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RESUMO 
 
 
 

 

Este trabalho aborda o estudo da variabilidade artefatual cerâmico do sítio arqueológico Vista 

Alegre, localizado na margem direita, entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio, alto rio 

Madeira, RO. Buscamos compreender a cadeia operatória (escolhas tecnológicas) através das 

análises dos atributos, referentes aos artefatos cerâmicos, uma vez que o sítio possui uma das 

datações mais antigas para a ocupação ceramista na região, dialogando com dados disponíveis 

para a região, com o intuito de contribuir para a história dos habitantes pretéritos.  

 

 

Palavras-chave: Variabilidade cerâmica. Alto rio Madeira. História indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This work deals with the study of ceramic artifactual variability of the archaeological site Vista 

Alegre, located on the right bank, between the falls of Santo Antônio and Teotônio, upper Rio 

Madeira, RO. We seek to understand the operational chain (technology choices) through the 

analysis of attributes related to ceramic artifacts, once the site has one of the oldest dating to the 

ceramist occupation in the region, dialoguing with data available for the region, in order to 

contribute to the history of past inhabitants. 

 

 

Keywords: Ceramic variability. Upper Rio Madeira. Indigenous history. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Este trabalho aborda a análise do material cerâmico do sítio arqueológico Vista Alegre 

com o intuito de compreender as ocupações dos grupos ceramistas nesse local e comparar 

com os dados já descritos para a região, uma vez que o sítio possui uma das datações mais 

recuadas para a ocupação ceramista do Alto rio Madeira. 

Este trabalho faz parte da pesquisa de iniciação científica vinculada ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC, no ano de 2014/2015, vinculado à 

Universidade Federal de Rondônia.  

O sítio arqueológico Vista Alegre localiza-se na margem direita do rio Madeira, à 

cerca de 4 km a jusante da cachoeira do Teotônio. Foi identificado e escavado pela equipe da 

Scientia Consultoria Científica em 2009, no âmbito do Projeto de Arqueologia Preventiva nas 

áreas de intervenção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. De acordo com a sua 

implantação foi dividido em três setores. No setor 3 a ocupação foi datada de 2.080 AP e no 

setor 1 foram obtidas duas datações sendo uma de 3.000 AP e a outra de 1.240 AP.  

 Zuse (2014) em pesquisa identificou três conjuntos tecnológicos distintos nesse sítio, 

portanto trata-se de um sítio multicomponencial. Além disso, foram escavadas estruturas de 

fornos do período histórico.  Nesta pesquisa, abordamos e comparamos a cerâmica dos três 

distintos setores, com o objetivo de entender a distribuição espacial das diferentes tecnologias 

cerâmicas, ou seja, como os povos ocuparam as diferentes áreas do sítio.  

O objetivo geral desta pesquisa foi o estudo da variabilidade cerâmica evidenciada nos 

diferentes setores do sítio Vista Alegre, ocupado pelas populações indígenas por um longo 

período (datações radiocarbônicas de 3140±40, 2080±30, 1240±30 BP), buscamos entender as 

ocupações nesse sítio, verificando as semelhanças ou diferenças na cultura material nas 

diferentes áreas do sítio e períodos de ocupação, e compreender se há ou não continuidade na 

ocupação do local. 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos. No capítulo I, apresentamos 

uma revisão bibliográfica das pesquisas realizadas na região do alto rio Madeira, que passados 

mais de 30 anos as pesquisas arqueológicas foram retomadas trazendo dados inovadores para 

a região. 
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No capítulo II caracterizamos a área do sítio arqueológico abordado, apresentando os 

dados e as metodologias utilizadas em campo, ressaltando as unidades abordadas nesta 

pesquisa e seus contextos. 

No capítulo III discutimos as teorias que nos guiaram na pesquisa, apresentando 

conceitos de tecnologia e variabilidade cerâmica, bem como as metodologias de análise do 

material cerâmico empregadas. 

No capítulo IV apresentamos os resultados obtidos durante as análises, caracterizando 

o processo de confecção dos artefatos (cadeia operatória), bem como os dados de uma triagem 

que forneceu informações da morfologia das vasilhas, as quais ainda não haviam sido 

identificadas durante as análises, além da comparação do material identificado no sítio 

pesquisado com o material semelhante encontrado nos sítios próximos.  

E por fim, na conclusão foram retomadas as hipóteses iniciais da pesquisa e 

apresentadas interpretações sobre os dados da análise da cerâmica e os contextos 

arqueológicos identificados no sítio, trazendo novas hipóteses para a ocupação ceramista do 

sítio Vista Alegre. 
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1. ARQUEOLOGIA DO ALTO RIO MADEIRA, PORTO VELHO, 

RONDÔNIA 

 

O sudoeste Amazônico, área que compreende também o estado de Rondônia, é 

considerado a última fronteira arqueológica da Amazônia (ZIMPEL, 2009) e consiste em uma 

área de grande interesse científico. No caso da arqueologia, sua importância está 

principalmente relacionada à temática Tupi, sendo que as evidências arqueológicas na região 

apontam para atributos relacionados à cerâmica da tradição Tupiguarani. É também nesta área 

que, segundo os modelos linguísticos, estaria localizado o centro de dispersão das línguas do 

tronco Tupi, devido à grande diversidade de línguas deste tronco encontradas na região 

(ZIMPEL, 2009; CRUZ, 2008).  

O arqueólogo Eurico Theófilo Miller foi um dos primeiros a empreender pesquisas no 

atual estado de Rondônia, iniciadas durante a década de 1970 e financiadas pelo Programa 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica - PRONAPABA. Tal pesquisador 

identificou diversos sítios arqueológicos e classificou os materiais em fases, tradições e 

subtradições. Passados mais de 30 anos a região passou a ser alvo de pesquisa por outros 

pesquisadores como: Cruz (2008), Zimpel (2009), Almeida (2013), Zuse (2014) e Pessoa 

(2015) (Figura 1). 

 

Figura 1- Localização da área do Alto rio Madeira. (Fonte: Google Earth, 2014). 

 

Para a região do rio Madeira, Miller classificou a Subtradição Jatuarana, pertencente à 

Tradição Polícroma da Amazônia (TPA), para a qual obteve datas de 2.730  75 (sítio 

Teotônio) e 2.340  90 AP (sítio Igapó I) (MILLER, 1992). Esta subtradição estaria localizada 
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aproximadamente entre as cachoeiras de Santo Antônio, Teotônio e Morrinhos, e segundo o 

autor esses portadores teriam ocupado as margens do médio e baixo rio Madeira numa 

extensão aproximada de 500 km, local este onde a apreensão de proteína animal aquática seria 

mais produtiva do que a caça e coleta terrestre. Esta subtradição ainda estaria associada á 

diversidade de tipos com decoração plástica e com predominância do tempero de caraipé, em 

aproximadamente 32 sítios, sendo estes sítios oficina lítica, habitação e um sítio cemitério. Os 

sítios desta Subtradição estariam teriam forma elipsóide a retangulóide, com presença de 

palmeiras do tipo Urucurí e Marajá, e terra preta com espessura de aproximadamente 210 cm, 

sempre próximos ás cachoeiras. Segundo o autor a terra preta presente nesses sítios seria 

resultante de reocupações em decorrência da migração de peixes e quelônios, sugerindo que o 

local seria um centro de convergência (MILLER, 1992). Ainda, segundo Miller, os grupos 

que viveram na região eram “agricultores incipientes”, em virtude do ambiente, pois o 

arqueólogo considera que as florestas amazônicas impõem limites a evolução cultural 

(MILLER, 1999). 

Entretanto, pesquisas recentes dos arqueólogos Fernando Almeida (2013) e Silvana 

Zuse (2014) apontam uma grande diversidade cultural para a região do rio Madeira, com 

ocupações ceramistas por volta de 3.000 AP até períodos recentes aproximadamente no século 

XVIII. 

Almeida (2013), com o objetivo de oferecer uma contribuição para a compreensão dos 

antigos povos produtores de cerâmica pertencentes á Tradição Polícroma da Amazônia (TPA) 

na região do Alto rio Madeira, realizou análises das cerâmicas de cinco sítios arqueológicos. 

Três sítios se encontram na margem do próprio rio Madeira e outros dois no baixo Jamari, 

sendo este rio um dos principais afluentes do rio Madeira, onde tem sua foz abaixo da área 

encachoeirada. Um dos sítios pesquisados, o Teotônio, já havia sido escavado anteriormente 

por Miller. Almeida (2013) fornece informações de três unidades escavadas nesse sítio com o 

objetivo de atestar a antiguidade da ocupação da tradição Policroma. O pesquisador obteve 

três datações, sendo 3.170  30 BP, 1.550  30 BP E 1.250  30 BP.  

O sítio Associação Calderita que está localizado no baixo Jamari, possui duas datações 

que apontam para duas ocupações, sendo uma de 620  40 BP, e outra em 980  40 e 940  40 

BP. O sítio Nova Vida, que se localizava num meandro abandonado do rio Madeira, e que 

devido a sua localização e as características da cerâmica criaram uma expectativa quanto à 

antiguidade do sítio por volta do início da era cristã, foi datado em 1520  d.C, e uma segunda 

datação de um carvão unidade escavada em área de terra preta (N1080 E958), no nível 50cm  

apresentou uma data bem mais próxima da expectativa do pesquisador, sendo de 160  60 
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d.C, uma vez que este não estava na base da camada, podendo essa cronologia ser mais 

recuada (ALMEIDA, 2013, p.166). O sítio Jacarezinho, na margem do lago Jacarezinho, onde 

foram obtidas três datações que foram 660  40, 860  40 e 980  40 BP, que segundo o 

pesquisador “Fica indicada a sugestão de que o sítio Jacarezinho possui (pelo menos) duas 

ocupações pré-coloniais. A primeira teria acontecido por volta de 1100 d.C. A segunda, por 

volta de 1300 d.C” (p.173). O sítio Itapirema, o qual se encontra no distrito de São Carlos, na 

margem esquerda do rio Madeira, foram escavadas duas unidades e apresentou grande 

densidade de fragmentos em um pacote de terra preta de aproximadamente 50 cm. O 

pesquisador identificou terra preta antrópica e montículo artificial, construído em por 

sedimento e cerâmica. Três datações contemporâneas para este sítio, sendo 620  60 BP, 590 

 40 BP e 540  40 BP.  

Depois da análise e comparação da cerâmica desses cinco sítios no Alto Madeira, 

Almeida (2013) concluiu que ocorre uma heterogeneidade, entendendo que a região foi um 

grande núcleo de contatos, e as diferenças estilísticas da cerâmica podem refletir diferenças 

nas línguas e em outros aspectos culturais. O autor ainda infere que só a partir da segunda 

metade do primeiro milênio d. C. que os grupos produtores de cerâmica policrômica surgiram 

na região. Esses grupos se fixaram, entre outros locais, no complexo do Teotônio, formado 

pelo sítio, pela cachoeira homônima e pelo sítio Santa Paula, localizado na margem oposta 

(esquerda) do rio.  

Ainda segundo o autor, as ocupações mais antigas no sítio Teotônio por volta de 3.170 

BP, não seriam de grupos produtores de cerâmica da Tradição Polícroma da Amazônia, mas 

sim de pré-ceramistas com terra preta. E a datação de 1.550 BP estaria associada á antigos 

grupos produtores de cerâmica “Inciso-Pintada”, talvez relacionada à Tradição Pocó, 

encontrada no rio Amazonas e à Tradição Saladóide, encontrada no rio Orinoco (Almeida, 

2013 p. 311), e a datação de 1.250 BP estaria relacionada á base da ocupação da Subtradição 

Jatuarana. Descartando desta forma a cronologia antiga para a Subtradição Jatuarana definida 

por Miller de 700 a.C. (MILLER, 1992), e acredita que esta data estaria provavelmente 

relacionada a grupos pré-cerâmicos que habitaram o sítio Teotônio desde pelo menos 1.120 

a.C.(ALMEIDA, 2013). Os trabalhos de Heckenberger, Neves e Pertensen (1998) chamaram 

a atenção para essa cerâmica com policromia antiga, e de acordo com os pesquisadores, não 

pertencente à TPA. 

Zuse (2014) em sua tese realizou uma caracterização das ocupações ceramistas 

indígenas do Alto rio Madeira através do estudo da variabilidade tecnológica, utilizando as 

análises de cadeia operatória e das escolhas tecnológicas. Ao todo a pesquisadora analisou 
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quatorze sítios arqueológicos localizados na região do Alto rio Madeira, mais precisamente na 

área situada entre a cachoeira de Santo Antônio e a foz do rio Jaci Paraná. Em suas análises, 

percebeu que ocorrem nos sítios grande variabilidade tecnológica, evidenciando presença de 

ceramistas desde aproximadamente 3.000 AP até períodos mais recentes por volta do século 

XVIII. Zuse (2014) agrupou o material destes quatorze sítios arqueológicos em cinco 

conjuntos tecnológicos distintos, baseada não só nas características tecnológicas, mas também 

nas temporalidades (datação C
14

) e distribuições verticais e horizontais, que depois foram 

comparadas com as bibliografias existentes para a região. Dos cincos conjuntos tecnológicos 

definidos para área do Alto rio Madeira, três foram identificados no sítio Vista Alegre, foco 

de estudo nesta monografia. 

Conforme aponta Zuse (2014), as ocupações ceramistas mais antigas são datadas por 

volta de 3.000 e 1.500 AP, no Alto rio Madeira, os sítios estão implantados próximos às 

cachoeiras Santo Antônio e Teotônio. Os sítios que apresentam essa cerâmica são Vista 

Alegre, Foz do Jatuarana, Boa Vista, Teotônio, Santa Paula, e Veneza, conforme as 

semelhanças tecnológicas das cerâmicas encontradas nos sítio datados. Ambos apresentaram 

feições em contextos arqueológicos, a cerâmica apresenta-se fragmentada e erodida. Essas 

ocupações mais antigas estão localizadas em planície de inundação, ou seja, em áreas 

sazonalmente alagadas, com exceção do sítio Vista Alegre que se estende até a parte mais 

alta. Esta cerâmica é caracterizada pela confecção com baixa inclusão de quartzo, adição de 

caraipé e carvão, sendo uma pasta porosa de coloração escura devido à queima ser reduzida, 

ocorrência de barbotina e engobo vermelho, laranja, vinho e branco, assim como as pinturas 

nas tonalidades semelhantes. Também é recorrente uma grande diversidade de tratamentos 

plásticos, raros modelados e apliques (zoomorfos), flanges labial e mesial. As vasilhas 

apresentam bordas com diferentes inclinações, vasilhas com pescoço, pratos, presença de 

fuligem e depósito de carbono (ZUSE, 2014, p. 379-380). A autora associa este conjunto á 

Tradição Inciso-Pintada/Saladóide/Açutuba, assim como Almeida (2013). 

