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Apresentação
 
 
 A Fundação Universidade do Tocantins, através do Núcleo Tocantinense de 
Arqueologia, em setembro de 2002, organizou em parceria com a Smithsonian 
Institution, Washington, D. C., Estados Unidos, o I Seminário Institucional de Estudos 
do Método Quantitativo para Estabelecimento de Seqüências Culturais e Arqueologia, 
no Estado do Tocantins.
 Agora tem o privilégio de apresentar para a comunidade científica o presente 
livro, com o propósito de divulgar o ciclo de palestras conferidas durante o evento, 
acerca do Método Quantitativo, a partir da contribuição de renomados arqueólogos/
pesquisadores de distintas instituições americanas que, socializaram suas experiências, 
aplicando e portanto, validando o método de seriação Ford, em seus trabalhos, quando 
da análise de materiais arqueológicos, especialmente cerâmicos, para compreensão de 
estruturas sociais pré-históricas variante, na produção da cultura material.
 Nossa expectativa é de que, as informações trazidas por cada texto, não somente 
contribuam para ampliar a visão de muitos, mas façam avançar as discussões sobre o 
método, tanto no sentido de prover sua magnitude e importância, quanto de alcançar 
um público maior e interessado na busca de interpretações mais elevadas na pesquisa 
arqueológica.

Antonia Custódia Pedreira
Professora da Fundação Universidade do Tocantins
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Em setembro de 2002 o Núcleo Tocantinense 
de Arqueologia, da Universidade do Tocantins, em 
cooperação com a Smithsonian Institution, e apoio do 
Instituto de Arqueologia Brasileira, reuniu em Porto 
Nacional, naquele Estado, um grupo de arqueólogos 
experientes no uso do Método Quantitativo para discutir a 
sua crescente complexidade e novas aplicações. Considere-
se que desde a publicação da proposta de aplicação pelo 
autor que lhe deu o nome James Ford, 1962, uma série 
de novas propostas e perspectivas foi-lhe sendo anexada, 
proveniente da experiência a que vem sendo submetido 
desde então, em diversas partes do mundo e, em especial, 
através dos estudos publicados pela Dra. Betty Meggers. 
De fato, a atuação desta última é de tal monta que, no 
nosso caso pessoal, temos nos referido ao mesmo como 
“Método Ford-Meggers”, tal o avanço e o alargamento 
do campo interpretativo que tais novas contribuições vêm 
permitindo.

Daquela Reunião participaram, além dos 
pesquisadores das instituições promotoras (3), a própria 
Dra. Meggers (da Smithsonian Institution); o Dr. Pedro 
Mentz Ribeiro e o Dr. Pedro Ignácio Schmitz, do Rio 
Grande do Sul; o Dr. Igor Chmyz do Paraná e o Dr. Eurico 
Theófilo Miller, de Brasília. Do exterior vieram os Drs. Jorge 
Rodríguez, da Argentina e o Dr. Mario Sanoja da Venezuela. 
Durante alguns dias, totalmente dedicados ao evento, cada 
um dos participantes apresentou sua contribuição, foram 
discutidas as possibilidades interpretativas de cada caso, 
examinados e comparados exemplares arqueológicos (em 
especial cerâmicos) e organizado o roteiro da divulgação 
dos principais resultados. Combinou-se que os artigos, 
agora divulgados, versariam sobre as novas perspectivas 
elaboradas a partir da análise de material cerâmico das 
áreas pesquisadas pelos autores.  

Pela leitura dos trabalhos aqui apresentados, 
o interessado poderá acompanhar o alargamento das 
perspectivas que agora se torna possível, desde as discussões 
que abrem a publicação, em que a Dra. Meggers demonstra 
como inferir comportamentos de ocupação locacional, 

passando pela análise cultural dos povos da Tradição 
Tupiguarani do litoral gaúcho (Pedro Mentz Ribeiro) ao 
Norte da Argentina (Jorge Rodríguez). A região do Pantanal 
foi também abordada e, nela, foram (re)construídas as bases 
de suas populações ceramistas, no rio Paraguai (Pedro 
Ignácio Schmitz) e no Guaporé (Eurico Theófilo Miller). 
Pelos trabalhos de Igor Chmyz, o leitor poderá acompanhar 
a descrição das características da Tradição Aratu-Sapucaí 
em Minas Gerais e, com o casal Mario Sonoja & Iraida 
Vargas, se aprofundar na visão seriada da ocupação colonial 
de uma província venezuelana.   

Uma amostra da validade e da profundidade que 
o método quantitativo permite, conforme comenta a Dra. 
Betty Megerrs em seu artigo, é que somente através do 
uso das seqüências seriadas tais objetivos puderam ser 
atingidos. Neste mesmo texto a autora resume de forma 
magistral as principais bases metodológicas e discute um 
breve histórico de sua aplicação no nosso país. 

