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RESUMO 

 

A Arqueologia está ligada aos vestígios materiais do ser humano, através dos tempos. Um dos 

principais vestígios é a cerâmica, que se mantém intacta, proporcionando ao arqueólogo 

investigar o passado, tanto quando no uso dessa cerâmica, tecnologia de sua produção, usos 

doméstico, ritualístico ou de troca. O objetivo desta monografia é demonstrar que o uso da 

tecnologia do software de visualização de imagem, serve para análise de material 

arqueológico cerâmico e lítico demonstrando facilidades para os alunos de Arqueologia. 

Outro objetivo é por meio da utilização do microscópico digital, na produção de fotos de 

antiplástico do fragmento cerâmico e projetar com o   data - show essas fotos dos diversos 

tipo de antiplástico em sala de aula, em que todos irão se beneficiar vendo a mesma foto. Para 

alcançar esta metodologia utilizou-se da pesquisa bibliográfica e empírica com a utilização do 

software de visualização para resolver estas  situações. Foram realizadas pesquisas em artigos 

de revistas da área de Arqueologia, e em livros e dissertações que abordam o uso de 

antiplástico na produção de material cerâmico. Nessa pesquisa consultamos Rodrigues (2011), 

Nascimento (2015) e Ribeiro (2001). Os Resultados apontam que no campo da Arqueologia, 

o software permite a possibilidade de uma dinâmica que possa definir a pesquisa para uma 

melhor coleta e análise das informações relacionadas ao campo da Arqueologia. Diante das 

informações que venham a ser coletadas é possível o desenvolvimento de ações que possam  

ser evidenciadas para o desenvolvimento do conhecimento científico. 

 

Palavras- chaves:Antiplástico, Software, Cerâmica, Lítico. 

 



 

ABSTRACT 

Archaeology is on the material remains of human beings over time. One of the main trace is 

pottery, which remains intact, providing the archaeologist investigating the past, both  when 

in use this ceramic technology of its production, domestic uses, ritualistic or exchange. The 

purpose of this paper is to demonstrate that the use of the image display software technology, 

used for analysis of ceramic and lithic archaeological material demonstrating facilities for 

students of archeology. Another goal is by using the digital microscope, in the photo 

production tempers ceramic fragment and design with the data-show these pictures of 

different kind of its tempers classroom where everyone will benefit from seeing the same 

picture. To achieve this methodology we used the literature and empirical research using the 

visualization software to solve this situation. Were   used in magazine articles of archeology 

area,  and in books and essays that address the use of tempers in the production of ceramic 

material. In this research we consulted Rodrigues (2011), Nascimento (2015) and Ribeiro 

(2001). The results indicate that in the field of archeology, the software allows a dynamic that 

can set the search for a better collection and analysis of information related to the field of 

archeology. On the information that may be collected allows the development of actions that 

can be highlighted for the development of scientific knowledge. 

 

Keywords: Tempers, Software, Ceramics, Lytic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Arqueologia é uma ciência que está ligada aos vestígios materiais do ser humano, 

através dos tempos. Um dos principais vestígios é a cerâmica, que se mantém intacta, 

proporcionando ao arqueólogo investigar o passado, tanto quando no uso dessa cerâmica, 

tecnologia de sua produção, usos doméstico, ritualístico ou de troca.  

Este trabalho com os primeiros contatos a respeito da análise de material cerâmico 

arqueológico. As dificuldades encontradas foram a identificação de um antiplástico através da 

lupa bi-ocular, onde cada aluno, em uma ação individual, faz a sua observação e confirmada 

pelo professor.  

 Tivéssemos essa imagem num monitor de um computador, onde todos poderiam dar 

sua opinião e ao mesmo tempo ver a mesma imagem  Usando-se um software de visualização 

podemos resolver essa situação. Hoje não podemos contestar a grande necessidade que a 

informática tem em todos os setores da nossa vida, desde seu uso na família, no comércio, na 

indústria e principalmente na área científica e na educação  e   nas universidades. 

Segundo Eduardo Neves (2006) a bacia Amazônica é a região brasileira onde a 

Arqueologia foi mais bem sucedida, pois há uma tradição de mais de meio século de 

pesquisas orientadas por questões antropológicas e etnográficas.   

Em relação à Amazônia, o início de sua ocupação é de grande importância para a 

Arqueologia, para podermos estudar esses povos. Anna Roosevelt em suas pesquisas no baixo 

Rio Amazonas, pesquisando nas cavernas da Pedra Pintada, localizada próximo á várzea do 

Rio Amazonas, em Monte Alegre, no Estado do Pará, conseguiu datações mais ou menos em 

torno de 10500 anos AP, para esses primeiros povoamentos (NEVES 1999). 

Relativo a cerâmica na bacia Amazônica, ainda Roosevelt em suas pesquisas em Pedra 

Pintada e no sambaqui fluvial da Taperinha em Santarém, escavou cerâmicas datadas de 7.090  

+ ou – 80 BP e 7580 + ou – 215 AP Essas datas vieram rejeitar a teoria que postulava uma 

origem exógena da cerâmica Amazônica (NEVES 1990).                

Meggers e Evans, definiram quatro horizontes em relação a cerâmica pré-histórica, 

aplicados na região amazônica: “zonado hachurado”, “ borda incisa “ , ”policroma” e “inciso 

e ponteado”. 

Esses horizontes foram definidos com base na decoração e nos tipos de tempero 

achados nos 22 complexos cerâmicos conhecidos na área de floresta tropical.Mais tarde foram 

modificados em termos de duração de cada horizonte, agora denominados de tradição 

“(MEGGERS e EVANS,1987). 
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O método usado para pesquisa cronológica foi a preferência através da seriação de 

tributos cerâmicos, principalmente o tempero, um método influente ainda empregado por 

alguns arqueólogos ativos nas terras baixas (MEGGERS, EVANS, 1970; MILLER, 1983). 

Nos últimos anos, porém cada vez mais elementos  apontam para uma ocupação pré-

colonial bastante antiga da bacia Amazônica, chegando pelo menos até a transição entre o 

Pleitoceno e o Holoceno. A pedra pintada é no momento o sítio mais bem datado da 

Amazônia, com mais de 50 datas obtidas por diferentes métodos (NEVES, 2006). 

Nos sítios arqueológicos datados desde mil anos (AP), a grande maioria dos vestígios 

encontrados é de fragmentos cerâmicos (OLIVEIRA, 2006). Isso mostra que a cerâmica  

representou uma grande função tanto no uso doméstico, ritual ,social e  de comercio de trocas, 

pois sua presença em todas as partes do mundo desde a 10.000 anos AP. 

De modo geral os quatros horizontes para a classificação e cronologia dos povos da 

Amazônia vieram trazer um sentido de organização nas pesquisas e conhecimento destes 

povos. Betty Meggers, usando essa metodologia proposta pelo antropólogo Julian Steward,  

caracterizou os povos que habitaram a Floresta Tropical, de sociedades igualitárias baseadas 

na agricultura de coivara. 

O objetivo desta monografia, foi trazer mais facilidade para o aluno de Arqueologia, 

quanto à análise de antiplásticos que contém num artefato cerâmico e ao mesmo tempo 

facilitar ao professor, que em aula poderá mostrar com um data-show, as diferenças de cada 

antiplástico e assim todos irão se beneficiar com esse projeto de uso de software de 

visualização para análise de material arqueológico cerâmico e lítico. 

Em uma disciplina do Curso de Arqueologia, Métodos e técnicas em Arqueologia, Lab 

lll ministrada pela Professora Elisângela Regina de Oliveira (2014) os alunos tiveram acesso a 

uma lista de antiplásticos usados para classificar a origem das cerâmicas.  

Após o estudo detalhado pode-se apresentar esta pesquisa de antiplástico nas pastas de 

argila para a tecnologia da cerâmica e a pesquisa do material (rochas) que foram feitos os 

artefatos líticos. 

Essa monografia possui 5 (cinco) seções:   Inicialmente, na Introdução apresenta-se a 

problemática, a justificativa e os objetivos.  