Esta cerâmica antiga foi identificada no Vista Alegre, Foz do Jatuarana e Boa Vista, 

correlatos dessa cerâmica também foi identificada por Zuse (2014) nos sítios Santa Paula, Ilha 

de Santo Antônio e Veneza. No vista Alegre este material estava associada a um pacote 

arqueológico pouco espesso, com coloração marrom clara ou escura, não foi identificada terra 

preta. O material lítico dos sítios Vista Alegre, Foz do Jatuarana e Boa Vista são raros e 

quando ocorrem geralmente é quartzo, com raras lâminas de machado polidas, também não se 

encontra adornos formais, sendo que a pesquisadora não percebeu associação entre o lítico e a 

cerâmica.  
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 As ocupações do segundo conjunto tecnológico identificado por Zuse (2014) estão 

presentes nos sítios Vista Alegre, Foz do Jatuarana e Morro dos Macacos 1. Esta ocupação é 

caracterizada pela ausência de pintura nos fragmentos cerâmicos, ausência de ângulos 

(carenas), pasta composta por mineral e com coloração avermelhada, tratamentos plásticos 

incisos, modelados e ponteados feitos na parte superior das vasilhas e algumas possuem 

flanges. A camada arqueológica apresentou-se fina, de 10-20 cm de espessura, indicando 

ocupações poucas duradouras e por grupos pequenos. A autora não associou este conjunto a 

nenhuma Tradição e/ou fase arqueológica (ZUSE, 2014, p. 387). 

O terceiro conjunto que Zuse (2014) aborda pode ser identificado nos sítios próximos 

às cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio, nos quais a autora encontrou um conjunto 

tecnológico diferente nos níveis superiores dos sítios Ilha de Santo Antônio, Santa Paula, 

assim como no sítio do Brejo, e nos níveis inferiores dos sítios implantados nas ilhas como 

Ilha de São Francisco, Ilha das Cobras e Ilha do Japó. A autora associou os materiais desses 

sítios à Tradição Barrancóide, com datação entre 1.500 à 760 AP, e sobrepõe o primeiro 

conjunto em alguns sítios. Esta ocupação está caracterizada por ocorrência de fusos, 

reciclagem de fragmentos cerâmicos, bolotas de argila, maior densidade populacional que 

pode ser inferida pela espessa camada de terra preta associada á fragmentos cerâmicos. A 

pesquisadora ainda cita que cerâmicas com estas características são encontradas em uma 

ampla região associadas à Tradição Borda Incisa/Barrancóide/Inciso Modelada. Esses dados 

que a autora traz corroboram a hipótese da presença Arawak e de uma possível rede de 

interações na qual estes grupos estão envolvidos, sobrepondo a cerâmica Inciso-Pintada dos 

níveis mais profundos, num período mais recente e de maior densidade populacional (ZUSE 

2014). 

O quarto conjunto abordado por Zuse está localizado nos níveis superiores das quatro 

ilhas (Ilha de São Francisco, Ilha das Cobras, Ilha do Japó e Ilha Dionísio). A autora se refere 

a este conjunto como sendo as ocupações mais recentes, sem cronologia definida, mas 

acredita ser mais recente que a Barrancóide, por estar sobre esta em alguns sítios. As 

cerâmicas apresentam trempes (suporte de panela), possui contexto funerário, estruturas, e a 

forma do sítio Ilha Dionísio se assemelha com a de uma ferradura. Em relação aos líticos, 

ocorrem lâminas de machado, adornos e bigornas, entre outros. Também ocorrem pedrais com 

gravuras rupestres e feições de polimento, sendo estes elementos não encontrados nos sítios 

entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio. A autora identificou semelhanças destes 

contextos com os da Fase Paredão da Amazônia Central, Axinim, do baixo Madeira, e com os 

da Tradição Descalvados, no Pantanal de Cáceres (ZUSE, 2014, p. 397). 
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O último conjunto que a autora aborda está associado à tradição Polícroma da 

Amazônia, que está presente praticamente em toda a área pesquisada, a autora cita que apesar 

de ser esta ser bem abrangente, ainda é pouco definida temporalmente por não haver datações 

suficientes para esse contexto, mas como já citado o trabalho de Almeida (2013) deu maior 

ênfase a esta Tradição.  

Segundo a pesquisadora a cerâmica desta Tradição apresenta características como: 

pasta com adição de caraipé, superfícies bem alisadas e polidas, pintura vermelha e branca (ou 

preta e branca) na face externa, presença de incisões finas em motivos complexos sobre a 

pintura branca, vasilhas com formas infletidas, compostas e complexas, com bases convexas 

côncavas e lábios arredondados, planos ou biselados (ZUSE, 2014, p.399). Na Figura 2 

elaborada pela autora a partir se suas análises, podemos observar onde e como estão 

distribuídos os cinco conjuntos tecnológicos identificados em sua pesquisa (ZUSE, 2014). 

 

 

Figura 2- Mapa com a localização dos sítios arqueológicos e conjuntos tecnológicos identificados por Zuse 

(2014, p. 408). 

 

Pessoa (2015), em sua dissertação de mestrado, realizou estudos intra-sítio nos sítios 

arqueológicos Ilha de Santo Antônio, datado em 990  40 AP, e sítio Novo Engenho Velho, 

datado em 490  50 AP. O autor usou análises tecnológicas e o método modal (morfologia das 

vasilhas), e concluiu que a ocupação do sítio Novo Engenho Velho, está vinculado a Tradição 

Polícroma da Amazônia. Essa ocupação foi caracterizada pelo pesquisador como 

unicomponencial, com um assentamento circular, contendo uma praça central. As vasilhas 

desta ocupação são caracterizadas por uso de caraipé, alisamento fino, engobo vermelho, 



23 

 

pinturas nas cores vermelha e branca, bordas reforçadas externamente, lábios arredondados e 

biselados. As formas identificadas são vasilhas rasas (tipo prato e cuia) possivelmente para 

servir, vasilhas com gargalos, possivelmente para armazenamento, vasilhas com formas 

elipsóides, utilizadas para cozinhar; ocorrem apliques associados com pintura branca. Na Ilha 

de Santo Antônio o autor também identificou uma ocupação policroma, presente nos 

primeiros níveis de 0-30 cm, no entanto não tem datação para esta ocupação no sítio, sendo a 

única data obtida atribuída á cerâmica Barrancóide por Zuse (2014) que também é 

corroborada pelo autor.  

Neste trabalho, apresentaremos dados obtidos a partir das análises e triagem 

qualitativa dos materiais cerâmicos provenientes dos três setores do sítio Vista Alegre, bem 

como seus contextos evidenciados in situ. 
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2. O SÍTIO ARQUEOLÓGICO VISTA ALEGRE 

 

 O sítio arqueológico Vista Alegre foi identificado em 2009, durante a etapa de 

prospecção arqueológica na área do reservatório da UHE Santo Antônio, realizada pela 

Scientia Consultoria Científica (SCIENTIA, 2008). Este sítio localiza-se na margem direita do 

Rio Madeira em uma vertente do Igarapé Teotônio, entre as cachoeiras de Santo Antônio e 

Teotônio. Tendo como coordenada central UTM (DATUM SAD 69) 20L E387000/N 

9020000, com dimensões aproximadamente de 800 X 500 m, apresentando um total de 

22.135 fragmentos cerâmicos e 830 líticos, e diferente de alguns sítios do seu entorno, não 

apresentou terra preta antrópica em nenhuma área, apesar de possuir sedimentos escuros 

(SCIENTIA 2011; ZUSE 2014). Próximos a este, estão localizados os sítios Teotônio na 

margem esquerda, pesquisado por Miller (1992) e Almeida (2013), Santa Paula, Foz do 

Jatuarana e Morro dos Macacos I e II ambos na margem esquerda e pesquisados por Zuse 

(2014) (Figura 3). 

 

Figura 3- Localização do sítio Vista Alegre. (Fonte: Google Earth, 2010). 

 

A prospecção da área entre a cachoeira de Santo Antônio e Teotônio foi realizada 

seguindo a metodologia adotada no projeto de arqueologia preventiva, sendo que a cada 100 

m realizaram-se furos-testes, utilizando-se cavadeira do tipo com boca-de-lobo, em níveis 

artificiais de 20 cm (Figura 4). 
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Figura 4-Realização de furo-teste (prospecção) e peneiramento do sedimento (Foto: Scientia, 2009).  

 

Após a identificação do sítio foi realizada a delimitação, com o objetivo de entender 

tanto a distribuição vertical como horizontal do material arqueológico. Os dados obtidos nesta 

etapa auxiliaram também na escolha das áreas de escavações no resgate. Inicialmente o sítio 

apresentou concentrações de materiais arqueológicos em duas áreas distintas, denominadas de 

setores 1 e 2, sendo o que Setor 1 corresponderia à área localizada na margem esquerda do 

Igarapé Pau Seco, e o Setor 2 à área na margem oposta. No setor 1 a metodologia empregada 

consistiu em uma malha de furos-testes a cada 20 m, totalizando 9 linhas (sentido N-S) com 

14 pontos cada, com um total de 126 furos marcados com GPS (Figura 5). Esses furos 

também foram realizados com cavadeira boca-de-lobo, até aproximadamente 100 ou 140 cm 

de profundidade, seguindo níveis artificiais de 20 cm. Todo o solo escavado foi peneirado. A 

cada nível foram observados aspectos como cor, textura, compactação e consistência do solo; 

a presença de elementos naturais, tais como raízes, radículas, buracos de tatu, seixos de rio, 

cascalho, minhocas e etc; e a presença ou ausência de vestígios arqueológicos. Já para o setor 

2 foi estabelecida uma metodologia distinta,  e a cada ponto com ocorrências positivas na 

prospecção, foram abertos oito pontos nas quatro direções cardeais para verificação de 

material arqueológico, realizado a cada 20 m, até que estes não mais fossem encontrados. Ao 

final da delimitação, foram abertos 208 furos testes, das quais 77 apresentaram material 

arqueológico (Figura 6). 
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Figura 5- Croqui de delimitação do Sítio Arqueológico Vista Alegre (Setor 1 da delimitação, posteriormente 

denominado setor 3). As cruzes vermelhas identificam os furos-testes positivos, e as cruzes pretas identificam os 

furos-testes negativos (Fonte: Scientia, 2009). 
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Figura 6- Croqui de delimitação do Sítio Arqueológico Vista Alegre (Setor 2 da delimitação, posteriormente 

denominado setor 2 e 3). As cruzes vermelhas identificam os furos-testes positivos, e as cruzes pretas 

identificam os furos-testes negativos (Fonte: Scientia, 2009).  

 

Após a delimitação do sítio foi realizado a etapa de resgate, sendo que os dois setores 

anteriormente delimitados, sofreram mudanças na sua denominação, transformando-se em 3 

setores: a porção designada anteriormente como Setor 1 passou agora a ser identificada como 

Setor 3, enquanto a área Sul do Setor 2 passou a ser chamada de Setor 2, e a área Norte do 

Setor 2 passou a ser o Setor 1, ou seja, o Setor 1 da delimitação passou a ser Setor 3 a partir 

do resgate e o Setor 2 da delimitação foi dividido em dois setores, sendo a porção sul 

designada como Setor 2 e porção norte como Setor1. Sendo assim, quando nos referimos aos 

setores do sítio, estamos adotando a terminologia final, adotada a partir do resgate do sítio 

(Figura 7). Esses setores foram separados levando em consideração o relevo da área, pois 

havia uma vala que separava os setores I e II, ambos delimitados a norte pelo barranco 

adjacente ao rio Madeira, o setor III é separado do II por um igarapé (TIZUKA, 2013, p.107; 

SCIENTIA, 2011). 
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Figura 7-Croqui com a identificação dos setores do sítio a partir do Resgate (Setores 1, 2 e 3). As cruzes pretas 

identificam os furos-testes abertos. Os círculos azuis identificam os limites do sítio; o traço indica a localização 

da vala e a seta a localização do igarapé. 

 

No total foram abertas 91 unidades (100x100 cm), e estas foram abertas levando em 

consideração a proximidade com os furos-testes positivos. Em cada área do sítio, foi 

escolhido um ponto específico onde a ocorrência de material arqueológico foi mais intensa. 

Neste ponto foi aberta uma unidade, e esta serviu de referência para todas as outras, que 

deveriam ser abertas a uma distância de 20 metros uma da outra.  

A escavação foi feita a partir de níveis artificiais de 10 cm de profundidade. Os níveis 

são medidos com utilização de nível-de-bolha e um datum, inicialmente colocado a 10 cm da 

superfície, no canto mais alto da unidade. Para cada nível artificial é preenchida uma ficha 

onde constam informações como a natureza e características dos vestígios arqueológicos (ex.: 

fragmentos cerâmicos decorados maiores do que 15 cm, líticos de quartzo lascado, etc.) e sua 

quantidade total; atividades bióticas ou antrópicas que possam ter interferido no contexto (tais 

como queimadas, buracos de tatu e formigueiros); aspectos do sedimento escavado: 

coloração, textura, compactação, consistência, umidade, presença de nódulos ou concreções 

Setor 3 

Setor 2 

Setor 1 
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minerais; e anotações referentes ao trabalho de escavação em si, como as ferramentas 

utilizadas, a dispersão ou concentração de material e até aspectos climáticos, como uma 

ocasional chuva na noite anterior que possa ter umedecido o solo. Também é contabilizado o 

volume de sedimento escavado (litros), para que se possa realizar o cálculo de densidade de 

material de cada quadra, de acordo com o protocolo de Kipnis (2003). 