Aproveitando esta oportunidade, talvez seja hora 
de desfazer alguns enganos que cercam o método, falhas de 
conhecimento que, vez por outra,  têm sido colocadas como 
verdades por alguns críticos. 

A primeira delas se refere à afirmação de que o 
método está ultrapassado, pois, afinal, há mais de 40 anos 
vem sendo utilizado.

Na verdade, são mais de 40 anos de constante 
experienciação e aperfeiçoamento, e não só no Brasil ou 
nas Américas. Tal método vem sendo posto em prática 
em muitas outras partes do mundo, como no Egito, por 
exemplo.

E não é só isso: para que alguma coisa seja 
ultrapassada, é necessário que algo melhor, mais prático, 
ou mais seguro, passe à sua frente, permitindo melhores 
análises ou conclusões mais seguras. Pelo que temos 
visto, outros métodos (o “Clusters”, por exemplo) se 
bem utilizados, podem ser úteis para complementá-lo em 
alguns aspectos, até mesmo refinando algumas das suas 
conclusões. Mas longe estão de permitir substituí-lo, pois 
funcionam bem, repetimos, se aplicados sobre seqüências 

Introdução

Marcos Zimmermann (1)
Ondemar Dias (2)
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estabelecidas adredemente por ele. E, é claro, surgindo algo 
melhor, sem dúvida poderemos acoplá-lo e experienciar os 
resultados, pois a metodologia utilizada tem, entre suas 
vantagens, aquela de permitir constante renovação na 
experiência. E o mais interessante é que muitos dos que 
condenam seu emprego, jamais sequer o experimentaram 
(algumas vezes, inclusive, sobretudo jovens iniciantes, que 
confessam repetir o que ouviram dos seus mestres), como 
se tal fosse um comportamento científico válido.

Mas, enquanto isto, sem dúvida, ele se amplia, 
evolui e é ainda insuperável como método interpretativo.

Segundo engano. Também não são poucos os que 
afirmam ser o método quantitativo um método de análise e, 
além disso, exclusivo para cerâmica: 

Duplo erro. O método é, sobretudo, uma prática 
quantitativa que só pode ser aplicada sobre material 
previamente analisado. O problema é que ele exige uma 
análise acurada e profunda do material arqueológico 
(qualquer material, em conjunto ou isoladamente) desde que 
devidamente esmiuçado em todas as características capazes 
de serem observadas e quantificadas em laboratório. Sendo 
possível medir algum material, ou até mesmo estruturas 
ou eventos, sobre ele se pode aplicar o mesmo sistema 
interpretativo. 

A cerâmica, como no caso deste livro, é a preferida 
para ser submetida ao método, pois ele, antes de tudo, 
mede mudanças, diferenciações ao longo do tempo e do 
espaço, e nela tais configurações se caracterizam tanto com 
maior rapidez, quanto mais claramente. Mas no complexo 
de qualquer sítio, todo o material que a acompanha no 
acervo se presta da mesma forma para interpretação. 
Aliás, não é de hoje que se sabe disso. No próprio livro 
de James Ford (1962), ele demonstra sua praticabilidade 
sobre tumbas de cemitério, entre outras aplicações. Eliana 
Carvalho o utilizou comparando diferenças percentuais 
culturais entre camadas ocupacionais do sítio Corondó  
(1984) Lília Machado (1984) em relação às variações 
dos padrões de sepultamento do mesmo sítio (em ambos 
os trabalhos, a cerâmica constituiu uma pequeníssima 
parcela do material analisado). Recentemente um de nós 
(Dias Junior, 2003) o utilizou demonstrando as variações 
culturais entre categorias de material colonial diferenciado 
em sítios históricos de Itaboraí. Em síntese, se pode utilizá-
lo sobre qualquer categoria ou classe de material, evento ou 
documento passíveis  de serem classificados.

O terceiro engano mais comum diz respeito à 
sua atrelagem à corrente Histórico Culturalista ou à Neo-
evolucionista. Na verdade, como em arqueologia só se 
pode trabalhar sobre evidências materializadas no acervo 
recuperado (mesmo em se tratando de idéias ou pensamentos), 
sem dúvida que os princípios conceituais estabelecidos há 
mais de cem anos para identificação e classificação prática 
do material seguem válidos. Isto, independentemente do 
fato de terem sido altamente desenvolvidos pela primeira 
corrente, ainda que com objetivos classificatórios e toda 
uma ideologia profundamente diferente da atual. Mas tal 
fato não é exclusivo do método em questão. Como se pode 
analisar ou classificar qualquer material arqueológico sem 
aplicar tais princípios e abstrações, como o “tipo”, a “classe”, 
a “categoria”, ou outro qualquer padrão taxonômico? 
Mesmo que disfarçados sob outras terminologias ou 
técnicas analíticas? Mudar o nome, às vezes, é confundido 
com “mudança de conceito” e, pior, como “novidade”...

