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A arqueometria consiste no emprego de métodos físicos e químicos em análises 

de material arqueológico, estando suas principais aplicações na realização de datações 

absolutas, em analises de sedimentos e materiais líticos, de pinturas rupestres e 

petroglifos.  

A utilização de métodos não destrutivos para análise de material cerâmico, vem 

sendo realizada há algum tempo por um grande número de pesquisadores no Brasil 

(WATANABE et alli. 2001; GOULART, 2004; BARRETO. et alli; APPOLONI et alli, 

2001). Ela vem ganhando cada vez mais adeptos, principalmente pela instalação de 

novos laboratórios, pela formação de profissionais em países de reconhecido mérito na 

área e pela conseqüente redução dos custos das análises, posto não ser mais 

necessário remeter as amostras para paises estrangeiros. Desse modo, é ciente da 

importância de se esgotar todas as possibilidades de aquisição de informações sobre o 

material arqueológico oriundo das escavações, que os núcleos de Arqueologia estão 

fazendo uso cada vez mais constante dos métodos da arqueometria. 

Ao objetivar uma análise da pasta e da cerâmica provenientes de um sítio 

arqueológico e seu entorno, elegemos para estudo o material arqueológico do Sitio 

Primavera (ZM-JN-01), no município de São João Nepomuceno. O Sítio dista 5 km do 

perímetro urbano e está inserido na Serra dos Núcleos, recentemente decretada Área 

de Preservação Ambiental. Neste mesmo Sítio já foram realizadas três campanhas 
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arqueológicas, a primeira em fevereiro de 2003, a segunda em julho do mesmo ano e a 

terceira em julho de 2004 (LOURES OLIVEIRA, 2004). As intervenções mais 

sistemáticas se deram na primeira campanha com a escavação de uma trincheira de 

65mX1mX1m, de onde foram recuperados a maioria dos fragmentos que se encontram 

hoje na reserva técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (MAEA-UFJF). Não é demais mencionar que 

este estudo integra um projeto maior desenvolvido pela equipe do MAEA-UFJF, que 

desde 2000 desenvolve o Projeto de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da 

Mata Mineira. Este projeto já possibilitou o registro de 20 sítios arqueológicos, dos 

quais 15 são pré-coloniais e 5 históricos, numa área cujo potencial arqueológico era 

desconhecido da maioria dos pesquisadores do Brasil (ibid, 2004). 

Geograficamente, a região é caracterizada pela presença de bacias 

hidrográficas de pequeno e médio porte e pela ocorrência de colinas rebaixadas 

denominadas “meias laranjas”. O clima é tropical de altitude, com verões quentes nas 

partes mais baixas, e brandos nos trechos mais elevados. A temperatura, na maior 

parte da região, apresenta média anual que varia entre 19° e 22°. A cobertura vegetal 

original é de Floresta Estacional Semidecidual bem devastada, substituída em sua 

maioria, por pastagens naturais e vegetação secundária. 

A escolha do Sítio Primavera para a realização deste trabalho se dá pela grande 

quantidade de fragmentos cerâmicos encontrados no local e por ser foco de vários 

outros trabalhos realizados pela equipe de pesquisadores do MAEA (Ibid, 2004). O 

enfoque principal desse estudo é tentar, por meio de métodos físico-químicos, fazer 

uma análise do material cerâmico coletado e, por conseguinte, das jazidas de argila 

que circundam o sítio. Assim sendo, por meio dos resultados obtidos, poderemos reunir 

uma gama de informações que possibilitará aos arqueólogos processarem os dados, 



de modo a fazerem inferências mais precisas a respeito dos grupos que habitaram a 

região.  

Os trabalhos de prospecção vêm sendo feitos por meio de caminhadas em 

transects previamente determinadas no entorno do sítio, a fim de mapear os possíveis 

depósitos de argila que poderiam ter sido utilizados pelos antigos habitantes para 

confecção de seus vasilhames. Durante esta campanha, realizada em julho de 2004, 

foram identificados numa primeira vistoria cinco depósitos de argila em brejos. 

Contamos neste momento com a participação ativa da comunidade, que ciente da 

importância dos estudos desenvolvidos na região, colaboraram ativamente durante as 

prospecções. È de suma importância ressaltarmos aqui o papel da população local 

neste tipo de trabalho, pois em certos casos os depósitos se encontram em áreas 

perturbadas pela ação antrópica, estando muitas vezes invisíveis aos olhos do 

pesquisador, como foi o caso de um depósito drenado para a realização de uma 

construção. 

Ao identificarmos as fontes de matérias-prima, realizamos a tomada dos pontos 

com o auxilio do GPS (Garmim III Plus), assinalando os depósitos de argila para o 

plotamento em cartas topográficas (vide mapa 2). Esse procedimento visa a 

confecções de mapas com a utilização do SIG (Sistemas de Informações Geográficas), 

com o objetivo de entendermos melhor os principais elementos que contribuem para o 

estabelecimento dos padrões de assentamentos dos sítios da região. Tal mapeamento 

se torna necessário, no caso desse estudo, por nos fornecer maior visibilidade sobre o 

entorno do sítio e suas possíveis fontes de matérias-primas, possivelmente utilizadas 

pelas comunidades pretéritas na confecção de seus artefatos.  