 Este sítio arqueológico pode ser considerado multicomponencial por apresentar 

material tanto pré-colonial, como fragmentos cerâmicos, líticos e estruturas de combustão, 

quanto históricos com presença de vidros, louças, estruturas de combustão e metal 

(SCIENTIA, 2011), e recentemente a pesquisa de Zuse (2014) identificou no mínimo três 

tecnologias cerâmicas pré-coloniais distintas, mostrando assim que este sítio torna-se 

complexo quando se trata das ocupações ceramistas existentes no local. A topografia do sítio 

varia em cotas de 62 m á 80 m (planície de inundação no Setor 1, e terraço no Setor 3), sendo 

que provavelmente hoje os setores 1 e 2 encontram-se alagados, servindo de reservatório da 

UHE Santo Antônio (Figura 8). O sítio apresentava uma vegetação com capoeira densa, 

roçado de macaxeira, plantio de várias árvores frutíferas caminhos cortados por trilhas, em 

parte alterados pela intervenção humana, por se tratar de uma área com moradores ribeirinhos. 
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Figura 8- Croqui do sítio Vista Alegre com a localização das unidades de escavação nos três setores, com a 

topografia e cotas da área (Fonte: Michelle Tizuka, 2012). 

 

Em relação à densidade do material arqueológico nos diferentes setores do sítio, em 

consultas realizadas nas fichas de campo, foi possível identificar que há uma maior ocorrência 

no setor 3, podendo estar relacionado ao fato de que se tratava da área mais alta do sítio, em 

terraço (Figura 9).  
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Figura 9- Mapa de densidade cerâmica nos três sertores. Quadradros pretos unidades analisadas, quadradros 

azuis unidades triadas (Fonte: Juliana Santi). 
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2.1. Escavações no Setor 1 do sítio Vista Alegre e unidades 

 

Neste setor a área central era coberta por gramíneas baixas, e no entorno apresentava 

vegetação arbustiva, capim alto e capoeira densa. No local havia duas casas e outras 

construções de madeira, além de dois túmulos localizados na frente dessas residências. Não 

ocorreu terra preta, somente um sedimento de coloração marrom onde ocorre a maior 

densidade de material arqueológico (SCIENTIA, 2011). A cota neste setor varia entre 

aproximadamente 62 á 63 m. No total foram escavadas 49 unidades de 1x1 m², que 

apresentaram baixa densidade de material arqueológico, bastante fragmentado. A camada 

arqueológica varia entre 0 a 60 cm, com exceções de algumas unidades que possuem 

materiais ate 130 cm de profundidade.  

Neste setor 1 foram encontradas três estruturas de combustão C1 UNIDADE N387190 

E 9020490 (I,II,III,IV), a estrutura E1 localizada na unidade E387134 N9020437 e a possível 

estrutura D1 na unidade E387177 N9020482, além de dois fornos históricos (A1 e B1).  

A estrutura C1 (Figura 10; Quadro 1) foi escavada em laboratório seguindo níveis 

artificiais de 10 cm. Esta estava caracterizada pela presença de fragmentos argilosos 

queimados de cor alaranjado, se tratando de possíveis trempes que foram chamados de terra 

queimada, fragmentos de granito, fragmentos de argila queimada, bloco de granito, líticos 

(laterita) e fragmentos cerâmicos.  

Os materiais cerâmicos identificados acima da estrutura apresentaram-se bastante 

erodidos. Sendo observados pequenos fragmentos pertencentes a vários tipos de vasilhas, sem 

formar uma estrutura pertencente a uma mesma vasilha. Ocorrem raros fragmentos de base e 

de borda. Esses são indícios de que a estrutura não se trata de fogueira de cocção (as fogueiras 

de cocção apresentam em geral fragmentos que compõe uma mesma vasilha). Mesmo sendo 

mais recente, o período de instalação desta estrutura de combustão, apresenta-se em níveis 

pré-coloniais (SCIENTIA, 2011). 
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Figura 10- Estrutura de combustão C1- Setas apontam fragmentos de argila alaranjados queimados (possíveis 

trempes) e traços apontam um sedimento escuro queimado (Foto: Scientia, 2009)  

 

387190/9020490 60-70 - 1240 ± 30 Cal AD 680 to 880 (Cal BP 1270 to 1070)   

387190/9020490 130-140 Perfil Norte 3140 ± 40 

Cal BC 1500 to 1370 (Cal BP 3440 to 3320),Cal BC 1340 to 1320 (Cal BP 

3290 to 3270)   

 

Quadro 1- Datas absolutas obtidas para a unidade 387190-9020490 (estrutura C1).  

 

Sobre a estrutura D1 (figura 10), identificada na unidade E387177 N9020482 após 

análises tinham-se duas hipóteses. Se realmente tratava-se de uma estrutura, esta sofrera muita 

interferência da ação de insetos e outros bichos, além de outras perturbações como chuva e 

raízes, o que impossibilitou a interpretação de seu contexto, ou poderia ser simplesmente 

ocorrência de ação recente de fogo sobre cupim. O que pode ter causado o endurecimento dos 

fragmentos de sedimento, sendo esta hipótese mais aceita devida o sedimento apresentar-se 

muito friável. A datação realizada mostrou que se tratava ser bem recente, sendo por volta do 

século XIX (110  0,6), associada possivelmente ao primeiro ciclo da borracha na região 

amazônica. (SCIENTIA, 2011).  

https://secure.radiocarbon.com/betav3sql/GetPlot.asp?Beta=294099
https://secure.radiocarbon.com/betav3sql/GetPlot.asp?Beta=294100
https://secure.radiocarbon.com/betav3sql/GetPlot.asp?Beta=294100
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A    B 

Figura 11- A. Estrutura de combustão D1. B. Fragmento associado á estrutura (Fotos: Scientia, 2011). 

A possível estrutura de combustão (E1) identificada na unidade E387134 N9020437, 

apresentou uma forma de dispersão que configura em semicírculo (Figura 12), e são 

caracterizados pela presença de blocos de argila queimada. 

As análises em laboratório permitiram identificar que no antiplástico dos fragmentos 

associados a esta estrutura ocorria quartzo e hematita, com coloração alaranjada, porosa e com 

dureza alta. Sendo estes comparados com fragmentos coletados no barranco onde se 

encontrava esta unidade. Entretanto, foi possível identificar que se tratava dos mesmos 

elementos presentes em ambos os fragmentos, sendo que possivelmente os fragmentos 

localizados na estrutura sofrera alguma ação do calor (SCIENTIA, 2011). 

 

Figura 12- Estrutura E1 com a distribuição dos blocos de argila queimada e rochas (Fonte: Scientia, 2009). 
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Unidade N387190 E 9020490 (I, II, III, IV) 

 

Uma das unidades escavadas nesse setor, com coordenada N387190 E 9020490 

(Figura 13), localizada a 2 m do barranco que sofre ação do rio no período de cheia, chamou 

atenção para a análise por ter sido evidenciada no nível 50-60 uma estrutura de combustão, 

optando em expandir a escavação tornando-a 2x2 m² sendo (A, B, C, D), com escavação até 

130 cm de profundidade, e duas datações, uma de 3.140  40 AP que pode corresponder à 

base da ocupação (ZUSE, 2014, p. 121); e 1.240  30 AP de um carvão localizado próximo à 

estrutura, indicando assim uma possível ocupação entre 3.140 AP e cerca de 1.240 AP. O 

material arqueológico encontrado nestas unidades é compostos por cerâmica, lítico, argila 

queimada, grande quantidade de carvão e blocos lateríticos associados (TIZUKA, 2013  

ZUSE, 2014).  

 

Figura 13-Perfil Norte do Setor I – Unidade 387190/387191-9020490 (Fonte: Michelle Tizuka, 2013). 

 

Para essa unidade foram definidas três camadas no perfil: camada “A”, de sedimento 

bruno amarelado (10YR 5/8), textura areno-siltosa e solto; a camada “B” de mesma coloração 

e textura, bastante compactada e a camada C, com sedimento compacto, úmido, amarelo 

avermelhado (7.5YR 6/8) e textura areno-argilosa (SCIENTIA, 2011; ZUSE, 2014). Em geral 

os fragmentos cerâmicos apresentaram- se em baixa densidade e bastantes erodidos, bem 

como o lítico em baixa densidade. 
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Unidade E387150 N9090410 

 

Na área desta unidade apresenta inclinação (declive para N), com vista para o Rio 

Madeira e se situa em uma média vertente. A elevação é de 70 m. Neste local havia roçado de 

milho, bananas, abacaxi e macaxeira, criação de galinhas e amplo espaço de quintal/jardim. 

Foram abertas quatro tradagens ao redor desta unidade que apresentou material arqueológico 

cerâmico. A camada arqueológica foi de 40 cm (10-50 cm), foi encontrado um caco de vidro 

de cor azulada no nível 20-30 cm (material histórico). Para esta unidade foram definidos 5 

camadas estratigráficas, a camada (A) Sedimento coloração 10 YR 4/3 (úmido), 10 YR 5/2 

(seco), textura areno-siltosa, não compactado, consistência solta, umidade média. Apresentou 

nódulos e sinais de queimada recente, a camada (B) camada arqueológica de 

aproximadamente 15 cm de espessura. Sedimento coloração 10 YR 3/3 (úmido), 10 YR 5/3 

(seco), textura silto-arenosa, umidade alta, compactação baixa, consistência friável, a camada 

(C) camada arqueológica de aproximadamente 20 cm de espessura. Sedimento coloração 10 

YR 3/4 (úmido), 10 YR 5/4 (seco), textura areno-siltosa, compactação baixa, consistência 

friável. Intensa atividade biótica, principalmente radículas e buracos de formiga. Camada (D) 

camada arqueológica de aproximadamente 20 cm de espessura. Sedimento coloração 7.5 YR 

5/6 (úmido), 5 YR 6/6 (seco), textura silto-arenosa, compactação média, consistência firme, 

umidade baixa. Pouca atividade biótica e Camada (E) sedimento coloração mosqueada: 20 % 

10 YR 8/1, 80% 10 R 4/8 (úmido), 20% 7.5 R 8/2, 80% 7.5 R 5/6 (seco), compactação alta, 

consistência muito firme, baixa atividade biótica, textura argilo-arenosa, umidade média (solo 

rigolito) (SCIENTIA, 2011).  

 

Unidade E387150 N9020430  

 

Esta unidade foi escavada na meia encosta onde o sítio está implantado. A superfície, 

formada por sedimento de coloração 10 YR 4/2, textura areno-siltosa e consistência seca e 

solta. Foram identificadas 5 camadas estratigráficas. A camada A, apresentou sedimento com 

coloração, textura e consistência análogas à superfície, porém com presença de muitas 

radículas e raízes faciculadas pequenas e uma grande, bem como uma raiz pivotante média, e 

ausência de material arqueológico. A camada B apresentou sedimento pouco mosqueado 

difuso predominando a coloração 10YR4/4. O sedimento é areno-siltoso, úmido e friável, 
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com presença abundante de raízes fasciculadas pequenas e médias. Entre os materiais 

arqueológicos encontrados nesta camada a cerâmica apresentou-se bastante fragmentada, uma 

placa de granito, fragmentos pequenos de carvões, e um possível pingente ou adorno em 

rocha alongado e com orifício central (Figura 14). A Camada C ocorre sedimento de cor 

10YR3/3, textura areno-siltosa, consistência úmida e friável. Ocorrem radículas e raízes, 

concreções ferruginosas pequenas e grandes, duras, bem como grânulos e seixos de quartzo 

arredondados, e bioturbações (raízes). A Camada D apresentou sedimento de cor 10YR5/4, 

textura areno-siltosa, consistência seca e dura. Ocorrem radículas e raízes faciculadas 

pequenas e médias e concreções ferruginosas grandes e duras. A Camada E ocorre sedimento 

de cor 10YR5/8, textura areno-argilosa, consistência seca e dura. 

 

Figura 14- Possível pingente ou adorno em rocha alongado e com orifício central, Setor 1(Foto: Scientia, 2012). 

 

Unidade E387210 N9020470 e expansão (E387211 N9020470) 

 

  A área onde esta unidade estava próximo ao rio Madeira, que se encontrava seco nesta 

época, a cota desta área era de 72 m, com presença de árvores frutíferas. A camada 

arqueológica foi de 60 cm. No nível 40 cm ocorreu concentrações de fragmentos cerâmicos 

com mesma característica, sendo algumas peças de tamanho variados e aparentemente fazem 

parte de uma mesma vasilha. Este afloramento é evidenciado no nível seguinte, decidindo 

expandir a unidade. Esta unidade foi escavada até 100 cm de profundidade, e foram 

detectadas sete camadas naturais. Camada A: apresentou sedimento textura silto-arenosa, 

seco, baixa compactação, consistência solta. Alta atividade biótica, principalmente vegetal.  

Coloração 10YR 5/3 seco e 10YR 3/3 úmido. Camada B: sedimento textura argilo-arenosa, 

baixa umidade, baixa compactação, consistência solta. Apresentou alta atividade biótica, 

principalmente vegetal. Coloração 10YR 5/2 seco e 10YR 3/3 úmido. Camada C: Fina 
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camada de transição clara. Média de 8 cm de espessura. Sedimento textura silte-arenoso, 

consistência solta, baixa compactação, baixa umidade. Coloração 10YR 6/4 seco e 10YR 5/4 

úmido. Camada D: Sedimento textura silte-argiloso, baixa compactação, consistência solta, 

baixa umidade. Coloração 5YR 4/6 seco e 5YR 4/4 úmido. Camada E: Maior concentração de 

fragmentos cerâmicos, média de 20 cm de espessura. Sedimento com textura silte-arenoso, 

baixa compactação e consistência solta. Camada F: Camada arqueologicamente estéril, 

transição. Média de 10 cm. Textura argilo-arenoso, média compactação, consistência firme. 

G: Camada estéril. Textura argilosa, compacto, consistência muito firme. Coloração 10YR 7/3 

seco e 10YR 5/3 úmido. Na Figura 15 visualizamos a estratigrafia e na Figura 16 fragmentos 

cerâmicos de uma mesma vasilha. 

 

Figura 15- Perfil Norte da unidade de escavação coordenada 20L 387210-9020470 e 387211-9020470 

(expansão) (Foto: Scientia, 2009).  

 

A  B 

Figura 16- Estrutura de fragmentos cerâmicos nas unidades de escavação coordenada 20L 387210-9020470 e 

387211-9020470 (Fotos: Scientia, 2009). 