Em seguida, destaca-se a Metodologia da Pesquisa com os elementos constitutivos 

dessa pesquisa,  

A Fundamentação Teórica constitui-se a terceira seção, em que abordamos os 

procedimentos e a coleta de dados da pesquisa. 
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A quarta seção são os Resultados em que são demonstrados os dados da pesquisa. 

Nela, são apresentados os conteúdos e as análises a respeito do Uso de software de 

visualização para análise de material arqueológico cerâmico e lítico. Demonstra-se, aqui o 

conteúdo das pesquisas com a utilização das fotos tiradas com o microscópio digital e as 

referências do artefato analisado. 

E, a quinta seção apresenta as Considerações Finais com a finalidade de apresentarmos 

as análises e o desenvolvimento da pesquisa. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como teórica descritiva, com fundamentação bibliográfica 

e pesquisa de material cerâmico e lítico proveniente do acervo do departamento de 

Arqueologia da Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

Foram realizadas pesquisas em artigos de revistas da área de Arqueologia, e em livros 

e dissertações que abordam o uso de antiplástico na produção de material cerâmico. 

A pesquisa bibliográfica constou principalmente com Rodrigues (2011), Nascimento 

(2015) e Ribeiro (2001). 

Na pesquisa com material cerâmico, foi usado um microscópio digital x500, conectado 

a um notebook e fotografado cada elemento de antiplástico conforme a relação inicial de 28 

elementos. Cada antiplástico,  traz uma nova característica para a pasta da cerâmica e também 

para o artefato. 

O notebook tem o sistema operacional, Windows 7, o qual traz instalado um software 

chamado Visualizador de Fotos.Através dele podemos colocar uma foto, tirada com o 

microscópio digital  da parte interior de uma cerâmica que aparecerá na metade da tela do 

monitor.  Também colocamos uma foto na outra  metade e assim poderemos comparar as duas 

e analisar o antiplástico.  

Rodrigues (2011) realizou sua dissertação com o título “Fora  das grandes aldeias” (A 

ocupação do recôndito sítio arqueológico Vereda lll). O interessante dessa pesquisa é o estudo 

detalhado dos antiplástico usados na argila dos potes cerâmicos encontrados nesse sitio 

arqueológico. Ele classificou três tipos de pastas (A, B e C) as quais estudou sua constituição 

e os componentes de antiplásticos anexados a elas. Estudou os artefatos líticos encontrados 

nesse sítio arqueológico, dando uma grande contribuição nos estudos desse material. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O estudo da Arqueologia está fundamentado na pesquisa de artefatos, sendo os dois 

mais importantes a cerâmica e os líticos. A cerâmica tem sua origem na necessidade do ser 

humano de ter objetos para uso na confecção de seus alimentos. Já os artefatos  lítico na sua 

maioria seriam as ferramentas de uso cotidiano ou armas. O software de visualização do 

sistema Windows 7 (seven), vem ao encontro com a necessidade de se usar a informática para 

pesquisar, tantos os artefatos  cerâmico quanto o lítico. 

O registro arqueológico, ou seja, os vestígios que se conservam no sítio arqueológico, 

possui diferentes características e funções, é de natureza distinta e encontra-se em contextos e 

associações específicas,sendo possível agrupá-los  em categorias. Nesse sentido, encontram-

se vários tipos de registro (OLIVEIRA, 2001). 

O registro artefactual representa uma categoria de vestígios que inclui uma gama 

muito diversificada de produtos da atividade humana, como sejam, artefatos, estruturas e as 

construções.Os artefatos são os objetos móveis,na generalidade pequenos,produzidos e 

manipulados pelo homem independentemente da matéria-prima utilizada, como as cerâmicas 

os vidros ou os metais (OLIVEIRA, 2001). 

O registro factual foi o mais valorizado pela Arqueologia até os anos 1960, sendo por 

vezes o único a ser utilizado, em uma atitude classificatória e descritiva, cujo objetivo se 

centrava na obtenção de cronologias e na atribuição da funcionalidade e da tipologia aos 

achados (OLIVEIRA, 2001). 

Os progressos técnicos conhecidos no campo fotográfico colocam atualmente ao 

alcance da Arqueologia uma série de técnicas, que vão desde as tradicionais fotografias em 

suporte fotoquímico até às sofisticadas em suporte digital, que facilitam sobremaneira a sua 

informação.  

 

 

3.1 A Informática e a Arqueologia 

 

Na década de 1940 a 1950, nos primórdios da informática, os hardwares eram de 

tamanho  exagerado e chamados de mainframe, onde as informações eram gravadas em rolos 

de fita magnética, do tamanho de 30 cm. 
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Segundo Gadelha (2013, p. 13) “em 1946 surge o ENIAC (Electronic Numerical and 

Computer), primeiro computador eletrônico e digital automático, pesava 30 toneladas, 

empregava em volta de 18 mil válvulas e realizava 4.500 cálculos por segundo”.  

A invenção do transistor, em 1947, substitui as válvulas, aumentando a velocidade das 

máquinas. Assim reduziu o tamanho dos computadores. Nessa época, empresas como IBM e 

outras, apostavam somente em grandes máquinas para uso comercial e científico. No início da 

década 1950, iniciou-se a pesquisa dos circuitos integrados, os chips, responsáveis pela 

crescente miniaturização dos equipamentos eletrônicos (GADELHA, 2013). 

Em 1974 a Intel projetou o microprocessador, onde se faz todas as operações num só 

dispositivo, ou seja, um chip e assim nasceu o computador pessoal. O primeiro computador 

pessoal foi o Appel l,inventado em 1978 pelos americanos Steve Jobs (falecido em5-10-2011) 

e Stephan Wozniak   

 Em 1981 a IBM lança o seu PC (Personal Computer), usando o sistema operacional 

MS-DOS, lançado pela Microsoft empresa de Bill Gates que teve um grande sucesso de 

vendas. Ano a ano foram aparecendo microprocessadores cada vez mais velozes, Lançados 

com os nomes de 286, 386 SX, 486SX, 486DX e Pentium.  

O único micro que fez frente ao PC, foi o Macintosh, lançado em 1984, que veio 

revolucionar o mercado, usando ícones e o mouse (GADELHA, 2013). Desse ponto em diante 

o uso do PC se tornou obrigatório com os softwares em todas as áreas científicas,o 

computador veio facilitar a execução de serviços e armazenamento de dados.  

Nos anos 1990 com a invenção da internet, os meios de comunicação se tornaram mais 

fáceis e as vendas aumentaram, logo apareceu o notebook, que é o computador de mão que 

pode ser levado para qualquer parte (GADELHA, 2013). 

O aparecimento do computador pessoal trouxe um grande impacto no comportamento 

do ser humano, tanto na família como no trabalho, hoje não se pode pensar em não ter acesso 

a um computador em qualquer atividade.  

O sistema de funcionamento de um microcomputador é binário, ou  seja zero (0) e um 

(1). É semelhante ao sistema inventado pelo americano Morse, onde usava um ponto e um 

traço para transmitir telegramas, ainda num tempo recente.(código Morse). Ele é um sistema 

de representação de letras, números e sinais que utiliza o sistema codificado que é enviado 

intermitentemente. 

Samuel Morse, em 1835, também desenvolveu um sistema de telégrafo elétrico que foi 

um meio de comunicação a distância, cujo dispositivo funciona por emissão ou recepção de 

sinais. 
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Figura 1- Manipulador para transmitir o código Morse 

 

Fonte: www.estudopratico.com.br 

 

Assim como o código Morse, temos um ponto e um traço para desenvolver essa 

numeração, tudo isso foi uma contribuição para o desenvolvimento da informática, que hoje 

conhecemos.  

Neste caso, o Código Morse foi utilizado pelas comunicações entre cidades, o que 

implica fundamentalmente na preocupação das linhas em altos postes, evidenciando o 

desenvolvimento das comunicações a  longa distância. 

