos, além da urna, recuperadas 

durante o resgate arqueológico de 2006. Visto que grande parte da coleção consistia de 

fragmentos de paredes com acabamento de superfície simples ou de micro-cerâmicas, foi 

selecionada uma coleção diagnóstica de 67 peças para fins de execução da análise cerâmica, 

sendo as 14994 peças restantes descartadas da análise. 

Entre estas peças diagnósticas, contamos com as categorias cerâmicas 

correspondentes a fragmentos de bordas, bases, paredes decoradas (ou contendo acabamento 

de superfície enegrecido ou brunido), parede com ponto angular e uma conexão de vasilhame, 

sendo todos completamente analisados. 

 

 

Gráfico 115 – Categorias cerâmicas do sítio Franco de Amaral. 
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De acordo com o Gráfico 115, contamos com um maior porcentual correspondente a 

55 fragmentos de bordas (82,09%), seguidos de 8 fragmentos de parede (11,94%), 2 a 

fragmentos de bases (2,99%). Há poucos fragmentos pertencentes a outras categorias: 1 

parede com ponto de inflexão (1,49%) e 1 conexão de vasilhame (1,49%). 

As espessuras dos vasilhames variam de 3 a 22 mm, sendo predominante a espessura 

de 6 a 8 mm. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico predominante é o mineral (68,66%) seguido da combinação do 

mineral e cauixí (20,89%), os demais tipos de antiplástico e suas combinações ocorreram em 

baixa porcentagem (Gráfico 116). 

 

 

Gráfico 116 – Tipos de antiplásticos presentes no sítio Franco de Amaral. 

 

 

A espessura máxima do antiplástico teve como moda o intervalo de 1 a 3 mm, 

representado por 55,22% da amostragem diagnóstica analisada (Gráfico 117), seguido de um 

intervalo de 3 a 5 mm representados por 25,37%. A hematita e a mica, em termos de 

freqüência quase se equiparam ao quartzo, mas ocorrem sob a forma de traços. Apenas um 

fragmento exibiu elevado porcentual de mica. O cauixí tende a apresentar pouca freqüência 

(apenas 1 fragmento exibiu alto porcentual); o cariapé encontra-se bem moído ficando em 

freqüência atrás do quartzo. Em suma a cerâmica deste sítio é predominantemente mineral 

(arenosa), cujos grãos arenosos são bem selecionados e finos. 
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Há um predomínio de pastas plásticas com presença mediana de antiplástico 

(Gráfico 118), ou seja, em torno de 10 a 30%. São seguidas de pastas muito plásticas, com 

cerca de 10% de antiplástico (20,89%) e de pastas secas, com mais de 30% de antiplástico 

(13,43%). 

A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por superposição dos roletes, 

porém, há duas peças confeccionadas por técnica modelada: uma conexão de vasilhame 

geminado, e, um fragmento de borda com decoração estocada no lábio, cuja inclinação 

horizontal e um diâmetro de 10 cm apontam para a possibilidade de ser uma rodela de fuso 

modelada. 

 

 

Gráfico 117 – Espessura máxima dos antiplásticos presentes no sítio Franco de Amaral. 

 

 

 

Gráfico 118 – Porcentual de antiplásticos nas pastas cerâmicas do sítio Franco do Amaral. 
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A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por superposição dos roletes, 

porém, há duas peças confeccionadas por técnica modelada: uma conexão de vasilhame 

geminado, e, um fragmento de borda com decoração estocada no lábio, cuja inclinação 

horizontal e um diâmetro de 10 cm apontam para a possibilidade de ser uma rodela de fuso 

modelada. 

Quanto ao tipo de queima (Gráfico 119) há um predomínio na coleção de queimas 

redutoras, sendo estas representadas pelos tipos 4 (35,82%) e 7 (23,88%). Um porcentual de 

16,41% corresponde à queima do tipo 5. Seguem também porcentuais para queimas oxidantes 

do tipo 1 (4,48%) e 2 (14,93%). Há baixos porcentuais de 1,49% e de 2,99% para as 

respectivas queimas do tipo 3 e 6. 

 

 

Gráfico 119 – Predomínio dos tipos de queima nas pastas cerâmicas do sítio Franco do 

Amaral. 

 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

O tratamento de superfície externa predominante na coleção é o alisamento, 

representado por 86,56% da amostragem. Há poucos exemplos com tratamentos externos de 

enegrecimento (4,48%), brunidura (2,99%), banho vermelho (2,99%), polimento (1,49%) e 

erodido (1,49%). Por outro lado, o tratamento de superfície interna predominante também é o 

alisamento (73,14%) seguido da brunidura (16,42%). Há poucos exemplos com tratamentos 

internos de enegrecimento (5,97%), polimento (1,49%), banho (1,49%) ou engobo (1,49%) 

vermelhos (Gráficos 120 e 121). 
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Gráfico 120 – Tratamento de superfície externo nas cerâmicas do sítio Franco de Amaral. 

 

 

 

Gráfico 121 – Tratamento de superfície interno nas cerâmicas do sítio Franco de Amaral. 

 

 

Na Tabela 56 é possível observar a associação dos tratamentos de superfície 

externos e seus respectivos correspondentes de superfície internos, demonstrando para a 

indústria cerâmica do sítio Franco de Amaral, a existência de pelo menos 10 combinações de 

tratamento de superfície. 
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Tabela 56 – Tratamento de superfície externo na cerâmica do sítio Franco de Amaral e suas 

respectivas associações no tratamento de superfície interno dos vasilhames. 

Superfície Externa Superfície Interna 

Alisamento 58 

Alisamento 45 

Polimento 1 

Enegrecimento 4 

Brunidura 6 

Erodido 1 

Engobo Vermelho 1 

Polimento 1 Brunidura 1 

Enegrecimento 3 Alisamento 3 

Brunidura 2 Brunidura 2 

Erodido 1 Brunidura 1 

Banho Vermelho 2 

Alisamento 1 

Brunidura 1 

 

A decoração predominante na face externa dos vasilhames é o inciso (19,43%), 

seguido pelo acanalado (4,48 %). O estocado (1,49%) e o nodulado (1,49%) são raros, 

conforme o Gráfico 122. 

A partir dos dados arrolados na Tabela 57 abaixo, a decoração plástica predominante 

representada pelo inciso engloba 8 peças pertencentes a bordas (3 diretas, 1 não identificada 

pelo lábio erodido) e paredes (1 com inflexão) associadas a um tratamento de superfície 

externa de alisamento (8), polimento (1) ou banho vermelho (1); os motivos são geométricos 

na forma de linhas escalonadas, ora combinadas com “quadros” de linhas compostas verticais; 

há um exemplo com linhas compostas concêntricas. O acanalado ocorreu sobre bordas 

diretas e 1 parede, associados a um motivo de tratamento externo de alisamento ou 

enegrecimento, os motivos efetuados abaixo do lábio ou no bojo são de faixas compostas 

horizontais, paralelas às bordas; como técnica associada, os intervalos entre essas faixas, 
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apresentam decoração plástica ponteada ou estocada no motivo de pontos ou estoques 

enfileirados. Há uma peça com decoração exclusivamente estocada, correspondente a um 

fragmento de borda de pequeno prato ou de uma rodela de fuso modelada, cujos entalhes 

foram efetuados continuamente ao longo do lábio. 

 

 

Gráfico 122 – Porcentual de decoração na face externa dos vasilhames do sítio Franco de 

Amaral. 

 

 

Tabela 57 – Decoração na face externa e suas associações com respectivos tratamentos de 

superfície externos e categorias cerâmicas do sítio Franco de Amaral. 

Decoração na Face Externa 

Decoração Quantidade % 

Tratamento de 

Superfície 

Externa 

Quantidade % 
Categoria 

Cerâmica 
Total 

Ausente 52 77,61% 

Alisamento 46 68,66% 

Borda 43 

Parede 1 

Base 1 

Conexão de 

vasilhame 

1 

Enegrecimento 2 2,99% Borda 2 

Brunida 2 2,99% Borda 2 

Erodido 1 1,49% Base 1 

 

Banho Vermelho 

1 1,49% Borda 1 
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Inciso 10 14,93% 

Alisamento 8 11,94% 
Borda 4 

Parede 4 

Polimento 1 1,49% 
Parede com 

ponto angular 
1 

Banho Vermelho 1 1,49% Parede 1 

Acanalado 3 4,48% 
Alisamento 2 2,99% 

Borda 1 

Parede 1 

Enegrecimento 1 1,49% Borda 1 

Estocado 1 1,49% Alisamento 1 1,49% Borda 1 

Nodulado 1 1,49% Alisamento 1 1,49% Parede 1 

Total 67 100% 
 

67 100% 
 

67 

 

O nodulado ocorreu em um fragmento de parede, exibindo apenas um nódulo 

aplicado, o qual, antes de ser um elemento decorativo, teria uma função de preensão e 

manuseio do vasilhame. 

 

Marcas de Uso e Pátinas 

 

Não foram detectadas quaisquer marcas de uso nas superfícies dos fragmentos 

analisados. 

 

Morfologia de Vasilhames 

 

 A partir de 55 fragmentos correspondentes a bordas, foi possível estudar dados 

relativos à morfologia e função dos vasilhames no contexto do sítio. Considerando sua 

morfologia, predominam as bordas de morfologia direta (61,82%), seguidas pelas de 

morfologia extrovertida (34,54%). Há um único fragmento introvertido (1,82%), bem como 

um fragmento sem identificação (1,82%), cujo lábio encontra-se erodido. 

As de morfologia direta (61,82%) são representados por 34 peças, cuja inclinação de 

borda predominante é a inclinada interna (24), seguida pela inclinada externa (8) e a vertical 

(2); há um predomínio de espessura normal do lábio em relação à borda, sendo poucas as de 

espessura reforçada externa ou interna, e, raras a expandida e a carenada. Baseando-se em um 

porcentual de conservação de linha de borda de 6 a 80%, o diâmetro de seus vasilhames oscila 
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de 8 a 32 cm, com médias de 15 e 21 cm e moda de 14 cm. Quanto aos tipos de lábio, 

predominam os planos (17) seguidos dos de tipo arredondado (12), apontados (4) e biselado 

(1), suas espessuras variam de 3 a 9 mm, com média e moda de 5 mm. Maiores detalhes 

quanto às bordas diretas podem ser vistas na Tabela 58. 

 

 

Gráfico 123 – Formas de Vasilhas obtidas a partir de bordas com morfologia direta na coleção 

do Sítio Franco de Amaral. 

 

 

Tabela 58: Bordas diretas do Sítio Franco de Amaral e respectivas mensurações e porcentuais. 

Morfologia 

da Borda 

Inclinação da 

Borda 

Espessura do 

Lábio em Relação 

à Borda 

Diâmetro 

da Borda 

(cm) 

% 

existente 

de borda 

Tipo de Lábio 

Espessura 

do lábio 

(mm) 

Direta  34 

Vertical 2 Normal 2 10 2 a 4 Arredondado 2 3 e 5 

Inclinada 

Externa 
8 

Normal 3 

12 a 32; 

média: 21, 

3 

6 a 80; 

média: 31 

Arredondado 2 
4 a 6; 

média: 5 

Biselado 1 6 

Reforçada 

Externa 
2 12 6 

Arredondado 1 3 

Apontado 1 3 

Expandida 1 10 5 Apontado 1 6 

Carenada 2 10 e 28 4 e 10 
Fechado 1 5 

Apontado 1 3 
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Inclinada 

Interna 
24 

Normal 22 

8 e 32; 

média: 

15,63; 

moda: 14 

2 a 80; 

média: 

7,95; 

moda: 5 

Plano 14 

4 a 8, 

média: 

5,71; moda: 

5 

Arredondado 7 
3 a 9; 

média: 5,71 

Apontado 1 4 

Reforçada 

Interna 
1 18 5 Plano 1 7 

Reforçada 

Externa 
1 10 5 Arredondado 1 8 

 

Há um predomínio, em geral, de formas de vasilhas abertas, de acordo com as três 

últimas colunas no Gráfico 123; por outro lado, as formas fechadas totalizam 40 % de acordo 

com as duas primeiras colunas, demonstrando quase um equilíbrio entre formas de vasilhames 

abertas e fechadas. A Tabela 59 especifica com maiores detalhes as formas de vasilhames a 

partir das bordas diretas, suas inclinações e espessuras em relação aos lábios. 

 

 

Tabela 59 – Bordas Diretas do Sítio Franco de Amaral e respectivas formas de vasilhas. 

Morlogia da Borda Inclinação da Borda 
Espessura do Lábio 

em Relação à Borda 
Forma do Vasilhame 

Direta 

Vertical Normal Ligeiramente Aberta 2 

Inclinada Externa 

Normal 

Ligeiramente Aberta 1 

Aberta 1 

Muito Aberta 1 

Reforçada Externa Aberta 2 

Expandida Muito Aberta 1 

Carenada 
Fechada 1 

Ligeiramente Aberta 1 

Inclinada Interna 

Normal 

Fechada 2 

Ligeiramente Fechada 9 

Ligeiramente Aberta 11 

Reforçada Interna Ligeiramente Fechada 1 

Reforçada Externa Ligeiramente Fechada 1 
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Os fragmentos de borda com morfologia extrovertida (34,54%) são representados 

por 19 peças, cuja inclinação de borda é exclusivamente a inclinada externa; há um 

predomínio de espessura normal do lábio em relação à borda, sendo poucas as de espessura 

reforçada externa. Baseando-se em um porcentual de conservação de linha de borda de 3 a 

17%, o diâmetro de seus vasilhames oscila de 8 a 28 cm, com médias de 14 cm e moda de 10 

cm. Quanto aos tipos de lábio, predominam os arredondados (12) seguidos dos de tipo plano 

(3) e apontado (3), suas espessuras variam de 2 a 10 mm, com média de 4 mm e moda de 3 

mm. Maiores detalhes quanto às bordas extrovertidas podem ser vistas na Tabela 60. 

 

 

Tabela 60 – Bordas extrovertidas do Sítio Franco de Amaral e respectivas mensurações e 

porcentuais. 

Morfologia da 

Borda 

Inclinação da 

Borda 

Espessura do 

Lábio em 

Relação à 

Borda 

Diâmetro 

da Borda 

(cm) 

% 

existente 

de 

borda 

Tipo de 

Lábio 

Espessura 

do lábio 

(mm) 

Morfologia 

da Borda 

Extrovertida 19 

Inclinada 

Interna 
1 

Reforçada 

Externa 
1 26 7 Plano 1 6 

Normal 16 

8 a 28; 

média: 

14,87; 

moda: 10 

3 a 17; 

média: 

6,31; 

moda: 5 

Plano 1 5 

Arredondado 12 

2 a 10; 

média: 

4,31; moda: 

3 

Inclinada 

Externa 
18 

Apontado 3 2 e 3 

Reforçada 

Interna 
1 14 9 Plano 1 4 

Reforçada 

Externa 
1 12 3 Arredondado 1 3 

 

As formas de vasilhas são abertas (Gráfico 124). A Tabela 61 especifica com 

maiores detalhes as formas de vasilhames a partir das bordas extrovertidas, suas inclinações e 

suas espessuras em relação aos lábios. 
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Gráfico 124 – Formas de Vasilhas obtidas a partir de bordas com morfologia extrovertida na 

coleção do Sítio Franco do Amaral. 

 

 

Tabela 61 – Bordas extrovertidas do Sítio Franco do Amaral e respectivas formas de vasilhas. 

Morfologia da Borda 
Inclinação da 

Borda 

Espessura do lábio 

em relação à borda 
Forma do vasilhame 

Extrovertida 

Inclinada Interna Reforçada Externa Aberta 1 

Inclinada Externa 

Normal 

Ligeiramente Aberta 1 

Aberta 11 

Muito Aberta 4 

Reforçada Interna Muito Aberta 1 

Reforçada Externa Aberta 1 

 

Há um único fragmento de borda com morfologia introvertida, com uma inclinação 

de borda inclinada interna, sendo normal a espessura do lábio em relação à borda. Apresenta 

um porcentual de conservação de linha de borda de 15% fornecendo um diâmetro de 8 cm, 

com um lábio de tipo apontado e espessura de 4 cm. A forma do vasilhame seria ligeiramente 

fechada. 

Quanto ao estudo de bases, este foi efetuado a partir de 6 peças pertencentes a bordas 

(4) e bases (2). Entre as primeiras, correspondem a fragmentos de bordas, os quais 
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preservaram porções do bojo e da base (ex: urna funerária e respectiva tampa ou, pratos e 

assadeiras); quanto às segundas, correspondem apenas a fragmentos de bases. Entre os tipos 

identificados encontramos: 4 planas, 1 convexas, 1 côncava. 

Entre as bases planas, estas apresentam ângulo de base de 140° e 160°, sendo seu 

porcentual de existência de base de 10 e de 50%, oferecendo diâmetros de 8 cm; uma dessas 

peças corresponde a um vasilhame utilizado à guisa de tampa no conjunto funerário da UE-4. 

A peça convexa corresponde ao vasilhame utilizado como urna funerária no conjunto 

supracitado. A peça côncava apresenta um ângulo de base de 120°, sendo seu porcentual de 

existência de base de 10%, oferecendo um diâmetro de 6 cm, correspondendo a uma assadeira 

ou prato. 

 

Formas e Funções dos Vasilhames 

 

Através da coleção analisada foi possível reconstruir 15 formas de utensílios e/ou vasilhames 

cerâmicos. 

 

CB 1: 1 borda com diâmetro de 14 cm. 

 

CB 2: 1 borda com diâmetro de 12 cm. 

 

CB 3: 1 borda com diâmetro de 20 cm. 

 

CB 5: 1 peça correspondente à porção da borda à base. Apresenta diâmetro de boca de 32 cm 

e de base de 8 cm. Esta peça na coleção teve uma função secundária funerária, servindo de 

tampa para a urna funerária da UE-4. 

 

CB 6: 2 bordas com diâmetros de 12 cm. Tigelas de profundidades medianas, circular e 

contorno simples, bordas diretas inclinadas externas com espessura de reforço externo, 

abertas, lábios arredondados e apontados, diâmetros: 12 cm. Função: consumo ou serviço de 

alimentos ou bebidas. 

 

CB 6A: 2 bordas com diâmetros de 10 e de 28 cm. 
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CB 8: 2 bordas com diâmetros de 8 e de 32 cm. A peça com diâmetro de boca maior foi 

utilizada de modo secundário como urna funerária, a qual continha restos esqueletais de 

indivíduo infantil (UE-4), apresenta contorno composto, exibindo na porção do bojo um ponto 

angular, conferindo ao vasilhame um diâmetro máximo de 38 cm e uma base provavelmente 

convexa. 

 

CB 8B: 1 borda com diâmetro de 10 cm exibe decoração plástica do tipo acanalado com 

técnica associada do estocado. 

 

CB 10: 1 borda com diâmetro de 12 cm. 

 

CB 11: 1 borda com diâmetro de 18 cm. 

 

CB 12: 1 borda com diâmetro de 12 cm. 

 

CB 13: 16 bordas com diâmetros de 8 a 28 cm. 

 

CB 13A: 1 borda com diâmetro de 14 cm. 

 

CB 14: 1 borda com diâmetro de 26 cm. 

 

CB 15: 1 borda com diâmetro de 8 cm. 

 

Artefatos Cerâmicos Específicos 

 

Peso de fuso (?): Corresponde a um fragmento de borda com decoração estocada no lábio, 

cuja inclinação horizontal e um diâmetro de 10 cm apontam para a possibilidade de ser uma 

rodela de fuso modelada ou mesmo um pequeno prato ou tigela. Porém, alguns fusos 

presentes nas coleções do Museu Histórico e Arqueológico de Vila Bela, procedentes de 

doações
85

, exibem no lábio esta decoração estocada no motivo de estoques enfileirados e 

contínuos, o que aponta para esta peça em questão realmente se tratar de um peso de fuso. 

 

                                                        
85 Ver as doações 2-a e 18 procedentes da Planície de Inundação do Alto e Médio Guaporé. 
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Conexão de Vasilhame: Peça modelada maciça de forma biconvexa. Em suas extremidades 

opostas, há superfícies fraturadas com exposição da pasta, correspondentes a pontos de fratura 

circulares, onde estariam conectados vasilhames geminados. Essa forma de vasilhame é 

comum às cerâmicas das Tradições Uru e Aratu/Sapucaí (Prous 1992; Robrahn-González 

1996). 

 

Análise Lítica: 

 

As peças líticas pertencentes à coleção do sítio Franco de Amaral consistem de 1 

peça lascada, 10 fragmentos naturais e 2 peças brutas recuperadas no programa de resgate 

efetuado no Ramal de Distribuição Rural em 2006. O material diagnóstico lítico consiste de 

duas peças brutas correspondentes a calibradores (ou torneadores). Suas matérias primas são o 

arenito grosso (1) ou fino (1), cujos suportes são pequenos blocos, os quais permitiriam uma 

simples preensão manual entre o polegar o indicador em uma atividade de polimento 

(comprimento: 25 a 40 mm; largura: 25 a 27 mm; espessura: 11 a 15 mm). As canaletas 

formadas pelo uso apresentam seção semicircular, indicando atividade de polimento de peças 

de seção cilíndrica: hastes de flechas, ou mesmo as pontas de projétil de suas armações 

confeccionadas em madeira, taquara ou osso. O uso no suporte é unifacial. O número de 

canaletas presentes varia entre 1 e 3 sendo suas dimensões de 14 a 35 mm de comprimento, 4 

a 6 mm de largura e, 1 a 4 mm de profundidade. 
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Fazenda Conquista 

 

Coordenadas UTM: 21L 213490/ 8387061. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado; 

Cerâmica Capão do Canga. 

 

Descrição: sítio cerâmico pré-colonial localizado 12,5 km a SE da malha urbana de 

Conquista D’Oeste, 600m a W de uma das cabeceiras do córrego Banhado, e 900 m a SW do 

sítio Franco do Amaral, em uma área de colina ampla ocupada por pastagens. O sítio em geral 

apresenta uma área elíptica de 264 x 40 m com eixos respectivamente orientados NE-SW e 

NW-SE, sendo caracterizado por artefatos cerâmicos esparsos ao longo de trilhas de gado e 

nos espaços desprovidos de vegetação em meio à pastagem e ramais de acesso secundário. 

Em suas circunjacências apresentou a E as ocorrências 12 a 17 (OC-12 a 17) e a W as 

ocorrências 18 e 25 (OC-18 e OC-25), as quais podem vir a serem extensões do sítio ou locais 

de atividade específica associada a este. 

 

Atividade: o procedimento efetuado na primeira etapa de pesquisa (dezembro de 2005) 

consistiu na delimitação do sítio através da plotagem de coordenadas UTM dos fragmentos 

cerâmicos superficiais, além de uma coleta de material diagnóstico em superfície totalizando 

18 fragmentos. Na segunda etapa de pesquisa e resgate, foram efetuadas 14 coletas 

superficiais com registro de coordenadas UTM, sendo recolhidos fragmentos de bordas de 

vasilhames e artefatos líticos brutos (bigornas e abrasadores planos) na ADA da faixa de 

servidão, e no leito da estrada adjacente (Estrada da Mineração), em cuja superfície afloravam 

dezenas de fragmentos cerâmicos. Algumas peças foram coletadas no perfil de barranco da 

propriedade vizinha, situada na margem oposta da estrada, indicando que o sítio estende-se 

em direção ao S. Foi também aberta uma unidade de 1 x 1 m atingindo a profundidade de 1 m, 

sendo resgatados 830 fragmentos cerâmicos, 2 peças ósseas, 43 peças líticas lascadas e 1 peça 

lítica bruta, 2 amostras para datação por termoluminescência e 2 amostras para datação 

radiocarbônica (C-14), além de 20 amostras de sedimentos para análises de fitólitos recolhidas 

no perfil W da unidade. 
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Análise Cerâmica: 

 

Ambas as etapas de pesquisa desenvolvidas no Sítio Fazenda Conquista resultaram 

em um acervo total de 860 fragmentos cerâmicos, ou seja, 18 peças recolhidas durante o 

diagnóstico de 2005 e, 842 fragmentos, recuperados durante o programa de resgate efetuado 

no Ramal de Distribuição Rural em 2006. Visto que grande parte da coleção consistia de 

fragmentos de paredes com acabamento de superfície simples ou de micro-cerâmicas, foi 

selecionada uma coleção diagnóstica de 52 peças para fins de execução da análise cerâmica, 

sendo as 808 peças restantes descartadas da análise. 

Entre estas peças diagnósticas, contamos com as categorias cerâmicas 

correspondentes a fragmentos de bordas, bases, paredes decoradas (ou contendo acabamento 

de superfície enegrecido ou brunido) e poucos artefatos cerâmicos específicos (1 rodela de 

fuso reciclada de fragmento cerâmico e 2 pingentes cilíndricos modelados). 

De acordo com o Gráfico 125, contamos com um maior porcentual correspondente a 

31 fragmentos de bordas (59,62%), seguidos de 10 fragmentos de parede (19,23%) e 8 de 

bases (15,39%). Há raras peças pertencentes a outras categorias: 1 rodela de fuso 

confeccionada a partir de um fragmento cerâmico reciclado (1,92%) e 2 pingentes ou contas 

de colares modelados (3,84%). 

 

 

Gráfico 125 – Categorias cerâmicas do sítio Fazenda Conquista. 
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As espessuras dos vasilhames variam de 3 a 23 mm, sendo predominantes as 

espessuras de 5 a 8 mm, e a moda 13 mm. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico predominante é o mineral (55,77%) seguido da combinação do 

mineral e caco moído (28,85%) e do mineral e cauixí (13,46%). A combinação do mineral, 

caco moído e cauixí (1,92%) atingiu baixos porcentuais (Gráfico 126). 

 

 

Gráfico 126 – Tipos de antiplásticos presentes no sítio Fazenda Conquista. 

 

 

A espessura máxima do antiplástico teve como moda o intervalo de 1 a 3 mm, 

representado por 53,85% da amostragem diagnóstica analisada (Gráfico 127), seguido de 

intervalos de 0 a 1 mm e, de 3 a 5 mm representados por respectivos porcentuais de  23,07% e 

19,23%; poucos são os fragmentos com tempero mais grosso (3,85%). O quartzo, a mica e a 

hematita se igualam em termos de freqüência nos fragmentos cerâmicos analisados; porém, o 

quartzo é o mineral predominante, sendo seguido pela mica. O cauixí atinge baixo porcentual 

na pasta; a hematita e o caco moído tendem a ocorrer como traços. Em suma a cerâmica deste 

sítio é predominantemente mineral: arenosa (grãos não selecionados) e mosqueada com 

cristais de mica em meio à matriz argilosa, conferindo aos núcleos e superfícies da cerâmica 

um aspecto cintilante bem chamativo a olho nu. 

55,77%
28,85%

13,46%
1,92%

Sítio Fazenda Conquista-Porcentuais dos Tipos de 
Antiplástico

Mineral

Mineral e Caco 
Moído

Mineral  e Cauixí

Mineral, Caco 
Moído e Cauixí
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Há um predomínio de pastas plásticas com presença mediana de antiplástico 

(Gráfico 128), ou seja, em torno de 10 a 30%. São seguidas de pastas secas, com mais de 

30% de antiplástico (38,46%), sendo poucas as pastas muito plásticas, com cerca de 10% de 

antiplástico (7,69%). 

 

 

Gráfico 127 – Espessura máxima dos antiplásticos presentes no sítio Fazenda Conquista. 

 

 

 

Gráfico 128 – Porcentual de antiplásticos nas pastas cerâmicas do sítio Fazenda Conquista. 
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A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por superposição dos roletes, 

porém, há duas peças confeccionadas por técnica modelada correspondentes a dois pingentes 

ou contas de colares confeccionados por técnica modelada. 

Quanto ao tipo de queima (Gráfico 129) há um predomínio na coleção de queimas 

redutoras, sendo estas representadas pelos tipos 4 (28,84%) e 7 (17,31%). Um porcentual de 

17,31% corresponde à queima do tipo 5. Seguem também porcentuais para queimas oxidantes 

do tipo 1 (11,54%) e 2 (13,46%). Há baixos porcentuais de 9,62% e de 1,92% para as 

respectivas queimas do tipo 2 e 6. 

 

 

Gráfico 129 – Predomínio dos tipos de queima nas pastas cerâmicas do sítio Fazenda 

Conquista. 

 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

O tratamento de superfície externa predominante na coleção diagnóstica analisada é 

o alisamento, representado por 73,07% da amostragem. Há poucos exemplos com tratamentos 

externos de enegrecimento (3,85%), brunidura (3,85%), polimento (3,85%), banho (1,99%) e 

engobo (1,99%) vermelhos. Por outro lado, o tratamento de superfície interna predominante 

também é o alisamento (53,84%) seguido da brunidura (17,31%); há poucos exemplos com 

tratamentos internos de enegrecimento (7,69%) ou polimento (3,85%). 11,54% da 

amostragem consistem de peças com ambas as superfícies erodidas (Gráficos 130 e 131). 
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Gráfico 130 – Tratamento de superfície externo nas cerâmicas do sítio Fazenda Conquista. 