 

A Figura 17 mostra a densidade de cerâmica identificadas no setor 1, bem como a 

espessura da camada arqueologia. 
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Figura 17- A. Mapa de densidade cerâmica no setor. B. Mapa de espessura da camada arqueológica (Fonte: 

Juliana Santi).  

 

2.2. Escavações no Setor 2 do sítio Vista Alegre 

  

De acordo com o relatório de campo, este setor se localiza na margem direita do 

Igarapé Pau Seco, e a Oeste do rio Madeira. Nesta área havia uma casa de madeira e algumas 

árvores frutíferas como mangueiras, pés-de-cacau, pés-de-café, bananeiras, pés-de-jambo, 

laranjeiras, entre outras. Foram escavadas no total 15 unidades com a camada arqueológica 

pouco espessa, medindo aproximadamente entre 0-30 cm, com baixa densidade de material 

arqueológico e apresentando muitas bioturbações, além da cerâmica estar muito fragmentada 

e erodida. A cota neste setor é de aproximadamente 71 a 74 m.  

A B 

User
Nota
Tem certeza que é só setor1? Pelas coordenadas parece que não



40 

 

Unidade E387070 N9020190 

 

A quadra onde foi aberta a unidade era inclinado, e se encontra em uma alta vertente, 

com cota de 71 m. A espessura da camada arqueológica foi de 70 cm, com presença de bordas 

e algumas peças com dimensões maiores do que 15 cm. No nível 40-50 cm apareceu uma raiz 

fasciculada que se estendeu ate o nível 50-60 cm (figura 16). Nesta unidade foram definidas 

quatro camadas naturais. Camada A: sedimento coloração 10 YR 5/2 (Globe), textura silto-

arenosa, não-compactado (solto); umidade baixa, consistência friável. Apresentou nódulos e 

pequenas concreções minerais. Camada B: camada arqueológica, aproximadamente 35 cm de 

espessura. Sedimento textura argilo-arenosa, coloração 10 YR 3/4 (Globe), compactação 

baixa, consistência friável, umidade baixa. Alta atividade biótica, principalmente raízes. 

Camada C: sedimento coloração 7.5 YR 5/6 (Globe), textura argilo-arenosa, média 

compactação, umidade baixa, consistência firme. Alta atividade biótica, principalmente 

raízes. Apresentou pequena quantidade de material arqueológico. Camada D: camada 

arqueologicamente estéril, sem atividade biótica. Sedimento coloração 5 YR 6/6, textura 

argilo-arenosa, alta compactação, baixa umidade. Apresentou pequenos blocos rochosos e 

plaquetas de rocha ferruginosa (Figura 18).  

A  B 

Figuras 18- A.Camadas estratigráficas.B.Raíz fasciculada (bioturbação). (Fotos: Scientia, 2009). 

 

Unidade E387070 N9020210  

 

O local estava coberto por gramínea baixa, à 50 m a Oeste se encontra o Igarapé Pau 

Seco, que estava seco na época do resgate. O ponto onde foi aberta a unidade era plano e se 

encontra em uma alta vertente, com cota de 71 m. A camada arqueológica foi de 60 cm, com 
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material fragmento, as foi possível identificar alguns fragmentos como bordas, fragmento de 

base em pedestal, fragmento de parede decorada com pintura vermelha sobre engobo branco. 

Esta unidade apresentou bastante bioturbações como formigueiros e buracos de tatus (Figura 

19). Foram detectadas quatro camadas naturais: Camada A: (húmica). Sedimento textura silto-

arenosa, seco, baixa compactação, consistência friável, coloração 10 YR 4/2 (Globe). Alta 

atividade biótica, principalmente vegetal. Apresentou nódulos e sinais de queimada recente. 

Camada B: camada arqueológica, aproximadamente 30 cm de espessura. Sedimento textura 

argilo-arenosa, baixa umidade, baixa compactação, consistência friável, coloração 10 YR 3/4 

(Globe). Apresentou alta atividade biótica, principalmente buracos de tatu e raízes. Camada 

C: camada de transição, menos de 10 cm de espessura. Sedimento coloração mosqueada (70% 

10 YR 3/4, 30 % 5 YR 4/6), textura argilo-arenosa, consistência friável, média compactação. 

Atividade biótica. Pouca presença de material arqueológico. Camada D: camada 

arqueologicamente estéril. Sedimento textura argilo-arenosa, coloração 5 YR 4/6 (Globe), 

consistência firme, alta compactação, baixa umidade. Sem atividade biótica. Apresentou 

concreções e grânulos de granito. 

 

Figura 19- Perfil norte evidenciando 4 camadas estratigráficas da unidade E387070 N9020210 (Fotos: Scientia, 

2009). 

 

Unidade E387090 N902050 

 

Esta unidade foi escavada até 140 cm de profundidade, com cota de 78 m (Figura 20). 

Foi observada no nível 10-20 cm uma possível estrutura com presença de placa de granito 
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sobre alguns fragmentos de cerâmicas. Foram identificadas 4 camadas naturais. Camada A: 

húmica, com alta atividade biótica, com coloração 10YR 5/3 e fragmentos arqueológicos. 

Camada B: camada Arqueológica, com alta atividade biótica, com coloração 10YR 4/4 e com 

materiais arqueológicos coletados. Camada C: camada arqueológica estéril, com baixa 

atividade biótica, com coloração 5YR 5/8 e onde apresentou alguns fragmentos de lítico. 

Camada D: ocorrência intensa de cascalho, com coloração 5YR 4/6 e nenhum material 

arqueológico identificado nesta camada. No sedimento não houve variação, sendo a textura, 

Areno-argiloso constante até o último nível. 

 

Figura 20- Localização e escavação da unidade E387090 N902050 (Foto: Scientia, 2009). 

 

As Figuras 21 e 22 mostram a densidade do material cerâmico deste setor, bem como a 

espessura da camada arqueológica.  

 

 



43 

 

387060 387080 387100 387120 387140 387160 387180 387200 387220 387240
E

Sítio Vista Alegre Setor II

9020200

9020220

9020240

9020260

9020280

N

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

0 20 40 60 80  

Figura 21- Mapa de densidade cerâmica do setor 2 (Fonte: Juliana Santi).  
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Figura 22- Mapa de espessura da camada arqueológica do setor 2 (Fonte: Juliana Santi). 

 

2.3. Escavações no Setor 3 do sítio Vista Alegre 

 

Neste setor foram escavadas 36 unidades de 1x1m², sendo este está implantado em 

terraço, parte mais alta do sítio, com cotas entre 75 e 80 m. Esta área era ocupada por várias 

residências de madeira e áreas de pastagens com a presença de diferentes espécies de 

palmeiras e com uma densa mata secundária, do tipo capoeira, cortada em alguns pontos por 

trilhas utilizadas pelos moradores ou abertas pelo gado. Trata-se da mata ciliar do referido 

igarapé. 
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 Foram escavadas 36 unidades neste setor. A camada arqueológica varia entre a 

superfície ate 120, 140 cm de profundidade. Duas unidades contíguas, sendo uma 2x2 m e 

uma 2x1, foram analisadas deste setor sendo as E387030 N9019950 (E387030 N9019951, 

E387029 N9019950 e E387029 N9019951) e E386970 N9019890 (N386971 E9019890)  

A unidade E387030 N9019950 no nível 50-60 cm apresentou uma mancha cinza no 

sedimento com associação de pequenos carvões, e no nível 60-70 apresentou uma possível 

estrutura de combustão (Figura 23) com cerâmicas queimadas, optando em expandir a 

unidade, tornando-a 2x2 m². Esta unidade apresentou quatro camadas estratigráficas (A, B, C, 

D), onde a Camada A apresentou espessa entre 0 e 40 cm, com coloração Bruno (10 YR 4/3), 

com textura areno-siltosa, com media frequência de material arqueológico, sendo em geral 

fragmentos cerâmicos. Na Camada B apresentou coloração um pouco mais escura, bruno (10 

YR 5/3), com alta frequência de material arqueológico. Na camada C apresentou boa 

frequência de material sendo a transição a lato-solo, nesta camada ocorreu à estrutura de 

combustão e a Camada D apresentou um sedimento argiloso e arqueologicamente estéril. Na 

Figura 24 apresentamos o desenho do perfil norte de duas unidades escavadas. 

A  B 

Figura 23- A. Fotos da unidade N387030 E9019950. B. Estrutura evidenciada (Fotos: Scientia, 2009).  

 

Foram realizadas duas datações C
14

 para esta unidade que apresentou a data de 2.080  

30 AP, para o nível 40-50 e 8.740  50 AP para o nível 70-80 cm. Segundo Tizuka (2013): 

Esta datação antiga (8.740  50 AP) pode ser atribuída à formação deste solo ou em 

uma evidencia de queimada, entretanto, ainda é um dado isolado que merece futuros 

estudos aliados a uma análise palinológica e/ou datação da fração humina do próprio 

sedimento (TIZUKA, 2013, p. 109). 
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Figura 24- Croqui do Perfil Norte das Unidades 387020-9019951, 387030-9019951 (Fonte: Tizuka, 2013). 

 

Outra unidade também analisada deste setor foi a de coordenada E386970 N9019890 

que apresentou no final da escavação um alinhamento não organizado de fragmentos 

cerâmicos que parecia se tratar de uma mesma vasilha, optando em expandir a unidade 

(E386971 N9019890) (Figura 25). 

 

Figura 25- Unidade E386971-9019890 (Fotos: Scientia, 2009).  

 

As Figuras 26 e 27 evidenciam as maiores densidades cerâmicas deste setor, assim 

como a espessura da camada arqueológica.  
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Figura 26- Mapa de densidade cerâmica do setor 3 (Fonte: Juliana Santi).  
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Figura 27- Mapa de espessura da camada arqueológica do setor 3 (Fonte: Juliana Santi).  
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2.4. O material lítico do sítio Vista Alegre 

 

Em relação ao material lítico segundo informações contidas nas fichas de campo, 

ocorre em baixa densidade comparando com o total de fragmentos cerâmicos. No total foram 

830 líticos (ZUSE, 2014). Ainda segundo a autora, o material lítico do sítio citado é 

caracterizado por lâminas polidas, lascados em granito e quartzo e um adorno sendo este 

possível conta de colar com orifício central (Figura 28). Todo o material lítico do sítio foi 

triado e os dados sistematizados em planilha do tipo Excel. Essa triagem possibilitou a 

identificação dos tipos de material lítico (classe) e a matéria-prima utilizada. 

 A B 

Figura 28- A. Material lítico lascado. B. Lâminas polidas (Fotos: Scientia, 2012).  

 

De acordo com o mapa de densidade (Figura 29), a maior densidade ocorre no setor 1. 
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Figura 29- Densidade lítica nos três setores do sítio (Fonte: Juliana Santi).  
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3. TEORIA E METODOLOGIA 

 

 Pesquisas recentes como de Almeida (2013) e Zuse (2014) vêm demostrando que a 

região do alto rio Madeira apresenta grande variabilidade artefatual. Neste capítulo 

abordamos conceitos que nos guiaram nas análises cerâmicas, assim como a metodologia 

utilizada.  

3.1. Aspectos teóricos  

 

O estudo da cerâmica ocupa uma posição expressiva nas pesquisas arqueológicas, isto 

pode estar relacionado á universalidade deste tipo de material, sendo este encontrado em todo 

o mundo com possibilidades de histórias bem recuadas. Este artefato também apresenta 

grande potencial interpretativo, como funções cotidianas coletivas (preparo de alimentos, 

cozimento e estocagem) ou usos específicos e/ou restritos (comércio e/ou troca, rituais) 

(ROBRAHN-GONZÁLEZ, 1998). Estes e outros fatores fizeram com que o material 

cerâmico sempre estivesse acompanhando a arqueologia enquanto disciplina, e seu histórico 

já foi apresentado por diferentes classificações (ROBRAHN-GONZÁLEZ, 1998). 

No início, as pesquisas sobre este material voltava-se para aspectos relacionados á 

quantificação e classificação, sem o interesse de entender contextos relacionados á 

variabilidade (funcional, social e simbólico) (ZUSE, 2014). Várias linhas de pesquisa sobre a 

cerâmica vêm se destacando nos últimos anos, voltadas aos aspectos tecnológicos, procurando 

discutir os resultados obtidos dentro de problemas arqueológicos, como análises petrográficas 

com finalidade de discutir a interação cultural; a questão do uso, produção e distribuição, 

envolvendo sistemas de trocas, aspectos econômicos e organização social.  

Na arqueologia pode-se chamar atenção para dois enfoques distintos, quando se trata 

de sistema tecnológico. Segundo Dias e Silva (2001), o primeiro enfoque de sistema 

tecnológico é visto como resultados de estratégias adaptativas, inter-relacionadas com as 

limitações e possibilidades do meio natural e as demandas de organização socioeconômica 

das populações. Este enfoque foi inspirado pela Antropologia Econômica, Ecologia Cultural e 

Antropologia Ecológica, voltado à escassez de matéria-prima e características físicas dos 

materiais. O segundo enfoque trata sistema tecnológico como uma construção social 

resultante das escolhas tecnológicas culturalmente determinadas. Neste segundo enfoque a 

tecnologia é entendida como signo, carregada de significados e pode ser definida como um 
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“fato social total”, não apenas ligada a esfera econômica, mas também vinculada a 

organização social (DIAS e SILVA, 2001). 

Para as pesquisadoras, uma das principais preocupações do arqueólogo é compreender 

o significado e as causas da variabilidade da cultura material. As mesmas apontam os aspectos 

de sistema tecnológico que vem sendo discutidos pela vertente teórica de que Sistema 

tecnológico como uma construção social seria resultante das escolhas tecnológicas 

culturalmente determinadas, tratando que esses sistemas tecnológicos estão relacionados á 

representação social. Segundo Dias (2007) podemos entender estilo tecnológico como 

processo produtivo da análise complexa, que diferentes fenômenos como comportamentais, 

sociais, físicos e culturais podem atuar e contribuir nos itens materiais. Neste sentido, técnica 

constitui da inter-relação de elementos como matéria-prima, energia, objetos, gestos e 

conhecimentos, fazendo parte de um conjunto de cadeias operatórias, ou seja, de uma serie 

que operações envolvidas. A partir da análise de cadeias operatórias que se torna possível 

verificar a natureza das relações que se estabelecem entre matéria e objetos utilizados na sua 

transformação, entre o homem e o utensílio no que se refere, a saber, fazer, os indivíduos que 

participam do processo de produção e relação da disponibilidade e diferenças de matéria-

prima em relação a sua disponibilidade. Entretanto, para compreender a variabilidade e a 

variação dos conjuntos artefatuais e necessário, entender os processos dos quais foram 

resultantes. A pesquisadora também ressalta que: 

Estudos etnoarqueológicos das últimas décadas demonstram que tecnologia, função 

e estilo são aspectos inter-relacionados do comportamento, sinalizando fronteiras 

sociais e afiliação cultural que podem ser reconhecidas na cultura material (DIAS, 

2007, p.65). 