O método permite medir as variações, as mudanças 
e as derivas culturais que incidem sobre o acervo material 
de qualquer comunidade estudada ao longo do tempo e do 
espaço. Sua interpretação posterior pode ser praticada por 
adeptos de qualquer das correntes em voga. Ele mostra as 
mudanças, cabe ao analista procurar explicá-las segundo 
sua ótica. E nos parece que ninguém duvida que uma 
das características marcantes da cultura humana é a sua 
mudança ao longo do tempo e de acordo com o lugar ou 
o meio ambiente em que se processa (desconhecer esta 
assertiva é ignorar a História).

Um quarto engano se relaciona a falsa idéia de 
que ele se prende a sociedades de complexidade material 
equivalente aos bandos ou tribos e, em alguns casos 
extremos, a determinados povos da floresta tropical. 
Erro crasso, desde que todo e qualquer tipo ou padrão de 
sociedade arqueológica (ou mesmo histórica) que produza 
artefatos vem sendo submetida às suas interpretações 
por este mundo afora. Repetimos que isto é possível 
porque se trata da aplicação de um sistema complexo de 
regras quantitativas ou percentuais que se aplica sobre 
material submetido à aprofundada análise de laboratório, 
suficientemente representada por populações de exemplares 
culturais mensuráveis em unidades identificadoras.

No entanto, é verdade que ele se aplicado sobre 
material pobremente analisado ou descrito, e representado 
por um número insuficiente de exemplares, rende pouco 
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ou quase nada. Mas está por existir algum outro sistema 
que possa superar a preguiça do analista ou a pobreza de 
exemplares recuperados por um trabalho apressado, mal 
feito ou incompleto.

É verdade também que ele exige do pesquisador 
uma atuação atenta na coleta do material em campo com a 
sua clara identificação espaço-temporal. Esta deve ser bem 
demarcada em setores ou áreas territoriais amplamente 
dispostas sobre o sítio e claramente definidas no espaço. 
Exige também a exumação da totalidade de exemplares de 
todas as classes disponíveis de material em suas posições 
estratigráficas, nos segmentos territoriais selecionados 
para abordagem. E coletas superficiais de setores amplos, 
divididos por áreas, complementarmente àquelas. O 
objetivo a ser alcançado é a conformação de coleções 
suficientemente completas para melhor significarem a 
produção cultural da sociedade estudada.  Só assim permite 
que o analista alcance a desejada exatidão interpretativa ao 
nível de micro variações ao correr do tempo e ao longo do 
espaço. 

Em outras palavras, todo um complexo 
comportamental de abordagem que assegure um profundo e 
acurado trabalho de análise deste material em laboratório. 

Mas tal análise não é o método, nem pode ser com 
ele confundida. Ela pode ser oriunda de qualquer sistema 
consagrado pelo uso (novo ou antigo) e proposto pelos 
pesquisadores das mais variadas especializações, seja de 
cerâmica, lítico, ósseo, malacológico, bioarqueologia, 
antropologia física, estruturas arquitetônicas, etc. Desde 
que, no entanto, garanta a existência de coleções com igual 
representatividade.

Entenda-se, outrossim, que os autores dos artigos 
aqui expostos, valeram-se todos do sistema cautelar acima 
caracterizado, preocupados em recolher amostras dos sítios 
analisados segundo uma metodologia de campo semelhante 
e por escolha livre. Ainda que existam pequenas variações 
em tais procedimentos, eles se equivalem na segurança da 
obtenção dos dados e no aprofundamento do sistema de 
análise laboratorial da cerâmica.

Isto porque todos compartilham da perspectiva 
que o trabalho do arqueólogo é uma construção; ele 
produz os documentos primários que serão devidamente 
interpretados por ele mesmo ou por outros. Sabem, portanto, 
que erros, falhas, observações malfeitas ou incompletas 
no campo, descuidos na documentação e cadastramento 

ou, ainda, análises insuficientes de laboratório conduzem 
obrigatoriamente a construções também falhas, incompletas 
ou viciadas. Daí a associação do método interpretativo a 
toda uma sistemática de coleta e de análise, já sacramentada 
pelo uso, mas, ainda assim, aberta a novas experiências. 
Todas as etapas, portanto, intimamente vinculadas.  

Outro erro, este de suma importância, entende que 
o método só pode ser explicitado pelo uso de um sistema 
gráfico que expõe as mudanças observadas no material 
através de uma sucessão de barras horizontais, as “seqüências 
seriadas”. Preliminarmente, deve-se entender que cada 
uma dessas barras representa 100% de uma população de 
indivíduos (de peças, artefatos, sepultamentos, estruturas, 
etc) situada (e, portanto, recolhida pelo arqueólogo) num 
determinado espaço. Este espaço pode ser um setor de 
sítio, uma área de coleta, um cômodo de uma estrutura 
arquitetônica, etc.. Em seguida, entender que cada uma das 
barras representa um momento no tempo demarcado por 
um nível escavado (desde uma camada natural a um nível 
estratigráfico, seja de um sítio pré-histórico a uma estrutura 
soterrada, uma cova, etc), conforme a metodologia acima 
abordada. Por outro lado, cada fragmento gráfico (ou da 
barra) representa o percentual, ou a proporcionalidade, da 
ocorrência de cada tipo, categoria, classe (ou qualquer outro 
elemento diagnóstico detectado pelo pesquisador), cuja 
soma fecha nos 100%, independentemente dos numerais 
de cada um. 