O código Morse foi muito importante para a humanidade na época que não tínhamos a 

eletrônica desenvolvida como hoje. Até   30 anos atrás, ainda se usava esse código na aviação 

comercial, e todo avião tinham comandante, copiloto e radiotelegrafista. Os jornais se 

comunicavam com seus correspondentes através da telegrafia. Nosso correio passava 

telegramas usando o código Morse. 

O Marechal Rondon veio trazer o telegrafo para o Estado de Rondônia, fazendo uma 

linha telegráfica na selva, entre Cuiabá e Porto Velho, foi tão importante seu trabalho que 

nosso Estado recebeu o seu nome.  

A exemplo de algo semelhante temos a numeração Maia, que tão pouca conhecida,  

que nos traz uma riqueza imensurável sobre o seu modo de contar. Sua numeração é 

http://www.estudopratico.com.br/
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vigecimal, e é contada a partir de um ponto, acrescenta-se um ponto   até o número 

quatro,sendo o cinco um traço, por exemplo 1(o),2(o o),3(o o o), 4(o o o o ), 5 ( ---- ) ,6 ( ___ 

º ), 7( ___º º )....,10 (_--). 

Assim, provavelmente a civilização Maia foi uma das mais antigas das civilizações 

pré-colombianas que surgiram no século IV dC. Na península de Yucatán, onde hoje está 

localizado o México, Belize e Guatemala.  

A civilização Maia era muito estudiosa em relação ao movimento dos astros e das 

estrelas, e eram conhecedores da Astronomia. Eles procuravam utilizar a noção de número na 

Astronomia e na Administração de todo o reino para a cobrança de impostos. 

A representação dos números envolve a combinação de três símbolos: um ponto, uma 

barra horizontal e uma concha, em que o ponto representa uma unidade, a barra: 5 unidades, e 

a concha: 0 unidades. 

Figura 2- Configuração numérica Maia 

 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=fotos+da+Configuração+numérica+Maia 

 

Assim, o número 10 são dois traços, um em cima do outro. O número 15 seria três 

traços, um em cima do outro, para exemplificar melhor reproduziremos a mandala Maia que 

https://www.google.com.br/search
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000398/0000002345.jpg
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mostra de 1 a 13 os números em Maia. Assim, o calendário é definido pelos ciclos lunares que 

podem ser planetários. 

Figura 3 – Calendário Maia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARGÜELLES, 1995. 

O homem não satisfeito com a informática do silício está procurando introduzir-se 

dentro do átomo e assim nasceu a Computação Quântica, que através do Spin do átomo 

consegue dualizar esse elemento, conforme ilustração a seguir. 

Figura4 - Spin em sua rotação binária  

 

Fonte: rede-e-servidores.blogspot.com 



 22 

A Arqueologia pode dispor hoje de inúmeras ferramentas por meio da informática, 

principalmente dos CAD (computer aided design), que são software que auxiliam na feitura 

de desenhos, sem falar nos softwares de textos, que são os mais usados até hoje. Assim, o 

estudo do Spin é o que de mais elevado para a área da informática, denominado de 

Informática quântica 

Deste modo, a importância da informática na Arqueologia é tanta que desde 1990 se 

faz encontros e simpósios como o Computer Applicatios and Quantitative Methods in 

Archaeology, conhecido como CAA (Computer Applications in Archaeology). Também 

existem periódicos sobre o assunto como Computing and Archaeology  Newsletter,editada 

pela Universidade de Oxford. O crescente avanço da informática veio ao encontro com as 

necessidades que a Arqueologia tem para resolver inúmeros problemas no seu dia a dia 

(RIBEIRO, 2001). 

Ribeiro (2001) caracteriza os seguintes e diferentes utilitários que em diferentes níveis 

podem auxiliar o arqueólogo no seu trabalho de investigação: 

a) Processador de textos; São programas que vieram substituir as máquinas de 

escrever, com grande vantagem, proporcionando a possibilidade de criar seções na memória 

do disco e designar diretórios, geram arquivos de diversos tipos, os arquivos podem 

facilmente ser copiados e ser transferidos para outro computador ou armazenar as 

informações; 

b) Sistemas de Gestão de base de dados (SGBD): quando na prospecção ou escavação 

é gerado uma grande quantidades de dados, que podem ser armazenados para uma posterior 

análise; 

c) Sistema de Gestão de base de dados documentadas   (SGBDC): tem o objetivo de 

gerir grandes massas de informação de natureza quantitativa,como acontece com as 

informações bibliográficas; 

d) Sistema de Desenho assistido por computador: permite criar arquivos de pontos de 

um desenho, esses arquivos traduzem-se em arquivos de imagens vetoriais, cartográficos ou 

topográficos em duas ou três dimensões. Os mais usados são o Auto Cad e Microstation; 

e) Sistema de Informações Gráficas (SIG) ou (GIS): desde sua implantação nos anos 

80 tem sido muito difundido, se caracteriza pela capacidade de manusear dados geográficos, 

ou seja, especialmente referenciados, os quais se podem representar graficamente como 

imagens. 

Nos anos 1990, com o grande desenvolvimento da informática, houve uma 

comercialização expressiva de software específico para a área da Arqueologia. Mas desde os 
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anos 1980 já apresentavam software de qualidade e especialmente para a Arqueologia, sendo 

que a aceitação pelos arqueólogos pouco a pouco conquistados, assim o campo estava aberto 

para novos programas que vieram enriquecer esse novo território da Arqueologia (RIBEIRO, 

2001). 

Neste aspecto, se insere o uso de software de visualização de imagem para análise dos 

componentes (antiplástico) de um artefato cerâmico e lítico. 

 

 

3.2 O Modelo de floresta tropical 

 

Os sítios passaram a ser tratados não como individuais e sim um conjunto, por meio de 

estudos comparativos levando a necessidades de uniformizar procedimentos de análises e 

nomenclaturas. Apresentados por manuais como o de Rye (1981) e de (1987). Neste 

movimento dos anos 50 a 70, o Brasil iniciava as discussões sobre o processo arqueológico e  

tínhamos uma Arqueologia incipiente e carente de arqueólogos, neste momento a 

Universidade Federal do Paraná.Trouxe  ao Brasil o casal de arqueólogos Meggers e Evans 

(1987) para realizar um seminário e depois criam o Pronapa (Programa Nacional de Pesquisa 

Arqueológica). Foi quando começaram as pesquisas arqueológicas em grande escala no 

território brasileiro. 

Bette Meggers (1987) trouxe em sua bagagem orientações antropológicas e 

etnográficas, e uma forte influência da ecologia cultural norte-americana e do determinismo 

ecológico, influenciada pelo paradigma teórico apresentado por Steward e seus colaboradores 

no  “Handbook of South American Indians”. Tal influência foi transmitida para os 

participantes do Pronapa e vistas até nos dias de hoje, com conceito padrão em  Arqueologia. 

A este respeito, Neves (1999, p. 88) afirma: 

 

O conceito de cultura de floresta tropical foi uma categoria tipológica desenvolvida 

para descrever os padrões de organização econômica, social e política das 

populações indígenas da Amazônia  e das florestas tropicais  do leste da América do 

Sul. Além de tipológico, o conceito é também evolutivo, representando 

aproximadamente a categoria de “Tribo” dos neoevolucionistas   norte americanos. 

 

 

O conceito de Steward pode ser visto como uma mistura de elementos evolucionistas e 

difusionistas , ( NEVES, 1999).  

Steward inicialmente propôs ter sido a área do Circum-Caribe a principal matriz de 

influências culturais para as populações da floresta tropical. Posteriormente, considerou, 
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devido à influência de Rouse (1953) e Meggers e Evans (1957), as terras baixas adjacentes 

aos Andes orientais. 

Uma consequência dessa perspectiva periférica foi a definição do conceito de cultura 

de floresta tropical muito mais pela ausência que pela presença de marcadores culturais 

(NEVES, 1999). 