 O Sítio Primavera (ZN-JN-01) apresenta características bem peculiares aos já 

identificados pela equipe do MAEA. Trata-se de um Sítio de interior a céu aberto 



encaixando-se no padrão de assentamento lito-cerâmico colinar (Fig. 1) com apenas 

um nível arqueológico. Este se encontra situado em ápice de colina na cota topográfica 

de 601m de altitude e em torno de 80m de desnível da fonte de água mais próxima, o 

córrego Fazendinha na base da elevação (LOURES OLIVEIRA, 2004:79), e um outro 

curso d’água menor de pouca expressão. Os depósitos de argila encontrados no 

entorno do Sítio. 

Concluído este levantamento, o próximo passo consistirá dos procedimentos 

necessário à coleta da argila dos depósitos registrados, de modo a possibilitar estudos 

mineralógicos e petrográficos do material in natura e também dos fragmentos 

cerâmicos obtidos durante as escavações do Sitio Primavera. Somente com a 

realização de análises mineralógicas que seremos capazes de determinar a 

composição dos sedimentos, com identificação e percentagem de elementos 

importantes para estudos petrológicos e geoquímicos. Os minerais apresentam 

propriedades físicas, químicas e ópticas que permitem a sua caracterização e 

identificação. As propriedades físicas dos minerais por serem de uso fácil e imediato, 

observáveis em amostra de mão, são as mais utilizadas para uma primeira 

identificação. São utilizados nestes estudos diversos tipos de aparelhos e métodos, 

desde a química clássica até a utilização de micro-sondas eletrônicas, espectrômetro 

de absorção atômica ou de massa, espectrômetro por emissão de plasma, 

difractrômetro de raios-X, dentre outros.  

A argila, areia e outras matérias-prima que constituem a cerâmica, possuem 

uma composição química singular, que torna capaz diagnosticar o local que serviu de 

fonte para sua retirada. Assim, os utensílios produzidos com argila da mesma fonte 

terão conseqüentemente, composição química similar. Ao realizar o cruzamento dos 

materiais provenientes dos depósitos de argila e dos componentes presentes nos 



fragmentos cerâmicos - antiplástico, será possível detectar se a pasta utilizada no 

fabrico da cerâmica foi a mesma retirada no entorno do sítio, ou se a peça foi trazida de 

longe, num processo migratório ou mesmo obtida por troca entre grupos.  

Estas propriedades são estudadas em laboratórios mineralógicos, utilizando 

variadas técnicas desde as clássicas até técnicas mais sofisticadas, como difração de 

raios X ou micro-sondas eletrônicas. Os minerais podem ser observados ao 

microscópio de duas formas, que diferem pelas modificações que a luz sofre na 

travessia. Os estudos petrográficos são realizados através de lâminas delgadas 

devidamente confeccionadas e analisadas através do microscópio petrográfico.  

Somente assim, é possível observar aspectos que devido à reduzida dimensão, 

passam despercebidos em observação de amostras de mão, como, por exemplo, 

minerais de muito pequena dimensão.  

 O microscópio petrográfico é um instrumento utilizado na observação de rochas 

e minerais, possibilitando ampliações que podem chegar a 400X. Podemos determinar 

com um microscópio petrográfico de minerais, microestruturas e outras características 

que identifiquem os minerais em estudo. Neste tipo de microscópio a fonte de luz 

encontra-se na parte inferior do mesmo, sendo a luz conduzida por um sistema de 

lentes que permite a observação do material.  

 Concomitante a estas análises foi realizada a datação por Termoluminescência 

(TL) tendo em vista a verificação do horizonte temporal dos artefatos. O Laboratório de 

Vidros e Datações da Faculdade de tecnologia de São Paulo, vinculado a UNESP, foi 

contratado para a realização das datações, verificando uma idade de aproximadamente 

600 anos a.p. para o material analisado. As datações efetuadas nas amostras de 

sedimento e cerâmica foram determinadas através das propriedades luminescentes do 

quartzo ou feldspato presentes nos exemplares. A emissão luminescente se processa 



devido ao aquecimento do material até determinada temperatura, esses cristais iônicos 

naturais ou artificiais quando irradiados com raio-X ou raios gama, emitem luz ao serem 

aquecidos, sendo possível determinar as idades arqueológicas. 