É o conjunto destes dados, de um ou, 
preferencialmente, vários sítios, que permitem a 
identificação de unidades culturais que se expressam 
no acervo cultural produzido. Cada peça, fragmento ou 
estrutura (enterramentos, padrões de assentamento, locais 
de produção de artefatos, de cocção, etc) traz dentro 
de si, um mundo de idéias que o precedeu. Tal mundo é 
significante tanto da tradição (ou do “continuun cultural”) 
que orienta o comportamento social de cada indivíduo, 
até nas suas experiências particulares (inovações), que, 
conscientemente ou não, reproduz ou trespassa ao objeto; 
ao local; ao símbolo desenhado; ao sepultamento praticado, 
etc. E é o conjunto de tais elementos que irá constitui o 
universo intrínseco de cada uma destas “seqüências 
seriadas”.   

É verdade sim, que o método exige tais 
componentes, mas não que eles obrigatoriamente sejam 
expostos desta forma. O pesquisador tem a liberdade de 
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expor seus gráficos em qualquer outro dos sistemas comuns 
(de barras, pirâmides, elementos tridimensionais, “pizzas” 
etc). Na verdade, não se usa tais gráficos, simplesmente 
pelo fato deles não permitirem visualizar as mudanças 
explicitadas com a mesma facilidade do sistema adotado 
pelo método. Em certas condições ou ocasiões em que os 
dados interpretativos podem ser expostos através de outros 
sistemas gráficos, mais de uma vez o foram. O interessante 
é que, nestes casos, muitos acreditam que não se trata de 
conclusões obtidas pelo mesmo sistema quantitativo (como, 
por exemplo, no texto de Eliana Carvalho, op. cit.). 

Por outro lado não é simplesmente expondo 
qualquer conjunto de idéias no sistema de barras 
horizontais superpostas, que se está utilizando o método 
“Ford-Meggers”. Se tais elementos não significam (e 
aqui a palavra deve ser entendida em seu sentido maior, 
de “signo”) realmente a soma de dados exigidos pela base 
teórica metodológica em causa, se tratará possivelmente de 
uma aberração inútil ou, no mínimo, equivocada.

Mas é importante entender que o lançamento gráfico 
dos dados em figuras inteligíveis e de fácil interpretação 
não é uma exigência exclusiva dos que trabalham com este 
método. Se não é, pelo menos deveria ser, um parâmetro 
comum para todos, desde que sem a necessária facilidade 
de comunicação e de comparação não se consegue 
realmente construir coisa alguma. E uma das bases práticas 
da arqueologia é a da possibilidade de comparações entre 
os trabalhos disponíveis, com a explicitação dos dados 
que permitiram as conclusões expostas e passíveis de re-
elaboração por qualquer interessado capacitado a fazê-lo.

Apesar disso, nos últimos anos tem sido 
abundantes os trabalhos expondo “novas” teorias, ou 
criticando os quadros teóricos ou de construção existentes, 
sem que os autores explicitem claramente os dados em que 
se basearam para chegar a tais conclusões.  

O mais importante, no entanto, é compreender 
que as seqüências seriadas constituem uma ferramenta 
altamente eficiente, resultante de diversas análises e 
de todo um processo cognitivo, teórico-metodológico, 
que capacita o analista a interpretar os eventos sociais e 
culturais produzidos pelas comunidades humanas (de 
quaisquer categorias ali representadas). Não se pode, no 
entanto, confundir o sistema gráfico de representação com 
todo o sistema teórico que permite sua existência.  

E, para terminar, que já nos alongamos muito 

nesta Introdução, outro erro muito comum, até certo ponto 
relacionado ao que discutimos acima, é aquele que vincula 
o método em questão a uma seqüência de parâmetros 
estabelecidos pelos pesquisadores do PRONAPA, que 
definiram para uso comum e melhor compreensão inter-
institucional toda uma terminologia específica. O sistema 
de comunicação assim elaborado, associado ao emprego do 
método e às discussões permanentes e coordenadas, atingiu 
uma invejável capacidade de troca de informações e uma 
estrutura descritiva tão eficiente que configurou as bases da 
pré-histórica arqueológica deste país. 

Mas, verdadeiramente, se trata de um “casamento 
feliz”, pois mesmo em outros países em que nunca se 
construiu este sistema de comunicação coordenado, o 
método foi e vem sendo usado com os mesmos resultados.