Meggers (1987) utilizou uma cronologia padrão na Amazônia, Meggers e Evans 

(1961) através da definição de quatro “horizontes” cerâmicos para a floresta tropical: “zonado 

hachurado”, “borda incisa”, “policromo” e “inciso e ponteado”. Esses horizontes foram  

definidos  com base na decoração e nos tipos de tempero achados nos 22 complexos 

cerâmicos então conhecidos na área de floresta tropical. Para ela, estes complexos cerâmicos 

eram de fora, e que tiveram duração cronológica bastante curta (MEGGERS e EVANS, 1961, 

p. 381-2). 

Mais tarde ela modifica, principalmente em termos da duração de cada horizonte, 

agora chamado de “tradição”. Esse esquema tem sido empregado constantemente, durante 

anos (MEGGERS E EVANS, 1970; MILLER, 1983). 

O método de obter Cronologias relativas por seriação de atributos cerâmicos, 

principalmente o tempero, ainda é empregado por alguns arqueólogos que trabalham nas 

terras baixas (MEGGERS E EVANS, 1970; MILLER, 1983) que fragmentos decorados 

representariam uma amostra pequena em uma coleção; que a variabilidade de técnicas 

decorativas em determinadas indústrias seria muito grande (NEVES, 1999). 

Os estudos dos últimos anos pontuam cada vez mais elementos que apontam para a 

ocupação pré-colonial bastante antiga da Bacia Amazônica, chegando pelo menos até a 

transição entre o Pleistoceno e o Holoceno (ROOSEVELT et al., 1996). A ocupação humana 

mais antiga da Amazônia chega a mais ou menos 10.500 anos AP, vestígios encontrados a 

caverna da Pedra Pintada, próximo à várzea o Rio Amazonas,  Monte Alegre, estado do Pará 

(Roosevelt et al.1996). Pedra Pintada é no momento o sítio mais bem datado da Amazônia, 

com mais de  50 datas (NEVES, 1999). 

Roosevelt em suas pesquisas no baixo Amazonas, encontrou os vestígios mais antigos 

para a produção cerâmica nas Américas, sem dúvida a evidência empírica mais importante  

para a crítica da perspectiva periférica. Na Pedra Pintada e no sambaqui fluvial da Taperinha, 

o ultimo situado próximo à cidade de Santarém, Roosevelt escavou cerâmicas datadas em, 

respectivamente, 7.090 +/- 80 BP e 7.580 +/- 215 AP (NEVES, 1999). 

Essas datas também contribuem com a hipótese que a origem da cerâmica na 

Amazônia, é bem mais antiga que a  proposta por Meggers, e que estas cerâmicas originaram 
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se da Amazônia e não foram introduzidas por meio do difusionismo; outros arqueólogos 

como Simões (1981) já haviam obtido datas de cerca de 5.500 anos AP para a produção de 

cerâmica, pertencentes à fase Mina, nos sambaquis do litoral do Pará 

Hoopes (1994) revela que os dados obtidos por Roosevelt no baixo Amazonas não são 

aberrantes. A existência de complexos cerâmicos antigos ao longo da várzea amazônica já 

havia sido sugerida por Lathrap (1974) em suas pesquisas na bacia do alto Rio Negro, 

próximo à fronteira do Brasil com a Colômbia no noroeste da Amazônia.  

Neves (1999) identificou cerâmicas não decoradas temperadas com cariapé e datadas 

em 3.200 anos AP em uma área adjacente a um antigo meandro abandonado do Rio Uruapés. 

Lathrap (1974) desenvolveu hipótese sobre a existência de um centro antigo, durante o 

Holoceno de desenvolvimento cultural nas áreas de várzea da floresta tropical, para evidenciar 

as antigas redes de comércio e identificar presença de elementos de floresta tropical na 

iconografia dos primeiros complexos cerimoniais andinos como Chavín De Huantar. Em uma 

discussão sobre as cerâmicas sul-americanas mais antigas conhecidas nos anos 70 como 

Valdivia, Bacia de Guayas, Equador; Puerto Hormiga, bacia do baixo Magdalena, próximo ao 

litoral caribenho da Colômbia; fase Alaska, litoral das Guianas. 

Lathrap (1974) propôs que complexos mais antigos deveriam ser encontrados ao longo 

das várzeas da Amazônia central ou do norte do continente. Seu raciocínio era cristalino a 

repeito das cerâmicas então conhecidas, que eram diferentes o bastante umas das outras para 

que se aceitasse a hipótese de difusão de um complexo para o outro, uma afirmação 

confirmada por pesquisas adicionais sobre esse problema (RAYMOND et al.1994).  

Esta era uma crítica direta à hipótese de Meggers, Evans e Estrada (1965) postulando 

uma migração antiga do Japão para o Equador como sendo responsável pela introdução da 

cerâmica na América do Sul. 

Lathrap (1974) acreditava que cerâmicas mais antigas da América do Sul deveriam ser 

procuradas em áreas de florestas tropicais como a Amazônia ou parte da Colômbia, e não em 

uma implausível migração marítima através do Pacífico. 

Segundo a teoria de migração transpacífica, pescadores japoneses, arrastados por 

correntes marítimas teriam viajado até o equador, há cerca de 5 mil anos. Esses pescadores 

seriam os responsáveis pela introdução das técnicas ceramistas nas Américas, essa teoria é de 

longe inviável para a realidade (OLIVEIRA, 2008).    

Donald Lathrap (1974) e alguns de seus estudantes apontavam para os modelos 

baseados em dados linguísticos na Amazônia. Com base no “modelo cardíaco”, Lathrap 

(1974) formulou uma hipótese geral para a distribuição de línguas indígenas propondo que os 
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dois troncos linguísticos mais difundidos das terras baixas, Arawak e Tupi, se originaram  na 

Amazônia central ao redor de 5.000 anos AP. Esta  hipótese baseia-se  na correlação dos 

supostos locais de origem dessas protolínguas e a distribuição de complexos cerâmicos nas 

terras baixas, que se opunha  aos modelos linguísticos predominantes na década de 60, que 

verificava  uma origem na Amazônia ocidental para esses troncos linguísticos (NOBLE, 

1965). 

Algumas das evidências discutidas apontam, por outro lado, para diferentes bases, para 

uma Arqueologia amazônica mais independente da herança do Handbook. Primeiramente, há 

a constatação de que as formações sociais amazônicas pretéritas e contemporâneas têm uma 

matriz regional que inclui pelo menos como é atualmente conhecido pela circulação das 

pessoas e bens por áreas às vezes extensas, incluindo uma razoável diversidade linguística, 

econômica e ecológica. Estes sistemas regionais não devem, no entanto, corresponder a 

organizações políticas do tipo cacicado. 

A produção de um método de análise da cerâmica arqueológica tem um grande desafio 

para interpretar vestígios materiais que foram resultado de um processo dinâmico de 

manufatura, uso descarte reaproveitamento ou reciclagem dentro de um contexto sistêmico, 

no qual o observador interfere com o experimento. Tal  dinamismo tem que ser  levado em 

consideração na escolha do método de análise.  

A percepção desses padrões ocorre por meio da observação sistemática de uma 

amostragem quantitativamente significativa. Para tanto é necessário objetivar a forma de 

observação por meio do estabelecimento de um guia de análise. A amplitude dos aspectos, 

observáveis nos fragmentos cerâmicos faz com que cada ficha de análise corresponda 

diretamente ao problema de pesquisa que se queira resolver (MACHADO, 2006). 

Tendo em vista tal ambiguidade se propõe um tipo de análise que não foge das 

categorias analíticas tradicionais, possibilitando um diálogo maior com o processo dinâmico 

por trás do objeto analisado. Para a construção dessa análise busca se uma mistura de 

literaturas entre estudos etnográficos e arqueológicos do funcionamento da cadeia operatória  

de produção cerâmica e do sistema tecnológico e sistemas de classificação arqueológica 

tradicionais como os manuais de análise métrica dos artefatos que levam em conta apenas 

aspectos do contorno formal dos potes. 