 

 

 

Gráfico 131 – Tratamento de superfície interno nas cerâmicas do sítio Fazenda Conquista. 

 

 

Na Tabela 62 é possível observar a associação dos tratamentos de superfície 

externos e seus respectivos correspondentes de superfície internos, demonstrando para a 

indústria cerâmica do sítio Fazenda Conquista a existência de pelo menos 10 combinações de 

tratamento de superfície. 
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Tabela 62 – Tratamento de superfície externo na cerâmica do sítio Fazenda Conquista e suas 

respectivas associações no tratamento de superfície interno dos vasilhames. 

Superfície Externa Superfície Interna 

Alisamento 38 

Alisamento 25 

Enegrecimento 3 

Brunidura 6 

Erodido 4 

Polimento 2 Polimento 2 

Enegrecimento 2 
Alisamento 1 

Enegrecimento 1 

Brunidura 2 
Alisamento 1 

Brunidura 1 

Erodido 6 

Alisamento 1 

Brunidura 1 

Erodido 4 

Engobo Vermelho 1 Brunidura 1 

Banho Vermelho 1 Erodido 1 

 

A decoração predominante na face externa dos vasilhames é o inciso (17,31%) 

seguido pelo pintado (9,62 %). O acanalado (1,92%) é raro, conforme o Gráfico 132 a seguir. 

 

 

Gráfico 132 – Porcentual de decoração na face externa dos vasilhames do sítio Fazenda 

Conquista. 
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A partir dos dados arrolados na Tabela 63 abaixo, a decoração plástica predominante 

representada pelo inciso engloba 9 peças pertencentes a bordas (2 diretas, 4 extrovertidas) e 

parede associadas a um tratamento de superfície externa de alisamento (8) ou polimento (1); 

os motivos observados podem ser: 

 

- Linhas unitárias simples e horizontais, paralelas aos lábios de bordas extrovertidas, ocorrem 

abaixo do lábio ou na porção do contato do pescoço com o bojo dos vasilhames. Duas 

apresentam de modo associado faixas vermelhas pintadas ao lábio. 

- Linhas compostas verticais limitadas por linhas paralelas horizontais, ocorrem abaixo do 

lábio de uma borda extrovertida. 

- Geométricos no motivo de linhas escalonadas ou vestigiais (erodidas) sobre o bojo ou 

abaixo do lábio. 

-Geométrico figurativo, cujo motivo lembra uma cabeça estilizada de batráquio, semelhante 

ao estilo observado em alguns exemplos incisos na cerâmica da Fase Guapé (Wüst 2001).  

- Linhas compostas entrecruzadas em um padrão regular sobre o bojo, logo abaixo da linha do 

lábio de borda direta inclinada interna. Esses fragmentos estão afiliados à Cerâmica Capão do 

Canga. 

 

 

Tabela 63 – Decoração na face externa e suas associações com respectivos tratamentos de 

superfície externos e categorias cerâmicas do sítio Fazenda Conquista. 

Decoração na Face Externa 

Decoração Quantidade % 
Tratamento de 

Superfície Externa 
Quantidade % 

Categoria 

Cerâmica 
Total 

Ausente 37 71,15% 

Alisamento 25 
48,07

% 

Borda 16 

Base 6 

Fuso (Fragmento 

Cerâmico 

Reciclado) 

1 

Pingente 2 

Polimento 1 1,92% Borda 1 

Enegrecimento 1 1,92% Borda 1 

Brunidura 2 3,85% Borda 2 

Erodido 6 11,53% 
Borda 5 

Base 1 

Engobo Vermelho 1 1,92% Base 1 

Banho Vermelho 1 1,92% Parede 1 
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Inciso 9 17,31% 
Alisamento 8 15,38% 

Borda 5 

Parede 3 

Polimento 1 1,92% Borda 1 

Acanalado 1 1,92% Enegrecimento 1 1,92% Parede 1 

Pintado 5 9,62% Alisamento 5 9,62% 
Parede 4 

Base 1 

Total 52 100% 
 

52 100% 
 

52 

 

O acanalado ocorreu sobre um fragmento de parede, associados a um tratamento 

externo de enegrecimento, os motivos efetuados são de faixas compostas diagonais; como 

técnica associada, os intervalos entre essas faixas, apresentam decoração plástica ponteado no 

motivo de pontos enfileirados. A decoração pintada ocorreu sobre 5 fragmentos de paredes 

associados a um tratamento de alisamento, os motivos pintados consistem de faixas vermelhas 

compostas entrecruzadas regulares. Esses fragmentos também estão afiliados à Cerâmica 

Capão do Canga. 

 

Marcas de Uso e Pátinas 

 

Depósitos de carbono foram observados na superfície interna de um fragmento de 

borda. 

 

Morfologia de Vasilhames 

 

 A partir de 31 fragmentos correspondentes a bordas, foi possível estudar dados 

relativos à morfologia e função dos vasilhames no contexto do sítio. Considerando sua 

morfologia, predominam as bordas de morfologia direta (61,29%), seguidas pelas de 

morfologia extrovertida (38,71%). 

As de morfologia direta (61,29%) são representados por 19 peças, cuja inclinação de 

borda predominante é a inclinada interna (13), seguida pela inclinada externa (5) e a vertical 

(1); há um predomínio de espessura normal do lábio em relação à borda, sendo poucas as 

reforçadas externas ou de tipo expandida. Baseando-se em um porcentual de conservação de 

linha de borda de 3 a 10%, o diâmetro de seus vasilhames oscila de 8 a 28 cm, com médias de 

14 e 16 cm e moda de 12 cm. Quanto aos tipos de lábio, predominam os planos (10) seguidos 

dos de tipo arredondado (2), suas espessuras variam de 3 a 11 mm, com média de 6 e moda de 

5 mm. Maiores detalhes quanto às bordas diretas podem ser vistas na Tabela 64. 
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Gráfico 133 – Formas de Vasilhas obtidas a partir de bordas com morfologia direta na coleção 

do Sítio Fazenda Conquista. 

 

 

Há um predomínio, em geral, de formas de vasilhas abertas, de acordo com as três 

últimas colunas no Gráfico 133; por outro lado, as formas fechadas totalizam 47,36 % de 

acordo com as duas primeiras colunas, demonstrando quase um equilíbrio entre formas de 

vasilhames abertas e fechadas. A Tabela 65 especifica com maiores detalhes as formas de 

vasilhames a partir das bordas diretas, suas inclinações e espessuras em relação aos lábios. 

 

 

Tabela 64 – Bordas diretas do Sítio Fazenda Conquista e respectivas mensurações e 

porcentuais. 

Morfologia 

da Borda 

Inclinação da 

Borda 

Espessura do 

Lábio em Relação 

à Borda 

Diâmetro 

da Borda 

(cm) 

% 

existente 

de borda 

Tipo de Lábio 
Espessura do 

lábio (mm) 

D
ir

et
a 

19 

Vertical 1 Expandida 1 10 5 Plano 1 6 

Inclinada 

Externa 
5 

Normal 1 14 5 Arredondado 1 6 

Reforçada 

Externa 
3 

8 a 24, 

média: 14 

4 a 10, 

média: 7 

Arredondado 1 3 

Apontado 2 4 

Expandida 1 26 5 Arredondado 1 11 

Inclinada 

Interna 
13 Normal 13 

8 a 28; 

média: 16; 

moda: 12 

3 a 6; 

média: 

4,61; 

moda: 5 

Plano 9 
4 a 10, média: 

5,88; moda: 5 

Arredondado 4 
5 a 7, média: 

6 
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Tabela 65 – Bordas Diretas do Sítio Fazenda Conquista e respectivas formas de vasilhas. 

Morfologia da Borda Inclinação da Borda 
Espessura do Lábio 

em Relação à Borda 
Forma do Vasilhame 

Direta 

Vertical Expandida Ligeiramente Aberta 1 

Inclinada Externa 

Normal Muito Aberta 1 

Reforçada Externa Aberta 3 

Expandida Muito Aberta 1 

Inclinada Interna Normal 

Fechada 3 

Ligeiramente Fechada 6 

Ligeiramente Aberta 4 

 

Os fragmentos de borda com morfologia extrovertida (34,54%) são representados 

por 12 peças, cuja inclinação de borda predominante é a inclinada externa (10) seguida pela 

inclinada interna (2); há um predomínio de espessura normal do lábio em relação à borda, 

sendo raras as de espessura reforçada externa. Baseando-se em um porcentual de conservação 

de linha de borda de 2 a 45%, o diâmetro de seus vasilhames oscila de 8 a 20 cm, com média 

de 13 cm. Quanto aos tipos de lábio há os apontados (6), arredondados (5), plano (1), suas 

espessuras variam de 3 a 5 mm, com média de 3 mm. Maiores detalhes quanto às bordas 

extrovertidas podem ser vistas na Tabela 66. 

As formas de vasilhas são predominantemente abertas, de acordo com as duas 

últimas colunas do Gráfico 134, sendo poucas as formas fechadas. 

 

 

Tabela 66 – Bordas extrovertidas do Sítio Fazenda Conquista e respectivas mensurações e 

porcentuais. 

Morfologia da 

Borda 

Inclinação da 

Borda 

Espessura do 

Lábio em 

Relação à Borda 

Diâmetro 

da Borda 

(cm) 

% 

existente 

de borda 

Tipo de Lábio 

Espessura 

do lábio 

(mm) 

Extrovertida 12 

Inclinada 

Interna 
2 

Normal 1 10 2 Arredondado 1 3 

Reforçada 

Externa 
1 12 5 Apontado 1 3 

Inclinada 

Externa 
10 

Normal 9 

8 a 20, 

média: 

13,33 

3 a 45; 

média: 

11,66; 

moda: 5 

Plano 1 3 

Arredondado 3 4 a 5 

Apontado 5 
3 a 4, 

média: 3,2 

Reforçada 

Externa 
1 10 6 Arredondado 1 3 
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Gráfico 134 – Formas de Vasilhas obtidas a partir de bordas com morfologia extrovertida na 

coleção do Sítio Fazenda Conquista. 

 

 

A Tabela 67 especifica com maiores detalhes as formas de vasilhames a partir das 

bordas extrovertidas, suas inclinações e suas espessuras em relação aos lábios. 

 

 

Tabela 67 – Bordas extrovertidas do Sítio Fazenda Conquista e respectivas formas de vasilhas. 

Morfologia da Borda Inclinação da Borda 
Espessura do Lábio 

em Relação à Borda 
Forma do Vasilhame 

Extrovertida 

Inclinada Externa 
Normal 

Ligeiramente Aberta 1 

Aberta 8 

Reforçada Externa Aberta 1 

Inclinada Interna 
Normal  Ligeiramente Fechada 1 

Reforçada Externa Ligeiramente Fechada 1 

 

Quanto ao estudo de bases, este foi efetuado a partir de 10 peças pertencentes a 

bordas (2) e bases (8). Entre as primeiras, correspondem a fragmentos de bordas, os quais 

preservaram porções do lábio à base (ex: tigela rasa/prato; assadeira de beijú). Quanto às 

segundas, correspondem apenas a fragmentos de bases. Entre os tipos identificados 

encontramos: 5 planas, 3 côncavas, 1 convexa e 1 anelar. 

Entre as bases planas, estas apresentam ângulo de base de 150° e 160°, sendo seus 

porcentuais de existência de base de 13 a 70%, oferecendo diâmetros de 4 a 16 cm; uma 

dessas peças corresponde a uma assadeira de beijú.  As bases côncavas apresentam um ângulo 
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de base de 160°, sendo seus porcentuais de existência de base de 15 a 17%, oferecendo 

diâmetros de 8 e 12 cm. A única base convexa corresponde a um fragmento de borda 

pertencente a uma tigela rasa. A peça anelar apresenta um porcentual de existência de base de 

10% oferecendo um diâmetro de 12 cm, a espessura da base anelar é de 16 mm sendo a 

superfície a ela interna tende a ser côncava. 

 

Formas e Funções dos Vasilhames 

 

Através da coleção analisada foi possível reconstruir 9 formas de utensílios e/ou 

vasilhames cerâmicos. 

 

CB 1: 1 borda com diâmetro de 10 cm. 

 

CB 2: 1 borda com diâmetro de 26 cm e alto teor de mica. Possível peça de influência da 

Tradição Uru. 

 

CB 3: 1 borda com diâmetro de 14 cm. 

 

CB 6: 3 bordas com diâmetros de 8 a 24 cm. 

 

CB 8: 13 bordas com diâmetros de 8 a 28 cm. Dois exemplos fechados (diâmetros de boca de 

8 e 12 cm) com decorações incisas (motivos de linhas entrecruzadas) estão associados à 

Cerâmica Capão do Canga. 

 

CB 13: 6 bordas com diâmetros de 8 a 20 cm. 

 

CB 13A: 4 bordas com diâmetros de 10 a 16 cm. 

 

CB 16: 1 borda com diâmetro de 10 cm. Lembra a forma CG 5 da Cerâmica Capão do 

Canga. 

 

CB 17: 1 borda com diâmetro de 12 cm. Função: armazenagem d’água ou bebidas alcoólicas, 

ou mesmo alimentos (grãos, farinha de milho, mandioca ou peixe seco), visto a boca 

constricta auxiliar no equilíbrio da temperatura de líquidos e em um menor contato com o ar 

no caso de armazenagem de alimentos. 
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Artefatos Cerâmicos Específicos 

 

Rodela de Fuso: Fragmento de rodela de fuso confeccionada por técnica de polimento a partir 

de fragmento cerâmico reciclado. Apresentaria um diâmetro de 23 mm, sendo sua largura 

atual 16 mm e sua espessura 7 mm. Apresenta vestígios de uma perfuração central. 

 

Pingentes: Pingentes ou contas de colares cilíndricos confeccionadas por técnica modelada, 

uma das peças é um pouco curvilínea. Apresentam dimensões de 7 mm de comprimento e 

diâmetros de 1,5 mm. 

 

Análise lítica: 

 

A etapa de resgate desenvolvida em 2006 no sítio Fazenda Conquista resultou no 

achado de 46 peças líticas procedentes de coletas de superfície, bem como da abertura de uma 

unidade de escavação (UE-1). Entre essas peças, 3 foram classificadas como brutas e 43 como 

lascadas; entre as segundas destacam-se fragmentos de lascas e detritos de lascamento. 

Como materiais diagnósticos destacam-se na análise duas peças brutas, cujos 

suportes são blocos de gnaisse e granito utilizados. 

A peça de gnaisse corresponde a um quebra-côco de uso bifacial, cujas faces exibem 

superfícies aplanadas decorrentes de função associada como bigornas ou de ação de 

trituração, bem como depressões semi-esféricas decorrentes do rompimento de frutos 

coriáceos, essas exibem diâmetros de 12 e 16 mm, e profundidades de 2,5 e 2,0 mm. 

Dimensões do suporte: 102 mm de comprimento, 102 mm de largura e, 52 mm de espessura. 

A peça de granito corresponde a um bloco com uso unifacial, apresentando 

acentuados sinais de desgaste, cuja função estaria associada a um abrasador plano fixo ou 

mesmo uma base para maceração de grãos ou corantes. Dimensões do suporte: 170 mm de 

comprimento, 150 mm de largura e, 40 mm de espessura. 
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Coopropol 

 

Coordenadas UTM: 21L 206462/ 8381679. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

Histórico (Séc. XVIII e XIX). 

 

Descrição: sítio multicomponencial (ocupação ceramista pré-colonial e histórica relacionada 

à mineração colonial) localizado 21.3 km a SW da malha urbana de Conquista D’oeste, 25.5 

km a NW da mina de São Francisco e 300m a E de um dos córregos componentes das 

cabeceiras do rio Galera; em uma área de base de vertente da Serra da Borda, hoje ocupada 

por uma cooperativa de garimpeiros (COOPROPOL). Em geral conforma uma elipse de 40 x 

16 m com eixos respectivamente orientados E-W e N-S, com presença de artefatos cerâmicos, 

fragmentos de garrafas de vidro verde sopradas manualmente em forma características dos 

Séculos XVIII/ XIX (case bottles), artefatos metálicos e uma lâmina de machado polido. Os 

vestígios foram identificados em meio a uma frente de lavra recém aberta com moto-

niveladora por garimpeiros. 

 

Atividade: o procedimento adotado envolveu uma coleta superficial geral. Os moradores do 

local efetuaram ainda a doação de outras peças arqueológicas, fruto de coleta fortuita por 

parte da comunidade nas circunjacências do garimpo: uma vasilha globular de cerâmica de 

origem indígena e alguns utensílios de ferro históricos. A cerâmica histórica coletada 

apresenta grande semelhança decorativa com alguns exemplares recuperados nos trabalhos de 

monitoramento do Arraial de São Francisco Xavier (Zanettini Arqueologia 2005 e), ou seja, 

com presença de apliques espiralados, incisões onduladas a paralelas, decoração escovada, e 

alguns exemplares com impregnação de fuligem externa. Na área, a equipe também observou 

a presença de fito indicadores (pés de açafrão), possivelmente relacionada à presença luso-

africana na área em período remoto. 
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Análise Cerâmica: 

 

A análise cerâmica consiste do estudo sobre um vasilhame completo. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

A pasta apresenta um antiplástico de composição mineral, com maior porcentual de 

quartzo, seguido da hematita (traço) e da mica, cuja espessura varia de 3 a 5 mm, sendo sua 

freqüência superior a 30%, configurando uma pasta seca. A técnica de construção é a 

acordelada por superposição de roletes e, a queima é a de tipo 7. 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

O vasilhame apresenta um tratamento de superfície externa de alisamento com 

alguns pontos erodidos, a superfície interna mostra um tratamento de brunidura e também 

marcas de uso pela presença de descamação. Não há qualquer vestígio de decoração plástica 

ou pintada. 

 

Morfologia e Função 

 

O vasilhame apresenta uma morfologia de borda extrovertida, inclinada externa, 

sendo a espessura do lábio em relação à borda normal, conferindo uma forma aberta, boca 

ampliada, pescoço constrito e bojo globular. Baseando-se em um porcentual de 85% de linha 

de borda preservada, esta apresenta um diâmetro de 10 cm, o lábio é do tipo apontado com 

uma espessura de 4 mm (a espessura máxima da parede é de 5 mm). A base é plana com um 

ângulo de 160° e diâmetro de 6 cm. Entre as demais dimensões encontramos: altura-138 mm; 

altura da base ao pescoço-119 mm; altura do lábio à base do pescoço- 19 mm; diâmetro do 

pescoço-85 mm; diâmetro do bojo-188 mm. Corresponde à forma CB 13, cuja função seria a 

de cocção de alimentos ou bebidas, a descamação na superfície interna pode ter sido 

ocasionada também pela acidez do processo de fermentação de bebidas alcoólicas. 

 

 



 548 

Análise Lítica: 

 

Artefato lítico polido representado por uma lâmina de machado de andesito, cujo 

formato exibe um estrangulamento em sua porção mediana. Apresenta um gume nas 

extremidades distais e proximais, cujo ângulo de abertura é de 80°. Uma de suas faces 

encontra-se muito aplanada indicando um uso posterior como abrasador plano, quiçá em 

período histórico posterior. A peça foi doada pelo Sr. José Armando da Silva, e teria sido 

encontrada por este na localidade de Grotinha, cerca de 2 km da vila do Coopropol. 

Dimensões: 122 mm de comprimento; 76 mm de largura; e 24 mm de espessura. 
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Santa Rosa 

 

Coordenadas UTM: 21L 207204 8387328. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

Presença de vasilhame intrusivo da Cerâmica Capão do Canga. 

 

Descrição: durante as atividades de resgate no sítio Franco de Amaral, o proprietário, Sr. 

Selgimar Franco de Amaral, gentilmente guiou a equipe a outra propriedade na área, cujos 

moradores, seus conhecidos, haviam encontrado uma grande urna de cerâmica por volta de 

2004. 

Esta fazenda, denominada Santa Rosa, é de propriedade da Sra. Helena de Freitas 

Bastos. Seus filhos, André e Amilton de Freitas Bastos, haviam encontrado uma urna com 

tampa, a qual havia cedido com o peso de uma vaca. Ao socorrerem o animal, perceberam que 

o buraco formado se tratava de uma urna, e puseram a escavá-la, informando que em seu 

conteúdo havia ossos longos que “estavam derretendo” quando tocados, bem como uma 

vasilha completa. 

A urna se encontrava armazenada em um paiol, e foi doada à equipe, sendo destinada 

ao Museu Joaquim Marcelo Profeta da Cruz de Vila Bela. Por outro lado, a vasilha se 

encontra em poder da Sra. Helena, a qual não quis doar a peça. Esta vasilha é de forma 

globular, base côncava, com inflexão no bojo e borda extrovertida, brunidura interna, e 

pintura monocroma vermelha externa com motivos de campos zonados, preenchidos com 

linhas cruzadas ou com retângulos de intervalos vazios ou cheios. Na base há 4 faixas de 

linhas triplas e retas. Junto ao gargalo há duas perfurações, onde certamente passaria um 

cordão para suspensão do vasilhame. Neste caso específico, a função desta peça estava 

associada a cerimônias funerárias, com serviço de alimento ou bebida à pessoa falecida. 

Esta peça apresenta as características da forma CG 4 da Cerâmica Capão do Canga, 

indicando a existência de redes de troca entre a região em estudo e as terras baixas do rio 

Guaporé, bem  como  a  intrusão  de  peças  cerâmicas  forâneas  dentro  das  indústrias 

ceramistas locais, as quais deveriam ser muito apreciadas a ponto de servirem de oferendas 

funerárias no caso aqui apresentado. 
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Atividade: o local da retirada da urna foi registrado com coordenadas UTM (21L 207204 

8387328), as demais atividades consistiram em delimitar superficialmente o sítio pela 

dispersão superficial de fragmentos cerâmicos e peças líticas, sendo recolhidos alguns 

fragmentos de bordas e bases, um abrasador plano de arenito e um fragmento de lâmina de 

machado. 

Os indícios se espalhavam por uma área elíptica de 180 x 130 m, com eixos 

respectivamente orientados N-S e E-W, a partir de dezembro de 2006 seria alvo de ações de 

aragem pela primeira vez, segundo informações prestadas pelo Sr. Selgimar ao auxiliar a 

equipe a delimitar o sítio. 

No entorno da retirada da urna ocorriam muitos fragmentos cerâmicos superficiais 

ainda articulados, o que pode indicar a presença de uma unidade doméstica habitacional, em 

cujo piso poderia ser realizados sepultamentos. Por outro lado, este ponto poderia ser um local 

específico para práticas funerárias, uma vez que se distancia 80 m ao N da principal 

concentração cerâmica do sítio, cujos pontos de coordenadas UTM estão dispostos de modo 

circular, indicando a possibilidade de a aldeia ter possuído este formato em período pré-

colonial. 

 

Análise Cerâmica: 

 

A coleção cerâmica do sítio Santa Rosa é proveniente das atividades complementares 

de levantamento arqueológico durante o programa de resgate efetuado no Ramal de 

Distribuição Rural em 2006. 

O resgate envolveu a coleta superficial de 8 (7 após curadoria) fragmentos cerâmicos 

e de 2 peças líticas, além de uma urna funerária doada pelos moradores da propriedade, que a 

recuperaram na área do sítio em si. 

As categorias cerâmicas presentes nesta pequena coleção são representadas por 

fragmentos de bordas (4), paredes (1) e de bases (2), além de uma forma completa 

representada pela urna em si. Suas espessuras variam de 7 a 14 mm, com predomínio das 

espessuras de 7 e de 12 mm. 
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Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico predominante é a combinação do mineral com o caco moído (4 peças), 

seguido do antiplástico mineral (3 peças), há apenas um fragmento de base cujo antiplástico é 

uma combinação do mineral, caco moído e cariapé. O mineral predominante é o quartzo, 

sendo também freqüente, mas em menor porcentual, a hematita e a mica. Suas espessuras 

predominantes variam de 0-1 mm, ocorrem também espessuras de 1-3 mm (2 peças) e de 3-5 

mm (2 peças). Há um predomínio de pastas plásticas com presença mediana de antiplástico 

(em torno de 10 a 30%), 1 fragmento de borda exibiu pasta seca (mais de 30% de antiplástico) 

e, um fragmento de base exibiu pasta muito plástica com presença mediana de antiplástico 

(com cerca de 10%). A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por superposição 

dos roletes. Há um predomínio da queima oxidante (Tipo 2), seguida da queima redutora 

(Tipo 4) com seções uniformes de cores enegrecidas, entre estas, há a urna funerária, cuja 

superfície exibiu manchas de queima redutora provocadas pelo contato dos tições de lenha 

com a superfície do vasilhame durante o cozimento da pasta. Há um único exemplo com 

queima incompleta do Tipo 7. 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

O tratamento de superfície predominante é o de alisamento, em geral sobre ambas as 

faces, podendo ter de modo associado na face interna uma superfície erodida (1 peça) ou 

enegrecida (urna). Dois fragmentos exibiram tratamento de enegrecimento (1 borda) ou de 

brunidura (1 parede). 

 

Marcas de Uso e Pátinas 

 

Um fragmento de borda exibiu vestígios de fuligem na superfície externa. O 

vasilhame completo, representado pela urna funerária, exibiu descamação na face interna. 

 

Morfologia dos Vasilhames 

 

A partir de quatro fragmentos de bordas e de um vasilhame completo (urna) foi 

possível ter uma idéia da morfologia e função dos vasilhames cerâmicos presentes na coleção 
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cerâmica do sítio. Considerando suas morfologias ocorrem bordas de morfologia direta (2) ou 

extrovertidas (3). 

As bordas de morfologia direta são representadas por duas peças, cujas inclinações 

das bordas são inclinadas externas (1) ou inclinadas internas (1), sendo normal a espessura 

dos lábios em relação às bordas. Baseando-se em um porcentual de conservação de linha de 

borda de 5 e de 35%, os diâmetros de seus vasilhames são de 18 e de 42 cm, lábios 

arredondados com espessuras de 4 e 7 mm, sendo as formas abertas ou fechadas, 

respectivamente correspondendo às formas CB 3 e CB 8. 

As bordas de morfologia extrovertida são representadas por três peças, cujas 

inclinações das bordas são inclinadas externas, sendo normal a espessura dos lábios em 

relação às bordas. Baseando-se em um porcentual de conservação de linha de borda de 5 e de 

10%, os diâmetros de seus vasilhames são de 12 a 22 cm, lábios planos (2) a apontados (1) 

arredondados com espessuras de 6 e 8 mm, sendo as formas ligeiramente abertas. 

Correspondem à forma CB 13. 

Entre as bases, há dois fragmentos de tipo anelar, com ângulos de abertura de 100° e 

150°, com porcentuais de existência de 10 e 30%, fornecendo diâmetros de 8 e 6 cm. A base 

da urna funerária demonstrou ser convexa. 

 

Formas e Funções dos Vasilhames 

 

Através da coleção analisada foi possível reconstruir três formas de utensílios e/ou vasilhames 

cerâmicos. 

 

CB 3: 1 borda com diâmetro de 18 cm. 

 

 CB 8: 1 borda com diâmetro de 42 cm. No caso desta peça, antes de ser empregada em 

função funerária, sua função poderia estar relacionada à armazenagem de bebidas alcoólicas, 

cuja acidez do conteúdo líquido fermentado teria gradativamente descamado a superfície 

interna do vasilhame. 

 

CB 13: 3 bordas com diâmetro de 12 a 22 cm. Um dos fragmentos exibiu fuligem na 

superfície interna. 
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Análise Lítica: 

 

A coleção lítica do sítio em questão consiste de duas peças: uma bruta e outra polida. 

A peça bruta é um bloco de arenito silicificado utilizado como abrasador plano 

passivo de uso bifacial. A peça exibe contorno elíptico. Ambas as faces encontram-se bem 

alisadas, exibindo estrias de fricção; esta peça pode ter sido também utilizada como mó para 

trituração de grãos ou corantes. Dimensões: 260 mm de comprimento; 230 mm de largura e 

60 mm de espessura. 

A peça polida é um fragmento de lâmina de machado de basalto, pertencente à 

porção do gume e alguma parte da porção mediana, seu formato provavelmente seria 

petaliforme, apresenta polimento acentuado com lustro. Dimensões: 63 mm de comprimento; 

35 mm de largura e 20 mm de espessura. 
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Toca da Onça 

 

Coordenadas UTM: 21L 223560/8411236. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

Ocupações de grupos etno-históricos Wasusu/Nambiquara. 