Tanto isto é verdade, em nosso país, que mesmo 
pesquisadores que “discordam” do método, associam 
suas construções teóricas àquelas unidades definidas pelo 
mesmo. O surpreendente é terem baseado tais construções 
em outros sistemas e tranquilamente vinculá-las ao quadro 
construído por uma metodologia em que não acreditam.

É de todo comum, hoje, aqueles que, de forma 
errônea ou incompleta, associam diretamente sítios às 
Tradições mais diversas, sem reconhecimento de fases 
intermediárias. E como todos deviam saber, as Tradições 
constituem a maior das unidades culturais ainda conhecidas, 
formadas por conjuntos de fases associadas. E são estas, 
as fases, que por agruparem sítios considerados da mesma 
“cultura arqueológica”, cada um deles reunindo de dezenas 
a milhares de artefatos, tornam possível a construção (ou 
identificação) das Tradições. Assim, relacionar a menor das 
unidades, o sítio, à maior, sem passar pela intermediária não 
é só um erro interpretativo, senão uma clara demonstração 
de pouco caso com a metodologia (aliás, com qualquer 
metodologia) científica.

Em suma, o fato de que o método vem sendo usado 
há décadas, em especial no Brasil, em nada diminui sua 
importância ou o torna ultrapassado. Trata-se, aqui, de um 
grande laboratório de experiências, seriamente conduzidas 
e que vêm resultando num contínuo aperfeiçoamento 
metodológico, ao contrário do que afirmam alguns críticos. 
Certamente que algumas destas experiências, em especial 
aquelas conduzidas por pesquisadores mal informados, mal 
capacitados ou que não dominem as técnicas de manejo 
do material podem resultar em construções capengas e 
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incompletas. Este é um risco, no entanto, que não lhe é 
exclusivo. Qualquer método de análise ou interpretação 
mal conduzido, fatalmente resultará em aberrações.

Uma conseqüência da sua constante utilização 
em muitas partes do território latino-americano em 
especial é, conforme destaca Dra. Meggers no primeiro 
artigo deste livro, o renovado interesse por profissionais 
dos Estados Unidos, que por sua vez refutando críticas 
inadequadas confirmam que “não há nada inerentemente 
errado com qualquer das unidades (da seriação) ... O que 
está inerentemente errado é o quão se faz mau uso delas”... 
(O´Brien & Lyman 2.000:393).      

Na verdade, este livro reúne trabalhos que 
demonstram a validade da utilização das seqüências 
seriadas, pois foram elas que asseguraram (e continuam 
garantindo) as bases de todo o edifício teórico ocupacional, 
construído ao longo de mais de seis décadas neste país e 
sem as quais (e isto tem sido demonstrado na prática), é 
muito difícil colocar alguma coisa cientifica no lugar.       
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Anexo:

Foi também organizado um “Ciclo de Palestras”, aberto ao 
público, no auditório da Prefeitura Municipal e no Campus 
da UNITINS (NUTA - Laboratório de Arqueologia) de 
Porto Nacional, assim desenvolvido:
Dia 23 de setembro de 2002 
1. Dra. Betty Meggers (Smithsonian Institution).
“O Mistério Marajoara” .
2. Dr. Igor Chmyz (Universidade Federal do Paraná).
“Vilas e Redutos Jesuítas no Paraná”.
Dia 25 de setembro de 2002.
1. Dr. Pedro Ignácio Schmitz (Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, RS).
“Povoamento Antigo do Planalto”.
2. Dr. Mario Sanoja (Universidad Central de Venezuela).
“Seriación en la Arqueologia Histórica”.
Dia 26 de setembro de 2002.
1. Dr. Pedro A. Mentz Ribeiro (Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande – RS).
“Historia Pré-Colonial do Rio Grande do Sul”.
2. Dr. Eurico Theófilo Miller (Centrais Elétricas do Norte 
– ELETRONORTE – Brasília, DF).
“Problemas Burocráticos na Arqueologia” .
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Inferindo Comportamento Locacional e 
Social a Partir de Seqüências Seriadas

                                                                                                     Betty J. Meggers

Introdução 

 Reconstruir o desenvolvimento cultural pré-
colombiano nas terras baixas é um desafio maior que 
em outras partes da América do Sul, na medida em que 
a maioria das habitações e dos artefatos foram feitos 
de materiais perecíveis que  não sobrevivem no clima 
tropical, quente e úmido. Salvo algumas poucas exceções 
locais, tais como sambaquis, casas subterrâneas, abrigos 
sob rocha e montículos artificiais, os vestígios de habitação 
consistem primariamente de acumulações pouco espessas 
de fragmentos cerâmicos.  O desafio, no caso, é usar essa 
evidência para definir as dimensões espaciais e temporais 
das comunidades pré-históricas, bem como reconstruir seus 
padrões de assentamento e comportamento social.