Algumas hipóteses de entendimento de variabilidade em trabalhos de experimentação 

como os de Schiffer e Skibo (1992), indicam que o acréscimo de antiplásticos orgânicos e/ou 

fibrosos aceleram a secagem da argila com relação a outros tipos de antiplástico, aumentam 

sua resistência ao impacto e sua resistência nas paredes curvas.  
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Assim esses correlatos possam ser aplicados também para a cerâmica encontrada na 

região da Amazônia Central, especificamente àquelas pertencentes ao sítio Hatahara. Tal 

sugestão se deve, entre outros fatores, ao uso recorrente de cauixi e cariapé como antiplásticos 

orgânicos na fabricação das cerâmicas da região (MACHADO, 2005). 

 

 

3.3  O que é um artefato cerâmico 

 

Relativo à cerâmica na bacia Amazônica, Roosevelt em suas pesquisas em Pedra 

Pintada e no sambaqui fluvial da Taperinha em Santarém, escavou cerâmicas datadas de 7.090  

+ ou – 80 BP e 7580 + ou – 215 AP. Isso demonstra o quanto é antigo o uso da cerâmica 

nessa região,onde podemos por meio de estudo desse artefato,chegar a saber de como foi 

produzido e como seria o seu uso e seu descarte (NEVES, 1999). 

Um dos vestígios de maior presença em escavações arqueológicas são os fragmentos   

cerâmicos.  Robralm Gonzáles (1998) nos leva a pensar no grande potencial interpretativo que 

a cerâmica apresenta. A função da cerâmica não é somente de uso doméstico, mas também 

pode estar vinculada para trocas de bens e de rituais.Por isso permitiria a fenômenos culturais 

diversificados 

Orton, Tyers & Vinces (1995) propõem uma divisão. Para análise de cerâmica esses 

autores classificam três fases: 

a)  Fase – artística/ histórica 

b)  Fase – tipológica  

c) Fase – contextual 

A primeira fase, Artística/histórica, valoriza a vasilha inteira com um todo, tipos de 

peças para museus, decoração e coleções particulares no final do século XVll  e inicio do 

século XX. 

A segunda fase, Tipológica, se baseia nos fragmentos em que foram criados os 

primeiros fundamentos para o estudo da cerâmica, a maioria usada até hoje. O principal 

instrumento foi a seriação, a criação do tipo foi de grande influência na Arqueologia 

americana. 

A terceira fase Contextual, ocorreu na década de 1950, com o início da fase 

contextual, e que estaria relacionada a publicação do livro “Ceramic for the Archaeologist” de 

A. Shepard em 1956. O livro analisa sobre cronologia, desenvolvimento tecnológico e 

distribuição da cerâmica. Apresenta, ainda, uma série de contribuições para análise da 
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cerâmica, práticas e teóricas. Houve muita resistência ao conceito de que considerava os 

fragmentos cerâmicos,enquanto tipos fósseis e as evoluções técnicas como a datação rádio 

carbônica substituindo o uso da tipologia para estabelecer cronologias culturais com o 

desenvolvimento da técnicas mais específicas e precisas para  análises de cerâmicas usando a 

química,  a física,  a matemática e programas estatísticos. 

 

3.4 O que é antiplástico 

 

Quanto da análise da constituição desses fragmentos, pode-se fazer por meio da 

analogia de outros fragmentos já analisados que já sabe-se da origem a que pertencem, porque 

cada povo tem um sistema de trabalho e usa quase sempre o mesmo antiplástico. 

Um dos mais importantes elementos é saber qual o tipo de antiplástico que foi 

colocado na argila durante a confecção desse artefato cerâmico. Esse antiplástico é adicionado  

à argila para melhorar o manuseio da própria argila, também para melhorar na queima e 

melhorar quando de seu uso para o qual foi destinado. 

Oliveira (2014) apresenta uma relação de 27 elementos, podendo ser aumentados 

conforme a necessidade de acrescentar mais alguns. Essa lista vai até o n° 27. Apresentamos 

nomes de alguns desses antiplásticos: 

1 -  mineral  

2 -  rocha triturada  

3 -  caraipé A  

4 -  caraipé B  

5 -  caraipé A + B  

6 -  caco moído  

7 -  caco moído + caraipé A  

8 -  caco moído + caraipé B  

9 -  caco moído + caraipé A + caraipé B  

10 - cauixi  

11 - cauixi + caraipé A  

12 - cauixi + caraipé B  

13 - cauixi + caraipé A + caraipé B  

14 - cauixi + caco moído  

15 - concha moída  

16 - concha moída + caraipé A  

17 - concha moída + caraipé B  

18 - concha moída + caralpé A + caraipé B  

19 - concha moída + caco moído  

20 - concha moída +cauixi  

21 - carvão  

22 - carvão + caraipé A  

23 - carvão + caraipé B  
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24 - carvão + caraipé A + caraipé B  

25 - carvão + caco moído  

26 - carvão +cauixi  

27 - carvão + concha moída 

 

 

Segundo Chmyz (1966, p. 20) o “antiplástico” é uma matéria introduzida 

intencionalmente ou não, na pasta para conseguir condições técnicas propícias à uma boa 

secagem e cocção, como cacos triturados, areia fina, quartzo, conchas, cariapé, osso, etc”. 

 

  

Foto -1 Antiplástico mineral (óxido de ferro) microscópio digital-

 

Foto João Carlos Bespalhok 

 

Como exemplo estamos anexando uma foto de um antiplástico o mineral, tirada com 

microscópio digital, de um fragmento cerâmico do Sítio Santa Paula, PN-2108.peça n° 

49.Foi tirada a foto com o fragmento virado,na parte quebrada. 

Deste modo constatamos que é muito comum o antiplástico mineral, pois geralmente a 

argila já vem com esses elementos. o óxido de ferro apresenta essa cor avermelhada na 

cerâmica. 
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3.5-Antiplástico ou tempero 

 

Antiplástico é a matéria introduzida na pasta para conseguir condições técnicas 

propícias a uma boa secagem e queima. (CHMYZ 1976). O antiplástico pode ser observado 

através de uma lupa de bolso de aumento 20 vezes ou de uma lupa binocular com aumento 40 

vezes (Foto 3). 

Os principais antiplásticos são o cariapé A e B, o cauixi, caco moído, carvão e concha 

moída. 

O Cariapé A (casca de árvore) que segundo Wüst (1983) são filamentos silicosos de 

cor cinza,branca ou negra em pequenos segmentos cilíndricos alinhados; 

O Cariapé B são partículas com finos filamentos silicosos de cor preta ou branca. Esse 

tipo de anti-plástico é lenhoso e mais poroso nos artefatos produzidos; 

O Cauixi  esponja de água doce). É um termo tupi-guarani que significa “mãe da 

coceira” (VOLKMER-RIBEIRO & VIANA, 2006, p. 311) utilizado pelos arqueólogos para 

referirem-se às espículas de esponjas dulciaquícolas encontradas nos fragmentos cerâmicos. 

Este tipo de fauna de água doce é extremamente abundante na Região Neotropical, 

particularmente no Brasil, habitando lagoas ou margens de rios em que essas esponja ficam 

presas à vegetação inundada (RODRIGUES, 2011, p. 98).  

As qualidades que o cauixi acrescenta ao produto final são: 

a) Melhor queima (uniformidade ); 

b) Melhor resistência ao choque térmico; 

c) Melhor resistência ao impacto; 

d) Caco moído fica branco com quartzo, diminui a resistência do material não 

queimado. 

e) Mineral – Alta resistência ao choque térmico; maior capacidade de 

aquecimento;diminui a resistência ao impacto (ZUSE, 2014). 

A espessura dos grãos de antiplástico também é levado  em consideração: 

a)  Menor que 0,1cm é considerada pasta fina;  

b)  Nos casos de grãos maiores que 0,1 cm, deve-se anotar a medida do maior 

antiplástico. 

A proposta de Brochado (1980) neste trabalho é de uma  análises mais minuciosa. 

Vimos que a confecção de um artefato  é o inicio de um processo de produção, que concluído 
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continua em uma fase de utilização e, ao quebrar-se termina uma seqüência de funções não 

específica, mais presente em um contexto cultural.  

É colocado que as necessidades da vasilha é que leva a fabricação da mesma. 