A autora também ressalta que “Estudos etnoarqueológicos das últimas décadas 

demonstram que tecnologia, função e estilo são aspectos inter-relacionados do 

comportamento, sinalizando fronteiras sociais e afiliação cultural que podem ser reconhecidas 

na cultura material” (DIAS, 2007, p. 65). Além disso, define estilo tecnológico como sendo 

“um produto de uma tradição cultural e seu estudo, relacionado a outros aspectos de ordem 

contextual, pode servir como indicador de identidades sociais representadas no registro 

arqueológico” (DIAS, 2007, p. 65). 

Para Silva (2002) a relação do homem com o mundo material ocorre a partir de 

representações que se constroem e que são compartilhadas e reafirmadas socialmente, e nesse 

processo (entre homem e meio) a tecnologia atua como intermediadora, e quando estudamos 

sistemas tecnológicos, “não devem ser entendidos exclusivamente no contexto arqueológico, 
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enquanto índice de adaptabilidade, mas devido à dimensão social, simbólica que precisam ser 

investigados como expressão cultural” (p.121). Ainda para a autora, a cultura material possui 

grande importância na transmissão e preservação de conhecimentos e na orientação das 

pessoas em seu ambiente natural e social, assumindo papel ativo nas relações dos homens, 

sendo um veículo que os grupos constroem sua identidade particular e expressam mensagens 

sobre seu modo de pensar e de viver. E em relação á análise contextual pode-se ter ideias de: 

adaptabilidade, afirmação de identidade pessoal e étnica, economia, organização social, ritual 

e cosmologia.  

A variabilidade formal dos artefatos é resultante das escolhas tecnológicas tomadas 

durante o processo de produção, sendo essas escolhas motivadas pela morfologia do artefato, 

conhecimento e experiência do artesão, assim como por diferentes fatores como as 

externalidades comportamentais, sociais e ambientais que atuam sobre a cadeia 

comportamental de um artefato, em cada componente específico da atividade como 

característica de fonte de matéria-prima, dificuldade/facilidade de exploração, procedimentos 

de manufatura, transporte e distribuição dos artefatos, utilização, uso, reuso, armazenagem e 

descarte (SCHIFFER; SKIBO, 1997; SILVA, 2007).  

Para Silva (2007) as escolhas tecnológicas estão relacionadas a fatores de ordem social 

e simbólica, e as mesmas são tomadas a partir de um conhecimento cultural ou decisões 

individuais, com motivações relacionadas com a ação de saber fazer. Sendo também as 

estruturas de ensino-aprendizagem um elemento que precisa ser levado em conta na análise. A 

autora aborda a ampla variedade de formas, tamanhos e motivos distintos da cerâmica 

Assurini, e esta variabilidade é resultante de diversos fatores, como funcionalidade das 

vasilhas, onde as diferenças das mesmas podem ser visualizadas na forma e no acabamento, 

bem como estrutura de ensino-aprendizagem, onde o conhecimento é passado pelas mulheres 

mais velhas como avó, mãe, tia, irmã e os aprendizes produzem cerâmicas parecidas, podendo 

assim gerar uma variabilidade quase imperceptível. A autora também cita que embora existam 

padrões estéticos já definidos, as ceramistas não se sentem impedidas de exercer sua 

criatividade individual, sendo assim possível todas reconhecerem suas vasilhas dentre as 

outras. Organização social é outro fator que também gera variabilidade na cerâmica Assurini, 

sendo as mulheres responsáveis pela produção de cerâmicas, plantio das roças e 

processamento de alimentos, enquanto os homens ficam responsáveis pela circulação dos 

bens produzidos; a cosmologia também pode gerar variabilidade, expressando diferentes 

significados de ordem prática, social e simbólica. A convivência das ceramistas com mulheres 

brancas também gera variabilidade nas vasilhas Assurini, como panelas com alças e tampas, 
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fruteiras, vasos. Além da modificação no tamanho, todas as vasilhas feitas para a venda são 

pintadas, independentemente de sua funcionalidade. 

 

3.2. Métodos da análise cerâmica 

 

 A metodologia utilizada na análise dos fragmentos cerâmicos consistiu em duas 

etapas, todas realizadas no laboratório da Scientia Consultoria Cientifica em Porto Velho. 

Inicialmente foi realizada a triagem dos artefatos (Anexo-A), pesando-os e separando-os por 

unidades e níveis quantificando-os e separando os materiais diagnósticos e não diagnósticos. 

Os fragmentos diagnósticos são todos aqueles que fornecem informações sobre as formas 

(bordas, bases, carena, bojo, além de peças modeladas e apêndices), de acabamentos de 

superfície (superfícies polidas, brunidas, pinturas, engobos e acabamentos plásticos) e marcas 

de uso (fuligens e depósito carbônico). Já os fragmentos não diagnósticos são aqueles que não 

se enquadram nos critérios apontados acima, caracterizados por fragmentos de “parede”, que 

compõem o corpo dos vasilhames, mas não possuem informações sobre a forma, decoração 

ou marcas de uso. No caso das unidades N 387190 E 9020490 (A, B, C, D) do setor 1, em que 

os fragmentos estavam muito erodidos, todos os fragmentos foram analisados, e não somente 

os diagnósticos que seriam raros. 

Na análise, foram selecionados os materiais separados como diagnósticos na etapa de 

triagem. Esta análise foi realizada em lupa binocular Opton a fim de visualizar a composição 

da pasta dos fragmentos cerâmicos; também foi utilizada uma ficha de análise (Anexo-B) que 

contempla os atributos e suas variáveis, elaborada por Zuse (2014). Esta ficha tinha como 

finalidade entender as escolhas tomadas pela ceramista em relação à pasta, técnicas de 

confecção, acabamentos de superfície, queima e uso, buscando compreender e caracterizar a 

cadeia operatória de confecção das cerâmicas. Algumas siglas foram atribuídas como NI (não 

identificado), FE (face externa), FI (face interna). Após essa análise foram realizados o 

registro fotográfico e os desenhos dos materiais como bordas, bases e motivos dos 

tratamentos plásticos e pintados, com o objetivo de reconstituir as formas das vasilhas, 

concomitantemente foi realizada a interpretação dos dados obtidos, com planilhas e gráficos 

no programa Excel. 

Além disso, foi realizada uma “Triagem Qualitativa” com o material de algumas 

unidades cujos materiais não foram analisados, selecionando e caracterizando fragmentos que 

auxiliam na melhor compreensão da distribuição espacial dos materiais no sítio. 
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Os atributos utilizados na pesquisa foram definidos e conceituados a partir das 

seguintes bibliografias: Shepard (1995), Rice (1987), Rye (1981), Orton, Tyers e Vince 

(1997), Chmyz (1970), La Salvia e Brochado (1989), Brochado, Monticelli e Neumann 

(1990), Brochado e Monticelli (1994), Machado (2005), Robrahn- Gonzalez, 1998 e Zuse 

(2014). Os atributos que nos auxiliaram na interpretação da tecnologia foram:  

 Antiplástico: A pasta se constitui na matéria-prima que a artesã coletou no depósito 

argiloso, constituída por argila e outros elementos como grãos de quartzo e de outros minerais 

e possíveis restos vegetais, modificada para adquirir as características ideais para a confecção 

de determinado artefato. Esta modificação é o que chamamos de etapa de preparação da pasta, 

quando são removidos elementos que possam prejudicar a confecção da peça, além da adição 

de elementos em alguns casos, de acordo com a função a que se destina a peça. Algumas 

vezes a ceramista mistura duas ou mais argilas de depósitos diferentes, visando adquirir a 

pasta adequada (ZUSE, 2014). 

 Os tipos de antiplásticos comumente encontrado na coleção analisada foram: Caraipé: 

é uma casca de árvore (Bignoniácea, Moquilea, Licania utilis e Turiuva). É reconhecido pela 

forma alongada de plaquetas fibrosas dispersas na pasta cerâmica. Sua adição contribui para 

um maior aumento da permeabilidade, reduz o excesso de água e diminui a plasticidade às 

vezes chegando ao ponto da argila poder ser trabalhada imediatamente. O uso desse 

antiplástico diminui o tempo de secagem até talvez o vasilhame poder ser feito de uma só vez 

e ainda contribui para uma melhor resistência ao impacto (MACHADO, 2005;2006).  

 Cauxí: é um espongiário de água de doce que se aloja nos galhos e troncos das 

árvores, de barcos e nos sedimentos de fundo de lagos e rios. Sua adição junto a cerâmica 

contribui para uma melhor queima e resistência ao choque térmico, assim como melhor 

resistência ao impacto (MACHADO, 2005;2006).  

 Mineral: é caracterizada pela presença de grãos minerais na pasta, contribuindo para 

maior resistência a choque térmico, maior capacidade de aquecimento, diminuição da 

resistência ao impacto, secagem mais rápida que a do tempero orgânico. (MACHADO, 2005; 

2006). 

 Queima: Zuse (2014) aponta que vários fatores podem influenciar no tipo de queima, 

entre elas a temperatura, o combustível utilizado, o tipo de forno, a quantidade de oxigênio 

disponível. A análise da queima é realizada através da coloração dos fragmentos: quanto mais 

oxidante (queima completa) indica que a quantidade de oxigênio e combustível foram 

suficientes, tornando uma boa queima, enquanto que ambientes redutores, ou seja, com 
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quantidade insuficiente de oxigênio produzem cerâmicas com tonalidades escuras de cinza q 

preta, denominadas de queima incompleta. 

 Técnica de manufatura: consiste na técnica utilizada para a confecção dos artefatos. 

Os mais comuns na coleção analisada do sítio Vista Alegre são o acordelado que são roletes 

(cordões de argila), sobrepondo um ao outro, utilizados nas paredes e bordas dos vasilhames e 

o modelado, onde como o próprio nome já diz é uma técnica onde se modela a argila, mais 

utilizada nas bases dos fragmentos analisados.  

 Borda: é a parte terminal da parede junto à boca. Determina o contorno do vasilhame, 

ou seja, trata-se da extremidade superior da vasilha, que compõe a sua boca. É composta pelo 

lábio. 

 Tipo de borda: para a caracterização deste atributo são observados em conjunto três 

aspectos inerentes à borda dos vasilhames, sendo Direção, Inclinação, Espessura.  

 Engobo: tipo de decoração executada antes ou depois da queima da cerâmica, com 

pigmentos minerais ou vegetais, diretamente sobre a superfície ou sobre engobo previamente 

aplicado, formando padrões. Pode ser executada tanto na superfície externa como na interna, 

cobrindo toda ou parte das mesmas.  

 Pintura: tipo de decoração executada antes ou depois da queima da cerâmica, com 

pigmentos minerais ou vegetais, diretamente sobre a superfície ou sobre o engobo ou banho, 

previamente aplicado formando motivos (MACHADO, 2005). 

 Tratamento plástico: Consiste na modificação tridimensional da superfície da 

vasilha, antes da queima. Sendo os comumente encontrados no sítio pesquisado. 

 Inciso: As incisões são definidas como sulcos alongados produzidos pelo corte 

realizado na superfície das vasilhas, a partir da pressão e arraste de um instrumento de ponta 

mais ou menos aguda. As incisões variam em comprimento, largura e profundidade, podendo 

apresentar secções regulares ou irregulares. As incisões podem ser aplicadas antes ou depois 

da queima e, em geral, compõem diferentes motivos ou desenhos.  

Exciso é a retirada de porções de argila da superfície da cerâmica, antes ou depois da 

queima, através de um instrumento, de modo a produzir um efeito de baixo e alto relevo. As 

excisões se apresentam de várias larguras, formas e profundidades. 

Escovado tipo de decoração que consiste em passar um instrumento com pontas 

múltiplas ou outros objetos que deixam sulcos bem visíveis, guardando entre si certo 

paralelismo e proximidade. Pode aparecer paralelo, oblíquo ou perpendicular à borda. 
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3.3. Amostras analisadas 

 

O sítio Vista Alegre tem um total de 22.135 fragmentos de cerâmica, sendo analisados 

1.789, também foi feita uma triagem qualitativa de 1.335 fragmentos para ampliar os dados 

morfológicos e decorativos, totalizando uma amostra de 3.124.  

No setor 1 a amostra separada para análise é de 274   provenientes das unidades  

N387190 E9020490 (I,II,III,IV) e para triagem qualitativa 542 fragmentos nas unidades 

E387167 N9020429; E387150 N9020410; E387150 N9020430; E387210 N9020470 e 

expansão (E387211 N9020470); No setor 2 só houve uma triagem qualitativa de 793 

fragmentos obtidos nas unidades E387090 N9020250, E387070 N9020210, E387070 

N9020190 e no setor 3 apenas a análise de 1.515 fragmentos obtidos nas unidades contíguas 

E387030 N9020950 2x2 m (E387029  N9020950; E387030  N9020951;  E307029 

N9020951),  E386970  N9019890 (E386971N9019890). 
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4. RESULTADOS DA ANÁLISE E TRIAGEM QUALITATIVA 

 

Através do estudo da variabilidade cerâmica evidenciada nos diferentes setores do 

sítio Vista Alegre em um período longo (3140±40, 2080±30, 1240±30), as análises foram 

realizadas buscando entender a(s) ocupação (ões) nesse sítio, verificando as semelhanças ou 

diferenças na cultura material nas diferentes áreas do sítio e períodos de ocupação. O intuito 

das análises cerâmicas foi buscar entender se esses materiais poderiam correspondem a 

características técnicas semelhantes ou diferentes nos diversos setores, e verificar se havia ou 

não continuidade na ocupação. 