 

Descrição: sítio caracterizado por gravuras rupestres em afloramentos areníticos adjacentes a 

um contributário das nascentes do córrego Água Branca. O local é um leito de córrego 

ocupado por matas de galeria, de modo que a área no entorno é um terreno colinar ocupado 

por pastagens e uma sede de fazenda, a qual na ocasião da visita não se encontrava ocupada, 

visto que a equipe não localizou qualquer morador. As gravuras se concentram em dois 

grandes blocos de dimensões métricas. Um bloco contém bacias de polimento para lâminas de 

machado e alguns motivos geométricos, além de gravações recentes: o desenho de uma 

boneca sorridente e inscrições, como “sítio toca da onça”, nomes e datas. O segundo bloco 

apresenta várias gravuras no motivo de vulvas estilizadas e uma gravura no motivo de um 

lagarto. Segundo o Sr. Valdemiro F. da Silva, o sítio encontra-se bastante descaracterizado, do 

tempo que o visitou alguns anos atrás, pois os blocos não se encontravam na posição original, 

aparentando terem sido tombados. Certamente foram removidos por ação de tratores, visto 

que o informante deu pela falta de um grande bloco de rocha arredondado, o qual conteria a 

gravura de uma arara. 

 

Atividade: Cerca de 260 m ao norte dos afloramentos descritos, no perfil de um corte de 

estrada secundária, foram localizados fragmentos cerâmicos de acabamento simples e com 

tempero de quartzo na composição da pasta, nas seguintes coordenadas UTM: 21L 223606/ 

8411497; 21L 223601/ 8411500; 21L 223586/ 8411494; 21L 223459/ 8411437. 

 

Análise Cerâmica:  

 

A coleção cerâmica do sítio Toca da Onça é proveniente das atividades 

complementares de levantamento e de resgate arqueológico durante o programa de resgate 

efetuado no Ramal de Distribuição Rural em 2006. 



 559 

 

O resgate envolveu a coleta superficial de 19 fragmentos cerâmicos, dos quais seis 

foram excluídos da análise por se tratarem de micro-cerâmicas. 

As categorias cerâmicas presentes nesta pequena coleção são representadas por 

fragmentos de bordas (3), paredes (9) e de base (1), cujas espessuras variam de 6 a 11 mm, 

com predomínio da espessura de 8 mm. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico predominante é o mineral muito rico em quartzo, sendo também 

freqüente, mas em menor porcentual, a hematita e a mica; apenas um fragmento de parede 

apresentou uma combinação de mineral com o cauixí, sendo este presente na forma de traços. 

As espessuras do antiplástico variam de 1-3 mm ou de 3-5 mm, apenas um fragmento de 

borda apresentou uma espessura de antiplástico superior a 5 mm. Há um predomínio de pastas 

secas (mais de 30% de antiplástico), as quais tendem a ser pulverulentas sob pressão dos 

dedos; apenas um fragmento de parede exibiu pasta plástica com presença mediana de 

antiplástico (em torno de 10 a 30%). A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada 

por superposição dos roletes. Há um predomínio de queimas oxidantes (Tipos 1 e 2) cujos 

núcleos exibem cores uniformes amareladas (4 peças) a pardas (5 peças); poucas peças 

exibiram queimas incompletas do Tipo 3 (1 peça) ou 7 (3 peças). 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

A princípio os fragmentos estudados receberam em ambas as faces um tratamento de 

alisamento a despeito de sua condição erodida, esta presente na superfície externa (2 peças) 

ou em ambas as faces (3 peças). Quatro fragmentos receberam banho vermelho na face 

interna (2 paredes e 1 base) ou em ambas as faces (1 parede). 

 

Morfologia e Função dos Vasilhames 

 

A partir de três fragmentos de bordas e de uma base foi possível ter uma idéia da 

morfologia e função dos vasilhames cerâmicos presentes na coleção cerâmica do sítio. 
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Um fragmento de borda apresenta morfologia direta com inclinação vertical, sendo a 

espessura do lábio em relação à borda do tipo normal. A borda apresenta um porcentual de 

conservação de sua linha em 6 %, sendo o seu diâmetro de 12 cm. O lábio é plano com 

espessura de 5 mm, ligeiramente aberta. Corresponde à forma CB 1. 

Dois fragmentos de borda apresentam morfologia direta com inclinação interna, 

sendo a espessura do lábio em relação à borda do tipo normal. As bordas apresentam 

porcentuais de conservação de suas linhas de 6 a 7 %, sendo o seu diâmetro de 10 a 24 cm. Os 

lábios são planos (1) ou arredondados (1), com respectivas espessuras de 4 e 5 mm, fechadas 

a ligeiramente fechadas. Correspondem à forma CB 8. 

 Um único fragmento de base mostrou ser de morfologia convexa. 
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Diamante 

 

Coordenadas UTM: 21L 229185/ 8407649. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Possivelmente se associa às Indústrias Cerâmicas da Micro-

Bacia do Córrego Banhado. 

 

Descrição: sítio cerâmico indígena pré-colonial ou etno-histórico localizado na Gleba Ouro 

Verde, em uma propriedade conhecida como “Sítio Nossa Senhora Aparecida”. Trata-se de 

uma caverna formada por colapso de rocha arenítica localizada na coordenada, cuja entrada 

localiza-se em um terreno de declive abrupto ocupado por capoeira densa; próximo a sua 

entrada, foram localizados fragmentos cerâmicos semelhantes ao material cerâmico 

identificado no sítio Toca da Onça. 

O interior da caverna foi vistoriado, mas se encontra bem assoreado por depósitos 

arenosos pluviais, além de queda de blocos do teto da caverna. É possível que com a abertura 

de algumas sondagens no futuro possam ser localizados sepultamentos pré-coloniais/etno-

históricos ou mesmo ossos de fauna extinta do Pleistoceno. 

 

Atividade: coleta de superfície dos fragmentos cerâmicos. 

 

Análise Cerâmica: 

 

A coleção cerâmica procedente do Sítio Diamante consiste de 19 fragmentos 

cerâmicos, destes, 6 são micro-cerâmicas, as quais foram descartadas da análise. 

 

 

Figura 30 – Fragmentos cerâmicos procedentes do Sítio Diamante. 
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Os 13 fragmentos restantes são fragmentos pertencentes a paredes, cujas espessuras 

variam de 6 a 8 mm, sendo mais freqüentes as espessuras de 7 a 8 mm. 

O antiplástico é mineral, com predomínio de quartzo, seguido da mica e da hematita 

(traços), suas espessuras predominantes são maiores que 5 mm (38,46%), seguidas de 

espessuras de 1-3 mm (30,77%) e de 3-5 mm (30,77%); sua freqüência é mediana, 

caracterizando uma pasta plástica (10-30% de antiplástico). A técnica de construção é a 

acordelada por superposição de roletes, sendo a queima de tipo 3. Ambas as superfícies 

receberam tratamento por alisamento a despeito de apresentarem sinais de erosão, além de 

descamação na superfície interna. 
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Pedra do Urubu 

 

Coordenadas UTM: 21L 232617/ 8404219. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

Ocupações de grupos etno-históricos Wasusu/Nambiquara. 

 

Descrição: sítio caracterizado por um afloramento de arenito abrupto (coordenada UTM 

21L), cuja altura oscila entre 10 e 15 m. Em seu topo há um abrigo em forma de túnel, cujas 

paredes são recobertas com gravuras rupestres no motivo de desenhos geométricos, vulvas 

estilizadas e “pisadas” de aves ou pés humanos86, semelhantes ao Sítio Toca da Onça ou do 

Abrigo do Sol (Miller, 1987; Puttkamer 1979). 

Infelizmente foi observado processo de descamação das paredes do abrigo, 

intensificado por tocas de cupim encaixadas nos sulcos gravados. Segundo informações 

prestadas pela Sra. Maria Aparecida de Jesus (proprietária do Sítio Nossa Sra. Aparecida), 

alguns anos atrás haveria um belo desenho representando um Sol, mas foi destruído por uma 

vizinha acreditando se tratar de um “esconderijo de tesouro”. 

 

Atividade: nos acessos secundários que conduziam ao abrigo, foram encontrados vestígios de 

fragmentos cerâmicos, cujas superfícies se encontravam alteradas pelas intempéries e lascas 

toscas e estilhas de arenito silicificado (Coordenadas UTM 21L 231657/ 8403869, 21L 

232593/ 8404168 e 21L 232648/ 8404177). No piso do abrigo foi localizada uma lasca tosca 

de arenito silicificado, a qual pode ter sido usada para gravar os motivos. Resta saber se há 

correlação cronológica e cultural entre os vestígios cerâmicos e as gravuras. 

 

Análise Cerâmica: 

 

A coleção cerâmica do sítio Pedra do Urubu é proveniente das atividades 

complementares de levantamento arqueológico durante o programa de resgate efetuado no 

                                                        
86 Lembrando também os Tipos 14 (pisadas humanas ou de animais) e 15 (três linhas convergentes 

possivelmente indicando pisadas de aves) descritos para os sítios do Alto Sucuriú, Mato Grosso do Sul (Beber 

1994: 31-32). 
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Ramal de Distribuição Rural em 2006. 

O resgate envolveu a coleta superficial de 8 fragmentos cerâmicos e 7 peças líticas. 

Quatro fragmentos cerâmicos foram coletados a 900 m a SW da principal concentração lito-

cerâmica, a qual se situa ao sopé do maciço metarenítico, em cujo topo se encontra o abrigo 

com gravuras rupestres. Visto que o registro deste sítio foi efetuado de modo expediente, 

ambos os pontos de coleta foram considerados como pertencentes a um mesmo sistema, tendo 

os sopés de penhascos metareníticos como compartimento topo morfológico em comum. 

As categorias cerâmicas presentes nesta pequena coleção são representadas por 

fragmentos de bordas (1), paredes (6) e de base (1), cujas espessuras variam de 7 a 18 mm, 

com predomínio da espessura de 8 mm. 

 

Aspectos Gerais da Pasta 

 

O antiplástico predominante é o mineral muito rico em quartzo, sendo também 

freqüente, mas em menor porcentual, a hematita e a mica. Suas espessuras predominantes 

variam de 3-5 mm, apenas três fragmentos apresentaram uma espessura de antiplástico 

superior a 5 mm. Há um predomínio de pastas secas (mais de 30% de antiplástico), dois 

fragmentos de parede exibiram pasta plástica com presença mediana de antiplástico (em torno 

de 10 a 30%). A técnica de construção dos vasilhames é a acordelada por superposição dos 

roletes. Há um predomínio de queima redutora (Tipo 4), há exemplos unitários de queimas 

oxidantes (Tipos 1 e 2), bem como exemplos de queimas incompletas dos Tipos 5 e 7. 

 

Tratamento de Superfície e Decoração 

 

A princípio os fragmentos estudados receberam em ambas as faces um tratamento de 

alisamento a despeito de sua condição erodida, observada em ambas as faces. 

 

Morfologia e Função dos Vasilhames 

 

A partir de um fragmento de borda e de uma base foi possível ter uma idéia da 

morfologia e função dos vasilhames cerâmicos presentes na coleção cerâmica do sítio. 

A borda apresenta morfologia extrovertida com inclinação externa, sendo a espessura 



 568 

do lábio em relação à borda do tipo normal. Porém, o grau de erodibilidade do lábio não 

permite extrair maiores informações quanto à forma do vasilhame. Possivelmente apresentaria 

boca circular ampliada (ligeiramente fechada?), pescoço constrito, contorno infletido e bojo 

globular, cuja função envolveria a cocção de alimentos ou de bebidas visto a constrição do 

pescoço do vasilhame tender a concentrar o calor em seu interior. 

Um único fragmento de base mostrou ser de morfologia plana, exibindo um ângulo 

de abertura de 150°, um porcentual de existência de 45%, fornecendo um diâmetro de 8 cm. 

 

Análise Lítica: 

 

A coleção lítica do sítio em questão consiste de sete peças lascadas de metarenito 

silicificado, cujos suportes seriam blocos (7) ou seixos (1), respectivamente exibindo ausência 

total de córtex ou em quantidade inferior a 50%. 

As peças se caracterizam por lascas preparadas (5) ou de descorticamento (1), além 

de uma térmica (1) em geral associadas a uma cadeia operatória muito expediente de 

produção e uso de artefatos, certamente informais, com raros retoques, cujas arestas e ângulos 

das lascas produzidas até poderiam ter função para gravar os motivos rupestres documentados 

no abrigo. 

Há predomínio da técnica de espatifamento (3), seguida da bipolar (2) e da unipolar 

(1), além da retirada térmica (1) citada, provocada por ação de fogueiras ou incêndios 

naturais. 

 

Peças lascadas unipolares: A coleção conta com apenas uma lasca unipolar, a qual exibe uma 

retirada anterior além de um acidente de siret. Dimensões: 30 mm de comprimento; 22 mm de 

largura; 12 mm de espessura. 

 

Peças lascadas bipolares: As peças lascadas bipolares são representadas por 2 peças, 

correspondentes a lascas preparadas, as quais exibem de uma a três retiradas anteriores com 

direções das cicatrizes indefinidas a paralelas. Dimensões: 64 a 70 mm de comprimento; 37 a 

41 mm de largura; 11 a 15 mm de espessura. 

 

Peças lascadas por espatifamento:As peças lascadas por espatifamento são representadas por 
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1 fragmento de lasca de descorticamento, a qual apresenta três retoques contínuos no lado 

esquerdo, limitados a face externa, apresenta uma retirada anterior com direção de cicatriz 

indefinida.  Há também 2 lascas preparadas com duas retiradas anteriores e direções das 

cicatrizes paralelas. Dimensões: 33 a 103 mm de comprimento; 27 a 131 mm de largura; 6 a 

41 mm de espessura. 

 

Peças lascadas por ação térmica: A coleção conta com apenas uma lasca retirada por ação 

térmica, porém, não é sabido se está associada a ações de fogueiras ou de incêndios naturais. 

Dimensões: 33 mm de comprimento; 16 mm de largura; 7 mm de espessura. 
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Cachoeira Uirapuru 

 

Coordenadas UTM: 21L 235359/ 8404726. Datum: SAD 69. 

 

Afiliação Cronológico-cultural: Associa-se a alguma indústria lítica pré-colonial ou a 

grupos indígenas etno-históricos, neste caso os Nambiquara e Cabixi 

 

Descrição: sítio situado em um local de ponto turístico de Nova Lacerda conhecido como 

Cachoeira Uirapuru. Trata-se de duas quedas de água com alturas de 30 m, as quais 

desembocam em uma cratera de arenito ocupada por uma lagoa. É um local de rara beleza, o 

qual diariamente atrai banhistas, com vários quiosques em seu entorno. Nos afloramentos 

areníticos foram localizadas raras gravuras rupestres com motivos geométricos, além de 

sulcos de polimento para lâminas de machado. Infelizmente os visitantes ao longo dos anos 

gravaram as rochas com nomes, datas ou declarações amorosas, provocando a destruição de 

outros vestígios rupestres. 

 

Atividade: em uma meia encosta do terreno, próximo à cachoeira foi identificada uma oficina 

lítica, caracterizada por lascas, núcleos e estilhas de silexito, mas as chuvas pesadas 

impediram o prosseguimento de registro deste sítio, tendo sido coletada uma amostragem 

lítica expedita. 

 

Análise Lítica: 

 

A coleção lítica do sítio Cachoeira Uirapuru é proveniente das atividades 

complementares de levantamento e de resgate arqueológico durante o programa de resgate 

efetuado no Ramal de Distribuição Rural em 2006. 

O resgate envolveu a coleta superficial expedita e seletiva de 13 peças líticas 

associadas a um bolsão de lascamento composto de numerosas peças de silexito. Para fins de 

análise diagnóstica foram selecionadas oito peças. 

Os suportes seriam blocos (apenas duas peças não puderam ter seus suportes 

definidos), com quantidades de córtex inferiores a 50%, duas peças apresentaram ausência 

total de córtex. 
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As peças se caracterizam por lascas preparadas (2) ou de descorticamento (3), 

núcleos (2) e um artefato informal. Quanto ao tipo de lascamento há predomínio da técnica 

unipolar (6) seguida da bipolar (2). 

 

Peças lascadas unipolares: As peças lascadas unipolares são representadas por 6 peças, todas 

resultantes de cadeia operatória de artefatos, correspondentes a lascas (5) e núcleos (1). 

Entre as lascas ocorrem as de tipo preparada (1) e as de descorticamento (4). A 

primeira apresenta duas retiradas anteriores com direções paralelas, além de talão plano, 

ponto de percussão puntiforme com bulbo e cornija. Quanto às segundas, estas apresentam de 

uma a três retiradas anteriores, cujas direções das cicatrizes podem ser paralelas ou sem 

identificação. Foram observados talões planos com contorno elíptico (1) ou em asa de pássaro 

(1), respectivamente associados a um ponto de percussão puntiforme com bulbo e cornija, e, a 

uma lasca negativa ou secundária. Um acidente de lascamento foi observado em uma lasca 

refletida, ou seja, na porção do bulbo se observou uma interrupção da onda de choque 

provocada pelo golpe de percussão, cuja retirada também ocasionou uma quebra de siret. Há 

também uma lasca classificada como de adelgaçamento ou façonagem. Dimensões: 43 a 60 

mm de comprimento; 30 a 69 mm de largura; 11 a 21 mm de espessura. 

Quanto ao núcleo, este apresenta quatro ou mais retiradas anteriores, cujas cicatrizes 

apresentam direções ortogonais, com um porcentual de córtex inferior a 50%. Dimensões: 79 

mm de comprimento; 58 mm de largura; 46 mm de espessura. 

 

Peças lascadas bipolares: As peças lascadas bipolares são representadas por 2 peças, 

correspondentes a um núcleo  e a um artefato informal. 

A primeira é um pequeno núcleo de retiradas bipolares (nuclei), que exibe três 

cicatrizes de retiradas anteriores associadas a pequenas lâminas, cujas direções das retiradas 

são paralelas. Dimensões: 47 mm de comprimento; 24 mm de largura; 16 mm de espessura. 

A segunda é um artefato informal, representado por uma lasca utilizada, a qual exibe 

no lado direito uma reentrância lateral, onde se observam micro-lascamentos limitados à face 

externa, configurando um ângulo de uso de 70°; certamente estaria associado a uma função de 

raspagem de peças de seção cilíndrica (paus de arco e bordunas). Dimensões: 51 mm de 

comprimento; 35 mm de largura; 24 mm de espessura. 
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10.3.3. Análises Cerâmicas e Líticas a Partir de Ocorrências e Doações da Depressão do 

Guaporé 

 

No âmbito do diagnóstico e do programa de resgate arqueológico desenvolvido ao 

longo do Ramal de Distribuição Rural de 34,5 kV Trecho P0-P1-Mina São Francisco, bem 

como ao logo do novo acesso à mina em si, foram identificadas 30 ocorrências arqueológicas: 

21 cerâmicas, 7 líticas, 2 multicomponenciais (Tabela 67). Entre essas, algumas foram 

selecionadas para fins de análise diagnóstica, bem como um peso de fuso cerâmico 

procedente de doação. 

 

Ocorrência 10 (OC-10) 

 

Ocorrência cerâmica pré-colonial identificada em uma fazenda denominada Estância 

Tibério, de propriedade do Sr. Adeventino Gonçalves da Cruz, a partir do sedimento escavado 

para a implantação do poste 75. Pt 1 do ramal de Distribuição Rural  no diagnóstico de 2005. 

Durante a fase de resgate em 2006, uma atenção foi dada a esta ocorrência. A partir da base 

do poste 75. Pt 1 irradiaram-se  duas linhas de tradagens N-S e E-W, cada uma com 8 

tradagens efetuadas a cada 2 m, mas nenhum vestígio adicional foi detectado. Segundo o 

gerente da fazenda, o Sr. Jesus Armínio Lisboa, durante os processos de aragem próximos à 

faixa de servidão da linha de transmissão, já foram encontrados fragmentos cerâmicos, cujos 

locais após indicação foram georreferenciados para futuras abordagens de pesquisa, sendo 

estes: 21L 223505/ 8387402 e 21L 223351/ 8387539. 

A coleção desta ocorrência consiste de 6 fragmentos pertencentes a paredes, cujas 

espessuras variam de 5 a 9 mm, sendo predominante a espessura de 5 mm. O antiplástico 

predominante é uma combinação do mineral (quartzo e mica) com o cariapé, apenas 1 

fragmento exibiu antiplástico exclusivamente mineral (quartzo); suas espessuras tendem a 

serem superiores a 5 mm, apenas dois exemplos exibiram espessura entre 0-1 mm ou 3-5 mm. 

A pasta com combinação de mineral e cariapé é plástica (10-30% de antiplástico), enquanto a 

de pasta exclusivamente mineral é seca (mais de 30% de antiplástico). A técnica de 

construção é a acordelada e, a queima é redutora com núcleos de cor preta, nos quais se 

destacam as fibras de cariapé esbranquiçados. As superfícies encontram-se erodidas, apenas 1 

fragmento exibiu alisamento na superfície interna, a qual exibiu presença de pátina. 

Em suma, as características desta cerâmica apresentam forte semelhança com a 
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cerâmica do sítio Ilha do Espinho (Planície e Pantanal do Alto/ Médio Guaporé), a qual 

atribuí-se a hipótese de alguma contribuição da Tradição Una na região (ver Zanettini 

Arqueologia 2002 a). 

 

 

Tabela 68 – Ocorrências arqueológicas localizadas na área da Depressão do Guaporé. 

Ocorrência 
Coordenada 

UTM 
Categoria Descrição 

OC-01 
21L 

224893/8393004 
Cerâmico 

1 fragmento cerâmico, possível extensão do sítio 

Subestação Galera. 

OC-02 
21L 

224911/8392912 
Cerâmico 

1 fragmento cerâmico, possível extensão do sítio 

Subestação Galera. 

OC-03 
21L 

224898/ 8392832 
Lítico 1 estilha, possível extensão do sítio Subestação Galera. 

OC-04 
21L 

225253/ 8390106 
Cerâmico 

1 fragmento cerâmico e 1 lasca, possível extensão do 

sítio Fazenda Primavera. 

OC-05 
21L 

225204/8390042 
Cerâmico 

4 fragmentos cerâmicos e 1 lasca, possível extensão do 

sítio Fazenda Primavera. 

OC-06 
21L 

225125/8389918 
Cerâmico 

9 fragmentos cerâmicos, possível extensão do sítio 

Fazenda Primavera. 

OC-07 
21L 

225111/8389906 
Cerâmico 

13 fragmentos cerâmicos e 1 lasca, possível extensão do 

sítio Fazenda Primavera. 

OC-08 
21L 

224951/8389674 
Multicomponencial 

2 fragmentos cerâmicos e 2 fragmentos de vidro, 

possível extensão do sítio Fazenda Primavera. 

OC-09 
21L 

224046/8388329 
Lítico 1 lasca. 

OC-10 
21L 

223142/8387633 
Cerâmico 7 fragmentos cerâmicos. 

OC-11 
21L 

221995/8387053 
Lítico 1 lâmina de machado. 

OC-12 
21L 

213819/8387135 
Lítico 1 fragmento de mão de pilão. 

OC-13 
21L 

214013/8387183 
Cerâmico 

Ocorrência cerâmica não coletada, possível extensão do 

sítio Fazenda Conquista. 

OC-14 
21L 

214077/8387205 
Cerâmico 

Ocorrência cerâmica não coletada, possível extensão do 

sítio Fazenda Conquista. 

OC-15 
21L 

214097/8387215 
Cerâmico 

Ocorrência cerâmica não coletada, possível extensão do 

sítio Fazenda Conquista. 
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OC-16 
21L 

214108/8387221 
Cerâmico 

Ocorrência cerâmica não coletada, possível extensão do 

sítio Fazenda Conquista. 

OC-17 
21L 

214221/8387237 
Lítico 

1 abrasador côncavo de quartzito, possível extensão do 

sítio Fazenda Conquista. 

OC-18 
21L 

213067/8386944 
Cerâmico 

1 fragmento cerâmico recuperado em uma sondagem a 

30 cm de profundidade em um dos marcos de 

posteamento. 

OC-19 
21L 

218238/8387852 
Lítico 

1 fragmento de lâmina de machado. Não foi efetuada 

coleta. 

OC-20 
21L 

215061/8387610 
Cerâmico 

Ocorrência cerâmica não coletada, possível extensão do 

sítio Franco de Amaral. 

OC-21 
21L 

214866/8387515 
Cerâmico 

Ocorrência cerâmica não coletada, possível extensão do 

sítio Franco de Amaral. 

OC-22 
21L 

211768/8386623 
Cerâmico Ocorrência cerâmica não coletada. 

OC-23 
21L 

211774/8386624 
Cerâmico Ocorrência cerâmica não coletada. 

OC-24 
21L 

211681/8386601 
Cerâmico 

Ocorrência cerâmica representada por 4 fragmentos 

cerâmicos.Apresenta em suas circunjacências as 

ocorrências OC-22 e OC-23, limitadas a E e W por 

córregos pertencentes às cabeceiras do rio Galera, 

conformando um patamar, o qual poderá vir a configurar 

um sítio com a intensificação de futuras as prospecções. 

OC-25 
21L 

212749/8386884 
Multicomponencial 

Ocorrência multicomponencial representada por 1 

fragmento cerâmico e 1 fragmento de faiança-fina (pó-

de-pedra), possível extensão do sítio Fazenda Conquista. 

OC-26 
21L 

204909/8384619 
Cerâmico 3 fragmentos cerâmicos. 

OC-27 
21L 

205184/8384941 
Cerâmico Ocorrência cerâmica não coletada. 

OC-28 
21L 

207481/8374861 
Cerâmico 1 fragmento cerâmico possivelmente histórico. 

OC-29 
21L 

021204/ 8385246 

Cerâmico (Ocorrência 

C-1 : LT e Novo 

Acesso de SFX. 

1 fragmento cerâmico. 

OC-30 
21L 

021732/ 8379431 

Cerâmico (Ocorrência 

L-1 : LT e Novo 

Acesso de SFX. 

1 artefato lítico bruto: seixo utilizado como quebra côco. 
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Ocorrência 11 (OC-11) 

 

Artefato lítico picoteado representado por uma lâmina de machado de sienito com 

superfícies bem alteradas. Apresenta um estrangulamento em direção à extremidade proximal, 

para melhor fixação da peça a um cabo, configurando uma cinta de dimensões de 63 x 17 mm. 

O gume exibe um ângulo de abertura de 80°, e, observando a peça ao longo deste, nota-se que 

a lâmina não apresenta simetria ao longo de seu maior eixo, não se descartando a 

possibilidade do artefato se tratar de uma enxó. Foi doado pelo Sr. Francisco Candido Lima o 

qual o recuperou durante atividades de roçado na faixa de servidão do Ramal de Distribuição 

Rural, dentro de sua propriedade (Sítio Nossa Senhora Aparecida), na margem esquerda do 

ribeirão do Seixas, sendo o local do achado devidamente georreferenciado pela equipe. 

Dimensões: 170 mm de comprimento; 65 mm de largura e 42 mm de espessura. 

 

Ocorrência 29 (OC-29) 

 

Artefato lítico bruto cujo suporte é um seixo utilizado de quartzito. Apresenta em 

apenas uma face uma depressão central semi-esférica com diâmetro de 15 mm e profundidade 

de 4 mm, apontando função de quebra passiva de frutos coriáceos. No entorno desta 

depressão há uma superfície picoteada decorrente de múltiplos golpes por esmagamento, 

apontando também para um uso associado como bigorna em atividades de lascamento bipolar. 

Dimensões: 66 mm de comprimento; 100 mm de largura e 155 mm de espessura. 

 

Doação (Peso de Fuso) 

 

Peso de fuso de cerâmico modelado, apresenta forma estrelada com cinco pontas e 

uma perfuração central com diâmetro de 4 mm, sua seção é biconvexa com ambos os pólos 

achatados. A pasta é de composição mineral (quartzo, mas com a mica e a hematita como 

traços), cuja freqüência do antiplástico é mediana (10-30%) caracterizando-a como plástica. A 

queima é oxidante conferindo uma cor amarelada à pasta. O tratamento de superfície é de 

alisamento. Dimensões: 28 mm de largura e comprimento e 16 mm de espessura. Foi 

gentilmente doado à equipe na ocasião do programa resgate do Ramal de Distribuição Rural, 

por um dos auxiliares de campo, Adonilton Bernardo da Silveira, o qual o encontrou enquanto 

efetuava atividades de roçado em propriedade de familiares em Nova Lacerda no primeiro 

semestre de 2006. Associa-se às Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 
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11. DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

O conjunto de atividades encabeçadas pelo Projeto Fronteira Ocidental ao longo das 

duas últimas décadas, no que concerne à ocupação pré-colonial na Microrregião do Alto 

Guaporé, permitiu o levantamento de 52 sítios arqueológicos (17 multicomponenciais 

contendo além de vestígios pré-coloniais, peças históricas dos Séculos XVIII ao XX), além de 

32 ocorrências líticas ou cerâmicas. 