Brochado (1980) fala do mesmo assunto que Prous denominado de Artefatos 

arqueológico cerâmico, mas com enfoque diferente, ele vem trazer  um estudo mais detalhado 

da cerâmica guarani. Brochado (1980) tentou estabelecer distinções culturalmente 

significativas ao reconstruir a dieta do grupo Guarani.  

As análises morfológicas, têm o problema da forma externa, da forma  decorativa ou 

estética, não tem  uma preocupação maior de suas origens, de suas necessidades, dos espaços 

que estavam ocupando e lhe determinaram este ou aquele comportamento. A descrição da 

cerâmica Guarani é feita por meio de comparações positivas ao longo de muitas dimensões de 

variação. 

1-O material usado na fabricação das vasilhas.  

2-As técnicas de construção das vasilhas, incluindo as de acabamento de suas 

superfícies.  

3-As posições relativas dos campos decorativos na superfície das vasilhas.  

4- As categorias funcionais dos conjuntos de formas das vasilhas.  

A ordem em que estes quatro grupos se apresentam e são estudados é  indiferente. 

 

Figura 5 - Fluxograma do processo produtivo de âmbito geral: Modo de produção 

 

Fonte: BROCHADO (1989). 
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O fluxograma proposto apresenta de forma geral e ampla o desenvolvimento das ações 

exercidas pelo artesão através das etapas produtivas e do comportamento diante do processo 

sequencial da produção da Cerâmica Guarani (LA SALVIA, BROCHADO, 1989). 

O acabamento e utilização do registro Arqueológico, ao processo interpretativo para 

produção das cerâmicas: 

a) Escolha da argila (colocação de antiplásticos);  

b) Tecnologia de confecção (Torneado, Moldagem, Modelado, Acordelado);  

c) Acabamento de superfície (Banho, Barbotina, Engobo, Pintura, tramento 

plástico); 

 d) Queima ( Redutora ou Oxidante );  

 e) Uso. 

O tratamento plástico é aquele que busca a construção do recipiente, com a fixação de 

cordéis, fechamento de superfícies, buscando dar forma definitiva do recipiente. 

Na utilização da Cerâmica, esta pode ser Utilitária; artefato produzido para atender 

necessidades no geral, exemplo vasilhas pro cozinhar, para guardar bebidas, cachimbos, 

assadeiras; Pode também ser especial; artefato produzido para utilização de um certo  produto, 

exemplo cachimbo, tem também as cerâmicas exclusivas; artefatos produzidos para Rituais 

Religiosos,e função social, exemplo: urna funerária,vasilha para fermentação. 

A produção da cerâmica é o modo de fazer uma vasilha cerâmica.  

O Modelado é a utilização de uma porção de argila e, a partir dela, com os dedos 

modela-se a peça pretendida. 

No acordelado é o uso de cordéis de argila que sobreposto, dão a forma pretendida; 

No Moldado é a aplicação de argila, dentro de um molde; 

Torneado é o uso de um torno para a fabricação de uma peça cerâmica. 

O modo de fabricação está vinculado diretamente à pasta. O artesão escolhe a argila  

dentro da sua necessidade, aquela que atende  o seu objetivo. Assim, a pasta é um elemento 

importante na produção; toda argila é transformada em pasta. O Antiplástico pode ser  

adicionado ou  já ter  dentro da argila. O Chamote é a utilização de fragmentos cerâmico, 

moídos e adicionados na pasta. 

As características das pastas mais usadas pelos Guaranis são: 

a) Dura com pouca argila e com quantidade exagerada de antiplástico;  

b) Seca com muito antiplástico, já adicionado, com um percentual de argila 

representativa; 
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c) Medianamente plástica é aquela que tem igual quantidade de argila e antiplástico; 

d) Plástica é quando  aumenta a presença da argila e diminui a do antiplástico; 

e) Muito plástica é aquela que praticamente  não existe antiplástico, ela é  muito 

usadas nos banhos e tratamento superficial – barbotina (LA SALVIA, BROCHADO, 1989). 

A Barbotina é uma camada bem fina aplicada na superfície. É feita de  argila mais fina 

é aplicada na cerâmica antes da queima. 

O Banho é o revestimento da superfície feito de um caldo ou nata de argila em 

suspensão na água, aplicado à superfície cerâmica antes da queima. 

A Face Interna é o tratamento dado à superfície interna da cerâmica, alguns são 

naturais e outros com barbotina.  

A Face Externa,  Como descrito pelos arqueólogos, morfologicamente é a parte onde 

se tem as maiores variações de tratamento, quer produtivos como decorativos. 

Em relação as noções  de  Análise de Artefatos Cerâmicos, pode-se evidenciar  a 

análise de artefato cerâmico com anotação em fichas das características observadas na 

cerâmica, de acordo com metodologia de Brochado. 

O Caraipe “casca de árvore triturada e adicionada na pasta”, parece um “bagaço de 

cana”, o Chamote é caco moído. E, o Cauixi especulo de água doce, forma de esponja 

“Composição sílica, às vezes está na fonte da argila ou é adicionada, as vezes tem aspecto 

florescente, fica mais fácil para ver.  

Foto 2 - Fragmentos de cerâmica para análise do antiplástico 

 

Foto João Carlos Bespalhok 
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Nas escavações arqueológicas se apresenta uma grande quantidade de cacos 

cerâmicos, onde cada um é limpo da terra aderida,sendo levados ao laboratório onde são 

lavados e após a secagem,são catalogados para uma posterior análise. 

A lupa Binocular é usada para analisar a cor da queima do Antiplástico da pasta 

(Cariapé, ou Cauixí ,óxido de ferro, etc) e Acabamento. 

 

3.6  Noções de análises de material lítico 

 

Os artefatos líticos são elementos de Tecnologia e Esquema Tipológico. É um 

exemplo de uma tipologia morfológica que permite distinguir, pela forma, um machado 

francês de lenhador, com ferro retangular, de um machado duplo da ereta antiga. Se for 

empregada uma tipologia de cunho tecnológico, podemos opor um machado de pedra polida a 

outro de metal forjado. Uma tipologia funcional poderá separar uma faca, com um gume, que 

funciona por pressão filiforme (para cortar), de um punhal, com dois gumes e uma ponta, que 

Funciona por pressão.. Ele examina sucessivamente a fabricação (tecnologia) e os artefatos de 

pedra mais frequentes  encontrados no Brasil (tipos) (PROUS, 1986). 

De acordo com Prous (1986), a classificação  da tecnologia de produção de artefatos 

líticos servem para transformação, e os processos são lascamento, picoteamento, polimento, e 

técnicas derivadas.  

As matérias-primas são vindas das rochas que podem ser divididas em duas grandes 

categorias: as rochas frágeis e as rochas resistentes. Deste modo, o lascamento é o termo 

usado pelos arqueólogos em relação às indústrias líticas (pré-históricas ou não) para designar 

uma operação de talhe lítico consistente no fracionamento da matéria prima.  

No Picoteamento, resultado de um grande número de impactos contínuos não são 

criadas arestas agudas em que se formam formas diversas, em especial côncavas, como 

almofarizes.  

O Polimento,  é o processo final de um artefato lítico, deixando a superfície lisa. 

As fontes principais de rocha para uso de artefato lítico são o afloramento (corte mais 

rugoso). e as rochas frágeis são aquelas que, recebendo um golpe perto de uma quina, soltam 

uma lasca.  

A saída da lasca faz aparecer um gume cortante; uma matéria frágil pode, no entanto, 

ser dura, e que o lascamento se presta à criação de instrumentos de corte. Com efeito, as 

rochas como o basalto, alguns quartzitos, o sílex, o quartzo e suas formas silicosas 

aparentadas, frequentes no Brasil, podem assim ser lascadas. 
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Outras rochas são ditas resistentes. É o caso da esteatita (pedra-sabão dos mineiros): 

apesar de ser bem mole, uma batida vai provocar somente o desprendimento de matéria em 

forma de pó, deixando uma cicatriz pequena, com esfarinhamento provocado pelo 

picoteamento. Essas pedras resistentes, como gnaisse, granito, podem ser picoteadas 

(marteladas) ou polidas (por abrasão sobre um suporte chamado polidor fixo, com ajuda de 

um abrasivo, como a areia), mas não lascadas. Em compensação, as rochas frágeis também 

podem ser polidas ou picoteadas (desde que as marteladas não sejam aplicadas perto de uma 

quina, da qual se soltaria uma lasca).  

