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RESUMO 

 

Análise tecnológica cerâmica no Setor Sul no sítio Santa Paula – Porto Velho/RO. 

 

Este trabalho aborda a análise da tecnologia cerâmica e o contexto arqueológico evidenciado 

na unidade E382670 N9021310, escavada na porção sul do sítio Santa Paula. O sítio localiza-

se na margem esquerda do rio Madeira, na antiga cachoeira do Teotônio, a aproximadamente 

20 km a montante da cidade de Porto Velho. Na unidade E382670 N9021310, foram 

identificadas quatro camadas arqueológicas, entre a superfície e o nível 160-170 cm, com 

cerâmica até 130 cm, lítico até 150 cm e carvão até 160 cm de profundidade. Para caracterizar 

a tecnologia cerâmica desta unidade, foram analisadas as escolhas da pasta, técnicas de 

confecção, morfologias, acabamento de superfície, e possíveis usos das vasilhas. A 

interpretação dos dados da análise de 723 fragmentos diagnósticos, e do contexto arqueológico, 

permitiu identificar cerâmicas características dos três conjuntos anteriormente definidos no 

sítio: Pocó-Açutuba, Barrancóide e da Tradição Polícroma da Amazônia (TPA). Nos níveis 

superiores (0-10 cm a 60-70 cm) sobressaem cerâmicas Barrancóide e TPA. Nessa área, pela 

primeira vez, foi identificada uma camada bem definida com cerâmica Pocó-Açutuba, entre os 

níveis 70-80 cm e 90-100 cm, confirmando a hipótese de que seus produtores realizaram 

intensas atividades nesta área do sítio. Além desses conjuntos, foi identificado entre os níveis 

90-100 a 120-130 cm, uma cerâmica com características tecnológicas distintas, e possivelmente 

mais antiga, predominante entre os níveis 110-120 cm e 120-130 cm. 

 

Palavras-chave: Variabilidade cerâmica, Santa Paula, Alto rio Madeira. 
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ABSTRACT 

 

Ceramic technology analysis in the South Sector at Santa Paula site - Porto Velho / RO. 

 

This work dels with the analysis of ceramic technology and the archeological context evidenced 

in unit E382670 N9021310, excavated in the Southern portion of the Santa Paula site. The site 

is located on the left bank of the Madeira River, in the old waterfall of Teotônio, approximately 

20 km upstream of the city Porto Velho. In the unit E382670 N9021310, four archaelogical 

layers were identified, between suface and level 160-170 cm, with ceramic up to 130 cm, lithic 

up to 150 cm, and coal up to 160 cm deep. In order to characterize the ceramic technology of 

this unit, the paste choices, cooking techiques, morphologies, surface finishing, and possible 

uses of the vessels were analyzed. The interpretation of data from the analysis of 723 diagnostic 

fragments and the archaeological context allowed us to identify ceramics characteristic of the 

thee sets previously defined in the site: Pocó-Açutuba, Barrancóide and the Amazon 

Poluchrome Tradition (TPA). At the upper levels (0-10 cm to 60-70 cm) stand out Barrancóide 

and TPA ceramics. In this area, for the time, a wel-defined layer with Pocó-Açutuba ceramics 

was identified. Between levels 70-80 cm and 90-100 cm, confirming the hypothesis that ist 

producers carried out intense activies in this area of the site. In addition to sets, 90-100 cm to 

120-130 cm was identified, a ceramic with distinct technological characteristics, and possibly 

older, predominant between levels 110-120 cm and 120-130cm. 

 

Keywords: Pottery variability, Santa Paula, Alto Rio Madeira. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas arqueológicas vêm sendo realizadas no estado de Rondônia desde os anos 

de 1970 e 1980, a partir da chegada do arqueólogo Eurico T. Miller na região. Seus trabalhos 

foram realizados no âmbito do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia 

Amazônica (PRONAPABA), os quais contribuíram na identificação de vários sítios 

arqueológicos. 

A partir de 2008 o projeto “Arqueologia preventiva nas áreas de intervenção da UHE 

Santo Antônio”, desenvolvido pela empresa Scientia Consultoria Cientifica, na área onde foi 

construída a Usina de Santo Antônio, também contribuiu para a identificação de vários sítios 

arqueológicos ao longo do rio madeira, alguns deles anteriormente conhecidos, como por 

exemplo o sítio Santa Paula, foco de estudo deste trabalho, e o sítio Teotônio, ambos 

localizados na margens esquerda e direita da antiga cachoeira do Teotônio, respectivamente. 

As análises do material cerâmico realizadas nesta pesquisa tiveram início em 2016, 

no âmbito do projeto de iniciação cientifica PIBIC/UNIR, com o título “Estudo tecnológico 

da cerâmica da unidade de escavação E382670 N9021310 no sítio Santa Paula, Porto 

Velho/RO” (2017). A análise dos atributos da pasta, técnicas de confecção, morfologias, 

acabamentos, queima e usos das vasilhas buscou caracterizar a tecnologia cerâmica, 

identificada na porção sul do sítio, contribuindo para compreensão da distribuição espacial 

das ocupações ceramistas intra-sítio. 

Estudos anteriores definiram a existência de três conjuntos tecnológicos no sítio 

Santa Paula: 1) cerâmica semelhante à tradição Pocó-Açutuba nos níveis mais profundos; 2) 

cerâmica Barrancóide nos níveis superiores, e 3) cerâmica da Tradição Policroma da 

Amazônia (Subtradição Jatuarana) nos níveis superficiais (ZUSE 2014, 2016; DURAN DA 

SILVA 2016). No entanto, ao ampliar as análises do material, na porção sul do sítio, 

verificou-se que ocorre predomínio de cerâmicas semelhantes à Saladóide, Pocó e Açutuba. 

Tais traços têm sido incluídos dentro da definida Tradição Pocó-Açutuba (NEVES et al 

2014), apesar de também estarem presentes aquelas associadas a outras tecnologias, como 

veremos no decorrer do trabalho. 

A monografia apresentada aqui está dividida em três capítulos: 

O capítulo 1 consiste na revisão bibliográfica sobre as tecnologias cerâmicas na 

Amazônia, com maior enfoque nas pesquisas sobre as cerâmicas associadas à esta tecnologia 

cerâmica definida como Pocó-Açutuba que apresenta grande dispersão na Amazônia. 
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O capítulo 2 apresenta a caracterização e localização da área de estudo, descrevendo 

vegetação, delimitação do sítio, distribuição espacial dos vestígios arqueológicos e 

escavações, no âmbito das pesquisas de campo realizadas pela empresa Scientia Consultoria 

e pela Universidade Federal de Rondônia. 

No capítulo 3 são apresentados os métodos e técnicas de análise do material cerâmico 

e os resultados obtidos. 

Na conclusão, são discutidos os dados obtidos na análise cerâmica e o contexto 

arqueológico da unidade E382670 N9021310, dialogando com os resultados das pesquisas 

anteriores na região. 
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CAPÍTULO 1: TECNOLOGIA CERÂMICA NA AMAZÔNIA E NO RIO 

MADEIRA 

 

As pesquisas arqueológicas desenvolvidas na Amazônia têm como objetivo entender a 

ocupação humana nesta região a partir dos seus vestígios. Na região de Rondônia ocorre grande 

diversidade cultural, linguística e variabilidade tecnológica nos artefatos de cerâmica, sendo esta 

última, foco de vários estudos. As pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de 

caracterizar e compreender esses conjuntos cerâmicos presentes ao longo do Rio Madeira. Tais 

investigações são importantes, pois contribuem para documentar as diferentes histórias indígenas 

que tem início antes e depois da colonização europeia. 

 

1.1. Contextos cerâmicos na Amazônia 

 

Na Amazônia, Betty Meggers e Clifford Evans (1961) realizaram pesquisas em várias 

áreas, classificando os tipos cerâmicos por meio de seriação, para delimitar a ocupação humana 

no tempo e no espaço. Para esses autores, a região não possuía recursos econômicos suficientes 

para suportar grupos sedentários, devido à falta de recursos, por isso acreditavam que não havia 

desenvolvimento cultural na região. Em discordância da hipótese proposta por Meggers e 

Evans, Donald Lathrap (1970) acreditava que a Amazônia Central, teria sim características 

físicas e subsídios para suportar grupos densos e permanentes por longos períodos de tempo, 

nas regiões de várzea, apresentava ecossistemas ricos em termos agrícola e de recursos 

proteicos. 

No que diz respeito aos materiais arqueológicos identificados na Amazônia, foram 

observados vários eventos de ocupações. Meggers e Evans (1961), visando vincular esses dados 

com seus pontos de origens e possíveis direções, classificaram de forma hipotética quatro 

horizontes estilísticos, sendo eles o Hachurado-Zonado mais antigo, seguido pela Borda Incisa, 

Policrômico e Inciso e Ponteado (Figura 1). O baixo Amazonas seria a única região onde se 

encontrariam estratigraficamente os quatro horizontes (LIMA, 2008). 

As pesquisas arqueológicas sobre os contextos e tecnologias cerâmicas na Amazônia são 

atualmente bastante extensos, por isso essa revisão bibliográfica aborda principalmente a 

caracterização dos conjuntos cerâmicos Pocó e Açutuba ou mais antigas. Esse viés foi escolhido 

após a identificação dessa cerâmica em uma camada da unidade E382670 N9021310, 

principalmente entre nos níveis 70-80 e 80-90 cm (SANTOS COSTA, 2018). Ao comprar esse 

material com contextos identificados na Amazônia, este trabalho contribui para a caracterização 

dessa tecnologia cerâmica no sítio Santa Paula e no alto rio Madeira. 
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Figura 1: Quadro cronológico dos Horizontes Estilístico proposto por Meggers e Evans (1961). Fonte: Lima, 

2008. (Modificado). 

 

1.2. Contextos cerâmicos no baixo Amazonas 

 

O contexto arqueológico antigo denominado Pocó, foi identificado a partir de pesquisas 

realizadas por Peter Hilbert na região do Baixo Amazonas, no baixo curso dos rios Trombetas 

e Nhamundá, no Estado do Pará. Hilbert, na década de 1950, iniciou suas pesquisas, e mais 

tarde, em 1975, junto a K. Hilbert realizou escavações nos sítios Pocó e Boa Vista, nos quais 

foram coletados materiais relacionados à fase Pocó. Posteriormente, os sítios mencionados 

foram objeto de pesquisa de Lima (2008) e Guapindaia (2008). Soma-se a essas pesquisas 

aquelas efetuadas por Gomes (2002, 2011), no sítio Aldeia, e Panachuk (2016) nos sítios Terra 

Preta 1, Terra Preta 2 e Parintins 8. 

O sítio Pocó está localizado na margem direita da boca do igarapé do Pocó, afluente da 

margem esquerda do rio Nhamundá e apresenta depósitos de até 1,20 m de espessura. Possui 

terra preta com ocupação de 400 x 150 metros de extensão. Neste sítio foram obtidas datações 

que situam o conjunto Pocó com datas 65 a.C e 205 a.C, e 205 d.C. Já as datas no sítio Boa 

Vista são ainda mais antigas, e acusaram 1330 a.C e 1000 a.C. Estas últimas, no entanto foram 

rejeitadas pelo pesquisador, pois não correspondem a datações aceitas para o sítio-tipo 

(HILBERT & HILBERT, 1980). 
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A cerâmica Pocó é caracterizada pelo uso do cauixi e caraipé como antiplástico. Entre 

as formas das vasilhas estão tigelas rasas e fundas, tigelas semiesféricas com bordas diretas ou 

fortemente extrovertidas, vasos com gargalos constritos e paredes arredondadas ou carenadas e 

assadores (Figura 2). Em relação à decoração, ocorrem o engobo vermelho, engobo branco e 

vermelho sobre branco, sendo este geralmente aplicado na parede superior das tigelas ou dos 

vasos carenados. Já o engobo branco cobre frequentemente todo o vaso. Entre os tratamentos 

plásticos, aparecem as incisões em motivos em linhas e curvas verticais à semelhança de 

parênteses; estas últimas podem ser simples ou múltiplas e, ocasionalmente, combinadas com 

linhas diagonais e em ziguezague. Motivos adicionais mais raros compreendem linhas 

escalonadas, unidades retangulares e espirais, as últimas podendo estar ás vezes combinadas 

com bordas lobuladas. A decoração na parte externa é relativamente espaçada e bem executada. 

Outro tratamento plástico presente é o inciso-escovado, com incisões seguidas pelo 

escovado horizontal, as quais repetem os motivos da cerâmica incisa, ainda que mais largas e 

linhas curvas. A decoração escovada é sempre horizontal, e consiste em uma série de incisões 

próximas, mas irregularmente espaçadas. O acanalado ocorre principalmente nas paredes 

externas de tigelas fundas. Os motivos são linhas paralela as bordas, com sequência de linhas 

diagonais alternando-se com linhas verticais, curvas e espirais. O modelado-inciso inclui botões 

arredondados ou ovais, isolados ou combinados; expansões de parte das carenas e adornos 

biomorfos de 1 a 5 cm de diâmetro. Estes variam de representações naturalísticas a altamente 

abstratas. Neste conjunto são mais recorrentes o engobo vermelho; engobo branco, vermelho 

sobre branco e o Inciso. Já o escovado e o inciso escovado ocorrem constantemente, mas com 

menor densidade (HILBERT & HILBERT, 1980). 

Guapindaia (2008) também identificou material lítico e cerâmico característico das 

ocupações Konduri e Pocó, como proposto por Hilbert (1990). Nestas ocupações, ocorrem 

semelhanças na estratigrafia, porém a cerâmica apresenta diferenças em relação as suas 

características e datações. No sítio Boa Vista, a autora observou a mudança entre as ocupações 

Pocó e Konduri. Neste sítio a terra preta está presente deste a superfície até cerca de 60 cm de 

profundidade, e a partir deste nível o solo começa a ficar mosqueado, porém em algumas áreas 

a terra preta permanece, formando bolsões que apresentam a cerâmica Pocó. Entre as duas 

manchas de terra preta presentes no sítio, a mancha denominada Água Fria é a que mais 

apresentou elementos diagnósticos da fase Pocó. O nível 60cm de uma das escavações 

apresentou datas antigas que vão de 360 a.C a 380 d.C, associadas ao estilo Pocó. 
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Figura 2: Sítio Pocó. Reconstituição morfológica a partir de fragmentos Pocó da sondagem 1-92 Fonte: Lima, 

2008 (Modificado). 