As definições de uma tipologia desses sítios, de seus padrões de assentamento e 

prováveis modelos adaptativos nos compartimentos morfológicos da área em questão 

constituíram os principais alvos de pesquisa ao longo desta tese de doutoramento, onde foi 

possível também identificar uma indústria ceramista ainda inédita na literatura arqueológica 

brasileira: a Cerâmica Capão do Canga. 

Somando esses principais alvos de pesquisa, o arcabouço da tese não difere muito de 

uma tentativa de reconhecimento de Sistemas Regionais de Povoamento para a Microrregião 

do Alto Guaporé: 

 

“A coordenação entre sítios ou conjuntos de sítios pautada por 

relações sociais, econômicas e culturais (considerando sua 

contemporaneidade, similaridade ou complementaridade) define 

um sistema regional de povoamento”  (Morais 2000: 9). 

 

Os resultados revelaram a existência de três períodos principais de ocupação pré-

colonial: o primeiro por caçadores-coletores do Holoceno Médio, o segundo por grupos 

ceramistas de 500 a 1400 AD e o terceiro por grupos etno-históricos. Essas ocupações serão 

discutidas de acordo com uma ordem cronológica e respectiva subdivisão por compartimento 

geomorfológico conforme seus sítios registrados. 

 

11. 1) As primeiras ocupações: caçadores-coletores do Pleistoceno ao Holoceno Médio 

 

Ab’Sáber (2006: 67) considera que as terras baixas do Guaporé configurariam um 

corredor de passagem para a região do Alto Paraguai, o qual, em área pré-pantaneira seria 

uma faixa de penetração de grupos paleoíndios e/ou paleoíndios tardios. A despeito das 



 582 

principais migrações terem ocorrido em um sentido oeste-leste a partir dos bordos do Planalto 

Central Brasileiro, algumas expedições teriam atingido as bordas pantaneiras e as terras 

firmes bolivianas e paraguaias, quando o clima era mais seco e as áreas hoje alagadiças, 

comuns às regiões em estudo desta tese exibiriam um ambiente subdesértico com vegetação 

rala de caatingas arbustivas e hidrologia intermitente, o que teria forçado aos caçadores 

coletores a busca por nichos de sopés de escarpas, serranias e abrigos sob rocha. 

 Embora a bibliografia referente à arqueologia regional aponte a presença de 

ocupações do Pleistoceno Superior, representadas pelos Complexos Dourados e Periquitos 

(Miller 1987, 1992 b), os trabalhos efetuados nas áreas levantadas durante o doutorado não 

levaram à identificação de qualquer vestígio de ocupação desses primeiros povoamentos ou 

de fauna extinta. 

Apesar de outros pesquisadores (Vilhena Vialou 2007: 179) não compartilharem da 

mesma opinião quanto a esses Complexos, sítios e materiais associados (Abrigo do Sol, por 

exemplo), acreditando haver perturbações estratigráficas ou uma origem natural para os 

artefatos líticos, não se deve descartar a possibilidade de se encontrar vestígios de ocupações 

do período paleoíndio em contextos melhores preservados. A grande quantidade de abrigos 

existentes na região de Vila Bela e de Nova Lacerda são propícios a esta temática de estudo 

ou mesmo os terraços mais profundos das margens do Guaporé, o que pode exigir escavações 

muito profundas. 

Durante o registro do sítio Nossa Senhora do Pilar
87

 efetuado pelo fotógrafo e 

documentarista Mário M. C. Friedländer em 2005, um garimpeiro que ali trabalhara há alguns 

anos relatou que durante o revolvimento do cascalho com maquinários eram encontrados 

diversos vestígios arqueológicos, porém, as informações também se referiam ao achado de um 

“crânio de animal muito grande”, o qual inclusive seria utilizado como assento entre seus 

colegas durante os intervalos de trabalho. Fruto da imaginação ou exagero? Talvez. Mas não 

se pode descartar a hipótese do achado de restos ósseos rolados em cascalheiras quaternárias 

no sopé da Serra da Borda, talvez associados a algum mamífero pleistocênico de grande porte. 

Intervenções por atividades de garimpos, embora destrutivas, têm ajudado a revelar a 

existência de ocupações bem recuadas para a Amazônia, inclusive a presença de pontas de 

projéteis triangulares (Roosevelt 1992). Assim, dados importantes podem vir a surgir com 

                                                        
87Arraial de mineração colonial localizado no Córrego Sujo, Flanco SE do sopé da Serra da Borda (Coordenadas 

UTM 21L 0226500/ 8351250). 
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visitas e entrevistas em áreas de cooperativas de garimpos na região. 

Quanto às ocupações do Holoceno Médio, contamos com raríssimos vestígios pré-

ceramistas associados a grupos caçadores-coletores. São apenas quatro peças líticas de arenito 

silicificado com funções associadas à raspagem, procedentes do Sítio Carlos Augusto e das 

Ocorrências-31 e 32, todavia, revelam a presença de ocupações nas áreas levantadas em um 

intervalo cronológico de 9-8 mil a 2 mil anos AP a julgar pela sua semelhança com as 

indústrias líticas do Brasil Central (Bueno 2007: 31). 

O sítio Carlos Augusto apresenta um padrão de assentamento em um terraço fluvial 

na margem esquerda do Guaporé, ou seja, nas planícies fluviais restritas (A.2) do 

compartimento topográfico da Planície e Pantanal do Alto/ Médio Guaporé.  Para fins 

comparativos, na área de inundação da Usina Hidrelétrica de Samuel, no Alto Rio Jamari, 

Rondônia, Miller (1992:35-37) menciona sítios arqueológicos pré-ceramistas de caçadores-

coletores (Fase Itapipoca e Pacatuba) e agricultores incipientes (Fase Massangana) em padrão 

de assentamento similar, localizados sobre barrancos adjacentes aos rios, com datas oscilando 

entre 8320±100 e 2640±60 AP. 

As Ocorrências-31 e 32 são procedentes das áreas dos projetos de mineração de Pau-

a-Pique e de Ernesto
88

. Foram identificadas na grande unidade de relevo dos Planaltos e serras 

Residuais do Guaporé-Jauru (Miranda e Amorim 2000: 7). 

Precisamente a Ocorrência-31 se encontrava em uma porção de topo/meia encosta de 

morro próximo à nascente de um córrego contributário, distanciado 2500 m a SW e em uma 

de cota aproximada de 80 m em relação à margem esquerda do rio Guaporé. Já a Ocorrência-

32 se encontrava no sopé de porção meridional da Serra do Pau-a-Pique, cerca de 600 m a SE 

e em uma cota aproximada de 40 m em relação à margem esquerda de um córrego 

contributário das cabeceiras do Rio Alegre. 

Entre seus artefatos formais padronizados destacam-se duas peças plano-convexas 

obtidas por técnica unipolar a partir de núcleo ou lasca espessa retocados por golpes abruptos 

a escalariformes, refinados ao longo de seus bordos com retoques escamados. Podem 

apresentar uma extremidade distal retilínea ou convergente em ponta. Quanto aos artefatos 

informais se destacam por lascas obtidas por percussão unipolar ou bipolar com retoques 

laterais escamados invasivos a periféricos. 

Considerando estas peças como associadas a indústrias líticas do Holoceno Médio, 

                                                        
88 Respectivamente nos municípios de Porto Esperidião e de Pontes e Lacerda. 
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em termos paleoclimáticos corresponderiam ao período do "optimum climaticum" onde as 

temperaturas elevadas atingiram o seu ápice depois de 6.000 anos AP (Veroneze 1992: 63); 

todavia, seu ambiente fitogeográfico teria sido o mesmo desde o Pleistoceno Superior: as 

áreas cobertas por vegetação de cerrado nos Chapadões Centrais do Brasil não se alteraram 

pelo menos até o limite de 18.000 anos, o cerrado teria sido mais ou menos estável em regiões 

maciças e elevadas da área, e os climas variáveis de secos a úmidos, semelhantes aos atuais 

(Barbosa 1992: 150). 

Partindo deste princípio, a região do Alto Guaporé é representada por uma transição 

entre os Domínios Morfoclimáticos Amazônico e do Cerrado (Ab’Saber, 1967; Silveira e 

d’Horta 2002: 267), ou seja, uma mescla de formas campestres típicas do Brasil Central e de 

formações florestais de grande porte com grande influência amazônica. 

Estas teriam sido o nicho ecológico em que os caçadores coletores do Holoceno 

Médio da área estudada se adaptaram. Dentro do espaço cronológico englobado por este 

período, estudos de colunas polínicas e de variação de níveis dos lagos apontam para uma 

instabilidade climática, onde o clima seco da transição Pleistoceno/Holoceno poderia ter 

perdurado de 7-6000 AP a 4000 AP, sendo posteriormente substituído por um aumento de 

temperatura e umidade com pico por volta de 5000 AP e atingindo as atuais condições por 

volta de 2000 AP. Os dados são bastante variados, devido a questões de metodologia de 

análises sobre os dados coletados, bem como a variabilidade microclimática, pedológica, 

geomorfológica e fitogeográfica das regiões de coletas efetuadas (Bueno 2007: 37-38). 

Dados levantados na fronteira da Bolívia com os estados de Mato Grosso e Rondônia 

apontam que durante o Holoceno Médio essas áreas seriam cobertas por savanas e florestas 

secas sazonais em conseqüência de uma baixa concentração de CO2 na atmosfera e um longo 

período de seca nos últimos 50 mil anos, a expansão de florestas inicia-se entre 6000 e 3000 

AP, atingindo quase toda a área por volta de 2000 AP (Burbridge et al. 2004 apud Neto 2009: 

30-31). 

Enfim, considerando a localidade de ocorrência desses artefatos líticos, é possível 

estimar que sua inserção ou proximidade com a calha do Rio Guaporé e demais drenagens 

estariam relacionadas com a presença de matas ciliares, procuradas como refúgios em picos 

climáticos de aridez, bem como as cotas mais elevadas dos corpos de serra da região, que 

tenderiam a ser mais úmidos e frios
89

. 

                                                        
89 Neste segundo caso, a mim pessoalmente comunicado por parte do Prof. Dr. Aziz Ab’ Sáber a partir de suas 
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11. 2) As Ocupações Ceramistas 

 

Entre as principais ocupações ceramistas contamos com aquelas associadas à 

Cerâmica Capão do Canga e às Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado, 

cujos sítios respectivamente predominam nos compartimentos da Planície e Pantanal do Alto/ 

Médio Guaporé e na Depressão do Guaporé; de modo intrusivo a essas cerâmicas 

encontraremos alguns fragmentos da Tradição Uru. Foram reconhecidos também raros 

fragmentos cerâmicos correlacionados às Tradições Tupiguarani e Una em sítios 

multicomponenciais na várzea do Guaporé, a segunda também ocorrendo em uma ocorrência 

na Depressão do Guaporé. 

Procurando obedecer a uma ordem cronológica baseada em literatura pertinente e nas 

datações de termoluminescência efetuadas para alguns sítios estudados, as quais ofereceram 

um intervalo geral de 500 a 1400 AD, vamos a seguir explanar os processos de ocupação da 

área alto guaporeana pelos povos agricultores ceramistas, de seus territórios e redes de trocas, 

cujas origens e expansões certamente teriam sido beneficiadas por uma maior multiplicidade 

de recursos de flora e fauna com o advento das atuais condições de temperatura e umidade por 

volta de 2000 AP, bem como por um auge de elevação dessas condições entre 900 e 950 AD 

(Miller 1983: 254-255; 283-285). 

Seguindo este raciocínio as manifestações ceramistas mais antigas até agora 

identificadas no vale do Guaporé, depois das ocupações ceramistas dos sambaquis fluviais da 

fase Bacabal, são representadas pelas fases Poaia e Aguapé, a primeira com datação de 2500 a 

1945±55 anos AP (SI-3744) estando subjacente à segunda, a qual possui uma datação de 

1.945 anos AP (AD 5) (Miller 2000: 336; Wüst 2001: 271). Seus sítios tendem a ocorrer em 

abrigos sob rocha nas cuestas da Chapada dos Parecis ou em sítios a céu aberto. 

 

11. 2. 1) A Tradição Una 

 

Vestígios provavelmente associados a esta tradição ceramista do Brasil Central 

foram reconhecidos a partir de raros fragmentos cerâmicos procedentes do sítio Ilha do 

Espinho, localizado em uma planície de baía no compartimento da Planície e Pantanal do 

Alto/ Médio Guaporé, no sub-compartimento das Planícies Fluviais Amplas (A1), bem como 

                                                                                                                                                                             

observações sobre as ocupações pré-históricas  na Serra das Araras, MT. 
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pela Ocorrência-10 (OC-10) localizada no compartimento da Depressão do Guaporé. 

Infelizmente, não dispomos de maiores dados, como datações radiocarbônicas ou por 

termoluminescência, formas de vasilhames ou maiores detalhes de sua indústria lítica, salvo 

uma pequena lasca retocada de silexito recolhida no sítio Ilha do Espinho. 

Os fragmentos cerâmicos apresentam uma pasta de textura fina, cor preta e tempero 

de cariapé esbranquiçado, lembrando as considerações de Wüst (1990: 63-64) em relação ao 

predomínio de tempero mineral em sítios do leste e do tempero de cariapé em sítios do Estado 

de Goiás, além da espessura fina dos vasilhames e das cores enegrecidas de suas pastas e 

superfícies. 

A princípio, com a presença do tempero de cariapé na pasta, aventou-se também a 

possibilidade deste material cerâmico estar afiliado à fase Poaia, mas a ausência de outros 

traços diagnósticos (formas de vasilhames e incisões plásticas) e a relativa distância com as 

cuestas da Chapada dos Parecis não permitem até o momento uma afiliação segura. 

Entre as datações mais antigas desta tradição, em um contexto de Brasil Central, as 

encontraremos entre o sítio MT-SL-72 (2390±60 AP) do rio São Lourenço, Bacia do Rio 

Vermelho (Wüst 1998: 664) e nos níveis de ocupação ceramista do Sítio Ferraz Igreja, 

Rondonópolis, com datações de 1.340± 50 AP a 1700±50 AP (Vilhena-Vialou e Vialou 1994; 

Oliveira e Viana 1999/ 2000: 154, 160). 

Por outro lado, Monteiro (2005: 63, 66) em sua dissertação de mestrado demonstra 

que para a ocupação cerâmica do sítio Ferraz Igreja há uma classificação em três grupos 

temporais: A (com mais de 1200 anos AP, podendo chegar até 1900 AP), B (1300 a 600 AP) 

e C (600 a 100 AP). Comparando as datas mencionadas no parágrafo acima para este sítio, 

ambas estariam inseridas nos grupos A e B, porém, não se considerou uma afiliação com a 

Tradição Una, mas sim a ocupações cerâmicas diferenciadas
90

 denominadas Não Filiadas. 

Dentro do grupo temporal C foi identificado um conjunto constituído de no mínimo quatro 

vasilhames, os quais se associam à Tradição Tupiguarani. 

De um modo geral as datações conhecidas para a Tradição Una oscilam de 500 AC a 

1200 AD para os sítios de Goiás e Mato Grosso. Seus sítios ocorrem quase que 

exclusivamente associados a abrigos rochosos em ambiente de Cerrado como de transição 

para matas. Suas baixas concentrações cerâmicas e o tamanho das áreas de habitação indicam 

um padrão de assentamento de pequenas comunidades seminômades, mas com alguma prática 

                                                        
90 A qual, apresenta elementos em comum com a Cerâmica Capão do Canga, conforme veremos a seguir. 
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agrícola incipiente baseada no milho e na mandioca doce (Wüst 1990: 63-64; Wüst e Barreto 

1999: 5). 

Quanto à origem desta cerâmica no Brasil Central há muitas propostas, que variam 

desde uma invenção de grupos caçadores-coletores tardios submetidos a um processo de 

prática agrícola seguida pela prática da cerâmica, bem como a uma difusão mais antiga, 

procedente de um ou mais locais, onde múltiplas descobertas da cerâmica se deram de modo 

independente (Oliveira e Viana 1999/2000: 157, 161-162, 164; Monteiro 2005: 21-22; Wüst 

1990; Wüst 1998: 664-665). 

Se confirmada futuramente a presença da Tradição Una nos contextos do sítio Ilha do 

Espinho e na Ocorrência 10, isto seria um dado de grande importância no que tange ao 

conhecimento de sua expansão além das fronteiras dos chapadões do Brasil Central. No caso 

de uma datação bem recuada para suas datações, poderíamos considerar como uma das 

primeiras ocupações ceramistas a se instalarem na área do Alto Guaporé, explorando e 

disputando os recursos ecológicos da região ao lado das fases Poaia e Aguapé. 

No caso de as datações vierem a ser relativamente tardias, é possível imaginar que a 

presença desta ocupação ceramista poderia ter se dado na forma de pequenos grupos sob 

constante deslocamento, buscando áreas isoladas em cabeceiras de córregos contributários aos 

principais rios da região, ou mesmo em baías e planícies fluviais ainda não ocupadas pelas 

grandes ocupações ceramistas predominantes na região, sobre as quais abordaremos a seguir. 

 

11. 2. 2) As Indústrias Ceramistas da Micro-Bacia do Córrego Banhado 

 

Esta indústria cerâmica apresenta um intervalo de ocupação de 500-1400 AD e teria 

sido a primeira grande ocupação da região. É representada de modo predominante por sítios 

registrados no compartimento geomorfológico da Depressão do Guaporé e alguns sítios no 

compartimento da Planície e Pantanal do Alto/ Médio Guaporé. 

No primeiro compartimento contamos com os sítios Babaçual Grande, Campo 

Verde, Coopropol, Diamante, Estrelinha, Fazenda Conquista, Fazenda Primavera, Franco 

do Amaral, Pedra do Urubu, Sancara, Santa Rosa, Subestação Galera, Toca da Onça, 

Travessão, Três Coqueiros; todos esses sítios encontram-se inseridos nas cabeceiras da micro-

bacia do Córrego Banhado. 

Outros quatro sítios também foram registrados nesta micro-bacia, espacialmente 
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associados aos demais: Cachoeira Uirapuru, São Carlos, São José e São Paulo. O primeiro 

sítio é de ocupação lítica pré-colonial ou etno-histórica de difícil associação a qualquer 

ocupação ceramista; nos sítios São Carlos e São José não se efetuaram coletas, enquanto o 

sítio São Paulo é uma terra-preta antropogênica, a qual até o momento não ofereceu qualquer 

vestígio lito-cerâmico. 

Entre os sítios do compartimento da Planície e Pantanal do Alto/ Médio Guaporé, 

contamos com os sítios Betânia, Calvário e Canivete nas Planícies Amplas (A.1), 

especificamente nas planícies de baías do rio Guaporé e/ou de seus afluentes. Contamos 

também com os sítios Carlos Augusto, Cubatão e Fazenda Auxiliadora nas Planícies Fluviais 

Restritas (A.2), ou seja, instalados sobre terraços. 

As dimensões dos sítios são bem variadas, sendo a maioria baseada na dispersão 

superficial de materiais cerâmicos e líticos, o que pode certamente gerar idéias errôneas 

quanto à suas reais dimensões e tentativas de reconstituição de plantas de aldeias. 

Na depressão do Guaporé ocorrem sítios associados a abrigos e afloramentos 

rochosos com gravuras rupestres, cujas dimensões são relativamente pequenas e com poucas 

evidências cerâmicas e líticas, ou seja, atingem dimensões de 100 a 500 m². Por outro lado, 

sítios associados a colinas amplas atingem dimensões de 3958 a 86526 m². O único sítio o 

qual foi sistematicamente prospectado, Subestação Galera, ofereceu uma planta de aldeia 

elíptica com área de 73374 m². Um segundo sítio, Santa Rosa, ofereceu uma planta circular de 

18369 m², neste caso baseada em dispersão superficial de material cerâmico e lítico, porém, 

visto que o local nunca havia sido submetido à ação de aragem ou terraplanagem, uma 

relativa confiabilidade foi creditada à técnica de registro de coordenadas UTM com aparelho 

de GPS em uma tentativa de reconstrução de planta de aldeia. 

Quanto aos sítios da Planície e Pantanal do Alto/ Médio Guaporé associados a esta 

ocupação ceramista, a maioria não foi submetida a processos de mensuração dado às 

condições de visibilidade da superfície dos terrenos (serrapilheira de matas ciliares e igapós), 

salvo dois exemplos representados pelos sítios Cubatão e Fazenda Auxiliadora, com 

respectivas áreas de 38465 e 49600m². 

Entre as indústrias cerâmicas estudadas na área da presente tese, esta apresenta a 

maior variabilidade de formas identificadas de vasilhames, somando 21 no total, cujas 

funções englobariam quatro funções básicas: preparo de alimentos, serviço e consumo de 

alimentos, armazenagem, lúdica ou ritual. 
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O preparo de alimentos envolveria duas formas principais: assadeiras circulares 

(Forma CB 2) e vasilhas para cocção (Formas CB 7, 11 a 13, 13A). As assadeiras circulares
91

, 

também conhecidas em literatura arqueológica como comals ou budares, envolveriam a 

torrefação ou a ação de desidratar ou assar alimentos à base de macerada de mandioca (Costa 

2008: 4) ou milho
92

. O consumo do milho também é atestado pela presença de bases 

perfuradas, indicativas do uso de cuscuzeiros, dos quais não dispomos até o momento de 

formas completas. Quanto às vasilhas para cocção, estas seriam empregadas no preparo de 

caldos, cozimento de grãos ou mesmo na apuração de bebidas alcoólicas. Suas formas gerais 

seriam globulares infletidas com bocas circulares ampliadas e pescoço constrito, algumas 

exibindo nódulos aplicados ao lábio em pontos opostos da boca do vasilhame, cuja função 

além de decorativa, facilitaria a manipulação do recipiente ao fogo.  Haveria peças globulares 

de boca circular constrita e de contorno simples, cuja função seria o serviço e consumo de 

alimentos ou bebidas, mas a presença de fuligem e carvão na superfície interna indica também 

um uso ao fogo. 

O serviço e consumo de alimentos envolveria respectivamente peças de diâmetros 

maiores a menores, representadas por pratos e tigelas (Formas CB 1, 3 a 6, 6A) de boca 

circular, contorno simples a composto, formas semi-esféricas ou com bordas diretas 

inclinadas externas, de profundidades rasas a medianas; algumas tigelas poderiam ser 

utilizadas como tampas de urnas funerárias. Vasilhas globulares de boca circular constrita e 

de contorno simples (Forma CB 11) ou de boca circular ampliada, contorno infletido e de 

bojo levemente globular (Forma CB 12) poderiam ter emprego nesta função caso 

apresentassem diâmetros relativamente pequenos. 

A armazenagem envolveria o emprego de vasilhas globulares de boca circular 

constrita de contorno simples a composto com bordas diretas inclinadas internas. (Formas CB 

8, 8B, 9, 10, 16 e 17). As peças com maiores diâmetros se prestariam a armazenagem de 

líquidos ou alimentos (ex: grãos, derivados farináceos de milho ou mandioca), conforme já 

explanado, a boca constricta auxilia no equilíbrio da temperatura e em um menor contato com 

o ar no caso de estocagem de alimentos; seriam também utilizadas em práticas funerárias 

                                                        
91 Algumas destas associam-se à Tradição Uru, as quais teriam sido obtidas por trocas com os grupos Jê da 

Chapada. 

92 Neste caso, ver o exemplo das panquecas de milho mamê preparadas e consumidas pelos Paiter-Suruí de 

Rondônia (Mindlin 1985). 
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secundárias. Peças com diâmetros menores poderiam ter a função de armazenagem de 

pequenos itens ou volumes. Outra forma de vasilhame empregado para armazenagem de 

líquidos envolve jarras de boca circular constrita, infletidas e de bojo globular a ampliado 

(Formas CB 14 e 15). As formas CB 9 e CB 16 respectivamente se assemelham às formas CG 

3/3A e CG 5 da Cerâmica Capão do Canga, o que pode ser um indicativo de existência de 

redes de trocas entre populações da Depressão do Guaporé e das áreas de várzea. 

As peças de função lúdica ou ritual seriam representadas pelas Formas CB 8 e 8B, 

correspondentes a vasilhas globulares de boca circular constrita de contorno simples a 

composto com bordas diretas inclinadas internas, cujos diâmetros relativamente pequenos (8 

cm) poderiam indicar uma função lúdica. Uma forma variante curiosa, CB 8A, apresenta 

nódulo aplicado abaixo do lábio, podendo este exibir perfuração para passagem de um cordão, 

permitindo o recipiente ser suspenso em atividade doméstica, lúdica ou cerimonial. 

O tempero desta cerâmica é predominantemente mineral, com grande porcentual de 

areias quartzosas, a mica (muscovita) pode se destacar na coleção cerâmica de alguns sítios, 

antiplásticos orgânicos como o cariapé e o cauixí, tendem a ocorrer em baixa porcentagem. 

Algumas características observadas entre alguns perfis de bordas de vasilhames e 

elementos decorativos, principalmente os motivos incisos e ponteados
93

 entre as decorações 

plásticas, permitem uma correlação com as Fases Corumbiara e Pimenteira (900-1700 AD) 

definidas para o alto-Médio Guaporé por Miller (1983: 275), ambas as quais poderiam ser 

comumente englobadas à Fase Paraguá e ao Complexo Arqueológico de Los Gomales da 

Bolívia, visto algumas similaridades decorativas entre suas cerâmicas, configurando um 

complexo cerâmico em comum. 

O acanalado ocorre na forma de faixas compostas horizontais, paralelas às bordas; os 

intervalos entre essas faixas, em alto relevo, apresentam como técnica associada o ponteado 

ou estocado no motivo pontos ou estoques alinhados. Para as cerâmicas do alto-Médio 

Guaporé, o motivo de pontos alinhados era aplicado sobre filetes ao invés dos intervalos das 

faixas acanaladas supracitadas, principalmente no tipo decorado Pimenteira Filetado (Miller 

1983, Estampa 4: a-i). 

O inciso ocorre sobre bordas ou bojos, sob a forma de linhas unitárias horizontais ou 

compostas em padrões geométricos: linhas concêntricas a espiraladas ou escalonadas duplas 

                                                        
93  Miller (op. cit.) considerou a presença de incisões e motivos ponteados como um indicativo de ambas essas 

fases serem inseridas na Tradição Inciso-Ponteada. 
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ora associadas a “quadros” de linhas compostas verticais. Comparando com as cerâmicas do 

alto-Médio Guaporé, apresentam correlações com os seguintes tipos decorados: linhas 

concêntricas a espiraladas correlacionam-se ao tipo decorado Aliança Inciso (Miller op. cit., 

Estampa 8: g-k), enquanto as escalonadas duplas associadas às compostas verticais aos tipos 

decorados Pimenteira Inciso e Militão Inciso (Miller op. cit., Estampa 9). 

O nodulado ocorre duplamente aplicado pouco abaixo da linha do lábio em pontos 

opostos da boca dos vasilhames, a este é creditado mais uma aplicabilidade funcional 

(preensão ou apoio do vasilhame) do que um elemento decorativo; pode ocorrer perfurado 

para passagem de um cordão. É também um dos traços diagnósticos para esta indústria 

cerâmica em questão. 

O ponteado e o estocado quando ocorrem de forma isolada, tendem a ter pouca 

representatividade nas coleções analisadas, de modo que os motivos observados não fornecem 

elementos que permitam tecer maiores comparações com outras ocupações cerâmicas 

regionais. 

Ocorrem artefatos cerâmicos específicos na forma de calibradores reciclados de 

fragmentos cerâmicos, cujo uso se aplica uma ou ambas as faces; paredes perfuradas 

associadas a vasilhames submetidos à suspensão com cordões em atividades domésticas, 

lúdicas ou rituais; rodelas de fuso recicladas a partir de fragmentos cerâmicos polidos; pesos 

de fusos
94

 modelados de forma estrelada, bem como pequenos pingentes ou conta de colares 

de formato cilíndrico modelados. 

Quanto aos pesos de fusos estrelados, estes apresentam forte semelhança com 

exemplos encontrados nas bacias dos rios Beni e Mamoré, Bolívia. Portugal Ortiz (1978: 71-

72, 106) menciona uma peça deste gênero, contendo cinco pontas, coletada na localidade de 

Sapecho, rios Coroico-Alto Beni; uma peça semelhante, encontrada no rio Palácio teria sido 

documentada em 1913 por Nordenskiöld. Um exemplar de quatro pontas foi recuperado na 

localidade de Santa Rosa de Yacuma (rio Yacuma, afluente do Mamoré). Miller (1983: 

prancha 12, coleção Nordenskiold, Museu de Göteborg) associa esses pesos de fuso à Fase 

Pimenteira (900-1700 AD) do alto-Médio Guaporé. 