 No setor 1 foram analisadas as unidades E387190 N9020490 de 2x2 m (A,B,C,D) , e 

no setor 3 as unidades contíguas E387030 N9020950 2x2 m ( E387029  N9020950; E387030  

N9020951;  E307029  N9020951),  E386970  N9019890 ( E386971 N 9019890), de 2x1 m. 

Estas unidades foram selecionadas para análise tendo em vista seus contextos em campo, uma 

vez que foram identificadas duas estruturas de combustão em unidades distintas in situ, que 

realizada datações apontaram ser bem recuadas. Sendo uma estrutura localizada no setor 1 

E387190 N9020490 de 2x2 m (A,B,C,D) com datação 14C3.140 ± 40 AP e 1.240 ± 30 AP, e 

a outra estrutura no setor 3 E387030 N9020950 2x2 m (E387029  N9020950; E387030  

N9020951;  E307029  N9020951) com datação de 14C2.080 ± 30 AP (40-50 cm).  

Foram analisados no total 1.789 fragmentos, sendo 274 do setor 1 e 1.515 do setor 3. 

Os fragmentos das unidades E387190 N9020490 (A,B,C,D do setor 1) apresentam-se muito 

erodidos,  no entanto  foram analisados todos os fragmentos maiores de 2 cm, e não somente 

os diagnósticos (ZUSE, 2014, p.273). 

 

4.1. Análise cerâmica Setor 1 

 

Unidade N387190 E9020490 (I, II, III, IV) 

 

Como já mencionado anteriormente todos os fragmentos desta unidade foram 

analisados, com objetivo de compreender a etapa de cadeia operatória dos mesmos. Os 

fragmentos analisados totalizam 274 fragmentos cerâmicos, sendo 273 fragmentos de vasilhas 

e 1 bolota de argila. As partes das vasilhas (Figura 30) que identificamos foram 221 paredes 

(81%), 31 inflexões (11%), 12 bordas (4%). Destaca-se também a ocorrência de uma borda 

com flange. 
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Figura 30- Partes das vasilhas, setor 1. 

 

Na pasta (Figura 31) identificamos a predominância pelo antiplástico com mineral 

associado ao caraipé e carvão sendo estes presentes em 138 fragmentos (50%), seguido por 49 

fragmentos com mineral na pasta (18%), com sequencia de antiplástico mineral com cauxí em 

44 fragmentos (16%), mineral e caraipé em 34 fragmentos (12%). 

 

Figura 31- Tipos de antiplásticos.  

 

Em relação á técnica de manufatura dos vasilhames cerâmicos, identificamos o 

acordelado em 257 fragmentos (94%) e 16 não identificados (6%). Sobre o acabamento de 

superfície (Figura 32) não foi possível a identificação em 94 fragmentos (34%), em 53 

fragmentos (19%) identificamos alisamento fino em ambas as faces, alisamento médio em 

ambas as faces em 50 fragmentos (18%) e 15 fragmentos com polimento na face externa 

(5%). 
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Figura 32- Acabamentos de superfície. 
 

Com relação à queima (Figura 33) verificou-se que em 188 fragmentos (69%) 

ocorreram queima reduzida, em 74 fragmentos (27%) ocorreram queima oxidante, em 6 

fragmentos (2%) ocorreram uma queima oxidante na face interna e reduzida na externa, assim 

como também em 6 fragmentos (2%) queima oxidante na face externa e reduzida na face 

interna. Essa variação de queima pode está relacionado ao ambiente onde essas vasilhas eram 

queimadas (forno), pois fornos fechados produzem queimas reduzidas e fornos abertos geram 

queimas oxidantes.  

 

Figura 33- Tipos de queima. 
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Foram identificadas 14 bordas na análise (Figura 34), sendo que 7 (50%), não foi 

possível identificar a morfologia, ou seja, sua forma e inclinação, 3 bordas (22%) 

extrovertida, 2 (14%) direta inclinada externamente, e 2 (14%) direta inclinada internamente. 

 

Figura 34- Tipos de borda. 

 

Sobre o espessamento das 14 bordas identificadas (Figura 35), foi possível verificar 

que em 4 das mesmas apresentam espessamento linear (29%), em 2 (14%) apresentam 

contraída, 1 expandida (7%) e em 7 bordas não foi possível a identificação do espessamento. 

 

Figura 35- Espessamento das bordas. 

 

Os tipos de lábios identificados (Figura 36) foram 9 arredondados (64%), em 4 não foi 

possível identificar (29%), e 1 lábio plano (7%). 
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Figura 36- Tipos de lábio. 

 

Em relação ao diâmetro de abertura (borda) foi possível medir apenas de uma borda de 

30 cm. Também ocorrem marcas de uso dos tipos depósito de carbono em 2 fragmentos de 

parede,  fermentação em um fragmento de pescoço e fuligem em 11 fragmentos de parede. 

Não foi identificado base na coleção deste setor. 

 

4.2. Análise cerâmica Setor 3  

 

Unidade N387030 E9019950 (N387029 E9010950; N387030 E9019951; N387029 

E901951); Unidade N386970 E9019890 (N386971 E9019890) 

 

 O setor 3 foi a área que apresentou maior densidade de material cerâmico no sítio, 

obtivemos um total de 1.515 fragmentos analisados. Sendo distribuídos (Figura 37), 1399 

(93%) fragmentos de vasilhas, 109 (7%) bolotas de argila, 5 fragmentos não identificados e 2 

fusos. 
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Figura 37- Tipos de artefatos.  

 

A Figura 38 mostra que 1399 fragmentos de vasilhas, as partes identificadas foram 

590 fragmentos de paredes (42%), 311 inflexões (22%), 223 bordas (16%) e 96 bases (7%). 

Destaca-se também a ocorrência de 27 bordas com flange, 6 flanges, 4 carenas, 2 alças e 1 

aplique. Também remontamos fragmentos de duas vasilhas, sendo uma analisada como perfil 

completo e outra como vasilha inteira. 

 

Figura 38- Partes da vasilha. 

 

Em relação à técnica de manufatura (Figura 39), foi identificada em 1.406 fragmentos 

cerâmicos (sendo os não identificados e vasilhas). Podemos observar uma predominância na 

técnica Acordelado (roletado) em 1246 fragmentos (89%), sendo esta técnica identificada nas 

paredes dos vasilhames. Seguido da técnica modelada em 83 fragmentos analisados (6%), 
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sendo esta técnica identificada nas bases dos vasilhames, e em 77 fragmentos (5%) não foi 

possível a identificação. 

 

 

Figura 39- Técnica de produção. 

 

Em relação à pasta (Figura 40), foi possível a análise dos 1.515 fragmentos cerâmicos, 

entretanto, na maioria dos fragmentos em 53 % (781 fragmentos) identificou a composição de 

mineral, caraipé e carvão, seguido por 21% (313 fragmentos) com mineral e caraipé, seguido 

de uma pasta somente com mineral em 20% (303 fragmentos), que Zuse (2014) associou estes 

materiais ao segundo conjunto tecnológico identificado no sítio. Também ocorrem 43 

fragmentos com mineral e cauxí na composição da pasta. 

 

Figura 40- Composição da pasta. 
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Sobre a queima (Figura 41), também identificada em todos os fragmentos, observamos 

uma recorrência da queima em 858 fragmentos (57%), logo em seguida queima oxidante em 

555 (37%), seguida pela queima oxidante externa e reduzida interna em 60 fragmentos (4%). 

 

Figura 41- Tipos de queima. 

 

No acabamento de superfície (Figura 42), foi possível identificar em 1.405 

fragmentos, identificamos em 427 fragmentos (30%) polimento em ambas as faces, com 

sequência de 342 (24%) de não identificados, seguido de alisamento fino em ambas as faces 

em 185 fragmentos (13%).  
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Figura 42- Acabamento de superfície.  

 

Em relação à forma e inclinação das bordas (Figura 43), foram analisadas um total de 

274, que das quais observamos que em 59% (162 bordas) não foi possível a identificação, 

seguido de 20% (55 bordas) identificamos a forma e inclinação direta inclinada externamente, 

em 16% (44 bordas) extrovertidas, em 3% (8 bordas) direta vertical. Também ocorre 2 bordas 

introvertidas, 2 bordas diretas inclinadas internamente e 1 extrovertida com ponto angular. 

 

 

Figura 43- Tipos de borda. 
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Em relação ao espessamento das bordas analisadas (Figura 44), podemos observar que 

na maioria dos fragmentos, em 152 bordas (55%) apresentou-se o espessamento linear, 

seguido de 71 (26%) não identificada, em 32 bordas (12%) identificamos um espessamento 

contraído, em 16 (6%) identificamos expandida, com ocorrência de 2 fragmentos com reforço 

interno e 1 fragmento com reforço externo. 

 

Figura 44- Espessamento da borda. 

 

Sobre os tipos de lábio (Figura 45), identificamos que na maioria, em 47% (128) 

apresentou lábio arredondado, seguido por 30% (83) pelos não identificados, seguido de 14% 

(38) lábio plano, em 7% (20) apresentou lábio apontado. Também ocorre lábio irregular 

(sendo 3 ) e 2 biselado, sendo tais  em menor frequência. 

 

Figura 45- Tipos de lábio. 
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Em relação ao diâmetro de abertura foi possível identificar este atributo em 34 bordas 

(Figura 46). Podemos observar uma ocorrência entre 05 cm e 28 cm, ou seja, dando ideia que 

o tamanho dessas vasilhas provavelmente era médio, sendo os picos em 10 cm, 14 cm e 28 

cm. 

 

Figura 46- Diâmetro de abertura. 

 

Sobre o tipo de base analisamos um total de 143 fragmentos, onde identificamos uma 

predominância do tipo Convexa Côncava que identificamos em 72 bases (52%), seguido de 

32 bases não identificadas (22%), em 26 fragmentos (18%) identificamos o tipo bi-plana, 

também ocorrem 5 bases (4%) do tipo Plano-Côncava e 5 Côncava-Plano (Figura 47). 

 

 

Figura 47- Tipos de Base. 
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Em relação ao diâmetro da base (Figura 48), dos 143 fragmentos em 75 não foi 

possível a identificação, sendo a maior frequência em 15 cm ocorrendo em 34 bases, seguido 

pelo diâmetro de 10 cm que ocorre em 11 fragmentos. 

 

 

Figura 48- Diâmetro das Bases.  

 

Através da análise das unidades descritas acima, Zuse (2014) identificou 3 conjuntos 

tecnológicos distintos pra o sítio. O primeiro conjunto (Figuras 49 e 50) vasilhas com pasta 

predominantemente com caraipé, mineral e carvão, porosa, queima reduzida. Ocorrem 

também ângulos próximos às bordas, bordas expandidas ou com flange labial, cuja, presença 

de decoração plástica na parte superior das vasilhas, como incisões na parte interna das bordas 

e flanges labiais, incisões na face externa ou um alisamento que deixa estrias (semelhante a 

escovado) e modelados, alguns deles como bicos que podem ser fragmentos de flanges, e 

outros que possivelmente são elementos zoomorfos. Ocorre ainda engobo branco ou vermelho 

em cores vivas. Estes materiais ocorrem predominantemente nos níveis mais profundos, 

associados à datação de 14C 2.080 ± 30 AP (40-50 cm) e se parecem com materiais também 

identificados nos sítios Veneza e Garbin (ZUSE, 2014, p.280).  

 

Figura 49- Cerâmica antiga associada ao primeiro conjunto. (Desenho: Angislaine F. Costa, 2012). 
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Figura 50- Cerâmica antiga do sítio Vista Alegre (40-50 a 70-80 cm): fragmentos com incisões FI e na face 

interna e escovado FE (a); bordas (b, c, d, e); engobo branco sobre barbotina laranja (f); possível asa (g); bordas 

com flange e expandida, com incisões paralelas (h); borda com incisões complexas na face interna (i), borda 

modelada com incisões na face interna (j); fragmentos modelados, possíveis bordas ou flanges (k); modelado 

zoomorfo (l, m, n); engobo vermelho (o, p); engobo e incisões (q, r, s); ponteado (t, u, v); acanalado e inciso (x) 

(Fotos: Scientia, 2012; Zuse, 2014). 
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O segundo conjunto identificado por Zuse (2014) (Figura 51) é caracterizado pela 

cerâmica com mineral anguloso na pasta, técnica acordelada, queima oxidante destacando-se 

as flanges labiais com incisões e ponteados. Não foi possível reconstituir a forma das vasilhas, 

apenas sua inclinação. Estas vasilhas predominam entre 20-30 e 30-40 cm, e se assemelha 

com as vasilhas da ocupação mais antiga do sítio Morro dos Macacos I, datada em C
14 

1.810 ± 

40 AP naquele sítio (ZUSE, 2014, p. 283). 

 

 

Figura 51- Cerâmica com mineral na pasta pertencente ao segundo conjunto identificado por Zuse, 2104. 

Desenhos: Angislaine F. Costa, 2012. 

 

O terceiro conjunto (Figura 52), mais recente, apresenta caraipé na pasta, técnica 

acordelada, vasilhas predominantemente com bordas extrovertidas e diretas inclinadas 

externamente, bojos com presença de fuligem, desgaste interno (possível fermentação), bases 

convexas côncavas, superfícies com polimento, decoração bicrômica nas cores vermelha e 

branca e incisos sobre engobo branco, associada a  Tradição Policroma da Amazônia, destaca-

se ainda uma alça. Estes materiais ocorrem predominantemente entre 0-10 e 30-40 cm, 

portanto nos níveis mais superficiais, e assemelham-se aos encontrados no setor 3 do sítio 

Boa Vista, associados a Tradição Polícroma da Amazônia (ZUSE, 2014, p.284). 

A  B 

Figura 52- A. Desenhos. B. Cerâmica pertencente à TPA. 

 

Com esses três conjuntos tecnológicos identificados por Zuse (2014), a autora traz 

algumas hipóteses sobre as possíveis ocupações no Vista Alegre, como:  

 

Ainda é necessário refinar a análise destes dados do sítio Vista Alegre, 

principalmente na comparação das diferentes áreas de escavação, porém até o 
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momento foi possível chegar a algumas conclusões ao comparar todos os dados. 