 

Gomes (2011) realizou pesquisas no sítio Aldeia, localizado na cidade de Santarém-PA. 

Escavações foram realizadas entre os anos de 2008 a 2010, resultando na abertura de 8 unidade. 

Entre elas, apenas quatro unidades apresentaram cerâmica associada a ocupação Pocó (Figura 

3). 

 

Figura 3: Conjunto de fragmentos cerâmicos associados à tradição Pocó do Baixo Amazonas. Fonte: GOMES, 

2001, p, 288. 

Na unidade 3, ocorreu um conjunto de cerâmica de estilo Pocó, presente entre os níveis 70-

80 cm, estando esse material bem preservado e em baixa densidade. A cerâmica é caracterizada 
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pela adição do cauixi como antiplástico na pasta, além de fragmentos com argila laranja e textura 

bem friável. Em relação as pinturas foram identificas nas cores preta e vinho, e a decoração plástica 

é composta por motivos incisos alternados por áreas excisas (acanaladas), cobrindo o corpo da 

vasilha desde a borda; incisões e ponteados alternados, sobre o lábio plano; também ocorrem flanges 

labiais, sendo algumas delas zoomorfas e escovadas; outros motivos como incisos curvilíneas, 

dispostas em bandas, também foram identificadas. A datação obtida para o conjunto presente nesta 

unidade é de 2370 AP. Segundo a autora, as características descritas anteriormente são compatíveis 

com a indústria Pocó. A unidade 4 apresentou um fragmento com pintura policrômica, coletado 

entre os níveis 120-130 cm. A pintura apresenta coloração vinho e amarelo sobre branco, traço 

diagnóstico das indústrias Pocó. Na unidade 5 também ocorre boa preservação dos fragmentos, em 

baixa densidade, tornando possível isolar os fragmentos entre os níveis 50 cm a 80 cm. Na cerâmica 

coletada nesta unidade destacam-se o escovado, a pintura preta, vermelha e vinho, e entre os 

tratamentos plásticos estão o ponteado, incisões verticais em bandas, e também ocorrem flanges 

labiais com apêndice zoomorfo (pássaro). Duas datações foram obtidas nesta unidade, a primeira 

para ocupação Pocó com data de 1800 AP entre os níveis 50-60 cm e a segunda data de 3020 AP 

entre os níveis 70-80 cm. Esta última constitui uma data muita antiga, tendo em vista a cronologia 

existente para ocupação Pocó na bacia Amazônica (GOMES, 2011). 

Na unidade 7 também foi identificada ocupação Pocó, entre os níveis 70-80 cm, com baixa 

densidade de artefatos e decorações semelhantes como as descritas nas unidades anteriores, com 

predomínio do escovado, espatulado e ponteado. 

O conjunto dos dados obtidos permite concluir que o amplo espaço do sítio Aldeia foi 

ocupado por grupos portadores da cerâmica Pocó entre 1800 AP e 3020 AP antes da presença 

dos Tapajó. (GOMES, 2011). 

Panachuk (2016) realizou pesquisas em sítios onde ocorrem cerâmica associada a fase 

Pocó, sendo eles os sítios Terra Preta 1, Terra Preta 2 e Parintins 8, todos localizados na calha 

do rio Amazonas. Os dois primeiros encontram-se no município de Juruti, estado do Pará. 

Ambos estão separados entre si 500 m e apresentam terra preta e material arqueológico. No 

sítio Terra Preta 1, o pacote arqueológico possui 160 cm de profundidade, na porção norte, e 

no sítio Terra Preta 2, até 60 cm na porção Sul. Nestes sítios foram identificadas cerâmicas com 

características Pocó, presentes nos níveis mais profundos, e Konduri nos níveis superficiais, o 

que denota um caráter multicomponencial. O sítio Parintins 8 localiza-se na margem do Lago 

do Aduacá, também apresenta terra preta e feições, com profundidade de 2 metros, os níveis 60 

cm e 90 cm até 160 cm são os mais ocorrem concentração de material cerâmico. 
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1.3. Contextos cerâmicos na Amazônia Central 

 

Na Amazônia Central, pesquisas arqueológicas vêm sendo realizadas desde a metade do 

século XX. Hilbert (1968) e Mário Simões são alguns dos pesquisadores que contribuíram com 

essas pesquisas e registraram vários sítios arqueológicos nesta região, entre as décadas de 1970 

e 1980. Nos sítios da Amazônia central foram identificadas cerâmicas com características 

semelhantes a cerâmica Pocó do baixo Amazonas, Nhamundá e Trombetas. 

Lima et al (2006) definiram a fase cerâmica Açutuba a partir de estudos realizados nos 

sítios Açutuba, Hatahara e Lago Grande (LIMA 2008; GUAPINDAIA, 2008; GUAPINDAIA 

e LOPES, 2012). 

O conjunto Açutuba é caracterizada pelo uso do cauixi e caraipé como antiplástico, as 

técnicas de manufatura utilizada para elaboração dos vasos são o modelado e o roletado. Os 

elementos formais mais característicos dessa indústria são as flanges labiais, apliques, 

apêndices modelados e estatuetas modeladas. As flanges podem ser consideradas como traço 

diagnóstico desta fase. De modo geral, predominam vasilhas com estrutura aberta e uma 

diversidade de formas, desde vasos muito fechados até pratos abertos. Também ocorrem flanges 

mesiais, as quais são formadas pela adição de um ou mais roletes à meia altura da parede externa 

dos vasos, dando-lhes uma forma bastante singular (Figura 4). A parte superior das flanges 

labiais é sempre mais espessa do que o corpo da vasilha, sendo preferencialmente utilizada 

como suporte para aplicação de diferentes técnicas e motivos decorativos. Dentre as decorações 

mais utilizadas estão as incisões e modelagens que em muitas vezes estão associadas a 

apêndices zoomorfos (LIMA, 2008). 

Em relação aos tratamentos plásticos da cerâmica Açutuba, ocorrem excisões e o 

acanalado, aplicados na face externa dos vasos, na região imediatamente abaixo da flange labial 

ou no pescoço. Podem ser recobertos por pintura ou engobo vermelho, também apresentam 

incisões, e verificou-se maior ênfase na modelagem, acanalado e excisão, enquanto as incisões 

priorizam motivos curvilíneos e espiralados. O ponteado é raríssimo na fase Açutuba. 

Nesta fase verificou-se o uso da modelagem como recurso decorativo. São eles 

apêndices aplicados na borda ou no lábio dos vasos, representando figuras antropomorfas e 

zoomorfas (especialmente répteis e aves) e abstratos. Estão sempre associados a outras técnicas 

decorativas, como incisões e todos os tipos de pintura. Em pratos ou vasilhas muito abertas os 

apêndices são uma extensão modelada e flanges labiais. Ocorrem também em grandes tigelas, 

prevalente adquirindo função utilitária como alça (LIMA, 2008). 
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Na decoração pintada, o engobo vermelho está associado a excisão, formando motivos em 

baixo relevo, e o engobo branco também é uma característica desta fase. A policromia consiste 

na aplicação de pintura em diferentes tonalidades de vermelho ou preto sobre uma camada de 

engobo branco. Segundo os autores pode-se observar, durante as análises, que o engobo é 

aplicado no pote parcialmente seco e posteriormente é feita a aplicação de finas pinturas de cor 

preta ou diferentes tonalidades de vermelho. Essas cores compõem motivos geométricos, 

retilíneos/ou curvilíneos. Posteriormente ocorre a queima dos vasos, realizada sobre alta 

temperatura, em ambiente fechado. Estas características são semelhantes às das cerâmicas Pocó 

do Baixo Amazonas. Para esta fase foram obtidas datas de 1.590±40 AP, 1.610±90 AP, 

2.280±100 AP e 1.800±80 AP no sítio Açutuba; 2.310±120 AP sítio Hatahara; 1940±60 AP 

sítio Lago grande (LIMA et al, 2006). 

 

 

Figura 4: Variabilidade formal da cerâmica Açutuba da Amazônia Central. Fonte: Lima, 2016, p. 313. 

 
O sítio Açutuba está localizado a 3 km da margem direita do rio Negro, ocupando o topo 

e a vertente de um terraço não muito elevado (LIMA, 2008). Sua extensão é de 3000 m x 400 

m, com pacote arqueológico de 250 cm de espessura. Neste sítio foram identificadas ao menos 

quatro ocupações indígenas distintas. As evidências da ocupação mais antiga apresentam 

contextos associados à fase Açutuba, datados em torno de 300 a.C até o século IV d.C (LIMA 

et al, 2006), seguida pelas fases Manacapuru, Paredão e Guarita, relacionadas, respectivamente, 

às cerâmicas Barrancóide e da Tradição Polícroma da Amazônia. Neste sítio foi identificado 

cerâmica associada a dois contextos, sendo o primeiro com presença de terra preta na qual 
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apresentava cerâmica da fase Manacapuru, Paredão e Guarita. Já o segundo contexto, com 

ausência de terra preta e presença de cerâmica das fases Manacapuru e Açutuba. Para entender 

melhor esses contextos, três unidades foram escavadas, sendo que duas demostraram o 

surgimento de uma estrutura, na qual ocorre denso agrupamento de cerâmica, conjunto lítico e 

lateritas. A princípio, esta estrutura foi confundida com uma lixeira, porém a cerâmica presente 

na estrutura apresentava decoração e fragmentos que não remontavam. A região central da 

estrutura apresentou uma feição de 30 cm de diâmetro, composta por sedimento acinzentado e 

pouco compacto, circundado por um anel com 2 cm de espessura de raízes em decomposição. 

A associação entre a estrutura e a feição é corroborada pela disposição de material arqueológico 

e pela estratigrafia, ocorrendo mesma profundidade entre 40 e 70 cm (LIMA, 2008). Esta feição 

pode-se tratar de um buraco de esteio, que após sua decomposição, concentrou material 

orgânico e raízes, provavelmente de palmeira. Para entender melhor o contexto sem terra preta, 

uma malha de tradagens foi sugerida, sendo identificada a continuidade da ocupação da fase 

Açutuba ao longo de pelo menos 300 m². O contexto estratigráfico onde apresenta cerâmica da 

fase Açutuba é recoberto por espessa camada arenosa estéril até a superfície. Isso indica que o 

final da ocupação da aldeia foi seguido por longo período de abandono, voltando a ser 

intensamente ocupado alguns séculos depois, quando já se verifica a constituição das terras 

pretas associadas da fase Manacapuru. 

O sítio Hatahara, localizado na margem esquerda do rio Solimões, apresenta dimensões 

de 300 m x400 m. Este sítio é caracterizado pela presença de montículos e ocupações Guarita 

e Paredão. A escavação de uma unidade em um montículo funerário apresentou cinco camadas 

estratigráficas: 1) latossolo amarelo estéril; 2) camada com cerâmicas, mas sem terra preta; 3) 

camada com cerâmicas e terra preta; 4) camada de formação do montículo, composta por 

cerâmicas e terras pretas em contexto secundário de deposição; 5) camada superficial, 

perturbada por atividades agrícolas recentes. As análises dos fragmentos cerâmicos foram 

realizadas com o material da camada 2, por tratar-se de uma ocupação anterior à formação da 

terra preta e do montículo, apontando para a associação do material cerâmico à fase Açutuba 

(LIMA, 2008). 

O sítio Lago Grande possui aproximadamente 200 m x200 m e está localizado no rio 

Solimões. Neste sítio houve alta densidade de material arqueológico associado à terra preta, 

bem como estruturas preservadas, como valas artificiais, com função defensiva, e lixeiras 

domésticas. O sítio apresenta o formato de ferradura. A maioria dos fragmentos cerâmicos 

pertence à fase Paredão, e também ocorrem fragmentos da fase Manacapuru em baixa 

frequência. A maior recorrência da cerâmica Paredão sugere um processo de ocupação 
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contínua, gerando um depósito unicomponencial. Quatro unidades foram escavadas e 18 datas 

foram obtidas, entre elas, a datação de um carvão coletado na base de uma unidade de escavação 

na extremidade sul do sítio, a 100 cm de profundidade que, por apresentar datação muito 

recuada, quase foi descartada. A análise realizada na cerâmica coletada nesse nível indicou 

tratar-se de material da fase Açutuba e a data obtida para essa suposta ocupação foi de 105 d.C 

(LIMA, 2008). 

Lima (2016) indica a presença de uma cerâmica que pode ser mais antiga que a Açutuba 

na Amazônia Central, a qual apresenta características tecnológicas peculiares (Figura 5). São 

caracterizadas por uma pasta de coloração acinzentada, queimadas em ambientes redutores e 

temperadas com grande quantidade de caraipé. A decoração é feita principalmente com incisões 

em linhas largas, que definem zonas que são posteriormente preenchidas por incisões fina, 

paralelas ou cruzadas. Este tipo de decoração remete aos materiais associados à Tradição 

Hachurada Zonada, a mais antiga tradição cerâmica definida para a Amazônia, com datas entre 

500 a.C e 500 d.C. A datação radiocarbônica obtida diretamente pelo tempero (caraipé) de um 

fragmento oriundo deste contexto acusou uma antiguidade de 590 a.C, ou seja, uma das datas 

mais antigas obtidas para contextos cerâmicos de Amazônia central. 