A indústria lítica associada a esta ocupação cerâmica é bastante variada, envolvendo 

o emprego de peças brutas, lascadas e polidas. 

                                                        
94 Esses fusos modelados ou reciclados de fragmentos polidos são indicativos da prática de tecelagem e plantio 

de algodão. 
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Entre as peças brutas encontraremos seixos rolados de gnaisse ou de arenito 

silicificado utilizados como batedores/percutores ou quebra-côcos; placas de granito ou 

arenito silicificado utilizadas como abrasadores planos ou trituradores passivos e; pequenos 

blocos de arenito friável utilizados como calibradores. 

As peças lascadas seriam obtidas por técnica unipolar, bipolar ou de espatifamento, a 

presença de algumas lascas de retoque escamado ou de adelgaçamento estriam associadas a 

confecção de peças plano-convexas; todavia, os artefatos em geral seriam informais, sobre 

lascas utilizadas com utilização expediente de seus gumes, sem maiores alterações de suas 

formas, com funções associadas a corte (facas) e raspagem (raspadeiras laterais ou de 

reentrância lateral). Artefatos formais não padronizados são representados por raspadeiras 

sobre lascas com retoques contínuos em seus bordos. A matéria-prima utilizada era o arenito 

silicificado, sendo também empregados o quartzito e o quartzo hialino. 

Quanto ao caso do sítio Pedra do Urubu, é possível que seu material lítico pertença a 

ocupações de períodos posteriores, associadas a grupos indígenas etno-históricos e 

contemporâneos, entre estes, os Cabixi, Nambikwara e Wasusu. 

As peças polidas são representadas por lâminas de machado e armações de maças 

(itaiçás). As primeiras exibem formato geral retangular a petaliforme, podendo ocorrer formas 

elípticas com reentrâncias laterais, quando danificadas poderiam ser recicladas como 

martelos, quebra-côcos passivos ou mesmo percutores bipolares. As matérias-primas 

principais eram o andesito e o basalto. Quanto às segundas, estas se encontram fragmentadas, 

confeccionadas em andesito, exibem uma perfuração central bicônica, sendo uma de contorno 

circular e outra de forma estrelada, correspondendo a uma peça de quatro pontas (duas 

restantes); é possível que suas origens provenham de uma origem andina, subandina ou 

chaquenha, mas também é possível que antigas redes de trocas permitissem não apenas a 

circulação de bens de interesse entre os Andes/Altiplanos/Llanos bolivianos e as terras baixas 

matogrossenses, mas também a transmissão de idéias sobre os “modos de fazer” determinados 

artefatos, entre os quais os pesos de fusos estrelados comuns à bacia do rio Beni. 

Ligações culturais entre as fases Corumbiara e Pimenteiras com a área de Los Mojos-

Chiquitos já eram propostas por Miller (1983: 264), visto a recorrência de faces de jaguares 

nos motivos incisos das cerâmicas estudadas no alto-Médio Guaporé, o que poderia remeter 

ao culto do jaguar, traço mítico e sócio-religioso característico dos Mojo (Métraux 1948 b). 

Logo, não seria estranho se essas ligações se direcionassem à montante do Guaporé, trazendo 
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consigo outros elementos culturais do território boliviano. 

Quanto às práticas funerárias observadas para os sítios da Depressão do Guaporé, 

havia a prática de sepultamento primário de indivíduos infantis, ou de sepultamento 

secundário envolvendo um ou mais indivíduos adultos, às vezes misturados a infantis. 

Observou-se que há exclusividade de uso da forma CB 8 (vasilhas globulares de boca circular 

constrita de contorno simples a composto com bordas diretas inclinadas internas) para o fim 

funerário, sendo a tampa utilizada a partir da Forma CB 5 (tigelas fundas de boca circular e 

contorno simples, bordas diretas inclinadas externas). Em um sítio (Subestação Galera) se 

observou que uma estrutura retangular era escavada para a deposição da urna funerária, 

podendo ser acompanhada de uma segunda vasilha globular, a qual poderia conter oferendas 

na forma de alimentos, água ou bebida alcoólica (chicha). No sítio Santa Rosa se observou 

que um vasilhame associado à indústria da Cerâmica Capão do Canga foi depositado como 

oferenda em uma urna funerária, apresentando inclusive duas perfurações para passagem de 

cordões. 

Outro ponto interessante que envolve as Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do 

Córrego Banhado é a presença de uma estrutura de vala defensiva descrita para o sítio 

Fazenda Auxiliadora, localizado em um terraço fluvial à margem do Guaporé. Este tipo de 

estrutura é bem freqüente na porção do alto-Médio Guaporé, entre os sítios das fases 

Corumbiara e Pimenteira (Miller op. cit.). Sua presença seria um indicativo de momentos de 

tensão entre as populações pré-coloniais locais, as quais procuravam concentrar suas defesas 

em aldeias fortificadas com valas ou mesmo paliçadas, visto que os processos de expansão 

dos grupos Aruak, Caribe e Tupiguarani deveriam ocorrer de forma não pacífica 

(Heckenberger 1996 apud. Wüst 2001: 270, 273). 

Por outro lado, entre os sítios das Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego 

Banhado, foi observada a presença de cerâmicas intrusivas pertencentes a outras ocupações 

ceramistas, sugerindo que períodos de tensões não eram uma constante, mas situações de 

interdependência tecnológica, necessidade por produtos artesanais ou de matérias-primas 

comuns aos nichos ecológicos de cada compartimento geomorfológico. Poderiam ser fortes 

fatores que contribuiriam para o estreitamento de laços inter étnicos e a criação de redes de 

trocas organizadas. 

As datações até agora disponíveis indicam que as Indústrias Cerâmicas da Micro-

Bacia do Córrego Banhado já dominariam a Depressão do Guaporé desde 500 AD, é possível 
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que mantivessem seus domínios nos terraços fluviais e nas planícies de baías alto 

guaporeanas, cujos sítios situados nestes compartimentos não dispomos ainda de datações. 

Todavia, é fato que a partir de 800 AD começariam a ceder o espaço da várzea a populações 

melhores adaptadas ao ambiente alagadiço de pântano, corixos ou paris, com exímio 

conhecimento de navegação e da extração de recursos deste nicho ecológico, os quais 

ocasionalmente poderiam vir a necessitar: os povos canoeiros da Cerâmica Capão do Canga. 

 

11. 2. 3) A  Cerâmica Capão do Canga 

 

Conforme já debatido no Sub-capítulo 9.1. Definindo a Cerâmica Capão do Canga, 

não pairam mais dúvidas quanto à uma origem pré-colonial para esta indústria cerâmica 

estudada entre os sítios da região. Até a conclusão desta tese, esta cerâmica ainda era inédita 

em literatura arqueológica concernente à Microrregião do Alto Guaporé. 

A sua origem pode estar associada a migrações do tipo “enxameamento” de povos 

canoeiros da bacia do rio Beni/Llanos de Moxos ou das áreas pantaneiras meridionais da 

Bolívia, fronteiriças ao Mato Grosso, ou seja, a Província de Santa Cruz de La Sierra. Nos 

mesmos moldes das Tradições Pantanal (Oliveira 2002, 2005) e Descalvados (Migliacio 

2001/2002, 2006), certamente sua economia seria baseada na pesca, caça e coleta, porém, 

alguma agricultura seria praticada, ou a obtenção de determinados produtos agrícolas poderia 

ser efetuado por redes de trocas ou mesmo saques em assentamentos de outros grupos 

ribeirinhos, neste último caso, podemos tomar como exemplo etno-histórico os Payaguá 

(Smaniotto 2003). 

Estudos de migração em arqueologia desenvolvidos por Anthony (1990) explicam 

que este fenômeno ocorre através de um modelo conhecido por “push-pull” (empurrar-atrair): 

quando há um estresse negativo (push) na região de origem e de atração positiva (pull) na 

região de destino e o custo de transporte entre os dois é aceitável, ele provavelmente será 

efetuado em movimentos de curta ou de longa distância. 

As migrações de curta distância se associariam às sociedades praticantes de 

estratégias de subsistência difusa, dependentes de uma ampla ordem de recursos 

diversificados, menos localizados. Os deslocamentos seriam efetuados com freqüência, mas 

nem sempre distantes, visto que um fornecimento adequado de recursos cruciais ocorreria de 

modo mais uniforme sobre uma variedade de eco-nichos habitualmente explorada. 
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Por outro lado, as migrações de longa distância podem ser acionadas conforme se 

acentuem as diferenças de produtividade entre regiões (sejam estas provocadas por fenômenos 

climáticos, uma invasão militar, uma inovação tecnológica, etc...), sendo o fator push 

(empurrar) freqüentemente associado a fatores econômicos. Esses movimentos dependem da 

transmissão de informações por longa distância referentes aos destinos potenciais, bem como 

a rotas de transporte ou de tecnologias favoráveis à superação de obstáculos ocasionados pela 

distância. É possível que se associassem a sociedades praticantes de estratégias de 

subsistência focais, as quais, ao desenvolverem redes de longa distância, adquiririam 

informações sobre recursos dispersos, de acordo à sua forma de exploração habitual. 

A produção destes padrões migratórios de longa distância pode ser discutida através 

de cinco mecanismos: salto, correntes migratórias, migração de retorno, migração de 

freqüência, e a migração demográfica, os quais operam com das seguintes formas: 

 

Salto: É efetuado através da ação de “batedores” ou “exploradores”, os quais saltam grandes 

distâncias e contornam grandes áreas, no intuito de obter informações propícias a ações de 

migração por parte de demais membros de sua sociedade. 

 

Correntes Migratórias: Migrantes mais antigos criam percursos que contornam obstáculos em 

novas áreas a serem ocupadas, fornecendo informações de acesso para os migrantes 

posteriores. 

 

Migração de Retorno: A maior parte das correntes migratórias desenvolve um movimento de 

contracorrente de volta para o "lugar de origem” dos migrantes. A taxa de retorno é maior se 

as oportunidades são semelhantes nos pontos de origem e destino e, reduzida se fatores 

negativos no ponto de origem (fatores de “empurrar”) foram as principais causas da migração, 

e/ou se obstáculos interventores são grandes. 

 

Migração de Freqüência: Os migrantes tendem a serem pessoas que tenham migrado 

anteriormente. 

 

Migração Demográfica: A estrutura de idade-sexo de uma população também pode fornecer 

provas relacionadas com a migração, por exemplo: conforme uma corrente migratória 
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amadureça, uma população predominantemente jovem e masculina se move através da 

condição sexual. Com o aumento da estrutura etária, o aumento natural supera a migração, 

como a maior força para a expansão da comunidade
95

. 

Baseando-se na semelhança do padrão de assentamentos de sítios em terrenos de 

crostas lateríticas, conforme descrito por Nordenskiöld (2001: 259 e 260) para a área de 

Moxos, a primeira hipótese de uma contribuição oriunda desta área ou da bacia do Beni 

pareceria mais plausível, porém, os levantamentos de sítios ao longo do rio Guaporé, não 

apontam até o momento a presença desta cerâmica além de 60 km ao norte de Vila Bela, 

embora o sítio Campina localizado 89,2 km a NW sugira alguma associação, mas por 

enquanto de difícil comprovação. Por outro lado, esta cerâmica é conhecida em áreas 

fronteiriças à Bolívia em uma direção SW e S, conforme veremos a seguir. 

Uma resposta mais concreta poderia vir de um levantamento de sítios e suas 

respectivas datações na Província de Santa Cruz, os quais mostrassem associação à Cerâmica 

Capão do Canga, permitindo inclusive inferir em que sentido essas rotas migratórias 

ocorreram. A única datação até agora disponível é proveniente do sítio Capão do Canga, o 

qual nos forneceu um intervalo cronológico de 800 a 1300 AD. Sua coleção cerâmica foi 

também a referência para o estudo desta ocupação cronológico-cultural na região. 

É representada exclusivamente por sítios registrados no compartimento 

geomorfológico da Planície e Pantanal do Alto/Médio Guaporé, com seus sítios inseridos nas 

seguintes subdivisões: Planícies Amplas (A.1) e Planícies Fluviais Restritas (A. 2). 

Nas Planícies Amplas (A.1) contamos com os terrenos de crostas lateríticas 

circundadas por áreas sazonalmente alagadiças, os quais comportam os seguintes sítios: 

Capão do Canga, Cascalheira da Manilha (?), Lixão, Monarelli, Morrinho e Terra Arada. 

Há também as Planícies de Baías do Rio Guaporé e/ou seus afluentes, com as quais contamos 

com os sítios Idamar, Pai e Filho, Santana do Guaporé, Dona Maria, Retiro II, Calvarinho 

(?) e Campina. Os sítios Cascalheira da Manilha e Calvarinho foram afiliados de modo 

estimativo a esta ocupação dado ao tipo de antiplástico comum a cerâmica da sua indústria, 

visto que contávamos com poucas peças. Ainda neste compartimento foram identificados três 
                                                        
95 Rogge (2004: 159) chama atenção para a uma forte semelhança com o modelo de Anthony (1990) e o padrão 

arqueológico de colonização das áreas de mata pela Tradição Tupiguarani no Rio Grande do Sul, ou seja, uma 

pressão populacional implicaria em estresse econômico e social sobre uma área ocupada, assim parte da 

população ou de “grupos pioneiros” é empurrada em direção a novas áreas, atrativas se possuírem os elementos 

compatíveis à manutenção do seu  sistema sociocultural. 
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sítios multicomponenciais: Retiro I, Boqueirão I e II, porém, a carência de elementos 

diagnósticos não permitiu estabelecer uma afiliação cronológico-cultural de seus componentes 

pré-coloniais. 

Nas Planícies Fluviais Restritas (A.2) contamos com os sítios Casalvasco I e II, 

Fazenda Formosa, Jardim Aeroporto e Porto da Manga com padrões de assentamento sobre 

terraços.  Quanto aos dois últimos, o primeiro é de ocupação pré-colonial e o segundo 

multicomponencial, mas, o pouco número de fragmentos cerâmicos não permite uma afiliação 

cronológico-cultural segura, a despeito de o primeiro apresentar características da cerâmica de 

Tradição Uru (muito cariapé na pasta). 

Quanto às dimensões dos sítios, tal como observado para a Depressão do Guaporé, 

estas se apresentaram bem variadas, sendo baseadas na dispersão superficial de material 

arqueológico. Em determinadas circunstâncias podem resultar em mensurações errôneas, 

considerando a cobertura de pastagens, capoeiras ou serrapilheiras. Coube ao sítio Capão do 

Canga como o  único exemplo a ter sido sistematicamente mensurado (15625 m²), fornecendo 

duas concentrações cerâmicas dispostas linearmente. Todavia, é importante lembrar que a sua 

extremidade sul foi bastante perturbada por lavra de cascalho laterítico, o que abre 

possibilidade de o sítio ter apresentado uma forma alternativa de planta de aldeia. Muitos 

sítios encontravam-se recobertos por pastagens, capoeiras ou serrapilheira de matas ciliares, 

sendo a visualização do material arqueológico limitada. 

O padrão de assentamento sobre terrenos de crostas lateríticas das Planícies Amplas 

(A.1) envolve sítios com dimensões de 300 a 125600 m²; enquanto o das Planícies de Baías 

do Rio Guaporé dimensões de 2500 a 120000 m². Quanto aos sítios das Planícies Fluviais 

Restritas (A.2) suas dimensões variavam de 14000 a 15000 m². 

Comparando com as Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado, a 

Cerâmica Capão do Canga apresenta uma menor variabilidade de formas identificadas de 

vasilhames, somando 7 no total, as quais englobariam quatro funções básicas: preparo de 

alimentos, serviço e consumo de alimentos, armazenagem, lúdica ou ritual. Porém, foi 

observado a partir da coleção do sítio Capão do Canga que,  para uma ou outra forma haveria 

utilização para mais de um fim, conforme veremos a seguir. 

 O serviço e consumo de alimentos envolveria principalmente vasilhames com a 

forma de tigelas rasas a fundas de formato semi-esférico ou globular (Formas CG 1, 1A e 2) 

com bocas circulares e possivelmente elípticas (CG 2). 
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A armazenagem envolveria grandes vasilhames globulares de boca circular constrita, 

contorno simples a composto, bordas diretas ou extrovertidas inclinadas internas, normais a 

reforçadas externas (Formas CG 3, 3A e 5). A boca constricta auxilia no equilíbrio da 

temperatura e em um menor contato com o ar no caso de estocagem de alimentos, água ou 

bebida. 

A cocção de alimentos envolveria principalmente vasilhames de boca circular 

ampliada, contorno infletido e bojo globular (CG 4), porém as peças de menor diâmetro 

poderiam a função de armazenagem de pequenos itens. A presença de fuligem nas formas CG 

1, 3 A e 5 também indicam que essas peças poderiam ser reaproveitadas para um uso ao fogo, 

além das funções de serviço/consumo e armazenagem. 

Considerando as formas CG 3, 3A e 5 em termos de eficiência de resfriamento de 

água e outros líquidos, estas poderiam ter sua “vida útil” abreviada por obstrução dos poros da 

pasta cerâmica, o que reduziria a permeabilidade do vasilhame, importante fator no 

resfriamento. Este processo se daria pela migração iônica de sais na argila para a superfície de 

evaporação, os quais se precipitariam na forma de sais insolúveis (Schiffer et alli. 1989: 130). 

Assim, posteriormente poderiam ser utilizados em funções de cocção ou mesmo fins 

funerários. 

A função ritual ou lúdica poderia envolver peças com diâmetros relativamente 

pequenos, neste caso, tigelas correspondentes à Forma CG 2, os vasilhames de Forma CG 4, 

bem como a forma CG 3 para fins funerários, conforme podemos atestar pelas Doações 10 e 

23 a/b. 

O antiplástico predominante é a combinação do mineral com o cauixí, o segundo 

apresentando considerável porcentual na pasta cerâmica. Pode estar associado com o caco 

moído e/ou bolota de argila. 

O traço marcante em sua decoração são motivos de linhas ou faixas entrecruzadas, 

respectivamente representadas pela técnica plástica incisa (predominante nesta indústria 

cerâmica) e a pintura monocroma vermelha. Como técnicas decorativas plásticas associadas 

ao inciso há a presença do acordelado, escovado, estocado e do ponteado. Curiosamente em 

alguns exemplos de padrão entrecruzado regular há um único motivo ponteado 

cuidadosamente efetuado no centro de um losângulo ou “escama de peixe” formado pelo 

cruzamento das incisões: considerando que o resultado de uma escolha técnica/performance, 

baseado na experiência e conhecimento pessoal, difere em detalhes entre uma ceramista e 

outra (Schiffer & Skibo 1997: 34), é possível que, este motivo ponteado possa ser uma “marca 
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pessoal” de quem produziu o vasilhame, bem como, pode ter sido efetuado no intuito de testar 

a dureza da argila secada “a frio” antes do utensílio ser submetido à queima. 

 Entre os artefatos cerâmicos específicos ocorrem prováveis pesos de fusos e de redes 

confeccionados a partir de fragmentos reciclados. 

Entre os motivos incisos e pintados foi possível identificar cinco padrões repetitivos, 

entre os quais, encontramos: 

 

-linha unitária simples 

-linhas compostas horizontais 

-linhas compostas verticais 

-linhas compostas diagonais (à direita ou esquerda) 

-linhas compostas entrecruzadas (regular, aleatório, regular e vertical ou horizontal, reticulado 

e diagonal à esquerda ou direita). 

 

Os dois primeiros ocorrem abaixo do lábio ou no limite do pescoço/bojo do 

vasilhame, os demais na porção do bojo. 

Algumas discussões quanto ao significado desses motivos podem ser efetuadas de 

modo estimativo a partir de comparação com estudos de grafismos indígenas 

contemporâneos, bem como através de abordagens arqueológicas, neste segundo caso, 

podemos constatar os estudos referentes quanto à existência de uma linguagem iconográfica 

entre os motivos decorativos da Cerâmica Marajoara (400-1300 AD), visto que, as artes nas 

sociedades indígenas podem ser entendidas como “um código em um sistema de comunicação 

intrínseco à cultura” (Schaan 1997: 171). 

Hegmon (1992: 525) ao citar o trabalho de David et alli. (1988) intitulado “Why Pots 

Are Decorated” nos explana que as cerâmicas são como pessoas, auxiliando a reforçar os 

valores sociais: 

 

"Designs on pottery, far from being “mere decoration”, art for 

art's sake, or messages consciously emblemic of ethnicity, are 

low-technology channels through which society implants its 

values in the individual-every day at mealtimes" ( David et alli. 

1988:379.) 
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Wüst (1990) aos estudar os sítios arqueológicos dos rios Vermelho e São Lourenço, 

propunha que a variabilidade artefatual existente entre estes poderia representar proto-clãs de 

grupos Bororos, observações estas também apoiadas por informantes desta etnia quando 

intencionava localizar suas antigas aldeias. Neste sentido, a variabilidade dos padrões 

decorativos existentes na Cerâmica Capão do Canga poderiam vir a representar divisões 

clânicas, todavia, esta hipótese deveria ser testada com análises estatísticas tendo como os 

principais atributos os padrões decorativos supracitados, os quais, até o momento ocorrem 

mesclados nas coleções analisadas, não predominando até o momento em um ou outro sítio. 

Hodder (1981: 94-95) previne que até mesmo em uma escala intra-aldeia, é preciso 

discutir variabilidade estilística tomando-se em conta as relações e tensões sociais, além da 

natureza simbólica da cultura material. Conforme um exemplo por este estudado entre os Lozi 

(Zâmbia) descobriu-se que a existência de dois agrupamentos estilísticos na atividade 

cerâmica de uma aldeia, bem marcante nas suas porções norte e sul, seriam resultantes de más 

relações entre as esposas do chefe local, e de um acentuado grau de antagonismo deste, mais 

velho, com o seu irmão. 

Plog (1983: 130) menciona que as análises de D. Newton sobre dois atributos tênues 

observados no trançado de redes Timbira, apontaram a existência de significantes indicadores 

estatísticos de limites tribais, como duas entidades tribais distintas aprendidas apenas por 

observação e experimentação, de modo não verbal (Ribeiro 1992). Outro exemplo ocorre 

entre os cesteiros Mundurukú, grupo Tupi do sul do Pará, cujos cestos cargueiros (itiú) 

apresentam diferenças nos motivos decorativos e nas alças de sustentação, permitindo uma 

identificação da estrutura da família nuclear, bem como a do clã patrilinear e as metades 

exogâmicas nesta sociedade indígena representadas pelas cores brancas e vermelhas (Van 

Velthem 1998: 88-89). 

Os estudos efetuados por Müller (1990: 233, 237-239) sobre os padrões básicos dos 

desenhos Asuriní, grupo Tupi do baixo Xingu apontam a existência de uma nomenclatura para 

determinados grafismos conforme seja o seu referencial: sobrenatural, elementos de fauna e 

flora, cultura material (o próprio grafismo e a arte de desenhá-lo). A título de curiosidade, o 

padrão de linhas entrecruzadas entre este grupo é denominado kafueví (“cipó entrelaçado”), o 

de linhas reticuladas ou diagonais à direita é pirinyna (“linha”). 

Se considerarmos a hipótese do grafismo da Cerâmica Capão do Canga serem 

representações de pinturas corporais, não podemos esquecer o importante papel que esta arte 
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desempenha em nas sociedades indígenas, tal como observado por Vidal (1992) entre os 

Kayapó-Xicrin do sudeste do Pará: 

 

“A pintura corporal, atividade que os Kayapó desenvolveram ao 

extremo, tanto em nível do ritual quanto do cotidiano, possui as 

características de um sistema de comunicação visual 

rigidamente estruturado, capaz de simbolizar eventos, processos, 

categorias e status e dotado de estreita relação com outros meios 

de comunicação, verbais e não-verbais” (Vidal 1992: 144). 

 

Entre as pinturas corporais dos Huanyan no Médio Guaporé boliviano havia um 

padrão de linhas entrecruzadas denominado “chiquin”, o qual simbolizaria um tipo de peixe, 

segundo as observações de Nordenskiöld (2001: 261, 262). Linhas entrecruzadas em 

grafismos de abrigos rupestres das bacias dos rios do Sangue e Juruena são reconhecidas 

pelos Halití-Paresi e Enawene Nawe como pertencentes à sua autoria (Moi et alli. 2009: 213; 

219, foto 6). 

Uma cerâmica descrita por Monteiro (2005: 66, 77) como não filiada identificada 

nos sítios Ferraz Igreja e Caverna do Cipó apresenta grande semelhança com a Cerâmica 

Capão do Canga, sendo inclusive contemporânea a esta. 

Para o sítio Ferraz Igreja o Conjunto 5 afiliado ao Grupo B, datado de 1300 a 600 

AP (700 a 1400 AD aproximadamente) apresenta uma decoração incisa caracterizada de 

acordo com a seguinte descrição: 

 

“(...) primeiro linhas horizontais e depois linhas diagonais 

formando triângulos (...). Um terceiro apresenta diversos 

losangos intercalados (tipo espinha de peixe) e sem as linhas 

horizontais, porém o tratamento de superfície e o contorno são 

os mesmos, além do instrumento utilizado para o desenho, que 

cria uma linha quase quebrada (as linhas parecem ter sido feitas 

independentemente, uma de cada vez, pois apesar da habilidade 

de quem fez, as linhas não mantém intervalos totalmente fixos)”. 

(Monteiro 2005: 66). 
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Observando as imagens das cerâmicas supracitadas, suas incisões encaixam-se no 

padrão reticulado e diagonal inclinada à esquerda ou direita. Quanto ao material cerâmico do 

sítio Caverna do Cipó foi observado um padrão entrecruzado aleatório no bojo das urnas 

funerárias 6 e 8, bem como um padrão entrecruzado regular e horizontal (Monteiro op. cit.: 

87). 

Em seus sítios não foram reconhecidas até o momento estruturas defensivas como 

valas e amuradas de terra, o que leva a acreditar que, em períodos de instabilidade, o próprio 

ambiente alagadiço, inerente ao padrão de assentamento de seus sítios, constituiria sua defesa: 

qualquer incursão belicosa sem o auxílio de embarcações seria impraticável. Em períodos de 

guerras isto implicaria em deslocamentos e buscas constantes por nichos ecológicos de 

ambientes pantanosos, os quais, sazonalmente poderiam a vir se tornar mais secos, 

dependendo da cota de inundação e proximidade com as grandes drenagens mais estáveis, 

estação do ano ou mesmo influência de períodos de maior aridez. 

A indústria lítica associada a esta ocupação cerâmica envolve peças brutas, lascadas 

e polidas. As peças brutas estão associadas a seixos rolados e blocos de arenito silicificado ou 

quartzito (raro), os quais teriam sido utilizados como quebra-côcos, mós, bigornas, 

abrasadores planos passivos e trituradores; há uma plaqueta de hematita retangular a qual teria 

sido utilizada como corantes. As peças lascadas envolvem lascas, lascas fragmentadas ou 

fragmentos de lascas de arenito silicificado, silexito ou quartzo hialino obtidas por técnica 

unipolar, algumas associadas a retoques. Algumas mostram sinais de terem sido utilizadas 

como artefatos informais com função de corte ou raspagem. Uma lasca cortical exibiu sinais 

de esmagamento indicando uma provável utilização anterior do suporte como 

batedor/percutor, apontando para um aproveitamento máximo da matéria prima. As peças 

polidas envolvem fragmentos de lâminas de machados (granito, riodacito), mãos de mós 

(diorito) e uma rara serra de plaqueta de hematita semelhante às descritas para a Cultura 

Tapajônica (Palmatary 1960: 229, b,d;  Banco Safra 1986: 166). 

Considerando que, a maioria dos sítios associados a esta cerâmica encontra-se 

registrada até o momento no entorno da cidade de Vila Bela da Ssa. Trindade, a dispersão 

máxima de sua ocupação envolve as seguintes distâncias baseando-se nos dados até agora 

disponíveis e nas distâncias mensuradas a partir da cidade em si: 
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- 60 km ao N, considerando a urna funerária procedente da Doação 10. 

 

- 89,2 Km a NW com o sítio Campina, porém, a amostragem procedente deste sítio ainda é 

pequena a ponto de permitir uma afiliação segura a esta ocupação cerâmica. 

 

- 30 km a SE com o Sítio Capão do Canga. 

 

- 60 km a SW, considerando o material cerâmico recentemente doado ao Museu de Histórico 

e Arqueológico de Vila Bela, coletado na localidade do Palmarito (Baía Grande). 

 

-125 km ao S, com os sítios registrados no compartimento do Pantanal Alto Guaporé (SPVS 

1997 b: 86), entre os quais, há possibilidade de uma urna funerária presente no acervo 

(Doação 23 a/b) ser proveniente, bem como associada a esta ocupação. 