Como no sítio Foz do Jatuarana e Morro dos Macacos I ocorrem vasilhas pequenas 

com flanges labiais decoradas com incisões, cuja pasta contém apenas mineral e 

queima oxidante, sobre um material com mineral, caraipé e carvão na pasta e queima 

reduzida, que predomina na escavação de 2m² do setor 3 (datada em 14C 2.080 ±30 

AP), mas também ocorre na escavação de 2 x 1 deste mesmo setor e na escavação do 

setor 1. São recorrentes também materiais com pintura (vermelha, preta, branca, 

vermelha e branca, vermelha e preta), com motivos em faixas largas, algumas 

associadas a incisões, que se assemelham as vasilhas pintadas encontradas na 

ocupação mais recente do sítio Morro dos Macacos I e aos materiais do setor 3 do 

sítio Boa Vista, portanto parecem representar uma outra ocupação no sítio Vista 

Alegre pelos portadores da Tradição Polícroma. Acreditamos que a cronologia desta 

ocupação não foi estabelecida para o sítio Vista Alegre, e que a datação de 1.240 

±30 AP obtida no setor 1 corresponda ainda as ocupações mais antigas (ZUSE, 

2014, p.291). 

 

Sobre os fragmentos cerâmicos com cauxí na pasta, coloração laranjada e marrom 

clara, bem como com alisamento fino em ambas as faces, sem decoração plástica e crômica, 

Zuse (2014) aponta que este contexto possivelmente estaria associado com material mais 

“recente”, pertencente à TPA nos dois setores abordados do sítio, sendo este tipo de pasta 

mais recorrente nos sítios a montante da cachoeira do Teotônio, como Ilha São Francisco, Ilha 

das Cobras, Ilha do Japó e Ilha Dionísio. A pesquisadora acredita que estava sendo utilizada 

concomitantemente aquela com caraipé, pelo mesmo grupo, não descartando a possibilidade 

da existência de redes de trocas com os grupos da montante. 

Ainda para Zuse: 

Apesar das dificuldades em delimitar as ocupações no sítio Vista Alegre, os dados 

demonstram que ele possui ao menos duas ocupações, e possivelmente três, portanto 

é multicomponencial. O conjunto tecnológico mais antigo apresenta semelhanças 

com o do sítio Veneza; um segundo conjunto possui semelhanças com o material 

mais antigo do Morro dos Macacos e mais recente do Foz do Jatuarana; e um 

terceiro conjunto pode ser associado a Tradição Polícroma da Amazônia (ZUSE, 

2014, p. 292). 

 

4.3. Triagem qualitativa 

 

 Com a finalidade de testar as hipóteses apontadas por Zuse (2014) e expandir mais os 

dados da ocupação ceramista, realizamos uma triagem qualitativa buscando selecionar 

fragmentos que pudesse auxiliar para uma melhor compreensão da distribuição espacial dos 

materiais no sítio. Selecionamos algumas unidades do setor 1 e 2, uma vez que a amostra 

analisada do setor 1 apresentou-se bastante fragmentada e erodida, sem possibilidade de 

interpretação e hipótese dos mesmos. Tendo em vista que as unidades analisadas apresentou 
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uma datação mais antiga do sítio, sendo de 3.140 AP (nível 130-140); e 1.240 AP (nível 60-

70).  

As unidades do Setor 1 selecionadas para essa triagem foram E387167 N9020429; 

E387150 N9020410; E387150 N9020430; E387210 N9020470 e expansão (E387211 

N9020470). E do Setor 2 as unidades E387090 N9020250; E387070 N9020210; E387070 

N9020190.  

Das três unidades do setor 1, em uma (E387150 N9020410) não foi identificado 

material diagnósticos por estar bastante fragmentado e erodido, mas foi possível observar a 

ocorrência de fragmentos com cauxí e mineral e outros  somente com mineral na composição 

da pasta (Figura 53). 

 

A B 

Figura 53- A. Fragmentos com cauxí na pasta. B. Fragmentos com mineral na pasta (Fotos: Próprio Autor). 

 

 Nas demais unidades (E387150 N9020430; E 387150 N 9020410, E387210 

N9020470 e expansão) também identificamos cauxí na composição da pasta, assim como o 

caraipé, sendo que este tipo de antiplástico já tinha sido observado em 93 fragmentos nas 

unidades que foram analisadas (Figura 54).  
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Figura 54- Densidade de fragmentos com cauxí das unidades analisadas. 

 

Na unidade E387210 N9020470 e expansão (E387211 N9020470), foi possível 

reconstituir uma vasilha com cauixí e mineral na composição da pasta (Figura 55). Também 

identificamos que entre a superfície e 20-30 cm ocorrem fragmentos com caraipé na pasta, 

pintura vermelha e branca (Figura 56), fragmentos com marcas de fuligem e brunidura 

(Figura 57). Estes materiais citados apresentam características da Tradição Polícroma, 

materiais semelhantes á este foram identificados no sítio Boa Vista e Morro dos Macacos I 

(ZUSE, 2014 ). 

A  B 

Figura 55- A. Fragmentos da mesma vasilha. B. Vasilha com cauxí na pasta (Fotos: Francisco Chagas).  
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Figura 56- Parede com pintura vermelha e branca (Foto: Próprio autor). 

A  B 

Figura 57- A. Inflexão com brunidura. B. Paredes com fuligem (Fotos: Próprio autor). 

 

4.4. Triagem qualitativa setor 2 

 

Neste setor foi realizada a triagem de três unidades: E387090 N9020250, E387070 

N9020210, E387070 N9020190. Na unidade E387070 N9020210 o material estava 

conservado e apresentou alta densidade de material diagnóstico, sendo identificadas duas 

bordas com forma e inclinação extrovertidas, sendo que em uma das bordas ocorre engobo 

branco desgastado na face externa (Figura 58), uma base com a técnica de manufatura 

acordelado e em ambas as faces o fragmento apresenta-se erodido, porém foi possível 

visualizar em alguns locais o alisamento médio em ambas as faces (Figura 59), identificou-se 

uma base em pedestal (Figura 60). Ocorre uma flange mesial com alisamento fino em ambas 

as faces e vestígio de polimento na face interna (Figura 61) e duas vasilhas com espessamento 

linear, forma e inclinação direta inclinada externamente, vasilha aberta de contorno simples, 

sendo que em uma ocorre engobo vermelho em ambas as faces e outra apresenta fuligem na 
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face externa (Figura 62). Estes materiais apresentaram em modo geral a composição de 

caraipé, mineral e carvão na pasta e queima reduzida.  

 

A  B 

Figura 58- A. Bordas extrovertida. B. Borda extrovertida com engobo branco desgastado na face externa 

(Fotos: Francisco Chagas). 

 

 

Figura 59- Base acordelada (Fotos: Francisco Chagas). 

 

Figura 60- Base em pedestal. 
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Figura 61- Flange mesial (Fotos: Francisco Chagas). 

 

Figura 62- Vasilhas com espessamento linear, forma e inclinação direta inclinada externamente, vasilha aberta 

de contorno simples, sendo que em uma ocorre engobo vermelho em ambas as faces e outra apresenta fuligem na 

face externa (Fotos: Francisco Chagas). 

 

 Na unidade E387070 N9020190 na maioria dos fragmentos ocorrem caraipé, mineral e 

carvão na composição da pasta, e 4 fragmentos ocorre cauxí, com técnica de manufatura 

acordelada em todos os fragmentos. A queima predominante identificada foi reduzida, no 

acabamento de superfície foi possível identificar alisamento médio e fino em alguns 

fragmentos, sendo erodidos na maioria dos tais. Temos também a ocorrência de fragmentos 

com fuligem e brunidura. Em relação às partes das vasilhas identificamos 8 fragmentos de  

bordas e 1 fragmento de base de assador. Sobre as bordas das 8 selecionadas identificamos 

que em 3 apresentam lábio arredondado, 3 biselados, 2 com lábio plano. Sobre o 

espessamento da borda, ocorre 4 expandida, e linear e 1 contraída. Em relação à forma e 

inclinação da borda ocorre 4 direta inclinada externamente e 4 extrovertidas. O diâmetro de 

abertura varia entre 12 cm, 22 cm, 30 cm, 34 cm, 38 cm. Uma borda apresentou decoração 

vestigial, sendo possivelmente engobo e/ ou pintura vermelha na face externa (Figura 63a). 

Também identificamos uma borda (Figura 63b) com pintura vermelha sobre engobo laranja, 

com presença de incisos finos que ocorre somente nos campos onde está presente a pintura 
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branca. Fragmentos semelhantes a este ocorrem no sítio do Brejo, no recipiente R2 

(SANTOS, 2012) assim como nos sítios Morro dos macacos I e Boa Vista (ZUSE, 2014). 

 

A  B 

Figuras 63- A. Borda com decoração vestigial. B. borda com incisos finos sobre pintura vermelha e 
branca (Fotos: Francisco Chagas). 

 

Ocorrem algumas inflexões e paredes que possivelmente pertencem à mesma vasilha, 

mas não foi possível sua remontagem para visualização da morfologia (Figura 64). 

 

 

Figura 64- Fragmentos possivelmente pertencentes à mesma vasilha (Fotos: Próprio autor).  

 

Houve a ocorrência de fragmento de base de assador (Figura 65), que identificamos 

caraipé, mineral e carvão na composição da pasta, queima oxidante. Acabamento grosseiro na 

face externa e fino na interna e com espessura de 26 mm. 

 

Figura 65- Fragmento de base de assador (Fotos: Próprio autor).  

 



77 

 

Com essa triagem qualitativa do sítio e análise foi possível identificar 17 vasilhas com 

morfologias semelhantes, onde agrupamos em 6 formas distintas. Sendo uma base em 

pedestal (Figura 66) como citado anteriormente, vasilhas de forma 1 (Figura 67), que 

apresentam forma e inclinação da borda direta inclinada externamente, com reforço interno, 

lábio arredondado,  com pintura e/ou engobo vermelha em ambas as faces, diâmetro  de 

abertura variando entre  12, 20, 22 e 30 cm, sendo vasilhas  abertas de contorno simples 

(prato/cuia). Vasilhas com morfologias semelhantes foram identificadas no sítio Novo 

Engenho Velho (vasilhas de forma 2), associado á sub-tradição Jatuarana pertencente á 

Tradição Polícroma da Amazônia, e associadas ao uso de servir alimentos (PESSOA, 2015). 

 

 

Figura 66- Base em pedestal (Desenho: Silvana Zuse; arte final: Angislaine Costa). 
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Figura 67- Vasilhas de forma 1 (Desenhos: Silvana Zuse, Angislaine Costa e Karleny Costa; Arte final: 

Angislaine Costa). 

 

Vasilhas de forma 2 (Figura 68), foram identificadas 4 vasilhas que apresentam 

características semelhantes como bordas extrovertidas, com lábio arredondado, espessamento 

variando entre linear, expandido e contraído e com diâmetro variando entre 12, 14 e 16 cm. 

Por se tratar de fragmentos com percentual de fragmento baixo, não foi possível a 

identificação das morfologias. Vasilhas semelhantes foram identificadas no sítio Ilha de Santo 

Antônio (forma 9), e associadas ao uso de armazenagem de líquidos (PESSOA, 2015). 
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Figura 68- Vasilhas de forma 2 (Desenhos: Silvana Zuse, Angislaine Costa e Karleny Costa; Arte final: 

Angislaine Costa). 

 

 As vasilhas de forma 3 foram identificadas em 4 bordas e apresentam tecnologias 

semelhantes (Figura 69), sendo bordas extrovertidas, apresentando lábio biselado, apontado e 

plano, espessamento linear e expandido, com diâmetro de abertura variando entre 30,34,38 

cm. Também não foi possível identificarmos suas morfologias. Vasilhas semelhantes á estas 

também foram identificadas no Novo Engenho Velho (forma 5), e associadas à possíveis uso 

de armazenagem de líquidos (PESSOA, 2015). 
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Figura 69- Vasilhas de forma 3 (Desenhos: Silvana Zuse, Angislaine Costa e Karleny Costa; Arte final: 

Angislaine Costa).  

 

A forma 4 foi identificada em uma vasilha que apresentou técnica de manufatura 

acordelada,  cauxí e mineral (quartzo) na composição da pasta , com queima oxidante. O 

acabamento de superfície apresenta alisamento médio na face externa, e na face interna 

bastante erodido, porem em alguns pontos próximos a base verificamos um alisamento fino 

(Figura 70). Sobre a morfologia devido à ausência de fragmento da borda, não foi possível 

identificar o tipo de lábio, porem a vasilha apresenta espessamento linear. O bojo 

pronunciado, sendo esta possivelmente uma vasilha fechada, com contorno infletido. Com 

medidas de 20 cm de altura. A base não remonta totalmente, mas foi possível observar que se 

trata do tipo convexa côncava.  Apesar do desgaste na face interna da vasilha, observamos 

marcas de queima na base, possivelmente devido ao uso. Esta vasilha apresenta forma e 

elementos tecnológicos semelhantes ao que foi identificado no sítio Ilha Dionísio, sendo que 

estas vasilhas são apontadas para o uso de cocção e posteriormente usadas em contextos 

funerários (COSTA, 2013).  
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Figura 70- Vasilha de forma 4 (Desenho e arte final: Angislaine Freitas Costa). 

  

Vasilha de forma 5 (Figura 71) foi identificada durante a etapa de análise no setor 3 do 

sítio. Identificamos a ocorrência de caraipé, carvão e mineral na composição da pasta, com 

técnica de manufatura acordelada, com polimento em ambas as faces e queima reduzida. Na 

face externa ocorre fuligem (bojo e base). Na face interna ocorre depósito de carbono, 

localizado na base, estes dados associados a forma da vasilha possibilita inferi uso de cocção 

de alimentos. Esta vasilha apresenta contorto inflectido e estrutura fechada. Não há 

fragmentos de borda. O diâmetro de circunferência do bojo é 53 cm obtido, a base é convexa-

côncava e possui 15 cm de diâmetro. Esta forma ocorre no sítio Boa Vista Possivelmente 

trata-se de uma vasilha utilizada sobre o fogo (panela) (ZUSE, 2014).  

 

Figura 71- Vasilha de forma 5 (Desenho e arte final: Angislaine Freitas Costa). 

 

Vasilha de forma 6 (Figura 72) é caracterizada pela composição de caraipé, mineral e 

carvão na pasta, com técnica de manufatura modelado e queima reduzida foi identificada em 

contexto com a 5. Em relação à decoração, na face externa foi aplicado engobo branco e 
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aplique. Tem o negativo de um segundo aplique. Esta vasilha apresenta contorno simples e 

estrutura fechada. Borda com inclinação introvertida, espessamento expandido e lábio plano. 