 

 

Figura 5: Cerâmicas supostamente Hachurado-Zonadas, mais antigas, escavadas no sítio Açutuba. 
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Na margem direita do lago Amanã, em Tefé, Amazonas, também foram identificadas 

cerâmicas associadas à fase Pocó no sítio Boa Esperança. Neste sítio, foram obtidas três datas, 

de 2.690 ± 30 AP, 2.500 ± 40 AP e 2.410 ± 40 AP. Sua área é estimada em 150.000 m², e um 

pacote de terra preta de onde foram escavadas dezenas de urnas e fragmentos cerâmicos, os 

quais estavam concentrados em sua maior parte na área central (COSTA, 2012). Além do 

conjunto cerâmico Pocó, Costa (2012) identificou outra cerâmica, mais antiga que a Pocó 

(Figura 6), associada a feições presentes nos níveis mais profundos e no solo mais claro que a 

terra preta. Este conjunto é caracterizado pelo uso de caraipé como tempero da pasta, e também 

há ocorrência do cauixi, porém em menor quantidade, e quando ocorre está associado ao 

caraipé. Apresenta tratamento grosseiro, e nas decorações ocorre pintura vermelha sobre 

engobo laranja; os engobos vermelho e laranja em camadas muitos finas; pinturas aparecem na 

cor vermelha, em pouca quantidade e em faixas finas; decorações plásticas representadas por 

incisões muito finas aplicadas sobre o engobo vermelho; tratamento do tipo ungulado, 

serrungulado e acanalado. Motivos curvilíneos, labirínticos, geométricos com losangos em 

linhas paralelas são comuns. Os fragmentos se apresentam em tamanho grande, de modo que 

foi possível remontá-los e possibilitou a identificação de várias formas das vasilhas, entre elas 

os vasos esféricos, vasos com gargalos, borda triangulares e irregulares. Neste conjunto, 

também ocorrem vasilhas com aplicação flanges labiais e vasilhas com flanges abaixo da borda. 

Nas flanges não ocorrem decorações, porém as paredes e os lábios das vasilhas são utilizados 

como suporte para decoração plástica, como incisões e acanalados. Para este conjunto, foram 

obtidas datas a partir de dois fragmentos 3.320 ± 320 AP e 2.800 ± 30 AP, portanto trata-se de 

uma ocupação mais antiga que a Pocó (COSTA, 2012). 

Neves et al (2014) definiram as cerâmicas do Baixo Amazonas (Pocó) e Médio 

Amazonas (Açutuba), na tradição Pocó-Açutuba. Em síntese, essa cerâmica apresenta caraipé 

e cauixi como antiplástico. As vasilhas apresentam formas complexas, sendo difícil a sua 

reconstituição a partir de fragmentos de borda, devido à ausência da secção transversal circular. 

As flanges são elementos morfológicos importantes, sendo as flanges labiais mais comuns e 

recebem decorações plásticas e apêndices. As flanges da cerâmica Pocó-Açutuba recebem 

tratamentos decorativos com maior ênfase nas pinturas. Entre as características decorativas 

mais marcantes está o uso da policromia, cujo repertório cromático é único em o contexto da 

arqueologia amazônica, com o uso do preto, amarelo laranja, vermelho, cor de vinho e branco, 

geralmente usado como engobo, embora o engobo vermelho seja também frequente. A 

decoração plástica enfatiza as incisões, modelados, excisões, ponteados e escovados, além de 

outras técnicas menos frequentes como a raspagem, tracejado e o corrugado. Alguns motivos 
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das incisões são em linhas retas e curvas, com destaque para as volutas, muitas vezes associadas 

ás bordas lobuladas. O modelo zoomorfo consiste geralmente em apliques adicionados aos 

flanges labiais, mas também podem ocorrer diretamente nas paredes dos vasos. 

 

 

Figura 6: Fragmentos da cerâmica mais antiga no sítio Boa Esperança. Fonte: COSTA, 2012 p.108 e 109 

(Modificado). 

 

Partindo das informações de datações e caracterização dos conjuntos cerâmicos mais 

antigos, tanto do Baixo Amazonas (cerâmica Pocó), quanto da Amazônia Central (cerâmica 

Açutuba), seguimos para região do Alto Madeira, com destino ao sítio arqueológico Santa 

Paula. 

 

1.4 Contextos cerâmicos no alto rio Madeira 

 

Pesquisas realizadas pelo arqueólogo Eurico Miller, no alto curso do rio Madeira, 

Estado de Rondônia, na década de 1970, pelo Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas da Bacia Amazônica (PRONAPABA), contribuíram para a identificação das 

ocupações ceramistas e pré-ceramistas. O arqueólogo realizou trabalhos de campo nos sítios 

Teotônio (RO-JO-01) e Igapó (RO-PV-19), ambos localizados no alto rio Madeira, onde foi 

identificada grande quantidade de fragmentos cerâmicos. Essa cerâmica foi denominada 
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Jatuarana e atribuída à Tradição Policroma da Amazônia, e as datas obtidas para esses sítios 

foram de 2.730 ± 75 AP e 2.340 ± 90 anos AP, respectivamente (ZUSE, 2014). 

Os vasilhames do conjunto cerâmico Jatuarana apresentariam como característica 

uma pasta pouco arenosa com temperos de caraipé, cauixí, carvão e areia fina, a pasta é 

compacta porosa e leve. O tratamento de superfície é bem elaborado desde o alisamento ao 

polido, brunhido e envernizado. As formas dos vasilhames variam de tigelas de planta tanto 

simples circular como complexamente curvilíneos, rasas a profundas, contorno simples a 

composta, entre 10 e 36 cm de diâmetro, com bordas introvertidas, diretas, extrovertidas e 

dobradas tipo ‘’prato’’, podendo apresentar-se acasteladas ou complexamente recortadas; 

raros assadores (de beiju) de 30 a 45 cm de diâmetro; vasos rasos e profundos de planta 

circular, simples, globulares, hemisféricos, cilíndricos, carenados e compostos, de 9 a 56 cm 

de diâmetro e urnas funerárias antropomórficas até 69 cm de altura, com pescoço leve a 

fortemente constricto; bordas expandidas e introvertidas a verticais, diretas e extrovertidas; 

lábios arredondados, planos, apontados e mistos; bases plana, arredondada, anelar e pedestal 

(MILLER, 1992) 

A decoração plástica consiste em técnicas de exciso raspado, inciso dupla linha e 

outros, ponteado, ponteado arrastado, ungulado, pinçado, serrungulado, acanalado fino, 

estampado, carimbado, que ocorrem isolados e combinados entre si, com e sem engobo, 

monocrômica, policromia, associados ou não a apliques zoomórficos, antropomórficos, 

flanges, alças, asas e outros artifícios. A decoração crômica, a policromia sobre engobo 

branco ou não, com as cores preta ou sépia escura, marrom, magenta, vermelho, laranja, 

amarelo e creme, combinadas, misturadas e associadas ou não com decoração plástica. A 

decoração apresenta motivos em linhas, faixas e campos curvilíneos, geométricos, zoo e 

antropomórficos, combinadas ou não entre si. Os tipos retocados compreendem o inciso, 

exciso raspado e acanalado fino, retocados, ou preenchidos com branco, amarelo laranja e 

vermelho (MILLER, 1992). 

Para se compreender as ocupações da bacia do Alto Madeira, pesquisas vem sendo 

realizadas nos últimos anos (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014, 2016; PESSOA, 2015; 

COSTA, 2016, KATER, 2018). 

Almeida (2013) realizou escavações e análise comparativa de cinco sítios 

identificados na região do alto rio Madeira, para compreender povos que produziam a 

cerâmica da Tradição Polícroma da Amazônia (TPA). Os estudos foram realizados nos sítios 

Associação Calderita e sítio Jacarezinho, ambos localizados no Rio Jamari e nos sítios Nova 

Vida, Itapirema e Teotônio, localizados no rio Madeira. No sítio Associação Calderita, foram 
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obtidas três datações, que indicam que este sítio teria duas ocupações, com datas de 620 ± 

40 AP, e outras duas em 980 ± 40 AP e 940 ± 40 AP. No sítio Nova Vida foram obtidas duas 

datações, sendo uma de 1.520 ± 40 d.C, uma cerâmica, e 160 ± 40 de um carvão (ALMEIDA; 

MORAES, 2016). No sítio Jacarezinho, foram obtidas três datações de 660 ± 40, 860 ±40 e 

980 ± 40 anos AP, indiciando que teria sido ocupado duas vezes: a primeira por volta de 

1100 d.C e a segunda por volta de 1300 d.C. O sítio Itapirema, apresenta uma camada de 

terra preta com 50 cm, além de montículo artificial construído com sedimento e cerâmica. 

Nesse sítio foram obtidas três datações, sendo de 620 ± 60 AP, 590 ± 40 AP e 540 ± 40 anos 

AP (ALMEIDA, 2013). 

O sítio Teotônio está localizado na margem direito da cachoeira de frente ao sítio 

Santa Paula. Após alguns anos das pesquisas realizas por Eurico Miller (1992), Almeida 

(2013) realizou estudos no sítio Teotônio, com o objetivo de testar a antiguidade da ocupação 

de Tradição Policroma da Amazônia na bacia do alto Madeira. Duas amostras foram 

selecionadas para que se possibilitassem datar a base (ou início) da ocupação Jatuarana no 

sítio (ALMEIDA, 2013). De acordo com o autor, a data de 1.250 ± 30 AP, corresponderia a 

uma data segura da ocupação Jatuarana, diferente da que foi obtida por Miller (1992). 

Em relação à datação 1550±30 AP, estaria relacionada a um conjunto mais antigo 

denominado pré-Jatuarana. 

Zuse (2014) e Duran da Silva (2016) analisaram uma amostra de cerâmicas de uma 

escavação no sítio Teotônio. Identificaram urnas funerárias associadas à cerâmica 

atualmente conhecida como Dionísio, e fragmentos associados à cerâmica Barrancóide e da 

Tradição Polícroma da Amazônia. Nas palavras de Zuse (2014, p. 320-321): 
 

Os fragmentos do entorno das vasilhas possuem características semelhantes aos das 

ocupações mais antigas da região, enquanto os fragmentos do interior possuem 

características mais semelhantes aos das ocupações mais recentes, da Tradição 

Polícroma da Amazônia. Já as vasilhas V1 e V3 possuem características de pasta e 

forma semelhantes a algumas do sítio Ilha Dionísio, localizado a montante, e a 

vasilhas encontradas no rio Guaporé (acervo do Museu Estadual de Rondônia), que 

também apresentam um furo na base. A vasilha V2 possui também características 

tecnológicas semelhantes às encontradas na ocupação mais recente do sítio Ilha 

Dionísio. Portanto, estes dados reforçam a hipótese de Almeida (2013) de que o sítio 

é multicomponencial, diferente do que havia sido proposto por Miller (1992), e que a 

ocupação da Tradição Polícroma nesse local é muito mais recente do que este autor 

havia proposto. O aplique zoomorfo encontrado nesse sítio nitidamente se diferencia 

das características desta tradição, e parece bastante característico da tradição Borda 

Incisa ou Barrancóide. 

 

Posteriormente, as análises de Mongeló (2015) associaram as datações de 5.720 ± AP e 

3.170 ± 30 AP respectivamente, ao topo e a base da ocupação Massangana no sítio Teotônio 

(MONGELÓ, 2015). Mais tarde, para entender melhor o contexto pré-cerâmico em terra preta 
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(fase Massangana), foi escavada uma trincheira de cinco metros (KATER, 2018). Durante as 

escavações, identificou-se nos três primeiros níveis a presença de material lítico e cerâmico, 

posteriormente ocorrem grandes blocos e estruturas de combustão nas quais foram obtidas datas 

entre 5000 e 6500 anos AP, indicando a possível existência das cerâmicas mais antigas, com 

mais de 3000 anos AP. Uma amostra foi coletada e posteriormente datada em 1780 ± 30 anos 

AP, descartando assim a possível existência da cerâmica mais antiga neste sítio. 

Kater (2018) identificou ocupações ceramistas relacionadas as cerâmicas Pocó-

Açutuba, Jamari e Jatuarana, além de fragmentos característicos Barrancóide e das ocupações 

em torno de 1800 AP, identificadas anteriormente por Zuse (2014) em três sítios próximos. Em 

relação à cerâmica da tradição Pocó-Açutuba do sítio Teotónio, apresenta data de 3.250 anos 

AP, a amostrada data foi coletada entre os níveis 330-350 cm da unidade N10049 E9956. A 

cerâmica é caracterizada pela presença de caraipé, carvão e mineral, a maioria das peças possui 

pasta porosa e leve além de pastas menos porosas. Em relação à coloração da pasta, predomina 

a coloração clara, com ocorrência de amarelo alaranjado, bem como de algumas 

acinzentadas/pretas. O material encontra-se muito fragmentado, os vasilhames eram elaborados 

pela técnica roletada e alguns modeladas. Grande parte dos fragmentos de parede apresentam 

espessuras que variam de 0,4 a 0,8 cm, exceto algumas bordas reforçadas e expandidas, flanges 

e algumas bases. A cerâmica apresenta queima reduzida ou com núcleo redutor e em menor 

quantidade queima oxidante. Poucos fragmentos apresentam marca de uso. O acabamento de 

superfície dos fragmentos apresenta o polimento e alisamento fino em grande parte dos 

fragmentos, também ocorrem alisamento médio. Dentre os tratamentos de superfície ocorrem 

fragmentos com brunidura, barbotina, engobo branco e vermelho. Em relação aos tratamentos 

crômicos ocorrem pintura na coloração branca, amarelo, bege e vermelho que varia do 

alaranjado ao vermelho escuro, quase vinho. Entre as decorações plásticas ocorrem o 

corrugado, serrungulados, ungulados, escovados, ponteados, entalhados, incisos, excisos e 

acanalados se repetem e se combinam em diferentes motivos. Os motivos gráficos podem estar 

associados ou delimitado em áreas com pintura. Linhas Horizontais e verticais paralelas, 

circulíneas, escalonadas, em ziguezague e complexos são bem comuns. 

Os sítios Teotônio e Santa Paula, e outros doze sítios da região do alto rio Madeira, 

foram abordados na pesquisa de Zuse (2014), a partir da análise de cadeia operatória e escolhas 

tecnológicas para se obter a caracterização das cerâmicas indígenas do Alto Rio Madeira. 

Alguns sítios arqueológicos localizados entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio foram 

datados, apresentando uma longa temporalidade relacionada às ocupações ceramistas desde 

aproximadamente 3.000 anos AP até o período colonial (séculos XVI e XVII) (ZUSE, 2014). 
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Com os resultados da análise realizada a partir de atributos das etapas de confecção desses 

materiais a autora identificou cinco conjuntos tecnológicos. 