 

A presença da Cerâmica Capão do Canga na Depressão do Guaporé foi reconhecida 

até o momento apenas na forma de peças intrusivas entre as Indústrias Cerâmicas do Córrego 

Banhado, não sendo registrado neste compartimento topográfico qualquer sítio associado a 

sua ocupação. Neste sentido, é necessário ainda comprovar se a Doação 10 é procedente de 

um sítio realmente afiliado a uma ocupação da Cerâmica Capão do Canga, ou se é mais um 

utensílio obtido por redes de trocas por outra ocupação cerâmica distinta. O mesmo raciocínio 

é válido para a Doação 23 a/b e os sítios do Pantanal Alto Guaporé, neste caso, se confirmado 

o domínio da Cerâmica Capão do Canga nas terras alagadiças além das margens ocidentais do 

Rio Barbado, resta a tarefa de averiguar os limites de sua expansão em direção à Microrregião 

de Jauru e do território boliviano, principalmente em áreas fronteiriças do departamento de 

Santa Cruz de La Sierra. 

 

11. 2. 4) A Cerâmica da Tradição Uru. 

 

A cerâmica da Tradição Uru foi reconhecida através de alguns fragmentos intrusivos 

nos sítios da Depressão do Guaporé e da Planície de Inundação do Alto/ Médio Guaporé. 

Na Depressão do Guaporé a encontraremos nos sítios Subestação Galera, Estrelinha 

e Franco do Amaral. No último sítio, a presença desta tradição não é atestada por seus 
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artefatos cerâmicos em si, mas pela adoção por parte das Indústrias Cerâmicas da Micro-

Bacia do Córrego Banhado de algumas formas de utensílios e elementos característicos (ex: 

conexão de vasilhames geminados) da cerâmica desses povos Gê. 

Na Planície de Inundação do Alto/ Médio Guaporé foi reconhecida associada às 

ocupações da Cerâmica Capão do Canga nas Planícies Amplas (A.1) com os sítios 

Campina
96

, Morrinho, Pai e Filho, Terra Arada; bem como nas Planícies Fluviais Restritas (A. 

2) com os sítios Fazenda Formosa e Cachoeira do Viracopo, neste último, a amostragem 

cerâmica foi muito pequena e apresentou na pasta um alto teor de cariapé, apontando para um 

material de origem Uru, mas não comprova que este sítio seja de ocupação exclusiva desta 

tradição, o que requer futuramente uma maior amostragem cerâmica. 

Ocorreu também associada às Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego 

Banhado no sítio Canivete (ou Santa Isabel) localizado nas Planícies Amplas (A.1). 

A cerâmica identificada na Depressão do Guaporé é representada por fragmentos de 

bordas e bases pertencentes a assadeiras com tempero de cariapé, uma delas contendo 

inclusive vestígios de uma faixa vermelha pintada ao lábio e uma marca digitada na superfície 

externa, associada a uma função de preensão da assadeira. Foram classificadas de acordo com 

a forma CB 2, visto que, este utensílio seria também empregado pelas populações das 

Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado, porém confeccionadas com seu 

característico tempero mineral, conforme outro exemplo de assadeira também identificado no 

sítio Fazenda Conquista. 

Outro exemplo envolve uma peça modelada maciça de forma biconvexa procedente 

do sítio Franco do Amaral: suas extremidades opostas exibem superfícies fraturadas com 

exposição da pasta, correspondentes a pontos de fratura circulares, onde estariam conectados 

vasilhames geminados. Essa forma de vasilhame é comum às cerâmicas das Tradições Uru e 

Aratu/Sapucaí (Prous 1992; Robrahn-González 1996), a despeito de também exibir o 

característico tempero mineral supracitado nos sítios da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

Quanto ao material cerâmico Uru procedente da Planície de Inundação do Alto/ 

Médio Guaporé, este se encontra associado em sua maioria à Cerâmica Capão do Canga,  

representado por fragmentos de paredes com acabamento de superfície simples ou erodido. 

Ocorrem também duas bordas: uma pertencente à assadeira (Sítio Fazenda Formosa) e outra a 

                                                        
96 Os elementos cerâmicos deste sítio por hora apontam a presença da Cerâmica Capão do Canga, mas uma 

confirmação mais segura ainda requer uma amostragem maior de peças cerâmicas. 
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uma tigela de formato característico à Cerâmica Capão do Canga (CG1) porém, com um 

elevado teor de cariapé, apontando para um contato e contribuição da Tradição Uru. 

Quanto ao sítio Canivete (ou Santa Isabel) associado às Indústrias Cerâmicas da 

Micro-Bacia do Córrego Banhado, este apresentou um fragmento de borda com elevado teor 

de cariapé, pertencente a uma tigela com borda direta inclinada externa, e forma muito aberta. 

Enfim, esses exemplos apontam que haveria um contato por parte dos grupos pré-

coloniais da Depressão do Guaporé (Micro-bacia do Córrego Banhado em especial) e da 

Planície de Inundação do Alto/ Médio Guaporé com os grupos Gê do Planalto Central. 

Através de redes de troca, não apenas haveria a circulação de matérias-primas, utensílios 

cerâmicos e outros produtos artesanais, mas também a transmissão de idéias, entre as quais, 

tecnologias de produção cerâmica. 

Esses utensílios chegariam aos grupos canoeiros por intermédio dos povos da 

Depressão do Guaporé, situados entre a várzea e a Chapada dos Parecis. Uma rota alternativa 

seria por via fluvial pelo rio Guaporé, visto que ocupações Uru em suas cabeceiras já se 

dariam por volta de 800 AD, porém, mais se utilizando de trilhas adjacentes ao rio do que o 

emprego de embarcações, visto que, a navegação nas cabeceiras guaporeanas ser 

impraticável, dado à dissecação do relevo e a presença de cachoeiras (Wüst 2001: 8, 274). 

Apesar de ser uma data relativamente antiga é sabido que as ocupações Uru no Planalto 

Central durariam até cerca de 1700 AD (Viana 2006: 395), o que permitiria durante os 

períodos de relativa estabilidade entre essa populações pré-coloniais um fluxo de produtos 

artesanais e recursos ecológicos dos chapadões centrais, de modo contemporâneo ao intervalo 

cronológico até agora conhecido para a Cerâmica Capão do Canga. 

Quantos aos povos da Depressão do Guaporé a obtenção dos produtos Uru não 

representaria grandes dificuldades visto este compartimento geomorfológico se encontrar 

adjacente à Chapada dos Parecis situada em seu flanco NE, de modo que as cabeceiras do 

Córrego Banhado praticamente situam-se em seu piemonte. 

De acordo com as observações de Wüst (2001: 280) haveria certa semelhança com os 

vestígios de ocupação mais antigos dos sítios Guapé 1 e 2, associados a tradição Uru, e a 

cerâmica etnográfica e forma de aldeia dos Paresí contemporâneos. Porém, segundo a autora 

qualquer associação com atuais etnias indígenas poderia ser insegura, mas se contarmos com 

esta hipótese, a Tradição Uru então teria sido a última grande ocupação ceramista a ocupar a 

região em estudo, visto suas datações mais tardias para o Planalto central alcançarem até 1700 
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AD, enquanto as datações mais tardias obtidas por TL nesta tese alcançariam até 1400 AD 

com os sítios Subestação Galera e Franco de Amaral (Depressão do Guaporé). 

A ausência de seus sítios nas áreas por hora levantadas neste doutorado pode ser 

explicada pelo padrão de assentamento característico a esta tradição: as grandes aldeias 

circulares a lineares se concentrariam nas chapadas dominadas pelo Cerrado. Seus 

assentamentos nas cabeceiras do Guaporé, baseando-se na descrição dos sítios Guapé 1 e 2, 

tenderiam a ser menores, associados a terraços fluviais em um ambiente de transição de 

Cerrado para a Hiléia, cujo relevo em direção a oeste se apresenta bem dissecado (formando 

inclusive cachoeiras), além de exibir amplas planícies da Chapada dos Parecis em direção 

norte e nordeste (Wüst op. cit. : 8-10; 275). 

 

11. 2. 5) A Cerâmica da Tradição Tupiguarani 

 

A cerâmica da Tradição Tupiguarani foi reconhecida através de raros fragmentos 

intrusivos nos sítios da Planície de Inundação do Alto/ Médio Guaporé. Nas Planícies Amplas 

(A.1) associa-se à Cerâmica Capão do Canga (Sítio Calvarinho) e às Indústrias Cerâmicas 

da Micro-Bacia do Córrego Banhado (Sítios Boa Esperança e Calvário); ainda à segunda, 

ocorreu associada no Sítio Carlos Augusto das Planícies Fluviais Restritas (A.2). 

É representada por fragmentos com acabamento de superfície com engobo branco 

(um destes com 25 mm de espessura) ou creme. No segundo caso, não se descarta a hipótese 

de se tratar de um engobo branco percolado por óxidos férricos existentes no contexto de 

deposição dos sítios. Foi reconhecida também a presença de um fragmento de parede com 

decoração plástica corrugada (Sítio Calvarinho), além de um fragmento de bojo carenado 

(Sítio Carlos Augusto). 

Um fragmento de parede com engobo creme foi também reconhecido no sítio Capão 

do Canga, bem como dois fragmentos receberam uma decoração corrugada antes de ser 

efetuada a incisa. Porém, um estudo mais profundo é necessário para afirmar se esses 

elementos indicam a presença de contato ou de algum material intrusivo da Tradição 

Tupiguarani, ou seria uma rara manifestação artesanal local no contexto do sítio, lembrando 

também que no contexto da Bacia do Alto Guaporé o fluxo de idéias, adoção e trocas de 

tecnologias de produção artesanal ou de alimentos seria uma ação cotidiana entre essas 

populações pré-coloniais. 
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A presença da Tradição Tupiguarani parece ter se manifestado na área em estudo nos 

mesmos moldes registrados para o Planalto Central: assentamentos esparsos, caracterizados 

por unidades residenciais plurifamiliares, com habitações na forma de cabanas longas. Do 

mesmo modo que mantinham prática de contato interétnico com as grandes aldeias circulares 

Uru e Aratu, ao julgar pela presença de sua cerâmica policroma nesses assentamentos (Wüst 

1998: 665; Wüst e Barreto 1999: 10-11), não seria estranho que praticassem incursões às 

várzeas do Guaporé no intuito de estabelecer algumas redes de trocas, tal como seus vizinhos 

Uru. 

Resta saber se estes fragmentos estariam associados a migrações de período tardio, 

oriundas do Paraguai via expedições espanholas, conforme apontado por Cruz (2008: 56-57) 

quanto à presença dos Pauserna no Guaporé; por outro lado, este aborda a possibilidade de 

que grupos indígenas do Médio Guaporé e seus afluentes,
97

 associados à família Tupari, como 

os Mekén, apresentariam grande estabilidade e profundidade temporal (desde 900 AD), quiçá 

associados à fase Paraguá ou o Complexo de Los Gomales. Apesar de a proposta ser 

especulativa, exigindo um maior número de dados para sua comprovação, poderia ser uma 

alternativa para explanar a presença de intrusivos fragmentos Tupiguarani nos sítios 

estudados, configurando um contexto pré-colonial e não de contato para esta cerâmica. 

Uma segunda alternativa é de que esses fragmentos estejam associados a contatos 

com populações de Tradição Tupiguarani do Planalto Central, cujas origens ali datam por 

volta do Séc. XIV. O contato teria se dado de modo direto ou por intermédio das populações 

da Depressão do Guaporé. 

 

11. 3) As Redes de Trocas na Área em Estudo. 

 

Conforme nos sub-capítulos anteriores observamos a presença intrusiva das 

cerâmicas das Tradições Uru e Tupiguarani nos sítios associados às ocupações da Cerâmica 

Capão do Canga e das Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. Esta 

situação ocorria também entre as duas últimas, ou pelo menos em uma situação de trade 

sherds ou cerâmicas trazidas de outros sítios (Ledergeber-Crespo 1995: 369), dentro uma 

integração entre populações de várzea e zonas de interflúvio. 

                                                        
97 Rios Corumbiara e Mequéns, por exemplo. 
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Conforme já explanado, a partir de 800 AD os povos canoeiros da Cerâmica Capão 

do Canga com maior conhecimento tecnológico de técnicas de navegação e de exploração de 

recursos de ambientes pantaneiros, passaram a manter um maior domínio nos ambientes de 

várzea do Guaporé. Estrategicamente ao se assenhorearem dos pântanos e dos rios, muitos 

grupos das áreas de interflúvio passaram a depender ou em determinadas condições, a se 

submeterem ao seu jugo, visto a necessidade de obtenção de recursos das várzeas, idéia já 

proposta para sítios de zonas de interflúvio na Amazônia Central (Erig Lima 2003). 

Conforme a explicação de Queiroz (2001: 120) na Amazônia oriental os caminhos 

que permitiram a conquista dos colonizadores nas primeiras décadas do Séc. XVIII eram 

representados pelos rios que compunham a bacia Amazônica, em oposição ao sistema de 

estradas utilizadas pelos bandeirantes paulistas pelo interior do Brasil. O quadro não muito 

deveria diferir nos tempos pré-coloniais. Os rios eram os corredores de acessos para invasões 

ou obtenção de recursos e bens de consumo em áreas longínquas, quem os dominasse em 

termos estratégicos de territorialidade ou de acesso aos seus recursos, manteria certo controle 

sobre as demais populações que deles viessem a necessitar. O Alto Guaporé não deve ter 

fugido à regra. Quem comanda o rio e seus recursos, comanda a vida. 

Sua cerâmica, principalmente as de decoração pintada (alguns exemplos estudados 

com singular beleza) certamente seriam produtos cobiçados pelas populações da Depressão do 

Guaporé, conforme pode ser atestado através de alguns fragmentos de bordas associados a 

vasilhames com função de estocagem, fragmentos decorados incisos ou pintados obedecendo 

a um padrão de linhas entrecruzadas (sítios Subestação Galera, Fazenda Conquista e Fazenda 

Primavera), ou mesmo peças completas associadas a contextos funerários (Sítio Santa Rosa). 

As formas CB 9 e CB 16 descritas para as Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do 

Córrego Banhado respectivamente se assemelham às formas CG 3/3A e CG 5 da Cerâmica 

Capão do Canga. Isto bem pode indicar a presença de vasilhames alóctones trazidos das 

Planícies de Inundação do Alto/ Médio Guaporé, bem como uma situação em que a partir de 

um momento as cerâmicas locais da Depressão do Guaporé passam a copiar e reproduzir as 

formas dos vasilhames da Cerâmica Capão do Canga, principalmente no que concerne à 

forma e função. As similaridades estilísticas em larga escala (intersítio) são umas das maiores 

fontes potenciais de informação sobre a natureza de interação social entre comunidades pré-

históricas (Davis 1983: 83). 
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Vasilhames cerâmicos têm sido usados para avaliar a interação social de diversas 

maneiras. A similaridade no design pode indicar tanto a troca de vasilhames ou contatos 

sociais que resultam na adoção de designs similares; todavia, essas hipóteses poderiam ser 

avaliadas com análises químicas da argila e do tempero no intuito de detectar o local de 

produção de estilos alóctones, enquanto análises regionais de produção e distribuição 

cerâmica identificariam áreas de produção para tipos específicos (Rautman1993: 415). Wüst 

(1990: 23) ao se referir ao modelo de Hantmann & Plog (1982) explica que a manutenção de 

status e de alianças políticas pode ser figurada como símbolos através da permanência ou da 

alteração de estilos. 

Outro exemplo a ser citado é a presença de um vasilhame (forma CG 4) da Cerâmica 

Capão do Canga descrito no Sítio Santa Rosa (Depressão do Guaporé). Esta peça é bem 

interessante, além do fato de ser um raro exemplar completo, exibia uma pintura monocroma 

vermelha (motivos de linhas entrecruzadas e de retângulos de intervalos vazios ou cheios), 

brunidura interna, bem como duas perfurações na borda (efetuadas pós-cozimento) para 

passagem de cordões. O refinado acabamento pintado dessas peças as faria muito apreciadas, 

a ponto de servirem de oferendas funerárias, visto o vasilhame descrito ter sido encontrado 

dentro de uma urna utilizada para este fim, quiçá um personagem de destaque em sua 

sociedade. Conforme apontado por Schortman (1989: 60) à medida que as interações inter-

sociais aumentam, há uma maior interdependência entre as sociedades, especialmente por 

parte das elites, por bens necessários. 

Também é bastante chamativa a similaridade dos padrões de linhas entrecruzadas 

incisas da Cerâmica Capão do Canga com alguns fragmentos cerâmicos estudados nos sítios 

Ferraz Igreja e Caverna do Cipó (Monteiro 2005: 66, 77). Se futuramente vier a se comprovar 

alguma ligação entre a Planície de Inundação do Alto/ Médio Guaporé com a Serra das 

Araras, então é possível imaginar que a influência dos povos canoeiros da Cerâmica Capão do 

Canga para o interland atingiria distâncias muito mais longínquas. 

Partindo das idéias de Schortman (op. cit.: 55, 59) de que  os processos de interação 

inter-regional são alavancados por uma questão de identidade social, as cerâmicas decoradas 

Capão do Canga, principalmente as pintadas, seriam estimadas como símbolos altamente 

visíveis e reconhecidas por todos os grupos envolvidos em  processos de interação, 

empregadas como sinais de identidade entre seus membros. O uso dessas evidentes afiliações 

estrategicamente serviria para manter controle através dos limites de identidade, conforme 
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fosse necessário, sobre determinados recursos, trocas, terras, poder político, forças de 

trabalho, etc., como pode ser atestado pelos sistemas de interação da cultura Hopewell no 

nordeste dos EUA ou entre algumas culturas africanas da África Ocidental, como as dos 

Swahili e Hauçá
98

 cujas redes de trabalho, cooperação e comunicação facilitariam a circulação 

de mercadorias entre as comunidades. 

Seja por vias pacíficas ou bélicas, pode ser este o mecanismo que permitiu haver uma 

similaridade entre as cerâmicas de grupos pantaneiros da Cerâmica Capão do Canga e as 

existentes em abrigos da Serra das Araras. Conforme fosse vantajoso aos interesses das 

populações do interior, adquirir vasilhames, copiar e reproduzir as formas e os motivos 

decorativos seria um mecanismo de ser afiliado a uma mesma identidade social: “somos da 

sua gente”. 

Um curioso fato documentado por Hodder (1982: 43-44) para o distrito do Lago 

Baringo, Quênia, envolve alguns grupos étnicos locais (Kokwa, Karau, Njemp, Pokot, 

Tugem), cujas mulheres se dedicavam a atividade ceramista. Embora cada ceramista tivesse 

sua experiência oleira, uma ceramista Karau ao vender seus vasilhames aos Njemp teve de 

confeccioná-los à moda deste grupo étnico: “Apropriar-se de um tipo de pote Njemp é parte e 

parcela da essência Njemp”. Por outro lado, entre os Kokwa, o ato de terem suas cerâmicas 

copiadas pelos Karau não parecia ser bem visto. 

Pauketat e Emerson (1991) demonstraram que determinados vasilhames da cultura 

Cahokia (Sécs. 11-12 AD), Vale do Mississipi, EUA, serviriam como veículos simbólicos 

ativos de ordem, hierarquia e religiosidade dentro dos discursos de legitimação das principais 

autoridades locais. Essas elites teriam o papel de mediadores entre o cosmos e os demais 

membros da população não afiliados à elite. 

Em contrapartida, as populações da Depressão do Guaporé poderiam ser as 

principais intermediárias entre os grupos Gê da Chapada dos Parecis e os grupos das várzeas 

do Guaporé, principalmente pela adoção de utensílios característicos da Tradição Uru, 

empregados no preparo de alimentos à base mandioca e milho, neste caso as assadeiras de 

                                                        
98 Enclaves étnicos Hauçá existiriam entre as comunidades Yoruba, através de diáspora de trocas (trade 

diaspora), conceito desenvolvido por Ronald Cohen para especificar redes inter-regionais compostas de grupos 

especializados em trocas, culturalmente distintos, independentes de suas comunidades anfitriãs, porém 

mantinham altos níveis de laços econômicos e sociais com comunidades que se auto definiam como de mesma 

identidade cultural (Stein 2002: 908). 
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beijú e os cuscuzeiros. Um pormenor interessante é que os grandes assadores no Planalto 

Central parecem ter surgido a partir do Séc. XII, de acordo com os sítios Uru estudados no rio 

Vermelho, sudeste do Mato Grosso (Wüst 1990, 1992: 19). 

Utensílios e tecnologia de produção cerâmica Uru passaram a ser bem aceitos pelos 

canoeiros da Cerâmica Capão do Canga, ao julgar pela presença de assadeiras (indicando 

também a adoção do cultígeno da mandioca em pequena escala) da presença de cariapé no 

tempero de suas cerâmicas. 

Outro ponto chamativo de atenção é quanto à origem dos pesos de fusos estrelados e 

as armações de maças líticas (itaiçás) com forma estrelada ou circular registradas na 

Depressão do Guaporé. 

A primeira hipótese é que o conhecimento tecnológico de confecção artesanal desses 

artefatos há mais tempo teria sido transmitido de áreas andinas/subandinas para as populações 

das tierras bajas da Bolívia, no caso das itaiçás. Essas populações englobariam as culturas de 

Los Moxos e as da bacia do Rio Beni; estas por sua vez teriam desenvolvido o peso de fuso 

estrelado. Considerando as ligações entre Los Moxos (culto do Jaguar), o Complexo de Los 

Gomales e as culturas cerâmicas do Médio Guaporé (fases Pimenteira e Corumbiara), essas 

peças passariam a ser adotadas em uma continuidade de produção no contexto cultural dessas 

O sentido simbólico de circulação dessas itaiçás
99

 não muito diferiria das redes de trocas 

envolvendo os pingentes de pedras verdes ou “muiraquitãs” através do norte da América do 

Sul e as Índias Ocidentais (Boomert 1987), ou como em outros exemplos etnográficos 

observados: o Kula, praticado entre as Ilhas Trobriand e arquipélagos vizinhos na Melanésia, 

onde determinados objetos dotados de valor simbólico circulavam de uma ilha a outra, como 

um valor de moeda, entre estes as bagi e as soulava (colares e braceletes de contas de conchas 

polidas), os kukumali (percutores de diorito utilizados para lascar as conchas na confecção de 

contas, cujos afloramentos não existem nas Trobriand), além das beku, grandes lâminas de 

machado polido de rocha esverdeada (Malinowski 1978). 

                                                        
99 Pessoalmente tive a oportunidade de observar esses artefatos em coleções particulares de garimpeiros na 

cidade de Pimenta Bueno, Rondônia por volta de 1996 (ver Prancha 98). Essas peças são retiradas por 

conseqüência da garimpagem de diamantes nos rios Ji-Paraná (ou Machado), Apediá (ou Pimenta Bueno), 

Comemoração (ou Barão de Melgaço) sendo encontradas grandes quantidades de lâminas de machado, peças 

cerâmicas e outros artefatos. O fato é que as itaiçás ou modo de confeccioná-las foram além do vale do Guaporé, 

alcançando não apenas o estado de Rondônia, mas o cone sul americano. 
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Outro ponto chamativo de atenção é a pluralidade de formas e matérias-primas líticas 

das lâminas de machado presentes nas coleções do Museu Joaquim Marcelo Profeta da Cruz, 

oriundas de doações por parte dos moradores da região, apontando que haveria um fluxo 

constante desses artefatos de múltiplas localidades onde afloraria rochas dos Complexos 

Xingu e Juruena, ao julgar pelos seus aspectos petrográficos. 

Diante do espectro de troca de elementos de produção cerâmica e os produtos deles 

derivados, não podemos esquecer o exemplo estudado por Wüst (1990, 1992: 19, 21) para a 

área do rio Vermelho (afluente do São Lourenço) da qual entre 63 sítios, 34 estavam 

associados à Tradição Uru, 23 a antigos assentamentos Bororos e, 6 a Subtradição Pintada 

Tupiguarani. Entre esses últimos, o material cerâmico apresentava fortes influências da 

Tradição Uru; um pequeno porcentual de cerâmica atribuída aos Bororo, apresenta certa 

influência da tradição Tupiguarani e vice-versa. 

Enfim, a partir dos exemplos discutidos acima, não nos restam dúvidas que uma 

situação de interdependência tecnológica e as conseqüentes redes de trocas por ela geradas, 

influenciaram períodos de integração ou de conflito inter-étnico entre as populações pré-

coloniais da área em estudo, porém, como este processo teria se desenvolvido? 

Possivelmente este fluxo constante de lâminas de machados, itaiçás, utensílios 

cerâmicos e demais bens artesanais dentro das redes de interdependência tecnológica e redes 

de comércio estudadas na área, poderia ser estimulado pelas migrações de retorno, conforme 

postulado pelo modelo de migração de Anthony (1990: 904), onde “batedores” e 

“exploradores” eram os mensageiros de bens curiosos e atraentes oriundos de lugares tão 

distantes, até que as redes de informações e trocas fossem definitivamente estabelecidas. 

As sociedades não são entidades isoladas e auto-suficientes, mas antes se inserem em 

uma ampla variedade de interações que resultam em interdependências muito difundidas. 

Quando duas populações se beneficiam mutuamente ao dividirem recursos, principalmente 

alimentícios, dois modelos ecológicos operam em matéria de aquisição desses recursos inter-

sociais: Resguardo (Buffering), onde a falta localizada de alimentos é aliviada pelo acesso às 

fontes disponíveis em outros territórios, exigindo o deslocamento de populações para 

territórios que contenham os recursos de que necessitem; e, Mutualismo, onde as relações são 

baseadas em trocas, criando-se uma dependência que pode ser explorada se as diferenças de 

poder expandem-se entre as sociedades, ou se as relações de trocas são manobradas. 

(Spielmann 1986: 281, 288). 
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Pesquisas desenvolvidas por Rautman (1993) em sítios do período Pithouse (900-

1250 AD) no Novo México indicam que as populações semi-agrícolas locais durante os 

períodos de baixa produção local, teriam seu acesso garantido aos recursos existentes em 

outras áreas, através de redes sociais cujas distâncias alcançariam até 50 km, sendo estas 

reconhecidas através da similaridade dos tipos cerâmicos distribuídos pelos seus sítios. Odess 

(1998) ao se basear em dados de evidências estilísticas e de procura/intercâmbio de materiais 

evidenciou processos de interação entre populações de cultura Dorset (paleoesquimós) da Ilha 

de Baffin com populações mais distantes no leste do Ártico, especificamente no Labrador 

setentrional e na Ilha Southampton. 

Rogge (2004: 153) ao estudar fenômenos de fronteira
100

 no Rio Grande do Sul 

explica que ao final do primeiro milênio da Era Cristã, a tradição Tupiguarani em um 

processo de colonização e expansão teria ocupado as áreas de Floresta Estacional, tornando-se 

marcante em muitos locais o contato com as tradições Taquara e Vieira, levando à elaboração 

de estratégias de exploração e controle territorial, a conflitos (segundo fontes etno-históricas) 

ou a integrações (segundo dados arqueológicos) entre essas populações: 

 

“(...) em determinados locais, podem ter gerado situações que 

envolveram formas integrativas de contato através de processos 

de interação marcados pelo fluxo de indivíduos, de objetos e/ou 

elementos estilísticos cerâmicos e pelo intercâmbio econômico” 

(Rogge 2004: 153). 

 

Ribeiro (1992: 129-130, 135-137) nos oferece interessantes exemplos etnográficos 

sobre sistemas de interdependência regional e de redes de trocas, cujas informações têm a 

contribuir com interpretações arqueológicas. Ao abordar o Sistema de Interdependência 

Regional do Orinoco estudado por Arvelo-Jimenez et alli (1987) explica que a pluralidade de 

biótopos (savana, rio, floresta) tendem a distribuir de forma desigual, porém equilibrada, as 

matérias-primas (afloramentos rochosos, barreiros, cipoais, etc...) a estes associadas. 

                                                        
100 Segundo Rogge (2004: 149) entende-se por “zonas de fronteira” como espaços geográficos definidos nos 

quais ocorrem marcadores relativamente eficientes, entre estes, relações entre assentamentos arqueológicos e 

seus conhecidos estilos cerâmicos. 
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Visto que, o fator de portabilidade é limitado, as populações tenderiam a ser 

dispersas, desprovidas de centralização política, com a produção de modestos excedentes, 

impossibilitadas de defenderem belicamente seus recursos naturais e culturais. Assim, 

criavam-se alianças políticas com outras sociedades de estrutura similar, porém sem perda de 

autonomia política local, cultural ou lingüística, sendo o comércio operado na forma de uma 

estratégia de interação interétnica, o qual alcançaria distâncias mais longínquas, como os 

Llanos da Colômbia e Venezuela, circulando não apenas mercadorias, mas também 

informações. A partir do momento em que se firmam essas integrações, cada grupo manteve 

controle sobre o centro de recursos vinculados à sua cultura, antes da chegada dos 

colonizadores europeus e mestiços. 