Com o auxílio da arqueometria os arqueólogos têm em mãos uma ferramenta 

importante que possibilita diferenciar se a cerâmica foi produzida com matéria-prima 

das proximidades do sítio ou não. Logo, os estudos dos vestígios arqueológicos, 

associados às análises das fontes de matéria-prima, são fundamentais, pois, auxiliarão 

no implemento de vários outros trabalhos realizados simultaneamente neste projeto, 

tais como o estudo tecnotipológico da cerâmica (Corrêa, 2004). A tecnologia de 

produção da cerâmica é elemento muito importante enquanto um dos identificadores de 

grupos étnicos. Por meio desses artefatos, com controle cronológico e distribuição de 

maneira contextual, o arqueólogo pode detectar e evidenciar a ocorrência de 

sociedades pré-históricas, habitações, organização espacial e sepultamentos. ”As 

definições no modo produtivo de um grupo não refletem apenas sua materialidade, mas 

também uma forma de expressão cultural, como o aproveitamento dos recursos do 

ambiente e a concepção ideográfica do grupo”. (OLIVEIRA, 2003:66). Tais estudos 

físicos, químicos podem contribuir para mostrar aspectos importantes de uma 

comunidade pré-histórica. 

Até o momento foram realizadas varias campanhas ao Sitio Arqueológico 

Primavera, sendo catalogados 3640 fragmentos cerâmicos coletados em uma área de 

10.000m². Entrevistas foram realizadas com a comunidade do entorno do Sítio a fim de 

localizar os possíveis depósitos de argila que circundam a região e após os relatos 

foram feitas vistorias e plotagens dos dados. Como instrumento de auxílio utilizamos 

por base a carta topográfica de 1:50.000 de São João Nepomuceno e para plotagem o 

GPS (Garmim III Plus). As datações por Termoluminescência (TL) foram realizadas 



através das amostras retiradas de vários perfiz estratigráficos de onde foram retiradas 

as cerâmicas datadas de 600 anos. 

Estes estudos estão apenas começando, temos ciência de que muito ainda terá 

que ser realizado até que possamos oferecer um quadro completo das características 

dos sítios e das populações que o ocuparam. Mas, para os propósitos do presente 

estudo, podemos dizer que muito se avançou nesse sentido e que os primeiros passos 

dados, foram fundamentais ao desenvolvimento das pesquisas arqueológicas na 

região. 

 

Bibliografia 

AMORIM, J. Primeiros Resultados de  Técnicas Petrograficas e Mineralógicas entre 

Cerâmica de Grupos Pré-historicos da Região Arqueológica de Central, Bahia, Brasil. 

Anais XII Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira p.70, São Paulo, 2003. 

APPOLONI C.R. et alli, Cerâmica da Tradição Tupi-Guarani do Norte do Paraná: 

estudo por Fluorescência de Raios X e por Transmissão de Raios Gama. Anais XI 

Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira p.67, Rio de Janeiro, 2001. 

BORGES, L.E., ALVES C. Estudos Mineralógico-Petrografico da Cerâmica de 

Conceição das Creoulas, Salgueiro, PE. Simpósio. Anais do Congresso Brasileiro de 

Geologia, Salvador, 39, p.155-157, 1996. 

CRUZ, D.G.; SOARES, A. L. R. Metodologia Aplicada para a Análise da Cerâmica do 

Sítio RS-JC-57 – Vilmoth Röpke. Rev. Cepa, Santa Cruz do Sul, V.26, n.26, n.35/36, - 

jan./dez.2002. 



SANTOS, J.O. et alli. Datação Luminescente de Cerâmicas e Sedimentos Obtidos a 

Partir Das Escavações Efetuadas Nos Sítios Arqueológicos do Xingo. XXVI Encontro 

Nacional de Física da Matéria Condensada. 

FELICISSIMO, M. P. et alli Cerâmicas pré-coloniais do sitio MS-CP-71 localizado no 

Pantanal sul-mato-grossense: estudo arqueométrico de seu processo de fabricação. . 

Anais XI Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira p.177, Rio de Janeiro, 

2001 

GOULART, E.P Técnicas Instrumentais para Caracterização Mineralógica e 

Microestrutural de Materiais Cerâmicos Arqueológicos. Revista do Museu de 

Arqueologia do Xingo, n°4, 2004. 

LA SALVIA, F; BROCHADO, J. P.  Cerâmica Guarani. Porto Alegre: Posenato Arte e 

Cultura, 1989, 2ª edição. 

LOURES OLIVEIRA, A. P.P. (org.) Arqueologia e Patrimônio da Zona da Mata Mineira 

São João Nepomuceno. Juiz de Fora: Editar, 2004. 

OLIVEIRA C.A.  Ao Ceramistas Pré-Históricos do Sudeste do Piauí - Brasil:Estilos e 

Técnicas. Fumdhamentos. Publicação da Fundação Museu do Homem Americano. V.1, 

n.3, 2003. 

SILVA F.A  Produção e Uso da Cultura Material e a Formação do Registro 

Arqueológico: O Exemplo da Cerâmica dos Asurini do Xingu. Rev. Cepa, Santa Cruz do 

Sul, V.24, n.32 – jul./dez.2000. 

WATANABE, S. et alli. Método de termoluminescencia para datação arqueológica: 

princípios e aplicação. Anais XI Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira 

p.83, Rio de Janeiro, 2001. 

 