O primeiro conjunto (mais antigo) apresenta datas entorno de 2780 e 2000 AP, com 

cerâmicas semelhantes ao conjunto cerâmico Saladóide, Açutuba e Pocó, dos rios Orinoco, 

Amazonas, Trombetas e Nhamundá, respectivamente (ZUSE, 2014, 2016). Este conjunto foi 

identificado nos níveis mais profundos em seis sítios (Ilha de Santo Antônio, Santa Paula, Vista 

Alegre, Foz do Jatuarana, Veneza e Boa Vista). A cerâmica é caracterizada com pasta que 

possui baixa inclusão de grãos de quartzo angulosos e subangulosos, e adição do antiplastico 

caraipé e carvão. A coloração é escura devido à queima reduzida; possuem barbotina e engobo 

nas cores vermelha, laranja, vinho e branca; tratamentos plásticos diversos; pouca quantidade 

de apliques, flanges labiais e mesiais (Figura 7). Em relação às formas das vasilhas, apresentam 

bordas de diversas inclinações, assim como vasos com pescoço, e foram identificados vestígios 

de utilização como fuligem e depósito de carbono (ZUSE, 2016). 

 

 

Figura 7: Conjunto mais antigo semelhante, às cerâmicas Saladóide, Açutuba e Pocó. Fonte: ZUSE, 2016, p.319 

(Modificado). 
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O segundo conjunto tecnológico foi identificado em três sítios sendo eles: sítio Morro 

dos Macacos I, Vista Alegre e foz do Jatuarana. Esta cerâmica apresenta como características: 

pasta com alto inclusão de elementos minerais, composta principalmente por grãos angulosos 

e subangulosos de quartzo, médios e grossos, associados a óxido de ferro e feldspato, de 

coloração avermelhada ou marrom e queima oxidante, apresenta superfícies polidas ou bem 

alisadas, sem presença de engobo ou pintura, porém apresenta polidas ou bem alisadas, sem 

presença de engobo ou pintura, porém apresenta tratamentos plásticos. As vasilhas apresentam 

poucos flanges labiais ou borda expandidas, nas quais apresentam decorações plásticas (Figura 

8). 

“A análise relacionada à escolha da pasta, acabamento de superfície e forma das vasilhas 

fornecem subsídios para distinguir esta cerâmica do conjunto tecnológico mais antigo, porém 

não conseguimos relacionar este material a complexo cerâmicos conhecidos na Amazônia” 

(ZUSE, 2014, p. 387). Esta cerâmica tem sido atualmente denominada de cerâmica Morro dos 

Macacos (ZUSE, 2019). 

 

 
Figura 8: Cerâmica Morro dos Macacos. Fonte: ZUSE, 2016, p. 391 (Modificado). 

 

O terceiro conjunto, identificado nos sítios próximos às cachoeiras de Santo Antônio, 

Teotônio e Morrinhos, foi identificado como cerâmica Barrancóide no rio Madeira (Figura 9), 

a qual apresenta datação entre 1.500 a 760 anos AP (ZUSE, 2014). Este conjunto foi 

identificado em níveis superiores nos sítios Ilha de Santo Antônio, Santa Paula e Brejo, e em 

níveis inferiores nos sítios Ilha do São Francisco, Ilha das Cobras e Ilha do Japó. Este conjunto 

possui como característica cerâmica: pasta com presença de mineral e caraipé, de queima 

reduzida, as vasilhas apresentam polimento, brunidura e são bem alisados , assim como 

barbotina e engobo vermelho; estão presentes tratamentos plásticos como modelados e 
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apliques, as vasilhas possuem contorno infletido e simples, lábios contraídos, bases convexas 

côncavas e anelares e presença de asas e alças assim como reciclagem de fragmentos para 

elaboração de fusos e possíveis adornos, e apresentam como vestígios de utilização depósito de 

carbono e marcas de fermentação (ZUSE, 2014, 2016). 

 

 
Figura 9: Conjunto Barrancóide. Fonte: ZUSE, 2016, p. 396. 
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O quarto conjunto está presente nos níveis superiores dos sítios Ilha de São Francisco, 

Ilha das Cobras, Ilha do Japó e Ilha Dionísio, diferente daqueles dos sítios à jusante. Nos sítios 

de São Francisco, Ilha das Cobras e Ilha do Japó, a autora identificou diferenças desta cerâmica 

em relação àquela dos níveis mais profundos, principalmente pelas características da pasta na 

qual apresenta predomínio de cauixí, (apesar do caraipé e do mineral isolado também serem 

utilizados), queimas oxidante mais frequente, menos frequência de decoração plásticas e 

pintadas, fragmentos mais espessos, bordas com espessamento linear e expandido e presença 

de trempes (Figura 10) (ZUSE,2014). No sítio Ilha Dionísio, essa cerâmica foi melhor 

caracterizada, já que está separada de outra mais antiga por uma camada estéril. Além das 

vasilhas cerâmicas, estão presentes as trempes. Zuse (2014, 2016) acreditava que esse conjunto 

seria mais recente que as cerâmicas Barrancóide, porém não haviam datações para essas 

ocupações na época em que elaborou sua tese. 

 

 

 
Figura 10: Cerâmica das ocupações mais recentes das ilhas a montante (Conjunto da Ilha Dionísio). Fonte: 

ZUSE, 2016 P.398 (Modificado). 

 
O quinto conjunto definido por Zuse (2014, 2016) é o da tradição Polícroma da 

Amazônia no Alto rio Madeira (Figura 11), identificado nos sítios Boa Vista, Morro dos 

Macacos I e Coração e nos níveis superficiais dos sítios Vista Alegre, Ilha do Santo Antônio e 

Santa Paula. A cerâmica apresenta como características: caraipé como antiplástico, vasilhas 

com superfícies bem alisadas e polidas, pinturas vermelha e branca ou preta e branca, presença 

de decoração plástica como incisões sobre pintura branca, as vasilhas apresentam formas 
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infletidas, composta ou complexa, bases convexas côncavas e lábios arredondados, lábios ou 

biselados. 

 

 

Figura 11: Conjunto cerâmico da Subtradição Jatuarana (Tradição Policroma da Amazônia) Fonte: Zuse, 2016 P. 

398 (Modificado). 

 

Costa (2016) também estudou a cerâmica do sítio Ilha Dionísio e as datações 

confirmaram a perspectiva de que seriam mais recentes, com datas entre os séculos IX e XI d.C. 

No sítio Ilha Dionísio, foram identificadas duas camadas de ocupação, cujas cerâmicas foram 

associadas a dois conjuntos (1 e 2). O conjunto 1 (mais antigo) ocorre na profundidade de 100 

a 190 cm, em baixa frequência, relacionado a camada C, com cerâmica muito fragmentada. O 

conjunto 2 (mais recente), presente entre os níveis 0-10 e 70-80 cm, está relacionado à camada 

A, e apresenta grande densidade de material arqueológico, com cerâmica bem conservada e 

associada a indústria lítica (lascado, polido e especialização de adornos). 

O conjunto 1 possui datações entre 2.851 ± 20 e 1.811 ± 34 AP, sendo caracterizado por 

fragmentos provenientes de vasilhas e bolotas de argila queimadas. As bolotas de argilas 

possuem cauixi ou somente mineral, e este tipo de pasta provavelmente foi utilizado para 

fabricação das vasilhas já que também ocorre nos fragmentos cerâmicos. Neste conjunto 
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ocorrem fragmentos de parede, bordas, inflexões, borda com flange, bojo, base e raramente 

pescoços (Figura 12). Parte dos fragmentos apresentam boa conservação em ambas as faces, 

enquanto que em outra parte há exemplares com erosão na face externa. A pasta utilizada para 

confecção das vasilhas é composta por cauixi, mineral, carvão, caraipé. Os fragmentos 

apresentam queima reduzida de coloração preta, cinza escura, e queima oxidada de coloração 

marrom clara, rosada, vermelha e laranja. Os acabamentos de superfícies são caracterizados por 

alisamento ou polimento em ambas as faces e brunidura na face interna ou nas duas faces das 

vasilhas. A decoração plástica está representada pela incisão e a decoração crômica apresenta 

engobo apenas na cor vermelha; a modelagem ocorre na boca e bojo das vasilhas e o escovado 

na face externa. Entre a forma e inclinação das bordas ocorrem a direta vertical e a direta 

inclinada internamente, e em menor quantidade bordas extrovertidas, introvertidas; com 

espessamento linear e expandidas, contraídas e reforçada externamente. O lábio que predomina 

entre as vasilhas é o arredondado, e também ocorre o plano e raramente apontado. Uma vasilha 

semi-inteira com 15 fragmentos apresenta espessamento expandido e lábio irregular. Foram 

identificados apenas três fragmentos de base, sendo duas com forma convexa com 6 a 10 cm 

de diâmetro e a terceira com forma plana. Não foi possível reconstituir formas inteiras do 

conjunto 1 devido à fragmentação do da cerâmica, bem como a rara presença de bases e perfis 

completos. Somente seis reconstituições parciais de perfis foram realizadas. Além disso, 

ocorrem flanges labiais e modelados. Costa (2016) comparou e identificou semelhanças entre 

esse conjunto e as cerâmicas antigas que ocorrem entre as cachoeiras de Santo Antônio e 

Teotônio, a uma distância de quase 80 km, mencionada anteriormente. Entretanto, não foi 

possível avançar na interpretação sobre área de atividade desse conjunto. A hipótese inicial é 

que tenha sido uma ocupação rápida ou por um grupo menor em termos populacionais (COSTA, 

2016). 

 

 

Figura 12: Morfologia das vasilhas do conjunto 1. Fonte: COSTA, 2016, p.117. 
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O conjunto 2 apresenta datas entre 1.005 ± 26 e 780 ± 30 AP. Neste conjunto, além de 

fragmentos provenientes de vasilhas, também ocorrem trempes e bolotas de argila queimada. 

Nas trempes, o antiplástico predominante é mineral com cauixí. As vasilhas foram elaboradas 

pela técnica modelado e roletada e apresentam queima oxidante; os fragmentos cerâmicos desse 

conjunto são caracterizados pela adição de cauixí como antiplástico, assim como o caraipé e 

somente o mineral. Em alguns fragmentos foram identificados o uso do cauixí e caraipé na 

mesma pasta. Em relação a técnica utilizada na confecção das vasilhas, houve a preferência 

pela acordelada seguida pela acordelada mais modelada e somente modelada. Em alguns 

fragmentos de borda foi identificada a aplicação de um rolete no lábio para reforçar e uma 

camada de argila mais grossa. A queima ocorre no tipo oxidada, na maioria dos fragmentos, 

seguida pela queima reduzida. As vasilhas apresentam como tratamento de superfície o 

alisamento e o polimento em ambas as faces, a brunidura também ocorre, porém, em menor 

quantidade. Neste conjunto, foi possível identificar vestígios de produção das vasilhas, entre 

eles estão manchas de queima, marca de dedo e marca de cestaria, assim como vestígio de uso 

como fuligem na face externa, depósito de carbono na face interna, e fuligem face externa e 

depósito de carbono com marca fermentação na face interna, e também foram identificadas 

marcas de corrosão devida atividade de fermentação de bebidas. As técnicas decorativas 

presentes neste conjunto são crômicas e plásticas: a primeira com engobo vermelho, engobo 

branco, engobo laranja e vinho e pintura nas cores vermelha, branca e preta. Duas vasilhas 

apresentam combinação de pintura vermelha e branca associada e decoração plástica do tipo 

inciso com motivos escalonados e pasta com caraipé. A pintura vermelha apresenta motivos 

abstratos, combinando linhas de traços finos com faixas que parecem delimitar o campo da 

pintura. Entre a decoração plástica, ocorrem o inciso, inciso e ponteado combinado, escovado, 

ponteado, modelado e aplique, quase todos aplicados na face interna para as técnicas de inciso, 

o inciso ponteado e plicada em um fragmento de borda. Na forma e inclinação da borda 

predomina o tipo direta vertical, seguido pelo extrovertido e direta inclinada externamente e em 

menor escala ocorre o introvertido e direta inclinada internamente. Em relação ao espessamento 

da borda ocorrem do tipo linear, seguido pelo expandido, em menor escala ocorrem o contraído. 

Os lábios apresentam o tipo arredondado e em menor escala o plano e apontado. As bases 

predominam o tipo convexa e plana e baixa frequência do tipo pedestal. Este conjunto recebeu 

o nome de cerâmica Dionísio (COSTA, 2016, COSTA & GOMES 2018). 

Pessoa (2015) desenvolveu em sua dissertação de mestrado pesquisas em dois sítios 

arqueológicos, sendo eles: sítio Ilha de Santa Antônio e Novo Engenho Velho, ambos 

localizados próximo a cachoeira do Santo Antônio. Os objetivos de sua pesquisa era estudar as 
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sociedades ceramistas presentes na região do alto rio Madeira no período pré-colonial tardio. 

No sítio Ilha da Santo Antônio, foram identificados dois conjuntos cerâmicos. O mais antigo 

foi associado à cerâmica Barancoide (Zuse, 2014) (Figura 13), e o mais recente à Tradição 

Polícroma de Amazônia (Figura 14). Cabe ressaltar que o conjunto Polícromo identificado 

nesse sítio estava associado a contextos interpretados como funerários (ZUSE, 2014; PESSOA, 

2015). 

 

 

Figura 13: Cerâmica do conjunto Barrancóide. Fonte: PESSOA, 2015, p. 143 (Modificado). 

 

 
Figura 14: Conjunto cerâmico Polícroma Fonte: PESSOA, 2015 P.143 (Modificado). 
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Em relação ao sítio Novo Engenho Velho, o autor observou a presença de montículos 

com cerâmicas associadas a Subtradição Jatuarana (figura 15) (PESSOA, 2015). 

 

 
Figura 15: Conjunto cerâmico associado a Subtradição Jatuarana. Fonte: PESSOA, 2015, p. 147. 

 

No próximo capítulo abordaremos as pesquisas no sítio arqueológico Santa Paula, 

incluindo a sua identificação, delimitação, escavações e as análises das cerâmicas, líticos e 

materiais botânicos (SCIENTIA, 2011; ZUSE 2014; DURAN DA SILVA, 2016; ZUSE et al, 

2017; SILVA, 2017; VENERE, 2018). 