Quanto aos sistemas de trocas, estes se baseiam na especialização artesanal ou de 

produtos vinculados a um grupo étnico que os monopolizam, considerando também que, 

geralmente o grupo receptor não dispõe em suas áreas das respectivas matérias-primas desses 

produtos cobiçados. Todavia essas trocas não se limitam a um sentido comercial, mas antes a 

eventos de festividades, casamentos, alianças bélicas, etc. 

Como exemplo, podemos tomar as complicadas redes de trocas existentes entre os 

seguintes grupos de língua Caribe da Venezuela: Akawaio, Arekuna, Ingarikó, Kamarakoto, 

Makuxi, Patamona, Pawana, Pemon, Tarumã, Taurepang, Yekuana, Waiwai, Wapitxâna. Os 

contatos envolveriam também os grupos Piaroa e Sanemá-Yanomami. Essas redes existiriam 

em conseqüência da distribuição desigual de matérias-primas, ocorrendo em territórios 

associados à produção de um exclusivo item artesanal elaborado por um determinado grupo. 

Entre estes citamos: canoas monóxilas, tubos internos de zarabatanas, curare, buzinas de 

corno de boi, raladores de mandioca, vasilhames cerâmicos, cestos, redes de dormir, tipóias 

de algodão, cuias confeccionadas de cabaças e suas respectivas sementes para plantio, itens de 

xamanismo (cristais de quartzo, folhas de tabaco e outros produtos de flora), cães e pássaros 

domesticados, armadilhas de caça e pesca, resinas, seixos rolados para alisamento de 

superfícies cerâmicas. Recentemente, bens industrializados, como espingardas, miçangas, 

toca-discos, rádios transmissores e panos eram obtidos juntos a garimpos e inseridos nessas 

redes de trocas pelos Pemon. 

Outros exemplos podem ser tomados pelo Rio Xingu e o Alto Rio Negro no Brasil. 

No primeiro, veremos a produção cerâmica ser exclusiva dos Waurá, os antigos machados dos 

Trumái e Suyá, ou os colares de caramujo dos Kalapalo: eram trocados em festividades 

denominadas Moitará; os demais produtos, como redes, bancos, cestos, canoas, máscaras 

seriam produzidos por todos os grupos xinguanos. Quanto ao segundo, os Baníwa eram 



 616 

responsáveis pela produção dos raladores de mandioca, os Tukâno pelos bancos, e os Kobewa 

pelas máscaras de entrecasca de árvore, e os Makú pelas zarabatanas e o curare. 

  

11. 4) As indústrias Líticas do Planalto Residual Alto Guaporé 

 

Os vestígios arqueológicos levantados neste compartimento geomorfológico 

consistem de três sítios e duas ocorrências arqueológicas. Entre os sítios, citamos: Longa 

Vira, Cabeceiras e Estrada Nova, o primeiro multicomponencial e os restantes líticos. As duas 

ocorrências OC-31 e OC-32, anteriormente abordadas no sub-capítulo 10.1, apesar de 

identificadas em área vizinha ao núcleo do projeto de doutorado, também foram identificadas 

em áreas geomorfologicamente classificadas como Planalto Residual Alto Guaporé. 

Com exceção das ocorrências, atribuídas a ocupações pré-ceramistas de grupos 

caçadores coletores do Holoceno Médio, as indústrias líticas estudadas nesses sítios 

provavelmente estão associadas a ocupações de grupos indígenas etno-históricos (Cabixi e 

Nambiquara), os quais passaram a reconquistar o território das Serras da Borda e de São 

Vicente
101

, à medida que os arraiais de mineração passavam por um gradativo processo de 

depopulação com o declínio da mineração de ouro a partir do primeiro quartel do Séc. XIX. 

Sua indústria lítica é expediente e não apresenta um grau de acuidade conforme observado em 

alguns sítios da Depressão do Guaporé ou da Planície e Pantanal do Alto/ Médio Guaporé, o 

que não foge à descrição dada por Lévi-Strauss quanto ao equipamento lítico Nambiquara: 

“pedras grosseiramente talhadas” ou de “furadores compostos de um punctor de pedra ou 

ferro”, além de machados de pedra, os quais teriam serventia quase exclusiva de bigornas 

“para fabricação de objetos de concha e osso”, mós e polidores
102

 (Lévi-Strauss 1957: 293). 

Os terrenos acidentados deste ambiente e a ausência de jazidas de argila
103

 não 

deveriam ser um atrativo para a instalação de grupos ceramistas das terras baixas, de modo 

que algumas planícies restritas com solos hidromórficos ofereceriam condições para a 

agricultura, conforme observamos no sítio Longa Vira, porém, atividade esta associada ao 

contexto das ocupações históricas. 

                                                        
101 Este arrasado em um ataque dos Cabixi em 1877 (Costa 2002:43). 

102 Vide o caso da lâmina de machado do sítio Coopropol. Seguindo esta observação de Lévi-Strauss, há 

possibilidade de ter sido re-utilizada em período histórico pelos mineradores, bem como pode ter sido parte do 

equipamento indígena pré-colonial ou etno-histórico. 

103 Observação chamada a minha atenção por Camila A. Morais em nossos debates quanto às cerâmicas 

históricas do Arraial de São Francisco Xavier da Chapada (Julho de 2005). 
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Por outro lado o ambiente de savana de Cerrado ali existente oferece determinados 

recursos da flora e fauna locais, como os frutos da mangaba (Hancornia speciosa), do 

pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) e o mel de abelhas silvestres (Melipona spp.; 

Trigona spp.), comuns no lenho oco de seus arbustos, o palmito da guariroba (Syagrus 

oleracea), bem como o veado-branco (Odocoilus viginianus)
104

, os quais periodicamente 

poderiam ser procurados em expedições de caça e coleta
105

. Fontes de matéria lítica adequada 

para lascamento também deveriam ser inclusas nestas expedições, o que implicaria em 

atividades de experimentação constantes, dado à profusão de afloramentos rochosos nas cotas 

elevadas da serra da borda. 

A despeito das intensas atividades de garimpo e de mineração desenvolvidas na Serra 

da Borda nas últimas décadas, a presença de indígenas em expedições à sua área deveria ser 

uma atividade constante em períodos recentes. Durante as atividades de campo em janeiro de 

2005, o topógrafo da Yamana, Sr. Joseny Queiroz Amorin relatou à equipe que nas aberturas 

de picadas para topografia encontrara na mata uma flauta nasal Nambiquara, a qual consiste 

de duas peças côncavas de cabaça, coladas de forma oposta com cera de abelha, consistindo 

de alguns orifícios (Roquette-Pinto 1919). Ainda é usada por este grupo étnico, muitas vezes 

destinada à venda. 

Considerando o contexto histórico, o conjunto de elementos levantados no Sítio 

Longa Vira e, o exame das áreas entre os murunduns, apontou para a presença de evidências 

arqueológicas incontestes. O re-arranjo (terrapleno) de algumas de suas feições naturais 

permitiu o seu uso como sub-base para a implantação de edificações erguidas com materiais 

orgânicos de pouca durabilidade (madeira, fibras e folhas); ou seja, existiriam no local, 

núcleos habitacionais bem simples, representados por singelas cabanas provisórias de sapê, a 

julgar pela ausência de alicerces de pedra, taipa ou pau-a-pique (sopapo). 

Isto nos leva a acreditar que o sítio Longa Vira seria uma área voltada a atividades 

agrícolas, visto esta zona apresentar solos ricos e próprios para tal, ocupada por pessoas 

responsáveis pela manutenção de roças cuja função seria o abastecimento do Arraial de São 

Francisco Xavier. 

Conforme abordado entre os artefatos líticos históricos deste sítio, os blocos e seixos 

                                                        
104 Também conhecido como Veado-da-cauda-branca ou Cariacu. 

105 Observação feita pelo fotógrafo, documentarista e indigenista Mario M. C. Friedlander (Janeiro de 2005), ao 

julgar que durante as atividades de campo, este reconhecera a presença de trilhas utilizadas em atividades de 

caça, possivelmente associadas a esporádicas expedições pelos grupos indígenas da região. 
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de metarenito silicificado com marcas de polimento recuperados no murunduns M-1 e M-5, 

certamente seriam utilizados para afiar ferramentas agrícolas, os seixos utilizados como 

quebra-côcos e trituradores, respectivamente estes poderiam ser utilizados para rompimento 

de frutos coriáceos e o preparo de alimentos, envolvendo a maceração de temperos ou de 

grãos como o milho, do qual se preparava a farinha de fubá, alimento básico na alimentação 

dos escravos. 

Por outro lado, os artefatos líticos localizados nos lajedos de metarenito, 

possivelmente estão associados ao contexto indígena etno-histórico. Visto que, no local 

ocorriam materiais históricos descartados (cerâmica histórica, chapa de cobre com rebites)
106

, 

alguns itens poderiam ser reciclados pelos indígenas: rodelas de fusos a partir de fragmentos 

cerâmicos, fragmentos de vidro ou porcelana para lascamento, talheres e chapas metálicas 

para pontas de projéteis, entre outros, conforme a criatividade o permitisse. 

As peças líticas são brutas ou lascadas: entre as primeiras destaca-se um seixo rolado 

de quartzito utilizado com funções associadas de bater/percutir e triturar, um bloco de 

metarenito utilizado como abrasador côncavo manual e um pequeno bloco de metapelito 

ferruginoso utilizado como corante; entre as lascadas há um predomínio da técnica bipolar, 

entre estas, dois artefatos informais representados por duas lascas com função de raspagem 

lateral. 

A indústria lítica do Sítio Cabeceiras é expediente, contendo como suportes muitas 

lascas e blocos térmicos, com poucas peças de lascamento uni ou bipolar. Grande parte foi 

modificada por lascamento do tipo espatifamento ou escopro, ou seja, o núcleo sendo 

arremessado contra um bloco resistente, o que não deve ser confundido com a técnica de 

lascamento bipolar. 

 

“Em certos casos, utilizava-se também a técnica do escopro, ou 

então uma técnica chamada de sobre bigorna, consistindo em 

atirar brutalmente a pedra a atalhar em outra pedra dura, um 

rochedo por exemplo ou um grosso bloco colocado no chão” 

(Senet 1959: 105). 

 

                                                        
106 A cerâmica de caráter doméstico e a pequena chapa de cobre com rebites, certamente utilizada para reparos 

de recipientes metálicos danificados, indicam também o uso intenso de um artefato utilitário doméstico, 

aproveitado ao máximo de sua vida útil, apontando a precariedade em que poderiam viver as pessoas neste local 

agrícola.  
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Há também lascas cujos gumes formados por ação térmica foram utilizados ou 

modificados por um retoque periférico. 

Entre as peças lascadas unipolares, ocorrem artefatos informais, representados por 

lascas utilizadas com função de corte ou raspagem. Por outro lado, entre as peças lascadas 

bipolares ocorrem artefatos informais ou formais não padronizados, os primeiros associados a 

uma função de corte ou raspagem (raspadores de reentrância semicircular lateral); quanto ao 

segundo, este é representado por uma plaqueta retocada na forma de um artefato plano 

convexo latu sensu. Entre as peças lascadas por espatifamento há apenas uma lasca com 

reentrância lateral associada à raspagem de peças de seção cilíndrica (ex: paus de arcos). 

Entre as peças lascadas por ação térmica, três lascas aparentam terem sido selecionadas para 

utilização como artefatos informais, seus formatos conchoidais acentuados e gumes 

adequados seriam ideais para funções de entalhe ou raspagem; uma peça exibiu retoques 

denticulados em ambos os lados. 

Quanto ao sítio Estrada Nova, sua baixa densidade (seis peças) indica se tratar de um 

singelo acampamento de caça sobre cascalheiras. As técnicas de lascamento reconhecidas 

foram a unipolar, bipolar e de espatifamento, entre a primeira foi reconhecido uma artefato 

informal sobre lasca utilizada associada a uma função de corte ou raspagem. 

 

11. 5) Os sítios Rupestres da Depressão do Guaporé 

 

Os sítios rupestres Toca da Onça e Pedra do Urubu, localizados na área da Depressão 

do Guaporé, são respectivamente representados por um afloramento arenítico localizado em 

um leito de córrego e em um abrigo sob rocha em forma de túnel situado no topo de um 

afloramento arenítico abrupto. Conforme já explanado, alguns motivos geométricos lembram 

os existentes na região do Alto Sucuriú, Mato Grosso do Sul (Beber 1994: 31-32) ou do 

Abrigo do Sol (Barbosa (2001: 254; Miller 1987; Puttkamer 1979). Esses grafismos rupestres 

também podem ter sido confeccionados por grupos indígenas contemporâneos, neste caso, os 

Wasusu/Nambiquara (SPVS 1997 b: 86). 

A indústria cerâmica desses sítios se caracteriza por vasilhames de acabamento 

simples com tempero de quartzo grosso. No que tange às indústrias líticas, pode se afirmar 

que a coleção lítica do sítio Pedra do Urubu assemelha-se às identificadas nos sítios 

Cabeceiras e Longa Vira (Zanettini Arqueologia 2005 a, f, j), sendo representada por lascas 

toscas e estilhas de arenito silicificado. 
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Quanto ao seu material cerâmico, a pouca quantidade de peças e de elementos 

diagnósticos não permite uma afiliação cronológico-cultural segura, mas o tratamento de 

pasta permite por hora inferir uma possível associação com as Indústrias Cerâmicas da Micro-

Bacia do Córrego Banhado. 

Quanto ao material lítico, baseando-se em poucas peças procedentes do sítio Pedra 

do Urubu, este se caracteriza por lascas preparadas e raras de descorticamento ou térmica, 

associadas a uma cadeia operatória muito expediente de produção e uso de artefatos, 

certamente informais, com raros retoques, cujas arestas e ângulos das lascas produzidas até 

poderiam ter função para gravar os motivos rupestres documentados no abrigo. 

O padrão de assentamento do sítio Pedra do Urubu, em um topo de afloramento 

rochoso, conferindo um caráter de isolamento, permite uma afiliação com alguns aspectos 

rituais da cultura Nambiquara, conforme alguns apontamentos efetuados por Costa (2002: 

88). 

Do mesmo modo que no universo simbólico dos Nambiquara a aldeia é o lugar que 

significa a proteção e segurança, tudo o que está além de seu círculo é o espaço do invisível: a 

mata, povoada de animais perigosos e de seres sobrenaturais. Neste universo, insere-se 

também a Casa da Almas ou a Yahaitulakasu. 

 

“A casa das almas (yahaitulakasu) fica distante da aldeia, numa 

pequena elevação montanhosa e deve ser preservada dos 

transeuntes. A passagem dessa vida para a outra é acompanhada 

somente por pessoas mais velhas, entre elas o xamã, que estão 

aptas a fazer a condução para a nova aldeia: a aldeia das almas. 

Aí o morto encontrará seus antepassados”. (Costa 2002: 88). 

 

Considerando a casa das almas situar-se em uma pequena elevação montanhosa, 

coincidindo com a feição topo-morfológica do sítio Pedra do Urubu (topo de afloramento 

arenítico), a feição do abrigo em forma de túnel (“casa”, “passagem”), e a grande 

possibilidade dos motivos rupestres serem de autoria Nambiquara, é tentador associar este 

sítio a uma função ritual de uma casa das almas, porém, isto seria mais bem fundamentado 

com um trabalho de etnoarqueologia e entrevistas entre membros das reservas Nambiquara 

locais, nos mesmos moldes empregados por Moi et alli. (2009) entre os Halití-Paresi e os 

Enawene Nawe. 
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11. 6) Haveriam Fenômenos de Territorialidade no Alto Guaporé? 

 

De acordo com alguns trabalhos desenvolvidos no início dos anos de 1980 pelo 

geógrafo Robert D. Sack (1981, 1983), uma das facetas mais vastas e negligenciadas do 

comportamento humano, até a época no nível de estudos teóricos, seria a da territorialidade. 

De um modo genérico podemos considerá-la como um mecanismo que procura afetar, 

influenciar ou controlar as ações e interações de pessoas, coisas e relacionamentos, no instante 

em que há uma tentativa em se afirmar e reforçar o controle sobre uma área, podendo esta ser 

efetuada por uma ou mais pessoas, variando do espaço físico de uma sala a um cenário 

geográfico internacional. 

Porém, durante a década de 1970, os estudos de territorialidade de Dyson-Hudson & 

Smith (1978) no campo da etnoarqueologia tiveram um forte cunho da ecologia evolutiva e da 

sociobiologia, envolvendo estudos de defesa de recursos e organização espacial de sociedades 

caçadoras-coletoras a agrícolas- pecuaristas
107

, tendo também por base dados da antropologia 

cultural. O modelo proposto por estes autores afirma que a territorialidade ocorre quando é 

possível haver uma previsão e abundância dos recursos críticos no espaço e no tempo, de 

modo que os custos de uso exclusivo, energia e / ou risco associados com a defesa de uma 

área são compensados pelos benefícios obtidos a partir de um controle de seus recursos. 

Ackerman & Ackerman (1973) ao estudarem grupos esquimós das Baías de 

Kuskokwin e Bristol (sudoeste do Alaska), registraram que a noção de territorialidade entre 

estes, poderia englobar múltiplas dimensões, envolvendo um arranjo espacial a não-espacial 

ou temporal a atemporal, ou seja, seria a extensão física de uma aldeia/comunidades e o uso 

de áreas e de seus recursos por estas exploradas; os registros proto-históricos nesta região a 

manutenção dos limites territoriais de modo não raro teria envolvido violentos conflitos. 

Para um cenário tropical sul americano, contamos com alguns exemplos 

etnográficos, para os quais a noção de territorialidade implica em outras esferas de relações 

simbólicas e sociais, além da proteção, manuseio e aquisição dos recursos de flora e fauna. 

Entre os povos de tradição nômade do noroeste amazônico colombiano, contamos 

com múltipos grupos, cujo sustento se baseia na caça e coleta em áreas de interflúvio. 

Genericamente denominados de Makú, afiliam-se a família lingüística Makú-puinave, a qual 

engloba seis línguas: Nukak, Kakua ou Bara, Hupdu, Yujup, Dow ou Kama, Nadob. (Franky 

                                                        
107 Os Karimojong do nordeste de Uganda, África Oriental. 
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& Mahecha 2000: 183, 187). O manejo de seus territórios não envolve simplesmente a 

exploração e o consumo dos recursos da floresta de acordo com as variáveis ambientais 

envolvidas (esgotamento do solo e da caça), mas, também implica em uma trama de relações 

sociais (conflitos interétnicos ou intra-aldeia, falecimentos, enfermidades, acessos a bens 

industrializados, etc...), a qual orienta as devidas estratégias de seu manuseio sob 

determinados aspectos simbólicos: 

 

“Cada sociedad construye su próprio mundo, de acuerdo com 

sus estratégias de manejo del médio y com su universo 

simbólico. Es decir, establece una serie de relaciones sociales 

com el entorno y com otros grupos humanos que se va 

modificando em el tiempo y el espacio, puesto que algunos 

elementos se van perdiendo y otros nuevos se van 

incorporando”. (Franky & Mahecha 2000: 206). 

 

Entre alguns grupos Tupi-Cavaíba do rio Pimenta Bueno, Rondônia, haveria 

territórios de caça com fronteiras vigiadas e a pratica de alianças entre grupos vizinhos através 

da exogamia, mais como uma estratégia de domínio de território do que uma aplicação de 

regra restrita (Lévi-Strauss 1957). 

Porém, exemplos bem curiosos e complexos de territorialidade são conhecidos entre 

os povos Tukano latu sensu das bacias do Alto Rio Negro e Uaupés. Chernela (1987: 236- 

237, 246-247) ao estudar os índios Wanâna do médio rio Uaupés, observou que os sibs locais 

mantêm uma hierarquia de domínio dos locais de pesca e de habitação, sendo mais vantajosa 

a localização que permitisse melhor acesso e controle dos recursos do rio, sendo esta 

legitimada através da mitologia de origem desses grupos. O acesso a esses locais de pesca, em 

geral bem servidos de grandes armadilhas pesqueiras, só é permitido aos membros do sib ou a 

visitantes autorizados
108

; entre esses grupos há também uma rede de troca (po’oa) de bens e 

alimentos (peixes e frutas), cuja utilização e distribuição são reguladas por direitos e 

obrigações existentes por laços de parentesco e casamento. 

Steve Hugh-Jones (1979; apud Morán 1991: 373; 1996: 226, 231, 249) propõe para a 

                                                        
108 Situações semelhantes de “negociação de acessos” são também registradas entre os diversos grupos nômades 

do noroeste amazônico colombiano (Franky & Mahecha 2000: 196). 
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região do rio Uaupés, Colombiano, que uma série de ciclos sistemáticos de trocas econômicas 

e as visitas constantes entre os assentamentos indígenas, encorajaram o desenvolvimento de 

uma cultura pan-vaupesiana, com grande integração cultural suportada por padrões de 

exogamia lingüística, multilingüismo, trocas de itens comestíveis, e no passado, a criação e 

manutenção de alianças militares. Os Tukano-Makuna, localizados também no rio Uaupés, 

apresentam dados interessantes referentes à complexidade de sua estrutura social, 

caracterizada pela descendência patrilinear, residência virilocal e aliança simétrica, construída 

de casamentos de grupos lingüísticos exógamos, cada qual dividido internamente em séries de 

clãs hierarquizados, gerando agrupamentos relativamente grandes, diferenciados 

internamente, ligados entre si dentro de um sistema regional, baseado na troca de mulheres, 

bens, e serviços rituais. Esses agrupamentos são formados por duas ou mais comunidades 

autônomas, pertencentes a grupos exógamos diferentes, representados por uma grande maloca 

familiar: constroem territórios com fronteiras instáveis, definidas pela densidade dos laços de 

parentesco, pela freqüência de visitas e casamentos entre as comunidades, e pelas áreas de 

influência dos xamãs e outros homens importantes. 

As posições desses territórios são estabelecidas em um determinado rio, ou em uma 

seção particular de um rio, de acordo com sua base mitológica (o mito da criação do mundo, 

onde a grande canoa-anaconda distribuiu os povos Tukano em localidades específicas ao 

longo do rio), onde seus ancestrais obtiveram bens cerimoniais, canções e feitiços, 

concretizando um componente de patrimônio do grupo, o qual serve para validar seus 

privilégios rituais e a reivindicação de algum território. A identidade e o poder ancestral de 

um grupo são garantidos pela prosperidade de determinados itens de riqueza e privilégios, 

entre os primeiros destacam-se os adornos plumários de cabeça, bens cerimoniais e 

instrumentos musicais sagrados; entre os segundos, destacam-se os direitos de produção 

artesanal (cestaria, bancos, canoas) que são trocados em rituais análogos ao das trocas 

cerimoniais de alimentos, e também a propriedade lingüística, musical ou mitológica (língua, 

nomes de pessoas, cânticos, feitiços, estilos musicais) que legitimam os poderes ancestrais 

ativados em rituais (Hugh-Jones 1996: 238, 240-241). 

Hill (1983, apud Moran 1991: 374) e Wright (1981; apud Moran, 1991:374) 

informam que em uma área do rio Negro as fratrias Wakúenai, mantinham controle sobre 

porções claramente definidas no rio, sendo que os direitos territoriais requeriam autorização 

formal de uma fratria para pescar ou caçar no território de outra, e também, a vizinhança entre 
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elas mantinha trocas regulares de bens de subsistência na região, representados por produtos 

de caça-pesca e cultivo. 

Lévi-Strauss vê essas hierarquias como uma feição característica das “Sociedades 

das Casas”, que é relacionada à competição sobre emblemas, títulos e privilégios; assim, a 

conexão entre a casa Tukano e a hierarquia é muito clara em seus clãs, sendo tentadora a 

sugestão que a instituição da casa é associada à emergência de grupos baseados em volta de 

interesses econômicos e políticos, os quais são expressos em sua linguagem de parentesco; e 

que os mitos do noroeste da Amazônia representariam remanescentes de uma organização 

social, política e religiosa de nível mais elevado (Lévi-Strauss 1983 a, 1973, apud Hugh-Jones 

1996: 252). 

Enfim, na área alvo desta presente tese de doutorado, que recursos ofertados pela 

bacia do Alto Guaporé teriam influenciado o cotidiano de suas populações pré-coloniais a 

ponto de se organizarem em territórios específicos, a ponto de lhes ser benéfico um 

investimento de energia por sua disputa, defesa e manutenção? 

Conforme já abordado, a calha do Rio Guaporé seria o principal nicho ecológico alvo 

de disputas e domínio entre as populações pré-coloniais ali um dia existentes, visto que, por 

sua situação geográfica centralizada no cenário sul americano, estrategicamente seria o 

corredor de acesso principal às tierras bajas da Bolívia, à Amazônia Ocidental via ligação 

com o Rio Madeira, às bacias Pantaneira e Alto Paraguaia, bem como às bordas das chapadas 

do Planalto Central, visto os seus principais afluentes (Rios Galera e Sararé) cruzarem a 

Depressão do Guaporé, lindeira à Chapada dos Parecis. 

Se considerarmos fatores nutritivos ou de busca de determinadas matérias-primas, 

Miller (1983) aponta uma relação extraída a partir de um levantamento do RADAM BRASIL 

quanto aos recursos de flora e fauna existentes na área do rio Madeira e do Médio Guaporé: 

cerca de 70 gêneros-espécies da flora aproveitáveis para fins nutritivos, construtivos ou de 

produção artesanal, 32 gêneros-espécies de mamíferos, 25 de aves, 10 de répteis, 27 de 

peixes, além de alguns anfíbios, moluscos, crustáceos, insetos, anelídeos e espongiários. O 

consumo da tabua e/ou arroz silvestre (Oriza subulata) já seria praticado desde os períodos 

das antigas ocupações no Pantanal do Alto Guaporé com a fase Bacabal (3475-3835 AP) 

(Miller 2000: 335). 

A busca por este recurso teria atravessado séculos, pois segundo algumas fontes 

etno-históricas, a disputa por campos de arroz silvestre durante as estações das cheias, seria o 
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pivô de muitas escaramuças entre os povos canoeiros do Pantanal. Famílias Guató se 

concentravam em aterros erguidos nas margens fluviais ou nos campos alagadiços e, através 

de uma cooperação mútua procuravam organizar a defesa destes nichos ecológicos contra a 

invasão de outros grupos canoeiros, entre estes, os temidos Payaguá. Certamente em períodos 

pré-coloniais haveria uma concorrência por lagoas e campos alagadiços, ricos neste tipo de 

recurso, além da caça e da pesca associados (Oliveira 2002: 218). Ao se referir à bandeira 

oitocentista do sertanista Antônio Pires de Campos, Migliacio (2006: 26) descreve o consumo 

do arroz selvagem não apenas entre os grupos Guató, mas também entre os Caracará, 

Guaxarapo e Guaykuru. Utilizado também como um produto de trocas, sua colheita seria 

efetuada ao se sacudir as espigas sobre canoas. 

Acessos a recursos como depósitos de argila para atividades ceramistas não deveriam 

representar grandes obstáculos, visto que cada ocupação ceramista estudada, de acordo com 

seu compartimento geomorfológico, contaria com depósitos de argila em seus respectivos 

territórios, estes associados a deposições quaternárias na rica rede fluvial local. Quanto ao 

antiplástico de cauixí, este parece ter sido usado com mais freqüência pelos grupos ceramistas 

da várzea guaporeana, porém, em algumas situações nada impediria que esse espongiário 

fosse coletado nas drenagens da Depressão do Guaporé. Todavia, o acabamento refinado de 

vasilhames pintados da Cerâmica Capão do Canga, os fizeram um bem muito prestigiado 

entre as populações vizinhas de afiliação cultural diferente. 

O controle de uma paisagem associa-se a uma idéia de aquisição de poder para 

determinados populações humanas, os quais a subjugam através de materializações da suas 

estruturas sociais e espaciais (Oliveira 2002: 216). Portanto, muito mais que jogos de 

negociações e permissões para áreas de caça-pesca/coleta, e de ofertas de tributos entre as 

populações envolvidas, é possível deduzir a grande quantidade de produtos artesanais e 

alimentícios oriundos de áreas distantes e “exóticas”, os quais teriam circulado por trechos 

navegáveis do Guaporé e de seus afluentes, bem como por caminhos adjacentes às suas 

planícies e terraços. Igualmente, também seria almejado o domínio físico deste corredor 

fluvial e do seu sistema hídrico envolvido, dominando conseqüentemente a circulação e o 

fornecimento de quase tudo o que seria estimado pelas populações alto guaporeanas entre 800 

e 1400 AD, incluindo-se aí objetos de caráter simbólico, cuja posse conferiria poder e status a 

quem os possuísse. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

O trabalho de pesquisa da presente tese de doutoramento, uma das frentes do Projeto 

Fronteira Ocidental, conduziu ao levantamento de 52 sítios e 32 ocorrências arqueológicas na 

Microrregião do Alto Guaporé, Estado do Mato Grosso, sendo o município de Vila Bela da 

Santíssima Trindade alvo da maioria das atividades de campo desenvolvidas, obedecendo a 

um raio de levantamento aproximado de 100 km de extensão. 