O primeiro esforço para construir uma cronologia 
relativa utilizando análises quantitativas e seriação cerâmica 
teve lugar em 1948-49, durante prospecções feitas na foz 
do Amazonas (Meggers e Evans, 1957).  Uma aplicação 
mais intensiva foi feita entre 1965-70, durante o Programa 
Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA), um 
programa de cooperação com cinco anos de duração, co-
patrocinado pelo CNPq e pela Smithsonian Institution.  
Levantamentos arqueológicos foram conduzidos pelos 
participantes brasileiros em partes do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Pará, 
que provavelmente serviram como rotas de migração e 
difusão.  A adoção de critérios e procedimentos uniformes 
para a coleta, classificação e descrição de amostras de 
cerâmica e a construção de seqüências seriadas permitiram 
identificar tradições ceramistas regionais contemporâneas 
à amplamente difundida Tradição Tupiguarani ao longo da 
Faixa Costeira, definir seus contextos ambientais, padrões 
de assentamento e comportamento funerário, reconhecer 
influências ou comércio de cerâmicas, e fornecer uma infra-

estrutura preliminar para futura elaboração (PRONAPA, 
1969).

A partir de 1977, os mesmos procedimentos 
uniformizados foram também empregados durante 
levantamentos conduzidos ao longo de setores das bacias dos 
rios Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira, Guaporé, Purus, 
Juruá e Negro, bem como no Amazonas Central, sob os 
auspícios do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas 
na Bacia Amazônica (PRONAPABA).  Aqui também foram 
definidas numerosas fases, bem como foram estabelecidas 
suas relações espaciais e cronológicas através de seqüências 
seriadas baseadas em escavações estratigráficas e em 
datações radiocarbônicas. Além de fornecer uma estrutura 
geral para reconstruir o desenvolvimento cultural pré-
histórico, a existência de um grande número de seriações 
chamou a atenção para aspectos com significado teórico 
não reconhecido previamente. Nesse período, a pesquisa 
de campo foi modificada para fornecer informações mais 
detalhadas sobre a composição dos sítios, e os critérios para 
seriação foram refinados para acomodar vários tipos de 
descontinuidades com implicações para o comportamento 
social e locacional.  Embora alguns resultados preliminares 
tenham sido publicados (por exemplo, Meggers e Maranca, 
1981; Meggers, 1990, 2000, 2001; Meggers et al. 1988; 
Miller et al. 1992; Perota, 1992; Simões e Araújo-Costa, 
1987), descrições detalhadas das interpretações e suas 
justificativas teóricas foram retidas de modo a minimizar a 
divulgação prematura de resultados que poderiam vir a ser 
alterados pelo refinamento dos dados e interpretações. 

Por volta de 2002, os padrões foram considerados 
suficientemente consistentes para justificar um exame 
mais detalhado.  Um grupo de arqueólogos que têm 
utilizado seriação foi convidado a participar do I Seminário 
Internacional de Estudos do Método Quantitativo para 
Estabelecimento de Seqüências Culturais em Arqueologia, 
realizado entre 19 e 29 de setembro de 2002 em Porto 
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Nacional, Tocantins, co-patrocinado pela Fundação 
Universidade do Tocantins e a Smithsonian Institution. Foi 
solicitado a cada um que apresentasse um estudo de caso de 
sua própria pesquisa para discussão.  Na medida em que a 
pesquisa de campo e a análise foram feitas previamente ao 
encontro, alguns não incorporaram todos os procedimentos 
que agora parecem importantes. Contudo, eles ilustram 
os tipos de interpretações que podem ser feitas a partir 
de seqüências seriadas derivadas de uma variedade de 
sítios arqueológicos, períodos cronológicos e contextos 
ambientais no nordeste da Argentina, no sul do Brasil e na 
costa oriental da Venezuela  (Fig. 1).

Na medida em que os procedimentos arqueológicos 
e metodológicos, a base teórica para as interpretações e a 
evidência etnográfica para a existência do comportamento 

inferido não são discutidos pelos autores, suas descrições 
permitirão aos leitores avaliar a confiabilidade das 
reconstruções. 

Procedimentos Arqueológicos 

A disponibilidade de um grande número de 
coleções de fragmentos obtidos a partir de critérios 
uniformes de escavação e classificação refuta algumas 
premissas consagradas pelos arqueólogos. Em particular, 
fica agora evidente que as diferenças nos antiplásticos, 
usualmente consideradas como tendo apenas significado 
tecnológico, são culturalmente distintivas e sujeitas a deriva 
evolutiva. Da mesma forma, diferenças nas freqüências 
relativas da decoração usualmente atribuídas a erros de 
amostragem podem refletir comportamento social.  As 
regras que se seguem tornam possível o acesso a essas e a 
outras possibilidades.

Amostragem. 