 

  



 
38 

 

 

CAPÍTULO 2: PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS NO SÍTIO SANTA 

PAULA 

 

Estudos de arqueologia desenvolvidos no estado de Rondônia remetem ás décadas de 

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

Pesquisas Arqueológicas na bacia Amazônica (PRONAPABA), ocasionando a identificação de 

vários sítios arqueológicos, dentre eles o sítio Santa Paula, que a princípio foi denominado Porto 

Seguro (RO-JP-03) (MILLER, 1992). O sítio recebeu esse nome após ser visitado em 2004, 

pelas pesquisas do Programa de Levantamento do Potencial Arqueológico pré-histórico nas 

áreas dos Aproveitamento Hidrelétricos Jirau e Santo Antônio (FURNAS, ODEBRECH e 

LEME, 2005, p. IV-1388). Localizado na margem esquerda do rio Madeira, na antiga cachoeira 

do Teotônio, com aproximadamente 20 km à montante da cidade de Porto Velho, o sítio Santa 

Paula está implantado em terraço fluvial (Figura 16). Apresenta um espesso pacote de terra 

preta de 2,30 m, com cerâmica, lítico lascado e polido, fragmentos ósseos, carvão e sementes 

(ZUSE, 2014), e a topografia indica a presença de montículos distribuídos de forma circular em 

torno de uma área central (ZUSE et al, 2017). 

 

 

Figura 16: Localização dos sítios arqueológicos junto a cachoeira do Teotônio e abaixo dela. Imagem: Google 

Earth (Zuse, 2014, p. 120). 
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No ano de 2009, no âmbito do Projeto de Arqueologia Preventiva na área de intervenção 

da UHE Santo Antônio, foi realizada a delimitação do sítio Santa Paula sua, que auxiliou na 

identificação do tamanho do sítio (SCIENTIA, 2008). 

Na delimitação foram realizados furos testes, seguindo uma malha de 20 x 20m, a partir 

de uma coordenada em UTM usada como ponto zero, contribuindo para evidenciar a dimensão 

horizontal e vertical do sítio. 

O procedimento adotado seguiu níveis artificiais, escavados com cavadeira tipo “boca-

de-lobo”, de 20 cm em 20 cm de profundidade, com peneiramento de todo o solo/sedimento 

escavado. Assim é possível identificar aspectos como coloração do sedimento, textura, 

compactação e consistência do solo, além de elementos naturais como raízes, radículas etc., e a 

presença ou ausência de vestígios arqueológicos. Os furos positivos são aqueles que apresentam 

material arqueológico, e a partir deles podemos evidenciar áreas com maior concentração desse 

material e escolher o local onde será aberta a unidade, ajudando também e definir a dimensão 

do sítio. Os pontos negativos não apresentam material arqueológico. Foram realizados 220 furos 

testes, entre os quais 176 apresentaram material arqueológico (Figura 17) (SCIENTIA, 2011). 

 

 

Figura 17: Croqui com localização do sítio Santa Paula, com furos da delimitação e as unidades. 
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Depois de realizados os furos testes, no ano de 2009 foram abertas duas unidades de 

escavação de 1m x 1m, nos locais onde houve maior densidade de material cerâmico e 

fragmentos ósseos nos furos da delimitação. Um deles foi feita na área central do sítio, a unidade 

E382632 N9021469, e a outra no limite do sítio, imposto pelo declive natural local, aE382670 

N9021310. Ambas as escavações foram realizadas em níveis artificiais de 10 em 10cm, com o 

peneiramento de todo o solo/sedimento escavado (SCIENTIA, 2011). Anos mais tarde, o 

Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Rondônia (DARQ-UNIR) realizou 

escavações em outras duas áreas, nas coordenadas E0382661 N9021445 (Montículo 1) e 

E0382608 N9021440 (montículo 2). A identificação dos montículos foi realizada através do 

levantamento topográfico da área (ZUSE et al, 2017). 

Finalizada a delimitação do sítio, foram realizadas duas escavações, sendo a unidade 

E382631 N9021469 localizada na área central do sítio, e a unidade E382670 N9021310 na 

porção sul do sítio, ambas abertas em locais com maior concentração de material arqueológico, 

as escavações foram realizadas em níveis artificiais de 10cm, utilizando colher de pedreiro e 

ferro de cova (SCIENTIA, 2008). 

Na unidade E382632 N9021469, localizada na área central do sítio, foram escavados 27 

níveis artificiais de 10cm, até 2,50 m de profundidade, contendo cerâmica, lítico lascado e 

polido, fragmentos ósseos, carvões e sementes. No final das escavações foram identificadas 

setes camadas de sedimento no perfil oeste, denominadas de I a VII da base para o topo (ZUSE, 

20014). 

A camada I está presente entre os níveis 200-210 e 250-260cm 250cm, apresenta 

coloração marrom amarelado (10YR5/6); a camada II ocorre entre os níveis 170-180 até 210-

220cm de coloração castanho amarelado escuro (10YR2/2); camada III ente os níveis 80-20cm 

de coloração castanho amarelado escuro (10YR3/4; camada IV níveis 90-100 até 170-180cm 

com coloração castanho muito escuro (10YR 2/2); camada V nível 40-50 até 90-100cm 

coloração cinza escuro (10YR 3/1); camada VI nível 10-20 até 50-60cm de coloração preta 

(10YR 2/1) por fim a camada VII da superfície até 10cm com coloração preta (10YR 2/1) 

(Figura 18). Os primeiros níveis desta unidade apresentaram grande contração de material 

cerâmico, sendo os fragmentos de tamanho pequeno e médio até o nível 50cm, quando 

fragmentos maiores começam a surgir, e posteriormente ocorrem diminuição dos fragmentos 

cerâmicos, até seu último aparecimento no nível 230cm. Ainda em campo foi possível observar 

fragmentos decorados e de formatos complexos como bordas irregulares e flanges mesiais, 

presentes por todos os níveis. Já o material lítico apresenta blocos de granito com possível 

marca de uso, algumas lascas de quartzo, que ocorrem desde os níveis superficiais até o mais 
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profundo, seixos de rio e duas lâminas polidas. Fragmentos ósseos ocorrem a partir dos 50cm 

até os níveis 210cm. Também em campo pesquisadores começaram a considerar uma feição 

muito grande, devido à concentração de material cerâmico no quadrante NW, com sedimento 

de coloração escura, a qual seria uma feição de terra preta dentro do solo já caracterizado como 

terra preta. Porém seu limite era difuso, dificultando sua visualização até o nível 100cm. O 

sedimento da feição mentia-se na coloração escura até o nível 230cm, e ao seu redor apresentava 

clareamento, no entanto observando a escavação pelo perfil norte, identificou-se que a suposta 

feição se tratava de uma camada de terra preta, com algumas percolações de nível superior, que 

apresentava coloração castanho amarelado escuro (10YR 3/4), e durante o desenho do perfil 

oeste, notou-se que esta camada começa somente em 165 cm de profundidade. Desta maneira, 

a suposta feição se tratava também da camada IV, visto que esta começa a se delinear aos 90 

cm. (SCIENTIA, 2011). 

As escavações desta unidade foram encerradas aos 250 cm, após apresentar dois níveis 

estéreis, no latossolo amarelo, já quase em contato com concreção rochosa. Um furo-teste foi 

realizado ao centro da quadrícula, e devido ao cascalho foi até 24cm. Nesta unidade foram 

identificadas 7 camadas de sedimento (SCIENTIA, 2011; ZUSE, 2014; DURAN DA SILVA, 

2015). Nesta unidade foi obtida uma sequência de três datações da camada arqueológica: 14C 

1.550 ± 30 AP (103 cm de profundidade), 1.530 ± 30 AP (181 cm) e 1.520 ± 40 AP (203 cm). 

(ZUSE, 2014). 
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Figura 18: Croqui digitalizado do Perfil oeste da sondagem E382631 N9021469 Fonte: Scientia, 2011. 

 

Zuse (2014) e Duran da Silva (2016) abordaram as cerâmicas desta escavação e de parte 

dos furos teste. A primeira autora identificou cerâmicas com características de três conjuntos 

tecnológicos: cerâmicas semelhantes às da Ilha de Santo Antônio, Barrancóide (Figura 19); 

cerâmicas semelhantes às do sítio Veneza, semelhantes a Saladóide, Pocó (Figura 20) e 

Açutuba, e poucos fragmentos com características da Tradição Polícroma da Amazônia. Com 

relação ao segundo conjunto, a autora afirma que: 
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Plotamos estas peças no croqui do sítio, e estas se concentram em uma área circular, 

passando a sul na área próxima ao barranco, onde foi escavada a unidade E382670 

N9021310, da qual não analisamos o material, mas segundo as observações de campo 

ocorriam diferenças nos materiais ao longo da estratigrafia desta unidade: nos 

primeiros níveis (20 e 40 cm) sobressaiu a cerâmica pintada, enquanto entre 60 a 80 

cm ocorreram fragmentos com motivos estilísticos diferenciados, destacando-se lábio 

expandido e flanges mesiais. Quanto à distribuição dos fragmentos em uma área 

circular, não avançamos nas interpretações em relação à forma do sítio, porém esta é 

uma tarefa interessante a ser desenvolvida em pesquisas futuras (Zuse, 2014, p. 312). 

 

 

Figura 19: Cerâmicas Barrancóide na unidade E382631 N9021469, entre os níveis 0-10 e 180-190 cm. 
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Figura 20: Cerâmicas Pocó-Açutuba identificadas nos furos testes Fonte: ZUSE, 2014, P. 313. 

 

Com relação às datações da unidade E382631 N9021469, Zuse (2014, p. 383), afirma 

que: 

 
As datações obtidas para esta unidade são dos níveis 100-110 cm (1.550 ±30 AP), 

180-190 cm (1.530±30 AP) e 200-210 cm (1.520±40AP), e parecem estar associadas 

a estas ocupações mais antigas, ou representam um período de transição entre esta 

ocupação e a mais recente, predominante entre os níveis 0-10 cm e 110-120 cm. No 

entanto, o contexto da unidade (presença de feições) dificulta as interpretações da 

cronologia, e certamente a continuidade das escavações e análises dos materiais deste 

sítio irão revelar contextos mais complexos e possivelmente mais antigos. 

 

Após a escavação e análise de outros contextos, a autora acredita que as datações acima 

podem ser associadas ao início das ocupações dos portadores da cerâmica Barrancóide no sítio 

Santa Paula (ZUSE, 2019, comunicação pessoal). 

Duran (2016) também observou ocorrência de pelo menos dois conjuntos tecnológicos, 

também identificados por Zuse (2014). Segundo a hipótese do autor, este local estaria sendo 
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ocupado continuamente por grupos relativamente densos, devido ao espesso pacote de terra 

preta, formado em um pequeno espaço de tempo, conforme indicam as datações em torno de 

1500 AP, obtidas entre os níveis 100-110 cm e 200-210 cm (DURAN DA SILVA, 2016). 

Em relação aos resultados de sua pesquisa, foram identificadas no sítio vasilhas 

utilizadas para cozinhar com bordas extrovertidas e diretas inclinadas externamente, com 

diâmetro variando entre 14 e 38cm. Ocorrem vasilhas extrovertidas com diâmetro de 12 cm, 

com pintura vermelha e branca, para fermentar bebidas, e vasilhas com formas abertas e rasas 

com bordas diretas inclinadas externamente, com formas semelhantes a pratos e diâmetro 

variando entre 10 a 20 cm, utilizadas possivelmente para servir e consumir alimentos. As 

decorações com tratamento plástico são inciso, inciso e ponteado, apliques e flanges modelados. 

Em relação à pintura, ocorre nas cores vermelha e branca e vermelha, associada a inciso nos 

níveis mais profundos, e as pinturas nos níveis mais superficiais (DURAN DA SILVA, 2016). 

Nas proximidades dessa escavação, também na porção central do sítio, mais próximas 

ao limite norte da área que apresenta terra preta, foram realizadas outras duas escavações, entre 

os anos de 2014 e 2016, pelos docentes e discentes do Departamento de Arqueologia 

(DARQ/UNIR). Uma das escavações foi interrompida a 100 cm (Montículo 2), porém no 

montículo 1 foram escavados 27 níveis artificiais de 10 cm, em 4 unidades de escavação 

contíguas, de 1 m² cada uma. O material arqueológico estava presente desde a superfície até o 

nível 240-250 cm. Foram identificadas sete camadas de sedimento, com terra preta nas 

superiores, e uma feição do tipo bolsão com material arqueológico (ZUSE et al, 2017) (Figura 

21). Os materiais arqueológicos dessa escavação estão sendo abordados nas pesquisas de 

Venere (2018), OLIVEIRA (2019) e Oliveira (2019). A iconografia da cerâmica Barrancóide 

foi analisada na monografia de SILVA (2017). 
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Figura 21: Foto do perfil das escavações no montículo 1, com indicação das camadas estratigráficas. Fonte: 

NEVES, 2017, p. 28. 

 

Venere (2018), na pesquisa de iniciação científica, aborda a análise da tecnologia 

cerâmica presente no montículo 1 do sítio Santa Paula. Os fragmentos cerâmicos estão 

distribuídos em sete camadas estratigráficas da unidade N1001 E1000, associados a líticos 

lascados e polidos restos faunísticos, estruturas e feições. Durante as análises observou-se a 

preferência do caraipé e com menor frequência o uso do cauixi, caco moído e mineral. As 

vasilhas foram confeccionadas com a técnica acordelada. As superfícies das vasilhas 

apresentam alisamento polido, também ocorrem tratamentos plásticos do tipo incisos e 

ponteados, modelados e apliques, engobo ou pintura vermelha e branca. Por fim conclui-se que 

o montículo foi construído e ocupado pelos portadores da tecnologia cerâmica Barrancóide. 

Além disso, na base da ocupação ocorrem fragmentos cerâmicos semelhantes a Saladóide, Pocó 

e Açutuba, misturados aos de outras tecnologias, associados à possível ocupações mais antigas 

no local, enquanto nos níveis mais superficiais da escavação fragmentos da Tradição Policroma 

da Amazônia estão associados aos Barrancóide. O autor aborda a cerâmica dessa área do sítio 

em seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Rondônia. 

Silva (2017) apresenta em seu trabalho de conclusão de curso, resultado da análise das 

técnicas, motivos e expressões decorativas nos tratamentos plásticos de cerâmica Barrancóide 

no sítio Santa Paula. O estudo foi realizado em uma unidade do montículo I e de três unidades 

do montículo II. Sua análise foi realizada nas técnicas decorativas, descrevendo sua localização, 
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posição na vasilha, direção, profundidade e/ou altura, largura, comprimento e/ou diâmetro, 

forma da seção ativa do instrumento e índice sobre a umidade da pasta e a direção da ação. 