O patrimônio arqueológico identificado se distribuiu de acordo com os principais 

compartimentos geomorfológicos existentes na área, sendo 30 sítios identificados na Planície 

e Pantanal do Alto/ Médio Guaporé; 3 sítios e 2 ocorrências no Planalto Residual Alto 

Guaporé; 19 sítios e 30 ocorrências na Depressão do Guaporé. As ações consistiram na coleta 

de 15904 artefatos cerâmicos (1226 analisados) e 1984 líticos (179 analisados), ora oriundos 

de uma coleta amostral seletiva, ora de uma ação de resgate arqueológico em um ou mais 

sítios. 17 sítios eram multicomponenciais envolvendo um horizonte de ocupação histórico 

luso-africano. 

Até a conclusão deste trabalho, um dos principais problemas de pesquisa envolvendo 

a bacia do Alto Guaporé era a carência de publicações ou de levantamentos regionais 

arqueológicos concernentes a esta área. Entre as referências mais imediatas há a dissertação 

de Eurico Th. Miller (1983) para o alto-Médio Guaporé; além de múltiplos sítios e fases 

arqueológicas também por este levantado durante a década de 1970, hoje disponíveis no 

cadastro do CNSA-IPHAN. Embora associados à região em estudo, não se dispõe de 

publicações com maiores detalhes envolvendo dados de análises e descrições lito-cerâmicas, 

sendo o sítio Abrigo do Sol abordado em algumas publicações (Puttkamer 1979; Miller 1987, 

2000). Quanto às fases ceramistas há breves descrições ou de datações disponíveis. Grande 

parte deste material encontra-se depositado na reserva técnica do Museu de Taquara, RS, à 

espera de curadoria e análise (Wüst 2001: 277). 

Os trabalhos mais recentes envolveram um levantamento de sítios na porção 

ocidental do Rio Barbado por Miguel Gleiser e Oldemar Blasi (SPVS 1997 b), mas também 

não ofereciam maiores detalhes quanto à descrição dos sítios ou de seus materiais. Por outro 

lado, trabalhos mais completos e detalhados foram desenvolvidos com os projetos de 

arqueologia de resgate das UHEs Guaporé (Wüst 2001; Fogaça & Sampaio 2003). 

Assim, um dos principais resultados alcançados nesta tese foi o caráter inédito de 
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alguns dos achados, cujas análises apontaram para a existência de uma indústria ceramista até 

então inédita para a arqueologia da região: a Cerâmica Capão do Canga. 

Entre outros resultados alcançados, conta-se com abundante descrição de análise lito-

cerâmicas por sítios, procurando estabelecer quando possível suas afiliações cronológico-

culturais, a despeito de haver apenas oito datações por termoluminescência (TL) para os sítios 

ceramistas. Em um sítio empregou-se o Programa Systat na reconstrução de uma planta de 

aldeia (Sítio Subestação Galera). 

A distribuição das indústrias ceramistas conforme os principais compartimentos 

geomorfológicos da região permitiram reconhecer a existência de fenômenos de 

territorialidade entre as antigas populações pré-coloniais da área. A distribuição de elementos 

diagnósticos decorativos ou de formas de vasilhames, principalmente as da Cerâmica Capão 

do Canga, permitiu reconhecer a presença de redes de trocas e de interdependência 

tecnológicas entre as povoações dos compartimentos geomorfológicos. 

Por suas características e situação geográfica, o Alto Guaporé contribuiu como uma 

região estratégica de convergência e ou passagem de múltiplas populações indígenas pré-

coloniais e etno-históricas oriundas de regiões circunvizinhas, entre estas, o Planalto Central 

Brasileiro, a Amazônia Central e Ocidental, a Bacia do Alto Paraguai/Pantanal e as terras 

baixas orientais da Bolívia. Diante deste quadro complexo, até o momento foi possível 

identificar as seguintes ocupações cronológico-culturais: caçadores-coletores do Holoceno 

Médio (9/8-2 mil AP), Tradição Una (500 AC-1200 AD), Indústrias Ceramistas da Micro-

Bacia do Córrego Banhado (500-1400 AD), Cerâmica Capão do Canga (800-1300 AD), 

Tradição Uru (800-1700 AD), Tradição Tupiguarani (1300/1400-1700 AD), e ocupações 

etno-históricas tardias  representadas por ocupações de prováveis grupos Cabixi ou 

Nambiquara (Sécs 19 e 20). 

Os vestígios de caçadores-coletores do Holoceno Médio são representados por raras 

peças de arenito silicificado lascado, as quais consistem de uma lasca retocada lateralmente e 

de dois raspadores plano-convexos, lembrando as indústrias do Brasil Central (Bueno 2007). 

Foram identificados no sítio multicomponencial Carlos Augusto e nas Ocorrências 31 e 32. 

Quanto ao primeiro, embora o horizonte de ocupação pré-ceramista tenha sido evidenciado 

por apenas uma peça plano-convexa, é possível que vestígios em subsuperfície, melhores 

contextualizados, venham ainda a ser identificados, pois considerando o seu padrão de 

inserção em um terraço fluvial, lembra o mesmo identificado para os sítios pré-ceramistas nos 
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terraços do Rio Jamari, RO, associados a caçadores-coletores das fases Itapipoca e Pacatuba 

e, agricultores incipientes da fase Massangana (Miller 1992a: 35-37). As Ocorrências 31 e 32 

se associavam a relevos de morros e sopés de serras banhados por córregos contributários das 

nascentes dos rios Guaporé ou Alegre. 

Posteriormente a região passou a ser povoada por múltiplas ocupações ceramistas, as 

quais se associam a maioria dos vestígios levantados. Os mais antigos vestígios cerâmicos 

aqui discutidos possivelmente estão associados a pequenos assentamentos afiliados à Tradição 

Una, sendo estes representados pelo sítio Ilha do Espinho (localizado em uma planície de baía 

do rio Guaporé) e pela Ocorrência 10 (localizada na Depressão do Guaporé). Seus vestígios 

são representados por raros fragmentos cerâmicos com pasta escurecida e tempero de cariapé 

e duas peças líticas representadas por lascas (uma retocada). Até o momento não dispomos de 

um padrão de planta de aldeia ou de datações absolutas para esta ocupação na área, mas se 

baseando em bibliografia para os sítios afiliados a esta tradição em Goiás e Mato-Grosso, é 

possível que se insira em um intervalo cronológico de 500 AC-1200 AD (Wüst e Barreto 

1999: 5). 

Considerando a proposta de Heckenberger (2002) para uma Diáspora Aruak um 

grande aumento populacional ocasionado por uma Migração Demográfica (Anthony 1990: 

905), bem como beneficiado por maior oferta de recursos de flora e fauna
109

, teria se 

originado a partir do oriente boliviano (província de Mojos/bacias do Beni e do Mamoré) e do 

Médio Guaporé, passando a ocupar a região por um período de 900 anos. A maioria de seus 

sítios foi registrada na Depressão do Guaporé e em alguns assentamentos nas planícies de 

baías ou terraços fluviais do Guaporé, sendo denominada como as Indústrias Cerâmicas da 

Micro-Bacia do Córrego Banhado. Suas datações por TL apontam um intervalo cronológico 

de 500-1400 AD. Contemporânea às possíveis ocupações da Tradição Una certamente 

conviveu por algum tempo com os membros desta, compartilhando os nichos ecológicos ou 

os assimilando dentro de sua expansão demográfica e domínio do espaço geográfico. Sua 

economia seria baseada na agricultura de mandioca e milho, a julgar pela presença de 

assadeiras e cuscuzeiros, além de recursos de caça e pesca. 

Considerando algumas formas de vasilhames e padrões de decoração incisa e 

                                                        
109 Um aumento de temperatura e umidade por volta de 2000 AP, bem como um auge de elevação dessas 

condições entre 900 e 950 AD, teriam fornecido uma maior multiplicidade de recursos de flora e fauna com o 

advento das atuais condições de temperatura (Miller 1983: 254-255; 283-285). 
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ponteada, sua cerâmica apresenta algumas similaridades com as Fases Corumbiara e 

Pimenteira (900-1700 AD) definidas para o alto-Médio Guaporé por Miller (1983: 275), as 

quais poderiam ser comumente englobadas à Fase Paraguá e ao Complexo Arqueológico de 

Los Gomales configurando um complexo cerâmico em comum. Curiosamente entre seus 

materiais líticos e cerâmicos ocorrem artefatos com características de origens 

andinas/subandinas ou das bacias do Beni/Mamoré, respectivamente representadas por 

armações de maças líticas polidas (itaiçás) ou pesos de fusos cerâmicos estrelados. 

A partir de 800 AD uma nova ocupação ceramista, desta vez representada por povos 

canoeiros passará a ter hegemonia nos ambientes de várzea do Guaporé, sendo esta 

representada pela Cerâmica Capão do Canga (800-1300 AD), com maior domínio 

tecnológico de navegação e exploração de recursos em vias fluviais e pantaneiras, esses 

grupos canoeiros se tornaram mais aptos a dominar estes ambientes. Certamente o seu 

processo gradativo de chegada e ocupação gerou disputas e conflitos pelo espaço com os 

assentamentos ribeirinhos das Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado. 

Neste período seriam construídas as valas defensivas (tal como um exemplo existente 

no sítio Fazenda Conquista) munidas de paliçadas, enquanto os canoeiros procurarão se 

aquartelar em terrenos de crostas lateríticas, sazonalmente cercados por áreas alagadiças, 

valendo-se da inacessibilidade dos ambientes pantanosos. Sua conquista pelos assentamentos 

de planícies de baías e terraços fluviais, à moda dos Payaguá etno-históricos alguns séculos 

mais tarde, certamente envolveria ataques constantes e repentinos com apoio de um grande 

número de guerreiros e canoas, gerando pânico às populações ribeirinhas. Essas logo 

abandonariam os assentamentos fluviais guaporeanas e se direcionariam as zonas de 

interflúvios, concentrando-se em múltiplas aldeias nas cabeceiras do Córrego Banhado e 

demais afluentes do Guaporé, passando a ter um maior domínio pelo compartimento 

geomorfológico da Depressão do Guaporé, sobretudo a salvo de ataques de canoeiros, visto a 

rede fluvial neste compartimento não ser favorável à navegação. 

Mais tarde, este período de guerras seria suplantando por tempos de interdependência 

tecnológica, cooperação mútua quanto à obtenção de produtos de ambientes de várzea versus 

interflúvio, e a conseqüente formação de redes de trocas cujas ramificações atingiriam áreas 

além da bacia do Alto Guaporé. Porém cada qual dessas duas ocupações ceramistas procuraria 

controlar os seus domínios geomorfológicos por processos de territorialidade. Certamente os 

canoeiros da Cerâmica Capão do Canga, para frustração dos ceramistas da Depressão do 
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Guaporé, passaram a ter controle pelo recurso estratégico mais cobiçado da região: a calha 

fluvial do Guaporé em si, a porta e corredor principal de acesso para o que era concebido 

como mundo na mente desses povos pré-coloniais, e de tudo o que ele tinha a oferecer, não 

apenas recursos nutritivos, mas bens artesanais estimados e dotados de simbologia de poder 

vindos de “mundos mais distantes e exóticos”, cujo acesso agora dependeria de tributos e 

negociações com os novos senhores do rio. 

Quanto à origem da Cerâmica Capão do Canga ainda restam algumas dúvidas, visto 

ao seu caráter inédito no registro arqueológico regional. Poderia estar associada a uma 

pressão/ migração demográfica e estresses de recursos entre os povos das terras baixas 

bolivianas conforme o modelo abordado por Anthony (1990), nos mesmos moldes que teria 

acometido aos povos ancestrais das Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego 

Banhado? 

A princípio a distribuição de seus sítios na área aponta mais uma proximidade em 

direção aos pantanais da província de Santa Cruz de La Sierra do que a província de Mojos ou 

as bacias do Beni e do Mamoré, na Bolívia. Considerando ainda a possibilidade de uma 

origem migratória dos pantanais sul-mato-grossenses ou da região de Cáceres, haveria 

possibilidade da Cerâmica Capão do Canga ser alguma fase ou ramificação das tradições 

Pantanal ou Descalvados? Oliveira (2002: 199) atribui à Tradição Pantanal o status de uma 

macro-tradição, a qual englobaria vários estilos equivalentes a diferentes etnicidades inclusas 

em uma grande zona geográfica platina. A resposta para determinar sua região de origem 

consistirá em um levantamento de sítios claramente associados a sua indústria cerâmica em 

direções Leste e Sul de Vila Bela, determinando seus paradeiros máximos com apoio de 

datações de TL ou radiocarbônicas. 

Considerando as datas mais antigas (500 e 800 AD), bem como as mais tardias (1300 

e 1400 AD) para essas duas grandes ocupações ceramistas, e também que os fluxos de 

migração poderiam ser constantes ao longo de todos os seus intervalos cronológicos de 

ocupação, haveria possibilidades de estes terem sido causados por expansão de culturas pré-

coloniais dos altiplanos bolivianos em direção às terras baixas? De acordo com Arellano 

López (1992: 310) se considerarmos o Altiplano Centro ou Sul, as datações de 500 ou 800 

AD correspondem possivelmente ao Tiwanaku e o início do Tiwanaku Expansivo, porém 

ainda restam dúvidas a confirmarem para esta região em específico; quanto às datas mais 

tardias de 1300 a 1400, estas seguramente correspondem ao Mallku II e ao Inca Regional. 
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Influências de grupos Quéchua e Aymará sobre os grupos indígenas do leste da 

Bolívia (Chaco) já eram consideradas por Alfred Metráux, ao julgar pelo uso de túnicas e de 

alguns utensílios similares (Migliacio 2006: 49). Tentativas de influência por parte do Império 

Incaico em relação aos Mojo das terras baixas da Bolívia eram efetuadas por intermédio de 

povos do altiplano, entre estes os Mosetene, pelos quais havia um fluxo constante de troca de 

algodão, sal ou mesmo de mulheres enviadas como tributo à autoridade do Inca (Maldi 1989). 

Quanto às demais ocupações ceramistas, contamos com as Tradições Uru e 

Tupiguarani, porém, sua presença ocorre na forma de fragmentos cerâmicos intrusivos entre o 

material lito-cerâmico das Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado e da 

Cerâmica Capão do Canga, não tendo sido identificado até o momento sítios associados a 

essas tradições, o que estimula a idéia quanto à existência de redes de trocas na área estudada. 

Não se dispõe de datações absolutas para esses vestígios cerâmicos, mas a partir de 

referências bibliográficas pertinentes a sítios dessas tradições no Planalto Central, contamos 

para a Tradição Uru com um intervalo cronológico de 800 a 1700 AD (Wüst 2001, Viana 

2006); para a Tradição Tupiguarani sua origem estaria entre 1300 a 1400 AD (Wüst e 

Barreto1999), sendo ofuscada a partir dos primeiros contatos com o colonizador luso-brasílico 

em meados do Séc. XVII. 

Com exceção da Tradição Una, os vestígios associados às demais ocupações 

ceramistas apontam que a micro-região do Alto Guaporé foi palco de uma interessante rede de 

trocas em época pré-colonial. 

A despeito de uma provável belicosidade dos grupos canoeiros da Cerâmica Capão 

do Canga, concentrados no compartimento geomorfológico do Planície de Inundação do Alto/ 

Médio Guaporé, a sua cerâmica monocroma vermelha seria um dos principais itens 

prestigiados pelas populações da Depressão do Guaporé, inclusive fazendo parte de oferendas 

funerárias de seus entes falecidos, talvez dotados de algum status social em suas sociedades. 

Alguns recipientes grandes destinados à armazenagem presentes na tralha doméstica da 

Cerâmica Capão do Canga parecem ter sido enviados à Depressão do Guaporé, sendo 

posteriormente copiados e reproduzidos quanto à sua forma pelas populações das cabeceiras 

do Córrego Banhado no intuito de suprir a demanda entre os habitantes. 

É possível que tenha existido um controle das redes de troca por parte de alguns 

membros detentores de algum status social: caciques, sibs locais ou mesmo uma classe de 

caçadores e guerreiros, os quais seriam os “importadores e negociantes”, responsáveis pela 
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organização das expedições de trocas. Assim, a obtenção de um utensílio ou objeto “exótico” 

dotado de prestígio oriundo dos povos da várzea poderia implicar em uma troca de serviços 

ou de tributos alimentícios, às vezes não vantajosos para a parte do “comprador”, o qual se 

contentaria com um vasilhame reproduzido mais econômico de adquirir, driblando uma 

provável contração de dívida por parte de uma elite local. 

Em contrapartida, por sua proximidade com a borda da Chapada dos Parecis, as 

populações das Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado, obteriam 

produtos do Cerrado e bens artesanais das populações Tupiguarani e Uru, sendo inclusive 

influenciadas por esses últimos no que tange a adoção de tecnologia cerâmica: o uso de 

assadores de beijú e cuscuzeiros, bem como de vasilhames geminados (evidenciado por uma 

conexão de vasilhame). Bens artesanais, idéias e modos de fazer do Brasil Central, por 

intermédio das populações da Depressão do Guaporé, chegaram aos grupos Capão do Canga 

na várzea guaporeana: a partir de um momento alguns de seus vasilhames irão adotar o 

tempero de cariapé, traço típico da cerâmica Uru, bem como o uso das assadeiras de beiju. A 

cerâmica Tupiguarani pode teria alcançado os canoeiros como bens de trocas, mas quem sabe 

influenciado sua cerâmica em alguns aspectos, a julgar pela presença de engobo creme ou de 

raras paredes corrugadas com decoração incisa sobreposta na forma de linhas entrecruzadas; 

alguns exemplos de fragmentos cerâmicos com engobo branco se associavam às ocupações 

das Indústrias Cerâmicas da Micro-Bacia do Córrego Banhado, quando ainda mantinham 

algum domínio na várzea. É importante também lembrar que essas cerâmicas atribuídas à 

Tradição Tupiguarani podem ter alguma correlação com populações indígenas deslocadas da 

região do Itatin, deslocadas por expedições espanholas em direção ao Chaco. 

Outra prova de que essas redes de troca seriam complexas e atingiriam áreas muito 

distantes, é a variedade de formas e matérias primas lítica observadas entre as lâminas de 

machado procedentes de achados fortuitos no compartimento da Planície de Inundação do 

Alto/ Médio Guaporé: suas rochas, possivelmente originárias dos Complexos Xingu e Juruena 

não ocorrem no entorno imediato de Vila Bela, ocupado por extensas áreas de deposição 

sedimentar e de crostas lateríticas quaternárias, a despeito do embasamento cristalino estar 

associado à rochas do Complexo Xingu. Até que se encontre alguma oficina lítica associado a 

um afloramento rochoso deste complexo, tudo indica que essas lâminas possam ser oriundas 

de múltiplos pontos do estado do Mato-Grosso ou Rondônia. 

Curiosas também são as armações de maça (itaiçás) circulares a estreladas, 
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possivelmente pela sua raridade seriam objetos dotados de simbolismo de poder, identificados 

nos sítios da Depressão do Guaporé. Ou essas peças seriam obtidas pelos canoeiros da 

Cerâmica Capão do Canga via os pantanais meridionais de Santa Cruz de La Sierra e as 

bordas do Chaco por trocas com grupos andinos/subandinos, chaquenhos ou mojeños e, 

posteriormente repassadas aos grupos das cabeceiras do Córrego banhado, ou, estes últimos 

por apresentarem uma ligação com as fases Corumbiara e Pimenteira e estas com a cultura de 

Los Moxos, as obtinham dos povos do médio e baixo Guaporé, no período em que ainda 

circulavam livremente por suas margens. Por outro lado, nada impedira que dominassem a 

tecnologia de suas fabricações dentro de uma tradição de aprendizado e transmissão de 

técnicas artesanais há muito tempo ensinadas em algum lugar situado nas fronteiras das 

tierras bajas e o sopé dos altiplanos na Bolívia. Essas peças são conhecidas desde o 

Formativo colombiano, conforme pode se atestar com o sítio Aguazuque (5025±40 a 3850 

±50 AP), sendo então classificadas como pesas com perforación bicônica (Correal Urrego 

2000: 68). Neste circuito também se incluem os pesos de fusos modelados de forma estrelada, 

encontrados entre os sítios da Depressão do Guaporé, cujas formas são bastante semelhantes 

com exemplos descritos para a fase Pimenteira ou nos aterros dos Rios Beni e Mamoré. 

Ainda dentro do Modelo de Migração de Anthony (1990: 904) o mecanismo da 

migração de retorno, poderia ser um dos fatores dessas peças circularem por distâncias 

inesperadas, outro exemplo também curioso é a presença de um artefato polido em uma 

plaqueta de hematita com formato de uma serra recolhido no sítio Campina, cujo estilo é 

bastante semelhante às serras líticas da cultura Tapajônica (Palmatary 1960: 229). Este 

circuito de circulação de peças “exóticas” é mencionado inclusive em fontes etno-históricas, 

como por exemplo, entre os Chané-Arawak, descritos como “troquistas viajantes”, os quais 

seriam apontados como distribuidores de metais incaicos (Migliacio 2006: 66). 

Considerando as cronologias disponíveis em bibliografia pertinentes às ocupações 

Uru e Tupiguarani no Brasil Central, tudo indica que estas seriam as últimas ocupações 

ceramistas a ocuparem a exercerem alguma influência na micro-região do Alto Guaporé. 

Porém, os trabalhos de Wüst (2001) para as UHEs Guaporé identificaram além de vestígios de 

ocupações Uru datadas de 800 AD, a presença de uma fase ceramista tardia denominada 

Guapé (1330 a 1660 AD), a qual exibe uma rica decoração incisa à borda, em alguns 

exemplos representando batráquios estilizados. 

Isto indica que, apesar dos impactos causados pelas primeiras entradas do elemento 
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luso-brasílico no afã de aprisionar escravos índios (negros da terra) para as lavouras de São 

Paulo, bem como pedras e metais preciosos, gerando a fundação de múltiplos arraiais de 

mineração nas Serras da Borda e de São Vicente, a riqueza e variabilidade cultural seria ainda 

marcante nas primeiras décadas da colonização, apontando que outros estilos regionais 

cerâmicos ainda poderão vir a ser identificados complementando o quadro de continuidade 

cronológico-cultural para a arqueologia da micro-região do Guaporé. 

O advento do ciclo de mineração veio a dispersar os grupos etno-históricos 

predominantes na área, neste caso os Paresi, Cabixi e Nambiquara. Os primeiros se 

concentrariam em porções da chapada a qual hoje herda o nome de seu etnônimo, quanto aos 

segundos, estes se mostraram adversários ferrenhos à instalação de vilas e arraiais, gerando 

grande dificuldade ao colono português, o qual muitas vezes se valeu do negro escravo em 

táticas de guerrilha para expulsar os indígenas das serras e garantir o sucesso das minerações e 

a manutenção das fronteiras contra os espanhóis. Com o declínio da mineração e a partida das 

autoridades coloniais, escravos e seus descendentes passaram a se tornar pequenos produtores 

e fazendeiros, mas ainda sob a pressão do processo de tentativa de reocupação das serras 

pelos Nambiquara, o que em muitas ocasiões geraram conflitos armados, os quais perduraram 

até o início do Séc. XX, lembrança ainda presente na memória de alguns cidadãos 

vilabelenses mais idosos. Alguns sítios (2 líticos e 1 multicomponencial) levantados no 

Planalto Residual Alto Guaporé apontam para este capítulo da história indígena local, bem 

como alguns sítios rupestres identificados da Depressão do Guaporé, talvez associados aos 

Nambiquara-Wasusu. 

Noto que o fechamento do painel arqueológico da Micro-região do Alto Guaporé 

ainda será uma tarefa para gerações de pesquisadores, visto que o conteúdo apresentado nesta 

tese não teve por objetivo esgotar este tema, mas antes avaliar que processos de ocupação 

humana ocorreram de acordo com os compartimentos geomorfológicos da região, e no 

“desenrolar do novelo” foi possível também reconhecer uma indústria ceramista inédita, bem 

como a existência de fenômenos de territorialidade e de interessantes redes de trocas dentro 

de uma área chave para o entendimento de processos de interação entre os diversos grupos 

pré-coloniais e etno-históricos do Norte e Centro-Oeste brasileiro, bem como do território 

tropical boliviano. 

Entre algumas propostas de pesquisa, vejo que é de grande importância determinar a 

expansão máxima da presença de sítios afiliados à Cerâmica Capão do Canga, procurando 
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apoio do maior número possível de datações: as áreas a serem checadas seriam os pantanais 

situados a Ocidente do Rio Barbado, a Baía Grande ou do Palmarito,  os pântanos limítrofes 

ao Brasil da província de Santa Cruz de La Sierra, bem como os alagadiços situados em 

direção à região do Pantanal de Cáceres, no intuito de avaliar alguma correlação ou contato 

com a Tradição Descalvados. 

Os sítios de grafismos rupestres poderiam ser um interessante exercício de 

etnoarqueologia, observando e registrando a interpretação por parte dos Nambiquara-Wasusu 

dos motivos rupestres, avaliando sua real afiliação cultural ou não em relação aos abrigos e 

demais afloramentos rochosos com grafismos, nunca esquecendo que estes podem vir a 

revelar em subsuperfície vestígios de ocupação cerâmica mais recuada, e com sorte a presença 

de grupos pré-ceramistas ou paleoíndios. 

Os vestígios líticos associados a ocupações de caçadores-coletores do Holoceno 

Médio deveriam ser submetidos a futura prospecção e estudo, o que complementaria o quadro 

das primeiras ocupações humanas na bacia alto guaporeana. 

Os sítios ceramistas localizados nas cabeceiras do Córrego Banhado apresentam um 

interessante grau de adensamento, o que pode vir a se testar a possibilidade de contarmos com 

a presença de cacicados na área da Depressão do Guaporé, nos moldes propostos por Flannery 

e Marcus (2000): 

 

“Among the most interesting societies in the ethnographic and 

archaeological records are chiefdoms-societies based on 

hereditary differences in rank, in which the chief’s authority 

extends to satellite communities.” (Flannery e Marcus, 2000: 2). 

 

Para o sítio Subestação Galera a análise com o Programa Systat revelou as principais 

áreas de concentração de material arqueológico, possivelmente associadas aos pisos de 

cabanas ou áreas de lixeiras imediatas a essas. Uma futura escavação em cada uma dessas 

áreas enriqueceria os dados de análise intra-sítio. Ainda para este sítio o volume de acervo 

resgatado envolvendo amostras de sedimento, palinologia, paleobotânica, arqueofauna e 

restos esqueletais humanos não pôde ser analisado, porém, ainda municia interessante tema 

adicional de pesquisa. 

Quanto ao número de sítios e fases arqueológicas levantados pelo arqueólogo Eurico 
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Theofilo Miller durante os anos de 1970 na área estudada na presente tese, é necessário um 

trabalho de atualização de georreferenciamento desses sítios, cruzando os dados disponíveis e 

registrados à época em cartas topográficas e anotações. Posteriormente, esses sítios devem ser 

visitados para fins de captação de coordenadas UTM, avaliando seu grau de preservação.  

Outra tarefa seria uma ação emergencial de curadoria e análise diagnóstica do acervo 

depositado no Museu Arqueológico de Taquara, RS, no intuito de reconhecer os principais 

elementos presentes nas indústrias lito-cerâmicas de cada fase definida, porém não 

profundamente divulgada ou publicada, balizando assim as futuras pesquisas a serem 

desenvolvidas na região, nos moldes do trabalho efetuados por Wüst (2001: 282) ao descrever 

a coleção 5223 do sítio MT-GU-02 associado à fase Aguapé, pertencente ao acervo deste 

museu. 

Enfim, diante do quadro apresentado e reconstruído a partir de um levantamento de 

100 km de extensão na Micro-região do Guaporé, tive a prova ao testemunhar de que as 

últimas fronteiras arqueológicas 
110

 nas dimensões continentais do Brasil demorarão um 

pouco mais para serem atingidas, e que os trabalhos de arqueologia de caráter exploratório, 

principalmente na Bacia Amazônica latu sensu, ainda terá muito a contribuir no papel de 

reconstrução dos cenários da nossa pré-história. Vamos em frente... 

                                                        
110 Ver Zimpel Neto (2009: 186). 
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