Para minimizar seletividade, compensar 
perturbações erráticas e maximizar evidências cronológicas, 
amostras de cerâmica devem ser obtidas por escavações 
estratigráficas.  Embora “estratigrafias métricas” tenham 
sido criticadas, a experiência demonstra que escavações em 
níveis de 10 cm freqüentemente revelam mudanças súbitas 
nas tendências e freqüências relativas de tipos cerâmicos 
que identificam episódios de abandono e reocupação não 
registrados na estratigrafia natural (Fig. 2).  Duas ou mais 
escavações estratigráficas em diferentes partes de um sítio 
fornecem mais informação sobre a história do assentamento 
que uma única escavação ampla ou trincheiras.  Suas 
dimensões devem ser suficientes para fornecer pelo menos 
cem fragmentos de cerâmica por nível, de modo a minimizar 
a probabilidade de erro de amostragem.  Na Amazônia, 1,5 
x 1,5 m ou 2 x 2 m são em geral adequados.  Dimensões 
maiores devem ser evitadas porque elas podem incorporar 
refugo de ocupações não contemporâneas.  Se níveis de 10 
cm não produzirem fragmentos suficientes, os conteúdos 
dos níveis adjacentes podem ser combinados em níveis 
de 20 cm. Todos os fragmentos devem ser recuperados e 
classificados.   

Figura 1. Distribuição geográfica dos estudos de caso.
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Classificação. 

Comparações quantitati-vas e qualitativas dos tipos 
cerâmicos dependem da existência de critérios uniformes 
para classificação. Na biologia, química, física, astronomia, 
geologia e nos demais campos da ciência, os investigadores 

devem se adequar a padrões internacionais. Na arqueologia, 
ao contrário, cada arqueólogo é livre para escolher sua 
própria abordagem. Fragmentos não decorados podem ser 
ignorados, atribuídos a um único tipo, amostrados por peso, 
espessura, cor ou forma do vasilhame, ou, mais raramente, 
separadas pelas diferenças no antiplástico.  Fragmentos 

Figura 2. Descontinuidades estratigráficas em tipos cerâmicos não decorados e decorados, em níveis consecutivos de 10cm de escavações estratigrá-
ficas em sítios de habitação no Jamarí, um tributário da margem direita do Madeira em Rondônia.  A existência de mudanças súbitas na presença e 
freqüência relativa da maioria dos tipos indica que 10cm de acumulação correspondem mais ou menos a um único episódio de ocupação (cortesia Eurico 
Theófilo Miller).



20 Arqueologia Interpretativa

decorados e não decorados podem ser combinados em tipos 
definidos pelas características da pasta ou agrupados pela 
forma do vasilhame, obscurecendo diferenças nas técnicas 
e freqüências relativas da decoração. A classificação pela 
forma do vasilhame mascara as diferenças temporais e 
espaciais no antiplástico, no acabamento de superfície e na 
decoração. 

Além disso, a maioria dessas abordagens emprega 
apenas uma pequena proporção da amostra cerâmica 
disponível.  Nas terras baixas sul-americanas, a decoração 
freqüentemente está ausente e raramente excede 10% de 
uma amostra não selecionada de fragmentos, é vulnerável 
à perda por erosão, exibe pouca mudança cronológica de 
curta duração, e falha em distinguir fases dentro da mesma 
tradição.  Fragmentos de bordas são também escassos e 
formas de vasilhames reconstruídos são não apenas pouco 
confiáveis (DeBoer 1980, Mello 2001), como também 
raramente distintivas do ponto de vista temporal, espacial 
ou cronológico.  Já a composição do antiplástico, por 
contraste, pode ser identificada em todos os fragmentos, 
independente do seu tamanho ou condição. Além disso, 
diferenças na presença e freqüência relativa distinguem 
assentamentos contemporâneos e seguintes, dentro e entre 
fases da mesma tradição cerâmica, que partilham as mesmas 
formas e a mesma decoração (cf. Arnold III, 2003).

Os tipos cerâmicos empregados nos estudos de 
caso baseiam-se em duas categorias primárias de tratamento 
de superfície: (1) não decorados e (2) decorados.  O critério 
primário para classificação de fragmentos sem decoração 
é o tempero, que pode consistir em areia, cariapé, cauixi, 
cacos triturados, conchas trituradas, pedras trituradas, etc., 
usados separadamente ou em combinação (cariapé + cauixi). 
Pelo menos dois tipos geralmente podem ser distinguidos 
e as diferenças nas suas tendências e freqüências relativas 
fornecem a base mais confiável para a construção de 
seqüências seriadas. 

Fragmentos decorados são classificados por 
técnicas (incisão, excisão, ponteado, pintura, etc.) e suas 
variações (incisões finas e largas, pintura vermelha sobre 
branco e branca sobre vermelho, etc.), independente da 
composição da pasta, de modo a permitir reconhecer 
diferenças na sua presença e freqüência relativa. As 
formas dos vasilhames são reconstruídas para cada tipo, 
de modo a identificar possíveis associações com tempero 

e tratamento de superfície. Os totais individuais são então 
combinados para identificar as formas mais comuns da 
fase.  Embora classificações mais detalhadas de decoração 
sejam apropriadas para fazer vários tipos de interpretações 
cronológicas e sociais, elas criam um tal número de pequenas 
categorias que acabam por obscurecer as tendências gerais 
necessárias para a seriação.  