A unidade E382670 N9021310, localizada na porção Sul do sítio, objeto desse estudo, 

também foi escavada em níveis artificiais de 10cm, com o peneiramento de todo o solo/sedimento 

(Figura 22 e 23). Durante a delimitação do sítio, um furo teste realizado nas proximidades dessa 

unidade apresentou grande quantidade de material cerâmico, sendo coletados alguns fragmentos 

decorados com flanges mesiais e com pintura vermelha sobre branca, na profundidade de 120-140 

cm, sendo esse um dos motivos para a abertura da referida unidade no local (SCIENTIA, 

2011).Nesta unidade a cerâmica ocorreu desde o nível 0-10 cm até 120-130 cm. No nível 130-140 

não foi identificado material arqueológico, ao passo que no 140-150 com foi coletado apenas um 

lítico, e no nível seguinte apenas um carvão. No último nível escavado não foi encontrado nenhum 

material (160-170 cm). 

 

 

Figura 22: Escavação da unidade E382670 N9021310, localizada na porção sul do sítio Fonte: SCIENTIA, 

2008). 
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Figura 23: Peneiramento do sedimento escavado na unidade E382670 N9021310 Fonte: SCIENTIA, 2009. 

 

Nesta unidade foram identificadas quatro camadas de sedimento, descritas de acordo 

com a cor, textura e compactação, e quantificação dos materiais arqueológicos quando 

presentes, nomeadas da base para o topo das escavações (Figuras 24 a 29). Segue a descrição 

das camadas, do topo para a base da escavação (SCIENTIA, 2008). 

● Camada III – presente entre a superfície e até 10cm de profundidade, apresenta camada 

húmica, com sedimento de coloração castanho muito escuro (10YR/2/2); a porção nordeste do 

perfil encontra-se espessa; ocorre atividade biológica visível; quanto aos materiais 

arqueológicos, apresentam 16 fragmentos de cerâmica diagnósticos; 

● Camada IIB – presente entre os níveis 10-20 e 40-50cm apresenta sedimento úmido de 

coloração castanho muito escuro (10YR2/2), nesta camada corre grande quantidade de raízes e 

maior frequência de material arqueológico com relação à camada IIA; entre os fragmentos 

coletados, ocorrem 390 fragmentos diagnósticos; 

● Camada IIA – presente entre os níveis 40-50 e 160-170cm, apresenta coloração castanho 

acinzentado muito escuro (10YR3/2); esta camada apresenta alta densidade de material 

arqueológico, em todos os níveis; devido a identificação de colorações distintas, a camada foi 

subdividida em camada IIA e camada IIB; dentre os fragmentos diagnósticos ocorrem 305 

fragmentos; 
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● Camada I – presente entre os níveis 160-170cm, apresenta coloração marrom amarelado 

(10YR5/8) e marrom escuro (10YR3/3). Esta camada é composta por laterita já intemperizada, 

apresentando blocos de tamanhos variados. Devido a um bloco grande de laterita de 30x30cm 

na porção sudoeste do perfil norte a base do nível 170cm da unidade apresentou uma mancha, 

que de acordo com a ficha de campo aparentava ser uma feição. Nesta camada não ocorreu 

material arqueológico e o sedimento estava argiloso e úmido. 

 

 

Figura 24: Croqui digitalizado do Perfil oeste da sondagem E382670 N9031310 (Fonte: SCIENTIA, 2008). 
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Figura 25: Base do nível 50-60 cm, nível de transição da camada IIB para IIA, com distinção de coloração 

visível na foto (Foto: Scientia, 2008). 

 
Figura 26: Base do nível 80-90cm, sendo visível a camada IIA, com coloração marrom (Foto: SCIENTIA, 

2008). 
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Figura 27: Camada de latossolo visível no perfil Oeste, no final da escavação, no nível 160-170 cm marrom 

(Foto: SCIENTIA, 2008). 

 
Figura 28: Final da escavação nível 160-170cm (Foto: SCIENTIA, 2009). 
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Figura 29: Perfil norte da unidade E382670 N9021310 (Foto: SCIENTIA, 2009). 

 

A partir da leitura dos dados de campo, observamos que o sítio Santa Paula apresenta 

densas ocupações, principalmente na área central (unidade E382632 N9021469 e Montículo 1), 

onde as escavações foram concluídas em 2,70 m de profundidade, ambas apresentando 7 

camadas arqueológicas, com uma camada espessa de terra preta. Na unidade localizada ao sul, 

a E382670 N9021310, abordada nesse trabalho, a escavação foi encerrada a 1,70 m de 

profundidade, quando atingiu o cascalho laterítico, e nela foram identificadas apenas 3 camadas 

arqueológicas (I, IIA e IIB). Possivelmente a divisão das camadas em IIA e IIB pressupõe 

continuidade entre uma e outra, o que poderá ser testado por meio da análise da cerâmica. 

Ambas as camadas apresentariam a mesma tecnologia cerâmica, indicando continuidade na 

ocupação, ou seriam cerâmicas e ocupações distintas? Seriam as cerâmicas dessa área do sítio 

semelhantes ou distintas às da área mais central? Estas são algumas das questões a serem 

abordadas nesse trabalho, através da análise da cerâmica da unidade E382670 N9021310, que 

será apresentada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DA CERÂMICA DA UNIDADE E382670 

N9021310 

 

Neste capítulo apresentamos os métodos, técnicas e os resultados da análise do material 

cerâmico da unidade E382670 N9021310 do sítio Santa Paula. Após a realização da escavação, 

no ano de 2009, os materiais foram levados ao laboratório, onde foram higienizados e 

numerados. Na limpeza dos fragmentos foi utilizada água corrente com o auxílio de escovas de 

dente e pincéis macios. Posteriormente foram numerados com caneta nanquim, sobre uma 

camada de base incolor. O material foi acondicionado, e somente em 2016 foi triado e iniciou-

se a análise, no âmbito do projeto de iniciação científica PIBIC/UNIR (SANTOS COSTA, 

2017), e atualmente é abordado neste trabalho. 

 

3.1. Métodos e técnicas de análise 

 

Inicialmente foi feita a triagem e posteriormente a análise dos fragmentos cerâmicos. A 

triagem consiste na pesagem, quantificação, exposição dos materiais cerâmicos de cada nível 

sobre a mesa, e a separação dos fragmentos diagnósticos, ou seja, aqueles em que é possível 

obter informações relacionadas à forma (bordas, bases, ombros, carenas, bojo, além de peças 

modeladas e apêndices), acabamento de superfície (polimento, brunidura, engobos pinturas e 

tratamentos plásticos) e marca de uso (fuligem, depósito de carbono, descamações por 

fermentação, etc.). Como a cerâmica da unidade E382670 N9021310 está bem conservada, foi 

possível fazer a análise de boa parte da amostra. Utilizou-se uma ficha de triagem (figura 30). 

 

 

Figura 30: Ficha de triagem utilizada. 
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Após a triagem somente os fragmentos diagnósticos foram analisados, utilizando uma 

ficha de análise (figura 31) com atributos que caracterizam as escolhas de pasta, técnicas de 

confecção, morfologias, acabamentos e possíveis usos. Cada atributo possui algumas variáveis, 

inseridos através de códigos que posteriormente são substituídos na planilha Excel, e feitos 

gráficos para o processamento dos dados. Além disso, a análise também contempla o desenho 

das bordas e bases que auxiliaram nas reconstituições de formas, (caso o perfil e diâmetro sejam 

minimamente suficientes), bem como fotografias. 

 

 

Figura 31: Ficha de análise utilizada na análise. 

 

A ficha de análise tem como objetivo a compreensão das escolhas tomadas pelas 

ceramistas em relação a pasta, técnica de confecção, acabamento de superfície, queima e uso, 

assim poderemos entender e caracterizar a cadeia operatória de confecção das cerâmicas.  

A seguir, descrevemos alguns dos atributos analisados. As descrições estão baseadas no 

glossário do livro Cerâmicas Arqueológicas da Amazônia (BARRETO, LIMA, 

BETANCOURT, 2016, p. 550-602): 

 

Identificação dos fragmentos: aqui identificamos o nome do sítio, sigla, NP, número do 

fragmento, sondagem/unidade, nível, quantidade e tipo de artefato. 

Preparação da pasta: é o elemento constitutivo da cerâmica. A pasta é resultado da argila e outros 

componentes agregados a ela, que quando modelados e expostos a altas temperaturas, dão origem 

a cerâmica. Diversos aspectos da pasta podem ser observados durante a análise, tais como outras 

etapas, antiplástico e tipo de queima, e a técnica da manufatura. Com base na análise desses 

elementos é possível reconstituir grande parte das escolhas envolvidas no processo de produção da 

cerâmica. Os antiplásticos adicionados à pasta intencionalmente, portanto podemos nos referir ao 

antiplástico como qualquer elemento não plástico que age contra o encolhimento dos corpos 

cerâmicos após a secagem e a queima, sendo adicionados ou contidos na argila. Caraipé são cinzas 

de casca e entrecasca de plantas do gênero Licania, queimadas e adicionadas na pasta em proporções 
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e granulares variadas, para confecção de cerâmica. Algumas partes, mais fibrosas da planta, não 

queimam ao ponto de se transformarem em cinzas, sendo visíveis a olho nu ou com uso de lupa 

binocular. O cauixi é um espongiário de água doce que prolifera em águas oxigenadas livre de 

sedimentos finos em suspensão, comum nos rios amazônicos de água preta e em lagos e 

pequenos igarapés, são espículas silicosas que parecem pequenos bastões alongados de ponta 

aguda; possuem aspectos de cristal de rocha hialinos, lisos e polidos (HILBERT, 1995). 

Técnicas de construção da vasilha: A técnica acordelada/roletada consiste na construção das 

vasilhas a partir da superposição horizontal de roletes. Na técnica modelada utiliza-se os dedos 

pressionando uma porção de argila. 

Acabamentos de superfície: os acabamentos de superfície têm como finalidade a remoção das 

irregularidades decorrentes da manufatura do vaso, além de impermeabilizar a vasilha. Entre 

os tratamentos mais recorrente estão os alisamentos fino (textura lisa e homogenia sem poros 

visíveis), médio (superfície porosa, porém regular) e grosseiro (presença de rugosidades, 

porosidade e irregularidades da superfície) (ZUSE, 2014), o polimento, brunidura e barbotina. 

O alisamento é o processo de acabamento nas paredes das vasilhas, de forma a deixar a 

superfície mais lisa e menos porosa; pode ser feito durante o processo de montagem da vasilha, 

com a argila ainda bastante plástica ou depois da secagem, antes da queima. O acabamento é 

feito com o uso de diferentes instrumentos, como seixos, fragmentos de cerâmica, sementes ou 

coquinhos, que dão à superfície cerâmica o efeito desejado. O polimento é a técnica de 

complementação do alisamento, que torna lustrosa a superfície da cerâmica, podendo ou não 

deixar estrias (LIMA, 2008). A brunidura tem a finalidade de alterar a sua aparência, deixando-

a escurecida e lustrosa além de impermeabilizar a cerâmica, através da exposição da vasilha a 

fumaça e da fixação da fuligem. A barbotina requer a mistura de argila e água, para facilitar a 

junção dos roletes ou para fixação de apêndices ou apliques decorativos, sua consistência é 

quase líquida e a textura suave. 

Tratamentos plásticos: também ocorrem decorações na superfície das vasilhas, feitas com a 

pasta úmida ou seca, que causa modificação tridimensional da superfície da cerâmica, antes ou 

depois da queima. O inciso  e composto por linhas incisas, formando finos sulcos na superfície 

da cerâmica, com instrumentos de diferentes formas e dimensões; ponteado  tipo de decoração 

feito com pontas, deixando marcas independentes na superfície da cerâmica, podendo ter várias 

formas e tamanhos; exciso caracterizado pela retirada de área da superfície do vaso com 

instrumentos de pontas largas e robustas, de modo a produzir um efeito de baixo relevo, 

evidenciando os motivos gráficos; acanalado formado por sulcos alongados ou canais contínuos 
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e de fundo côncavo; e o entalhado efeito com instrumentos cortante, geralmente nos lábios ou 

ponto angulares do corpo das vasilhas. 

Tratamentos crômicos: nesta categoria estão presentes o engobo e a pintura. O engobo consiste 

em aplicar, antes da queima, uma fina e rala camada de argila com ou sem pigmento, para formar 

uma película de acabamento com aspetos mais liso e uniforme, sua função e de diminuir a 

porosidade da parede, tanto para torná-la mais impermeável, como também para formar a bases no 

qual serão aplicados. A pintura consiste em alterar a cor da superfície da cerâmica com a aplicação 

de pigmentos preparados a partir de elementos minerais e vegetais. Essas podem ser aplicada sobre 

a superfície da cerâmica limpa ou preparada com engobo ou banho, antes ou depois da queima, 

recobrindo toda a vasilha ou alguma área, ou ainda formando motivos diversos, com uma ou mais 

cores. 

Queima: ação do fogo sobre a cerâmica para retirar a umidade e endurecê-la, por meio da 

combustão e oxidação dos minerais e outros elementos contidos na pasta. A queima de cerâmica 

ocorre após um período de secagem e pode ser feita em diferentes ambientes. A partir da 

observação da coloração da superfície e do núcleo da cerâmica, a queima pode ser classificada 

em três categorias: oxidante (núcleo claros), redutora (núcleo escuros) e irregular (oxidante e 

redutora na mesma peça). 

Marcas de uso: os vestígios de utilização mais recorrentes estão presentes em vasilhas 

utilizadas diretamente sobre o fogo, sendo a fuligem (uma camada escura que ocorre geralmente 

no bojo e na borda, na face externa, decorrente do uso sobre o fogo) e depósito de carbono 

(resultado do uso intensivo da vasilha sobre o fogo). Além dessas também ocorrem corrosão na 

face interna, interpretado como resultado de fermentação de bebidas. 