Diâmetro de abertura de 5 cm. Trata-se de uma vasilha pequena, com pasta porosa e leve, 

sendo possível miniatura. 

 

Figura 72- Vasilha miniatura, forma 6 (Desenho: Angislaine Freitas Costa). 

 

 

4.5. Triagem do material lítico 

 

 Em 2013, Júlio Walfredo, técnico da Scientia, triou o material lítico do sítio Vista 

Alegre. Foi triado um total de 732 fragmentos. A Figura 73 mostra que a maior densidade 

ocorre nos níveis 20-30 com 207 fragmentos, 30-40 com 87 fragmentos e 40-50 com 113 

fragmentos. 

  

 

Figura 73- Densidade do material lítico.  
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 A matéria-prima (Figura 74) com predominância foi o quartzo leitoso em 303 

fragmentos (41%), seguido da laterita com 113 (16%), em 90 (12%) fragmentos identificamos 

o silexito, em 81 fragmentos (11%) óxido de ferro, em 77 fragmentos (11%) granito, em 53 

(7%) rocha ígnea. Também ocorre em menor frequência fragmentos fabricados com quartzito 

e quartzo hialino. 

 

 

Figura 74- Matéria-prima do material lítico. 

 

 De acordo com a triagem esses fragmentos foram separados e classificados de acordo 

com tipo/função. A Figura 75 mostra que a maioria dos materiais, sendo 277 seixos sem 

marcas de uso (Figura 76), 167 nódulos sem marcas de uso, 98 plaquetas sem marcas de uso, 

90 bloco sem marca de uso, 41 detrito, 18 lascas unipolar, 14 lascas fragmentadas, 6 nódulos 

com marcas de uso, 5 lâminas polidas (machadinha) (Figura 77a), 4 lasca bi-polar (Figura 

77b), 3 núcleo unipolar (Figura 77c), em menor frequência ocorre 2 fragmentos de lâminas, 2 

plaqueta com estrias, 2 fragmento de lasca com face polida, 1 núcleo bipolar (Figura 77d)1 

adorno (Figura 77e) e 1 percutor/batedor (Figura 77f). 
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Figura 75- Classificação do material lítico. 

 

 

Figuras 76- Seixos sem marcas de uso. Fotos: Scientia, 2012. 
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A B 

C D 

E F 

Figura 77- A. Percutor/batedor. B. Lasca bipolar. C. Núcleo unipolar. D. Núcleo bipolar. E. Adorno. F. 

Percutor/batedor.  Fotos: Scientia, 2012. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Nesta pesquisa, abordamos e comparamos o material cerâmico dos três distintos 

setores, com o objetivo de entender a distribuição espacial das diferentes tecnologias 

cerâmicas, ou seja, como os povos ocuparam as diferentes áreas do sítio, verificando a 

variabilidade que ocorre nas diferentes áreas do sítio, por um longo período (datações 

radiocarbônicas de 3140±40, 2080±30, 1240±30 BP.  

 As pesquisas de Zuse (2014) identificaram ao menos três conjuntos tecnológicos para 

o sítio Vista Alegre, associando o primeiro conjunto á ocupação ceramista mais antiga (até o 

momento) datado em 2.080±30BP, onde associou este material á cerâmicas 

Açutuba/Saladóde/Inciso-pintada. O segundo conjunto a pesquisadora associou á uma 

ocupação por volta de 1.800 AP, sem Tradição e/ou Fase arqueológica definida e o terceiro 

conjunto, mais recente, associada a  Tradição Polícroma da Amazônia.  

 Os resultados obtidos na triagem das unidades localizadas no Setor 1, apresentou-se 

bastante erodidos e fragmentados. Na unidade E387150 N9020430 (nível 30-40 cm) foi 

identificado um fragmento de parede com pintura vermelha e branca e na unidade E387210 

N9020470 e expansão nos níveis entre 10-50 identificamos um material cerâmico  com 

polimento e brunidura na face. No nível 50 cm identificamos uma parede com pintuta 

vermelha e branca e no nivel 60-70 cm ocorre uma parede com engobo e/ou pintura vermelha, 

assim como fragmentos polidos com brunidura na face externa. Além destes fragmentos 

também identificamos uma vasilha com cauixí (V3) na composição da pasta. Esses peças 

diagnosticas são semelhante ás caracteristicas da Tradição Polícroma  da Amazônia como 

aponta Zuse (2014). 

 No setor 2, as três unidades triadas qualitativamente (E387070 N9020190, E387070 

N9020210 e E387090 N902050) foram escavadas até 70 cm. O material estava mais 

conservado em todos os níveis apesar das bioturbações (indetificadas em campo), sendo estes 

materiais  bordas com labio  biselada, plano e arredondado, bem como a presença de pintura 

vermelha e branca com incisos (finos) escalonados. Estes materiais apresentam caracteristicas 

da Subtradição Jatuarana pertecente á Tradição Polícroma da Amzônia como aponta Pessoa 

(2015).   

 Na maioria dos fragmentos pesquisados identificamos a técnica de manufatura 

acordelada, empregada na corpo (parede) dos vasilhames, enquanto que nas bases identificou-

se tanto a técnica acordelada como modelada. Foram identificadas três tipos de pastas, uma 
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contendo caraipé, mineral e carvão, outra com cauixí e mineral e outra somente com mineral. 

Os tratamentos plásticos que predominam são as incisões. Em relação a pintura, foi  

identificada as cores vermelha e branca e uma borda com tais pinturas associadas a incisos 

finos.  

Através da morfologia (forma e inclinação das bordas, lábio e espessamento) foi 

possivel agrupar as vasilhas em 6 conjuntos morfológicos distintos, conforme listamos 

abaixo: 

Forma 1: vasilhas borda direta inclinada externamente, com reforço interno, lábio 

arredondado, com pintura e/ou engobo vermelha em ambas as faces, com diâmetro de 12, 20, 

22 e 30 cm, sendo vasilhas abertas de contorno simples (prato/cuia). Possivelmente estas 

vasilhas estavam sendo utilizadas para o uso de servir alimentos como aponta Pessoa (2015) 

para as vasilhas semelhantes a estas encontradas no sítio Novo Engenho Velho e associadas à 

Subtradição Jatuarana (Tradição Polícroma da Amazônia). 

Forma 2: bordas extrovertidas, com lábio arredondado, espessamento variando entre 

linear, expandido e contraído. Ocorre em um fragmento deste engobo branco na face externa e 

com diâmetro entre 12, 14 e 16 cm. Estas vasilhas possivelmente estão associadas ao uso de 

armazenagem de líquidos como foram vistos nos sítios associados a Tradição Polícroma da 

Amazônia (ZUSE, 2014; PESSOA, 2015). 

Forma 3: bordas extrovertidas, apresentando lábio biselado, apontado e plano, 

espessamento linear e expandido, com diâmetro de abertura entre 30, 34 e 38 cm. Estas 

vasilhas possivelmente estão associadas ao uso de armazenagem de líquidos como foram 

vistos nos sítios associados a Tradição Policroma da Amazônia (ZUSE, 2014; PESSOA, 

2015). 

Forma 4: vasilha com  técnica de manufatura acordelada,  cauxí e mineral (quartzo) 

na composição da pasta, com queima oxidante, com alisamento médio na face externa, e 

bastante erodido na face interna. Esta vasilha possui 20 cm de altura e 19 cm de diâmetro, 

com base do tipo convexa côncava. Ocorrem marcas de queima na base, possivelmente 

devido ao uso. Esta vasilha esta associada ao uso de cocção de alimentos (panela) como 

aponta Costa (2013) para as vasilhas do sítio Ilha Dionísio que posteriormente eram usadas 

em contextos funerários.  

Forma 5: vasilha com ocorrência de caraipé, carvão e mineral na composição da 

pasta, com técnica de manufatura acordelada, com polimento em ambas as faces e queima 

reduzida. Na face externa ocorre fuligem (bojo e base). Na face interna ocorre depósito de 

carbono, localizado na base, estes dados associados à forma da vasilha possibilita inferir o uso 
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de cocção de alimentos. Esta vasilha apresenta contorno inflectido e estrutura fechada. Não há 

fragmentos de borda. O diâmetro de circunferência do bojo é 53 cm, a base é convexa-

côncava e possui 15 cm de diâmetro. Esta vasilha também está associada à cocção de 

alimentos, uma vez que apresenta fuligem na face externa, fator que indica que estava sendo 

levada ao fogo. 

Forma 6: Vasilha caracterizada pela composição de caraipé, mineral e carvão na 

pasta, com técnica de manufatura modelada e queima reduzida foi identificada em contexto 

com a forma 5. Em relação à decoração, na face externa foi aplicado engobo branco e aplique. 

Tem o negativo de um segundo aplique. Esta vasilha apresenta contorno simples e estrutura 

fechada. Borda com inclinação introvertida, espessamento expandido e lábio plano. Diâmetro 

de abertura de 5 cm. Trata-se de uma vasilha pequena, com pasta porosa e leve, sendo 

possível miniatura.  

Em relação ao material com características da ocupação mais antiga, associada á 

cerâmica Pocó/Açutuba/Saladóide/Inciso Pintada apontado por Zuse (2014), durante a 

triagem qualitativa não foram identificados, talvez isto se deva pela amostra ser 

insuficiente/pequena. Em relação ao segundo conjunto, identificamos poucos fragmentos, 

sendo que ocorre em duas unidades do setor 1 (E387167 N9020429 e E387150 N9020430) e 

em uma unidade do setor 2 (E387090 N9020250), porém não foi possível  inferir tais 

morfologias deste conjunto. 

 A ocorrência de vasilhas com cauxí na pasta é um elemento não muito recorrente em 

sítios localizados entre as cachoeiras de Santo Antônio e Teotônio (ZUSE, 2014). Porém tal 

elemento foi identificado no setor 5 do sítio do Brejo, bem como em todos os setores do Vista 

Alegre. Entendemos que a presença de cauxí na pasta cerâmica do Vista Alegre pode estar 

relacionada á rede de interação como comércio/troca como aponta alguns pesquisadores da 

região (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014; PESSOA, 2015).  

 Os dados obtidos não nos permitem inferir um quarto conjunto tecnológico para o sítio 

pesquisado, uma vez que não tivemos elementos suficientes. Observamos que estes 

fragmentos (e uma vasilha remontada) com cauixí na pasta ocorrem concomitantemente com 

materiais associados à Tradição Polícroma da Amazônia, portanto, pode-se hipotetizar que tal 

ocupação estava mantendo algum contato (rede de interação) com os grupos localizados a 

montante da cachoeira do Teotônio onde esse tipo de cerâmica parece mais comum, como já 

havia sido apontado por Zuse (2014). 

 Os resultados desta pesquisa confirmam a existência de uma ocupação dos portadores 

da Tradição Polícroma da Amazônia (TPA) no sítio Vista Alegre. E a datação de 1.240 AP 
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obtida na unidade N387190 E9020490 (I,II,III,IV) no nível 60-70 possivelmente está 

relacionada aos primeiros produtores da Tradição Policroma da Amazônia, uma vez que 

ocorrem fragmentos de cerâmicas com características desta tradição nessa área do sítio, em 

todas as unidades triadas.. Esta data corrobora com os dados (datação de 1.250 AP) obtidos 

por Almeida (2013) para o sítio Teotônio, sendo os materiais cerâmicos associados pelo 

pesquisador à ocupação da Tradição Polícroma da Amazônia, Almeida (2013) também 

identificou essa ocupação Polícroma nos sítios Associação Calderita, localizada no rio Jamari 

(afluente do rio Madeira) cuja cronologia obtida foi de 62040 AP e 94040 AP, assim como 

no sítio Itapirema com datações de 54040 AP e 62060 AP.  

 As pesquisas arqueológicas disponíveis até o presente apontam uma ocupação 

polícroma intensa no Alto Madeira (Quadro 2). Juntamos os dados disponíveis à fim de 

pensar como estava ocorrendo esta ocupação. 

 

SÍTIO RIO NÍVEL DATAÇÃO 

TEOTÔNIO MADEIRA 50-60 cm 1.250  30 AP 

VISTA ALEGRE MADEIRA 60-70 cm 1.240  30 AP 

ASSOCIAÇÃO 

CALDERITA 

BAIXO JAMARI 40-50 cm 940  40 AP 

ASSOCIAÇÃO 

CALDERITA 

BAIXO JAMARI 70-80 cm 620  40 AP 

ITAPIREMA MADEIRA 45 cm 620  60 AP 

ITAPIREMA MADEIRA 30-40 cm 540  40 AP 

SÃO DOMINGOS MADEIRA 50-60 cm 500  30 AP 

NOVO ENGENHO 

VELHO 

MADEIRA 50-60 CM 490  50 AP 

 

Quadro 2- Datações disponíveis para a ocupação ceramista.  

 

 Levando em consideração a cronologia obtida de 1.240 AP (Vista Alegre), 1.250 

(Teotônio), podemos hipotetizar que nesse período os grupos produtores da cerâmica 

Polícroma que estavam habitando a margem direita do rio Madeira  e poderiam estar 

convivendo contemporaneamente com os grupos produtores da cerâmica Barrancóide 

identificada no sítio do Brejo pela margem direita, próximo a cachoeira de Santo Antônio, 
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datado em 1.390 AP (ZUSE, 2014). Se essa hipótese estiver certa, podemos pensar que 

existiam grupos diferentes ocupando as cachoeiras nesse período, ou seja, a cerâmica 

Barrancóide que é vinculada a grupos de língua Arawak estariam ocupando a cachoeira de 

Santo Antônio e seu entorno, e a cerâmica Policroma vinculada a grupos de língua Tupi 

ocupando a cachoeira do Teotônio e seu entorno (ALMEIDA, 2013; ZUSE, 2014).  

 Assim o sítio Vista Alegre constitui um importante elemento na arqueologia do rio 

Madeira, pois apresenta vários conjuntos tecnológicos e não se associa a uma única fase ou 

tradição arqueológica. O sítio representa o que as recentes pesquisas vêm afirmando sobre as 

ocupações dessa região, diversas ocupações em um mesmo espaço próximo as ultimas 

cachoeiras. 
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