As pedras sem modificação são para fazer: 

 Percutores; Polidores e Bigorna;  

Os artefatos podem ser: 

a) Ativos: Martelo, Machado, Percusor; 

 b) Passivo: Bigorna, Pilão. 

Os instrumentos de uma sociedade não industrial, independentemente da matéria-

prima com a qual foram feitos, agrupam-se em algumas poucas classes funcionais, cada uma 

correspondendo a uma morfologia típica da parte ativa, funcionando por percussão ou 

pressão. Todos esses instrumentos ativos são feitos de matérias bastante duras (pedra, osso, 

madeira, metal, concha), enquanto os artefatos passivos podem ser de qualquer matéria, 

mesmo mole (cerâmica, por exemplo), conforme podemos verificar na figura 6: 

Figura 6 -  Refugo de lascas das rochas usadas na produção lítica 

     

Fonte: PROUS (1986). 

 

O refugo de lascas das rochas usadas na produção lítica era  usado como raspador, e 

pode ser unipolar ou bipolar. O lascamento unipolar é quando não há uma apoio fixo e o 

lascamento bipolar quando há um apoio fixo:  (Ex. Bigorna).  Neste caso, o lascamento 

bipolar é uma técnica aparentemente simples de ser realizada, e pode-se pensar que a técnica 

bipolar seria utilizada essencialmente por grupos (ou pessoas - por exemplo, crianças) que não 

dominavam técnicas mais sofisticadas. De fato, os produtos obtidos sobre bigorna 

tradicionalmente não aparecem nas relações de instrumentos do Paleolítico europeu ou do 
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Próximo Oriente publicados pelos arqueólogos, cujos lascadores dominavam métodos muito 

sofisticados (PROUS, 1986). 
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4-RESULTADOS  

 

 

Como resultado de nossas pesquisas com os artefatos cerâmicos, pudemos fotografar, 

com o microscópio digital, os diversos temperos ,tais como: minerais,carvão, raiz, cariapé A e 

cariapé B. A lista é extensa podendo chegar a 27 elementos. Mas nessa monografia 

conseguimos fotografar 6 antiplásticos e 2 líticos. Como cada etnia tem seu próprio tempero e 

foram estes que conseguimos encontrar no acervo do Departamento de Arqueologia da Unir. 

As pesquisas podem continuar por meio de um aluno de Arqueologia, que queira se 

aprofundar nesse tema. 

Também essas pesquisas podem se estender à criação do software de visualização de 

imagens, que veria facilitar ainda mais esse trabalho de uso de computador  na Arqueologia. 

 

4.1 Observação da Cerâmica 

 

A pesquisa foi realizada com material cerâmico e lítico do acervo do Departamento de 

Arqueologia da UNIR (Fundação Universidade Federal de Rondônia). A maioria de cacos 

cerâmico, vieram do sítio Santa Paula, localizado no município de Porto Velho, Rondônia, 

com autorização expressa do Conselho do Departamento de Arqueologia 

Foto 3 - Observação do antiplástico em lupa biocular  

 

 
Foto Eunice Coelho da Conceição,  2014 
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Utilizou-se nessa pesquisa um microscópio digital de aumento x 500, de fabricação 

Chinesa, conectado a um computador notbook, com sistema operacional Windows (7). O 

microscópio tem um sistema fotográfico embutido no equipamento, podendo ser fotografado 

cada aspecto do antiplástico da cerâmica. Em cima da foto são anexado as informações:  

a) Número da foto  

b) Nome do sítio arqueológico (símbolo);  

c) Número PN ( número de providência);  

 d) Número da peça;  

e) Nome do Antiplástico,  

f) Local onde fotografado da peça. 

Exemplo: 1- SPA-2108-49 – MINERAL-Óxido de ferro – núcleo da peça, em cada 

foto é acompanhada do nome do autor. 

Em algumas fotos destacamos o antiplástico, quando seu tamanho for grande: 

 

Foto 4-  1-SPA-2108-49-MINERAL –Óxido de ferro –Núcleo da peça 

 

Foto João Carlos Bespalhok, 2016. 

 

O mineral óxido de ferro, geralmente é encontrado na própria argila, a qual as vezes 

não é necessário anexar mais antiplásticos. O antiplástico mineral aumenta a resistência ao 

choque térmico e dá maior capacidade de aquecimento: ao artefato. 
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Foto 5 - Microscópio digital de aumento x 500 

 
Foto João Carlos Bespalhok, 2016. 

 

O microscópio digital de x500 aumento é constituído de um pedestal (como suporte), 

tem um conjunto de lente para aumento, luzes embutida (8 leds) na parte interna e controle de 

aproximação manual e no cordão de energia um regulador de iluminação. O cordão tem na 

ponta um conector do tipo USB, que será fixado na entrada de USB do computador que 

acompanha o microscópio um disquete com o software de instalação. 

Foto 6- 1-SPA-2108-49-cariapé A – Núcleo da peça 

                      
Foto João Carlos Bespalhok, 2016. 
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O cariapé A (casca de arvore) são filamentos silicosos de cor cinza,branca ou negra 

em pequenos segmentos cilíndricos alinhados. 

Foto 7 - SPA-PN-2208-63 Raiz  - Foto do núcleo 

 

                   Foto João Carlos Bespalhok, 2016. 

 

A raiz não um antiplástico normal, sua presença é eventual, não tendo um significado 

especial: 

Foto 8 – SPA – 2602 – 299 – CARIAPÉ B – Núcleo da peça 

 
Foto João Carlos Bespalhok, 2016.  



 41 

O cariapé B são partículas com finos filamentos silicosos de cor preta ou branca ele 

deixa o artefato produzido mais poroso. 

 

Foto 9 -  5-SPA – 2062 – 317 Mineral e Carvão –Núcleo da peça 

 
Foto João Carlos Bespalhok, 2016. 

 

A mistura de mineral e carvão aumenta a resistência ao choque térmico e ao impacto. 

 

Foto 10 -  6 – SPA – 2602 – 299 – BOLOTA DE ARGILA – Núcleo da peça 

 

 
Foto João Carlos Bespalhok, 2016.  
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As bolotas de argila aparecem quando a pasta não está totalmente dissolvida. Na foto 

nota-se a presença de cariapé A:           

Foto 11 - Machado TE 1202 foto  externa -  granito  

 
Foto João  Carlos Bespalhok, 2016 

 

Os artefatos líticos são analisados através dos componentes da rocha matriz, 

geralmente são peças ferramentas ou armas e na sua análise não podemos quebra-la,portanto 

somente fotografamos a textura externa para identificar a rocha. 

Foto 12  Machado TE 1202  Externa  

 
Foto João  Carlos Bespalhok, 2016. 
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Nesse artefato lítico tivemos de fotografar externamente e essa superfície é polida: 

 

Foto 13- Rochas para confecções de artefato lítico   

 
Foto João Carlos Bespalhok, 2016 

 

Rocha bruta para ser usada na produção de ferramentas, são geralmente de 

granito,gnaisse ou silex. 

 

4.2 Uso de software para visualização de imagens 

 

 

Usamos o software de visualização de imagem, que vem junto com o Sistema 

Windows (7), da Microsoft. Esse visualizador consegue mostrar as imagens, que estão num 

mesmo diretório. Colocamos todas as fotos dos antiplásticos, que tiramos com o microscópio 

digital de x500, num mesmo diretório com o nome de fotos da cerâmica. No monitor 

podemos separa-la em duas apresentações. Uma das fotos tiradas se conhece sua origem e o 

tipo de antiplástico usado em sua pasta da cerâmica. Na outra visualização iremos anexar a 

foto de um artefato cerâmico que queremos analisar. Por comparação de semelhança 

poderemos determinar qual antiplástico foi inserido na pasta na ocasião da preparação da 

mesma. 