Conservação: Fragmentos com as superfícies bem conservadas possibilitam a observação dos 

acabamentos de superfície, técnicas de confecção, vestígios de utilização e forma das vasilhas, 

enquanto fragmentos erodidos e fragmentos fornecem informações sobre a escolha da pasta e 

queima. Assim podemos identificar fragmentos bem conservados, erodidos e com decoração 

vestigial (quando se conserva apenas vestígios de pigmentos, indicando a presença de engobos 

e/ou pinturas). 

A seguir são apresentados os resultados da análise da cerâmica da unidade E382670 

N9021310 do sítio Santa Paula. 

 

3.2. Resultados da análise da tecnologia cerâmica na unidade E382670 N9021310. 

 
Foram coletados ao todo 4.296 fragmentos cerâmicos na escavação da unidade E382670 

N9021310 (gráfico 1 e tabela 1), localizada na porção sul do sítio Santa Paula. Na triagem foram 
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separados 723 fragmentos diagnósticos, cujos resultados da análise são apresentados a seguir. Como 

foram feitas remontagens, trabalhamos com um número de 692 fragmentos de vasilhas, distribuídos 

entre os níveis 0-10 cm e 120-130 cm. Podemos observar, no gráfico 1, que nos níveis superficiais 

ocorrem maior quantidade de fragmentos cerâmicos diagnósticos, pelo fato desses níveis 

apresentarem maior frequência de fragmentos. Porém, chama a atenção que entre os níveis 70-80 e 

90-100 cm, os fragmentos diagnósticos se sobressaem em relação aos não diagnósticos. Como 

veremos nas conclusões, o conjunto tecnológico presente nessa camada é caracterizado pela grande 

diversidade de morfologias e acabamentos de superfície, apesar das vasilhas serem menores, e em 

menor frequência, que de outras tecnologias mais recentes no sítio. Além disso, observamos a 

presença de três picos de frequência de cerâmicas (30-40 cm; 70-80 cm e 110-120 cm), e 

buscaremos entender se correspondem a diferentes camadas e ocupações no sítio. 

 

 

Gráfico 1: Frequência de material diagnóstico e não diagnósticos na unidade E382670 N9021310. 

 

Nível Números de Quantidade de 

(cm) Proveniência (PN) fragmentos 
   

0-10 1000 129 
   

10-20 1001 413 
   

20-30 1002 414 
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60-70 1006 129 
   

70-80 1007 145 
   

80-90 1008 69 
   

90-100 1009 34 
   

100-110 1010 6 
   

110-120 1011 11 
   

120-130 1012 7 
   

Tabela 1: Lista de níveis e PN da unidade analisada. 

 

Entre os fragmentos, a maioria é de vasilhas, com exceção de um fragmento de objeto 

circular horizontal, do nível 20-30 cm, apesar de não apresentar furo visível, poderia ser um 

fuso (1002-183), e no nível 30-40 um rolete de fuso, com decoração incisa em uma das faces 

(1003-182) (figura 32). 

 

Figura 32: Fragmento de fusos. 

 

Podemos observar no gráfico 2 e na figura 33 a composição dos tipos de pasta cerâmica 

do sítio Santa Paula. A maioria dos fragmentos apresenta pasta com adição de caraipé A 

associada a carvão e mineral; caraipé A e mineral. E em menor ocorrência estão as pastas com 

cauixí e mineral; mineral e carvão e somente mineral. 
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Gráfico 2: Tipos de antiplástico. 

 
Figura 33: Fotos dos tipos de pasta; A: Caraipé; B: Mineral; C: Cauixí. 

 

Como vimos anteriormente, a adição de caraipé pode ter a finalidade de reter a umidade 

da argila, tornando seu processo de secagem, mas lenta e estável, diminuindo o risco de a vasilha 

rachar. O cauixí contribuir para queima mais uniforme, deixando resistente ao choque térmico 

e ao impacto. (Referencia). 

Em relação aos tipos de minerais presentes na pasta, o quartzo e óxido de ferro ocorre 

em 674 dos fragmentos; em menor percentual estão 8 fragmentos associados ao feldspato; 4 

com mica; também ocorre 3 fragmentos associados apenas ao óxido de ferro e 2 fragmentos 

com quartzo. Em todos os fragmentos, a pasta apresenta baixa inclusão de grãos finos de 

quartzo. Os grãos de quartzo apresentam predomínio do tipo: subangulosos; angulosos; 

arredondados; subangulosos e arredondados; em menor percentual estão os angulosos e 

subangulosos; e angulosos e arredondados. Grande parte da amostra não foi possível identificar 

a forma dos grãos devido ao seu tamanho reduzido (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Forma dos grãos de quartzo. 

 

Após o preparo da pasta, as vasilhas são confeccionadas. As vasilhas foram 

confeccionadas majoritariamente com a técnica acordelada, sendo identificada em 675 

fragmentos, porém as bases e as flanges apresenta técnica modelada, estando presente em 16 

fragmentos. 

Os vasilhames vão tomando forma durante seu processo de elaboração. A morfologia 

da vasilha é analisada por meio de atributos de caracterização dos fragmentos de borda e base, 

e reconhecimento de inflexão, bojo e carena. Entre os fragmentos das vasilhas coletado no sítio 

Santa Paula, predominam fragmentos de parede; borda; inflexão e em menor percentual estão 

a base; carena; e bojo.  De acordo com gráfico 4 podemos observar que em 8 fragmentos não 

tiveram sua parte da vasilha identificados. 

 

 

Gráfico 4: Parte da vasilha. 

 

Em relação a espessura dos fragmentos, observou-se uma variação, entre 2 mm e 17 

mm. Na coleção observou-se maior frequência de fragmentos com espessura que variam entre 5 

e 9 mm. 
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Em relação a forma e inclinação da borda, houve maior ocorrência do tipo: direta 

inclinada externamente; extrovertida e direta vertical; borda direta inclinada internamente; 

horizontal; introvertida; e extrovertida com ponto angular são menos recorrentes (gráfico 5). 

Grande parte da amostra de borda não teve sua forma e inclinação, e consequentemente o 

diâmetro, devido ao seu tamanho reduzido (figuras 34 a 41). Alguns fragmentos puderam ser 

associados a mesma vasilha, apesar de não remontarem, como os da figura 39, presentes no nível 

70-80 cm, e os fragmentos 1007-49, 112, 123 e 128 da figura 34. Na figura 36, podemos observar 

outro fragmento que parece pertencer da parte superior de uma vasilha com saliências 

triangulares na face externa do corpo.  

 

 

Gráfico 5: Forma e inclinação da borda. 

 

Neste conjunto de bordas, apresentam espessamento linear, seguido pelo expandido em 

grande parte da amostra; em relação aos tipos contraído, reforçada internamente; e reforçada 

externamente são menos recorrentes (gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6: Espessamento da borda. 
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Quanto aos tipos de lábios, os mais recorrentes são os arredondado e plano. Os menos 

frequentes são biselado, apontado e irregular (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7: Forma dos lábios das vasilhas. 

 

 

Figura 34: Fragmentos de borda e flange. 
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Figura 35: Fragmento de carena. 

 
Figura 36: Parte da vasilha não identificada, possivelmente parte superior de vasilha com corpo de formato 

irregular. 

 
Figura 37: Fragmento de borda de tamanho reduzido. (Nível 30-40). 
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Figura 38: Fragmento de borda de tamanho reduzido (Nível: 20-30). 

 
Figura 39: Fragmentos de bordas de tamanho reduzido (Nível 80-90). 

 
Figura 40: Fragmento associados a uma mesma vasilha (Nível 70-80). 
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Figura 41: Desenho dos perfis de bordas sem diâmetro identificado). 

 

Entre os dezessete fragmentos de bases identificadas, foi possível identificar o tipo de 

apenas dez fragmentos, sendo duas anelares, 4 bi-plana e 4 convexas-côncavas (Figura 42). 

Podemos observar o tipo anelar (1002-342; 1003-441), bi-plana (1007-60; 1007-118; 1007-79); 

convexa-côncava (1003-364; 1005-62; 1007-109; 1011-11). 
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Figura 42: Tipos de bases. 
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Como veremos nas conclusões do trabalho, as vasilhas 1007-130; 1007-53; e 1009-25 

são associadas ao conjunto Pocó-Açutuba, ao passo que as outras (PNs 1000 a 1004) são da 

camada onde predominam materiais Barrancóide e TPA, sendo estas formas muitas vezes 

comuns aos dois conjuntos, reconstituídas a partir de fragmentos alisados, o que dificulta a 

interpretação (figura 43). 

 

 
Figura 43: Reconstituição das formas das vasilhas. 

Podemos observar nos gráficos 8 e 9 grande variedade de acabamento de superfície em 

ambas as faces dos fragmentos. Sendo o polimento e o alisamento fino com maior recorrência; 

também ocorrem acabamento com barbotina; brunidura; alisamento médio; barbotina e 

polimento; brunidura; alisamento grosseiro e barbotina e alisamento. 
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Gráfico 8:  Acabamento de superfície face externa. 

 
Gráfico 9: Acabamento de superfície face interna. 

 

Entre os tratamentos plásticos, são mais comuns o inciso em 56 fragmentos como 

podemos ver na figura 43: menos recorrente são inciso e ponteado em 6 fragmentos; roletado 

em 5 fragmentos; acanalado em 4 fragmentos; ponteado em 3 fragmentos; o modelado em 2; 

entalhado em 2; inciso mais modelado em 1; aplicado mais entalhado em 1; aplicado em 1; e o 

inciso, pontado mais modelado em 1 (Gráfico 10 e Figura 44). 

353; 51,09%
248; 35,89%

46; 6,66%

15; 2,17%

13; 1,88%

10; 1,45%

4; 0,58%

2; 0,29%

Polimento

Alisamento Fino

Não identificada

Barbotina

Alisamento Médio

Barbotina e polimento

Brunidura

Alisamento Grosseiro

403; 58,32%
224; 32,42%

21; 3,04%

13; 1,88%
10; 1,45%

8; 1,16%
5; 0,72%

4; 0,58%

3; 0,43%

Polimento

Alisamento Fino

Barbotina

Brunidura

Alisamento Médio

Não Identificada

Barbotina e polimento

Alisamento Grosseiro

Barbotina e Alisamento



 
69 

 

 

Gráfico 10: Tipos de tratamento plástico. 

 

 
Figura 44: Fragmentos com decoração plástica incisa. 

 

Na figura 45 podemos observar fragmentos com tratamento inciso e ponteado (1001-185; 

1001-223; 1003-396; 1006-49), roletado (1000-68; 1002-380; 1002-410), acanalado (1003-394; 
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1008-33; 1006-16), ponteado (1001-234, 1008-01); modelado (1008-40), inciso e modelado (1008-

44), aplicado e entalhado (1001-220), inciso, ponteado e modelado (1003-478), aplicado (1005-

29) entalhado ou serrungulado (1008-63). 

 

 

Figura 45: Fragmento com decoração plástica diversas. 

 

Entre os fragmentos com decoração plástica, podemos observar no gráfico 11 que nesta 

coleção grande parte das decorações foram realizadas na parede face externa de 36 

fragmentos e em 18 bordas na face externa. Entre os locais menos recorrente foi identificado 

5 bordas com decoração na face interna; em 4 na carena face externa; em 4 no flange 

superior; em 3 na inflexão face externa, em 3 no lábio, em 2 na parede face interna, em 2 

borda face interna e lábio, 1 na borda face externa e lábio e 1 inflexão face interna e 1 na 

parede em ambas as faces. 
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Gráfico 11: Locais de aplicação de tratamento plástico. 

 

Em relação aos motivos foram identificados 22 fragmentos com linhas horizontais; 6 

com motivos complexos (mais de 2 elementos), 6 composto (por 2 elementos), 2 fragmentos 

com linhas verticais, 2 triangular, 2 curvilíneo, 1 em linhas transversais ou oblíquas, 1 em zigue-

zague e 1 angular (gráfico 13) (gráfico 12). Na figura 46 podemos observar motivos: curvilíneo 

(1001-216); composto (1002-219,225), linhas verticais (106-89), linhas retas e entrecruzadas 

(1007-64), complexa (1007-130), linhas horizontais (1008-22), serrugulado (1008-63), zigue-

zague (1009-15). 

 

 

Gráfico 12: Tipos de motivos. 
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Figura 46: Motivos dos tratamentos plásticos. 

 

Em relação ao tratamento crômico, foram identificados em 35 fragmentos com engobo 

vermelho, 30 com engobo branco, 20 com pintura branca e vermelho, 13 com pintura vermelha 

sobre engobo branco, 12 com pintura vermelha, 3 com pintura branca, 3 com pintura branca 

sobre engobo vermelho ,1 com pintura laranja, sobre engobo branco e pintura branca, laranja e 

vinho, 1 com pintura branca, laranja e vinho (Gráfico 13 e Figuras 47 a 53). 
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Gráfico 13: Tipos de tratamento crômicos 

 
Figura 47: Fragmentos com engobo branco. 
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Figura 48: Engobo branco. 

 
Figura 49: Fragmento com pintura branca e vermelho. 

 
Figura 50: Pintura branca. 
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Figura 51: Pintura vermelha sobre engobo branco. 

 

 
Figura 52: Pintura vermelha. 

 

 
Figura 53: Pintura vermelha e branca. 
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Podemos observar na figura 54, fragmentos com presença de decoração crômica e 

plástica associadas: Inciso e pintura branca e vermelha (1007-71); engobo vermelho e inciso 

(1001-214); inciso e pintura vermelha e branca (1002-411); inciso e engobo branco (1007-10 

e1007-53); inciso e pintura vermelha (1007-98 e 1008-130); inciso e pintura vermelha e branca 

(1007-107); inciso e pintura vermelha (1007-120); modelado e engobo vermelho (1007-122); 

ponteado sobre pintura vermelho engobo branco (1007-152-52-111); inciso sobre engobo 

branco e modelado (1007-123, 112, 49, 128); pintura branca e vermelho e inciso (1008-34); 

inciso e pintura branca, laranja e vinho (1008-53); e pintura branca e vermelha e inciso(1009-

01). 

 

 

Figura 54: Fragmentos com técnica crômica e plástica associadas. 

 

Este tratamento ocorre em 75 fragmentos de parede na face externa, 11 na parede face 

externa, 10 na borda face externa, 6 paredes ambas as faces, 5 inflexões face externa, 2 inflexões 

ambas as faces, 1 carena face interna, em 1 fragmentos foi possível identificar, 1 no flange parte 



 
77 

 

superior, 1 base face externa, 1 borda face externa mais o lábio, 1 base face interna, 1 flange 

parte inferior, 1 inflexão face interna e 1 no lábio (gráfico 14). 