Na análise do artefato lítico teremos também duas imagens, mas será uma análise do 

tipo de rocha que foi usada para a produção desse artefato. O acervo de artefatos líticos é bem 

pequeno em nosso Departamento de Arqueologia e geralmente sem referências do local 

achado. 



 44 

Assim, desenvolveu-se o passo a passo para usar o visualizador de imagem do sistema 

Windows 7 (seven): 

1Criar dois arquivo em meus documentos, contendo as fotos de todos os antiplástico 

analisados(gabarito) e a analisar (teste). 

Figura 7 - Pasta do diretório,  documentos 

 

2-Para começar a usar, abrir o diretório documentos e clicar duas vezes em cima do  

arquivo gabarito : 

Figura 8. Veremos os arquivos das fotos de antiplástico e lítico , clicamos duas vezes . 
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3-Aparecerá no monitor a foto, mas somente na metade do monitor: 

Figura 9 – Metade do monitor 

 

4-Com a flecha do mouse, puxamos essa imagem para a direita ou para a esquerda até 

ela bater na lateral e se fixar aí: 

Figura 10 - Fixar a foto na lateral 
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5-Voltar ao arquivo teste e clicar duas vezes em cima da foto a ser analisada: 

Figura 11 - Voltar ao arquivo teste. 

 

6-Aparecerá essa foto na metade oposta, fazer novamente o movimento em sentido 

oposto para fixar a foto: 

Figura 12 - Nova foto(teste) na metade do monitor 
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7- Temos as duas fotos, lado a lado, com o rolador de imagem em baixo poderemos fazer a 

mudança da foto,conforme arquivo teste. 

Figura 13 - Duas fotos lado a lado (gabarito e teste) 

 

8-Comparar as fotos dos dois lados até encontrar uma  semelhante,através do comando 

Figura 14 - Comparar fotos lado a lado(gabarito e teste) 
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A utilidade principal do uso do software de visualização de imagem, que a Microsoft 

criou no sistema operacional Windows seven (7), é que trouxe para a Arqueologia uma 

ferramenta muito especial, como acabamos de mostrar nos oitos passos dessa demonstração 

em fotografias de suas telas visuais.  

As  fotos tiradas com o microscópio digital dos antiplásticos e feito o reconhecimento 

e classificadas e arquivadas em gabarito,.servirão para fins educativo e para análise de outras 

cerâmica. Sabemos que cada etnia tem seu próprio antiplástico, isso geralmente seria por ter 

próximo de sua aldeia antiplástico ou já ter na própria argila usada para a produção da 

cerâmica. 

As fotos dos antiplástico usadas para pesquisar uma outra cerâmica  de que precisamos 

identificar iremos chamá-la de gabarito e as outras de foto de cerâmica teste. 

A importância de termos uma pasta somente com as fotos dos gabaritos é porque o 

sistema do software do Windows seven, só funciona dessa maneira. Assim também fazemos 

com as fotos teste, uma  pasta para elas. 

Quando a foto do gabarito aparece na metade do monitor, devemos avançá-la para a 

direita ou esquerda, na lateral, para fixá-la. 

Quando a foto da cerâmica teste, também estiver na outra  metade do monitor faremos 

o mesmo. 

Com ambas as fotos, gabarito e teste estiverem lado a lado, poderemos começar a 

executar a tarefa de achar as duas semelhantes. 

Fazendo rodar as fotos do gabarito, por meio do rolador na parte inferior, fazemos a 

comparação de ambas. Assim determinamos qual o antiplástico da foto teste. 

Se tivermos muitas fotos teste e só rodar o rolador  de baixo desta foto e poderemos 

executar diversas pesquisas sem precisar fazer todo o trabalho de procurar uma foto em 

documentos.  

Até aqui temos falado quase somente de antiplástico da pasta da cerâmica, mas o 

processo com o material lítico é semelhante. 

Criamos dois arquivos, um para o gabarito de lítico, cujas fotos do microscópio digital 

já classificadas  e o outro de fotos de  teste de lítico a ser pesquisada. Desenvolvemos tudo 

igual aos passo a  passo anterior.  

O material lítico é produzido com poucas rochas, as quais podem ser: granito, gnaisse, 

sílex, pedra sabão, basalto e quartzitos, cada uma com sua finalidade. 

Esse software foi o maior achado, resolveu o meu problema de comparação de fotos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O conhecimento da análise de um artefato cerâmico e  lítico do modo de aplicá-lo para 

obtermos informações sobre um sítio arqueológico e termos dados dos antigos habitantes 

desse local, é o objeto desta monografia que constitui o estudo dos antiplásticos de uso na 

pasta na fabricação dos artefatos cerâmicos. Bem como o tipo de rocha usada na confecção de 

um artefato lítico tem sido os objetivos de maior importância dos estudantes de Arqueologia. 

Estes ensinos estão claramente explicados na presente monografia, que nos 

leva,principalmente, à aplicação prática das mesmas em nossa vida acadêmica e profissional 

na área da  Arqueologia. 

Os novos equipamentos de pesquisa em nível ótico, tais como o microscópio digital, 

vieram facilitar essas pesquisas. Um dos fatores  é a facilidade de uso, pois são conectados a 

um computador, aparelhos que hoje qualquer pessoa sabe usá-lo. Nossa proposta é que essas 

informações que estamos trazendo, possa chegar aos cursos de Arqueologia e os alunos em 

conjunto analisar, através das fotos tirada dos antiplástico e já classificadas, poderão usufruir 

dessa nova maneira de receber essa informação. 

A observação com lupa biocular é totalmente individual, mas a projeção em tela, por 

meio do data show  será compartilhada com todos, onde eles poderão discutir e fazer 

observações a respeito. 

A nossa monografia está trazendo uma parte do problema, pois o ideal será a criação 

de um software de visualização de imagem, especialmente voltado para o estudo da pasta 

cerâmica. Esse software poderia ser distribuído na internet através de download e assim 

muitos colegas de outras regiões poderiam se beneficiar e todos ganhariam com isso. 

Como um dos grandes objetivos da Arqueologia é a divulgação de suas pesquisas, por 

meio de livros, revistas especializadas, congressos e seminários e também na internet, 

pretendemos criar um site na internet para a divulgação do  usos  dessas foto dos antiplástico. 

Esse software poderia ser desenvolvido em uma dissertação de Mestrado, onde além 

do software teríamos uma pesquisa dos antiplástico em maior quantidade, já que é o objetivo 

de termos todos eles classificados. Também seria necessário fazer mais de uma foto de cada 

antiplástico, o ideal seria seis fotos e de diversos Sítios Arqueológico. 

É, pois, de inestimável valor para o estudante que deseja desenvolver-se, e ter  algo a 

mais no seu conhecimento intelectual. 
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A parte referente ao emprego e manejo das fotos com os tipos de Antiplásticos  é um 

dos mais úteis serviço que essa monografia pode prestar ao arqueólogo, principalmente 

quando souber manejá-lo e tirar o máximo proveito de seu conteúdo. 

O acadêmico de Arqueologia que souber manejar esse visualizador de imagens, sem 

embriagar-se por ele, pode considerar-se como um ente privilegiado,  a quem as portas do 

sucesso serão abertas e será vitorioso na luta para conquista de um lugar na sociedade. 

Deste modo, é necessário que os arqueólogos utilizem imagens de satélite do “Google 

Earth” para realizarem descobertas, desenvolverem as  teorias e planejarem expedições. 

Assim, no campo da Arqueologia, o software permite de certa maneira  que se tenha a 

possibilidade de uma dinâmica que possa definir a pesquisa para uma melhor coleta e análise 

das informações relacionadas ao campo da Arqueologia. Tais dados permitem que se tenham 

condições de se envolver na prática e na organização dos dados coletados. Diante das 

informações que venham a serem coletadas permitem o desenvolvimento de ações que 

possam a serem evidenciadas para o desenvolvimento do conhecimento científico. 
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