 

 

Gráfico 14: Local de aplicação do tratamento plástico. 

 

Em relação aos tipos de queimas, foram identificados 439 fragmentos do tipo reduzida; 

em 201 fragmentos com queima oxidantes; 19 fragmentos com queima oxidante com núcleo 

reduzido, em 19 fragmentos queima oxidante interna e reduzido externa; e 13 fragmentos com 

queima oxidante externa e reduzida interna (gráfico 15). 

 

 

Gráfico 15: Tipos de queima. 
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Em relação aos vestígios de produção na face externa, apenas 6 apresentam marcas de 

queima, 4 com marca de alisamento e 2 com marca de folha (gráfico 16). Já na face interna 

foram identificados, mancha de queima em 14 fragmentos e 2 com marca de alisamento (gráfico 

17). 

 

 

Gráficos 16 e 17: Vestígios de produção na face externa e interna, respectivamente. 

 

 
Figura 55: Amostra com vestígio de produção: mancha de queima (1001-221,228); marca de folha (1001-353); 

marca de alisamento (1007-90). 
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No gráfico 18 podemos observar 24 fragmentos apresentam marca de fermentação na 

face interna, 19 fragmentos com fuligem na face externa, 5 fragmentos com depósito de carbono 

e 1 com fuligem na face externa e depósito de carbono na face interna. Na figura 56 podemos. 

Observar marcas de fermentação no fragmento 1002-394 e 1003-314; depósito de carbono 

(1005-20); fuligem (1012-05); depósito de carbono e fuligem (1011-11). 

 

 

Gráfico 18: Marca de uso. 

 

 
Figura 56: Amostra com marcas de uso. 
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Por fim, a coleção do sítio Santa Paula, apresentou boa conservação em grande parte 

da amostra. A face externa dos fragmentos está bem conservada em ambas as faces, também 

foi identificado fragmentos com decoração vestigial; e em menor proporção estão os 

fragmentos erodidos observar os gráficos 19 e 20. 

 

 
Gráfico 19 e 20: Conservação face externa e interna, respectivamente. 

 
Na conclusão faremos a interpretação da variabilidade nas tecnologias cerâmicas 

nas camadas identificadas na unidade E382670 N9021310. 
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CONCLUSÃO 

 

Desde a sua identificação do sítio Santa Paula, em fins da década de 1970, pelo 

arqueólogo Eurico Miller, o sítio Santa Paula tem sido objeto de diversas pesquisas 

(SCIENTIA, 2008; ZUSE, 2014; DURAM DA SILVA, 2017; SILVA, 2017; SANTOS 

COSTA, 2017; VERENE 2017, 2018; ZUSE et al, 2017). A análise da cerâmica da unidade 

E382632 N9021469, na parte central do sítio, e de sondagens da delimitação, identificaram três 

conjuntos tecnológicos: a cerâmica mais antiga semelhante aos contextos Pocó, Açutuba e 

Saladóide, seguido pela cerâmica Barrancóide, e posteriormente pela cerâmica da Tradição 

Policroma da Amazônia. Foram obtidas três datações, de 1.550, 1.530 e 1.520 AP na unidade 

E382632 N9021469, que seriam associadas ao conjunto Pocó-Açutuba ou à transição dessa 

ocupação com a Barrancóide, sendo difícil a interpretação pelo fato da amostra ser proveniente 

do contexto de uma feição (Zuse, 2014). 

Nesta pesquisa, abordamos o contexto arqueológico da unidade E382670 N9021310, 

localizada na porção sul do sítio, por meio da análise da tecnologia cerâmica, com objetivo e 

entender como foi a ocupação nessa área do sítio, e assim contribuir para a compreensão da 

espacialidade das ocupações indígenas na margem esquerda da cachoeira do Teotônio. 

Como vimos no segundo capítulo, na unidade E382670 N9021310 foram identificadas 

quatro camadas arqueológicas: a camada I, presente entre os níveis 150-170 cm, de coloração 

marrom amarelado (10YR 5/8) e marrom escuro (10YR 3/3), não apresentou material 

arqueológico; a camada IIA, entre os níveis 40 cm e 170 cm, de coloração marrom acinzentado 

muito escuro (10YR 3/2), é a camada arqueológica mais espessa, porém apresentou somente 

636 fragmentos (305 diagnósticos); a camada IIB, entre 10 e 55 cm, apresenta coloração, 

marrom muito escura (10YR2/2), e apesar de ser menos espessa, apresentou a maior frequência 

de cerâmica, sendo 1.372 fragmentos cerâmicos (390 diagnósticos). A divisão da camada II em 

IIA e IIB sugere uma continuidade entre elas, porém, apesar disso, observamos nas fotos de 

campo, uma mudança na coloração do sedimento e, somado a isso, a diminuição na frequência 

dos materiais, apesar da maior frequência de diagnósticos. Na análise da cerâmica, buscamos 

identificar a variabilidade nas diferentes camadas, identificando diferenças marcantes entre as 

da camada IIA e IIB, como veremos a seguir. 

Foi visto também que existe uma diversidade grande de escolhas de pasta, morfologias 

e acabamentos nas cerâmicas da unidade E382670 N9021310.  
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Nas camadas superiores, denominadas II B e III a partir das pesquisas de campo, entre 

0-10 e 50-60 cm, a análise demonstrou que as cerâmicas apresentam características tecnológicas 

distintas (PNs 1000 a 1005). As pastas são semelhantes (mineral, caraipé A e carvão; mineral e 

caraipé A; mineral e cauixí; mineral e carvão; ou somente mineral), assim como as técnicas 

(acordelada no corpo e modelada -1 base anelar), porém há distinções marcantes nas 

morfologias e acabamentos (figura 57). As bordas extrovertidas são características, assim como 

as diretas inclinadas externamente. Também ocorrem as diretas verticais, extrovertidas com 

ponto angular, introvertidas e horizontais. Além dos lábios arredondados e planos, ocorrem os 

biselados, apontados e irregulares. Os biselados são característicos da Tradição Policroma da 

Amazônia, e os irregulares da Barrancóide. Uma base anelar é característica do conjunto 

Barrancóide no Madeira. 

 

 
Figura 57: Reconstrução das vasilhas presente nos níveis superficiais. 

 

Alguns fragmentos apresentam pintura vermelha e branca característica da Tradição 

Polícroma da Amazônia (figura 58), principalmente nos níveis 0-10 e 30-40 cm. Fragmentos com 

tratamentos plásticos característicos do conjunto Barrancóide no Alto Madeira também estão 

presentes, como inciso, inciso e ponteado, roletado, modelado e aplique (figura 59). São muito mais 

recorrentes as marcas de fermentação nas cerâmicas dessa camada. No nível 10-20 cm alguns 

fragmentos Pocó-Açutuba estão misturados aos Barrancóide e TPA, tratando-se possivelmente 

de uma perturbação, já que entre 20-30 e 40-50 eles não são recorrentes. Cerâmicas Barrancóide 

e TPA aparecem “misturadas” nos primeiros níveis de escavações de outras áreas do sítio (0-
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40 cm), onde a camada com cerâmica Barrancóide é muito mais profunda (140 cm) (VENERE, 

2018). 

 

 
Figura 58: Amostra de fragmentos com características da cerâmica Barrancóide. 

 

 

Figura 59: Amostra de fragmentos com característica da cerâmica Tradição Policroma da Amazônica. 

 
Desde o início da análise, as cores e formas das cerâmicas da camada chamada II A 

chamaram muito a atenção, e os resultados demonstraram que essa camada apresenta uma 

cerâmica característica Pocó-Açutuba, entre os níveis 60-70 cm (Pn 1006) e 120-130cm (PN 
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1012), principalmente nos 70-80 cm e 80-90 cm (PNs 1007 e 1008), onde aparece isoladamente. 

Justamente por ser o material Pocó-Açutuba caracterizado pela grande diversidade nas 

morfologias e acabamentos de superfície, a maior parte dos fragmentos entre os níveis 70-80 e 

90-100 cm é diagnóstica, se sobressaindo em relação aos não diagnósticos, diferente do que 

ocorre na camada IIB, entre 0-10 e 50-60 cm. 

Nesse conjunto, a pasta é caracterizada pelo uso predominante do caraipé A e carvão 

associados aos minerais que possivelmente foram coletados a argila. Também ocorre a 

associação dos minerais com caraipé A e raros fragmentos com mineral e carvão ou mineral e 

cauixí. Em relação às técnicas aplicadas para elaboração dos vasilhames, identificou-se a 

técnica acordelada (bojo, borda, borda, carena e inflexão), e a técnica modelada para elaboração 

das bases e flanges. As bordas são majoritariamente diretas inclinadas externamente e verticais, 

e rasas extrovertidas. As bordas apresentam espessamento lineares e expandidas, e os lábios 

arredondados e planos. Uma borda direta inclinada externamente, com base logo abaixo, é de 

assador. As bases são bi-planas e convexas-côncavas. A espessura dos fragmentos varia de 

3mm até 17mm. Conforme vimos no capítulo 4 (desenhos e fotos de peças com PN 1007 a 

1009), são características as bordas expandidas, as flanges modeladas e os pontos angulares 

próximos às bordas. Duas vasilhas possuem corpo com formato irregular, uma com flange e 

corpo ondulado, e outra indicando a presença de bicos (ou pontos triangulares) na face externa 

do corpo. 

As vasilhas desse conjunto apresentam acabamento de superfície polida em ambas as 

faces. Na decoração plástica o inciso é o mais recorrente. Na decoração crômica identificamos 

pintura branca, vermelha, vinho, e laranja, e também ocorre aplicação de engobo branco e 

vermelho. Também identificamos associação recorrente entre decoração crômica e plástica, 

tendo incisões delimitando faixas com pinturas, ou preenchidas com pigmento (Figuras 60 e 

61). 
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Figura 60: Amostra de fragmentos associados a cerâmica Saladóide, Pocó, Açutuba. 

 

 
 

 
Figura 61: Material diagnostico do conjunto Pocó, Açutuba, Saladóide. 

 

Nos níveis mais profundos da camada IIB, entre os níveis 90-100cm e 120-130cm, 

ocorre uma cerâmica escura, com cauixí e queima reduzida, sendo que nos níveis 110-120 cm 

e 120-130cm predomina em relação a Pocó-Açutuba (2 fragmentos pequenos Pocó-Açutuba no 

nível 100-110 cm; 2 no 110-120 cm e nenhum no 120-130 cm). Somado a isso, os fragmentos 

escuros dos níveis mais profundos apresentam fuligem, pouco recorrente no Pocó-Açutuba. A 

ausência de acabamentos plásticos e crômicos e das morfologias características da cerâmica 

Pocó-Açutuba, também reforça a distinção desse material. Tendo isso em vista, acreditamos se 

tratar de uma tecnologia cerâmica mais antiga que a Pocó-Açutuba, possivelmente com 
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distribuição local ou regional (Figura 62). Apesar de não terem sido observadas diferenças na 

coloração do solo nos níveis mais profundos da camada IIB, são mais frequentes os nódulos de 

laterita na parte mais profunda, de acordo com as descrições de campo, e observamos um pico 

de material no nível 110-120 cm, apesar da baixa frequência nos três últimos níveis. 

 

 

Figura 62: Cerâmica do conjunto mais antigo no sítio Santa Paula. 

 

Portanto, a análise da cerâmica dessa unidade demonstrou que a ocupação Pocó, 

Açutuba no Santa Paula estava presente nesse espaço, do sítio, próximo ao barranco adjacente 

ao rio. As pesquisas anteriores ou em andamento caracterizaram essa tecnologia cerâmica em 

outras áreas do sítio, porém não evidenciaram uma camada de ocupação bem definida (Zuse, 

2014, 2016; Venere, 2018). Por outro lado, nessa área da unidade analisada a camada com 

cerâmicas Barrancóide é pouco definida e pouco profunda, diferente das áreas analisadas nas 

pesquisas citadas acima, no contexto dos montículos. Além disso, identificamos na unidade 

E382670 N9021310 uma Cerâmica de tecnologia distinta, abaixo da Pocó-Açutuba, 

possivelmente mais antiga. 

Dessa forma, os picos de frequência de materiais, visualizados nos 30-40, 70-80 e 110-

120 cm, correspondem respectivamente a cerâmica Barrancóide e TPA, a cerâmica Pocó 

Açutuba e a cerâmica mais antiga, respectivamente. No nível 50-60 cm, de transição entre as 

camadas IIA e IIB, já aparecem fragmentos Pocó Açutuba, porém misturados com outros 



 
87 

 

Barrancóide. No nível 90-100 cm, de transição para a ocupação mais antiga, cerâmicas Pocó-

Açutuba estão misturadas às dessa tecnologia distinta (figura 63). 

Portanto, com base no que foi exposto acima, sugerimos que a unidade possui quatro 

camadas: camada I, estéril arqueologicamente, camada II, entre 40 cm e 170cm, com sedimento 

marrom, e presença de cerâmicas Pocó-Açutuba; camada III, entre 10 e 55 cm, com sedimento 

marrom escuro e presença de cerâmicas Barrancóide e da Tradição Polícroma da Amazônia, 

com alguns fragmentos Pocó-Açutuba misturados; e camada IV, mais superficial, com 

características semelhantes à anterior, porém com maior atividade biótica (camada húmica). As 

diferenças na coloração e nas características tecnológicas das cerâmicas não corrobora com a 

interpretação de campo de que se trata de uma única camada (II), com variações sutis (A e B). 

Nos níveis mais profundos da camada II, onde ocorre a cerâmica distinta, aparentemente não 

há variação na coloração e textura do solo, porém no nível 90-100 começa a aparecer 

“cascalho”, ou seja, blocos de laterita, até que estes impossibilitam a continuidade da escavação, 

em 160 cm de profundidade (figura 64). 

 

 

Figura 63: Distribuição dos diferentes conjuntos tecnológicos das cerâmicas por níveis de escavação. 
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Figura 64: Sugestão de divisão das camadas, após a análise e interpretação do registro arqueológico. (Fonte: 

SCIENTIA, 2008). 
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