Seriação.  

A freqüência relativa dos tipos cerâmicos de 
cada nível estratigráfico e coleção de superfície deve ser 
calculada independentemente e os resultados devem ser 
plotados em papel milimetrado por corte e por coleção. 
Uma seqüência seriada é criada intercalando-se os níveis 
de escavações estratigráficas com tendências e freqüências 
relativas compatíveis nos tipos cerâmicos, utilizando-se 
como estrutura de referência a escavação mais profunda 
com tendências uniformes.  Se a incompatibilidade de uma 
amostra não pode ser atribuída ao seu tamanho pequeno, 
à inclusão de muitos tipos raros sujeitos à ocorrência 
randômica, à mistura ou outras formas de distorção, isto 
implica a existência de uma comunidade endógama anterior, 
posterior ou contemporânea, designada como uma fase.  

Reconstrução Cultural

A existência de numerosas  seqüências seriadas  
em locais muito distantes uns dos outros nas Terras Baixas, 
chamou a atenção para padrões de distribuição geográfica 
e flutuações cronológicas com possível significado 
cultural.  O processo de confirmação dessa correlação pode 
ser ilustrado com uma retrospectiva das mudanças nas 
interpretações da seqüência no baixo Tocantins. 

Definição de Fases.  

A correlação entre seqüências seriadas e 
territórios de populações endógamas no baixo Tocantins 
foi primeiramente reconhecida por Mário Simões, que 
conduziu um levantamento arqueológico em 1976-78, 
antes da construção de uma represa hidrelétrica em Tucuruí 
(Simões e Araújo Costa, 1987).  Ele registrou 37 sítios de 
habitação, fez uma ou mais escavações estratigráficas em 



Arqueologia Interpretativa 21

10 deles, e 23 coletas de superfície no restante. Seguindo 
procedimentos aceitos para classificação, ele identificou 
dois tipos não decorados, um com antiplástico de cariapé 
e outro com uma mistura de areia fina e grossa e cacos 
moídos. Na medida em que se considerou como a principal 
função das escavações estratigráficas o estabelecimento 
das direções da mudança nos tipos cerâmicos, ele 
selecionou sete cortes de cinco sítios para estabelecer as 
tendências para seriação e combinou o conteúdo de nove 
outras escavações com as coleções de superfície, para 

criar amostras únicas para intercalação. Este procedimento 
produziu três sequências seriadas, correspondendo a fases 
com distribuições contíguas: Tauá, abaixo da represa; 
Tucuruí, de lá até Jatobá, seguido por Tauari. Todas se 
caracterizam por um tipo dominante sem decoração, que 
exibe mudança cronológica mínima, e alguns raros tipos 
decorados que não mostram tendências significativas (Fig. 
3) 

Figura 3. Seriação original para a Fase Tauarí no baixo Tocantins. A inclusão de  tempero de areia e caco moido no Tauarí Simples produz um único 
tipo não decorado dominante que mostra pouca mudança na freqüência. Potenciais informações cronológicas foram também obscurecidas pela combi-
nação de níveis de escavação de alguns sítios com as coleções de superfície, para produzir uma única amostra para seriação (segundo Simões e Araújo 
Costa 1987, fig. 5).

Por volta da década de 1990, o significado cultural 
das diferenças no antiplástico ficou claro. Para avaliar 
a possibilidade de se obter evidências cronológicas mais 
detalhadas, os fragmentos alocados ao principal tipo sem 
decoração foram separados por antiplástico, gerando dois 

tipos principais não decorados e alguns outros menos 
significativos, também sem decoração.  As escavações 
estratigráficas previamente combinadas com coleções 
de superfície também foram reclassificadas.  Diferenças 
significativas na presença e nas tendências do antiplástico 
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Figura 4. Revisão da seriação original da Fase Tauarí, baseada na subdivisão de Tauarí Simples, de acordo com diferenças no tempero.  Diferenças 
significativas nas tendências e freqüências relativas dos tipos não decorados e decorados resultantes identificam três fases, que correspondem a porções 
contíguas do antigo território Tauarí. Embora a Fase Marabá seja definida por um único sítio, as freqüências relativas dos tipos cerâmicos são incom-
patíveis com a incorporação na seriação da Fase Itupiranga, implicando a existência de uma comunidade endógama diferente.  Descontinuidades nas 
tendências de alguns tipos cerâmicos nas seqüências das fases Tauarí e Marabá sugerem breves rupturas da comunidade, possivelmente causadas por 
stress de subsistência.

produziram cinco seqüências seriadas que confirmaram as 
definições das fases Tauá e Tucuruí e dividiram a Fase Tauarí 
em três fases contíguas, designadas Tauarí,  Itupiranga, e 
Marabá (Fig. 4). 
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Territórios.  

As dimensões das áreas ocupadas pelas quatro 
fases acima da primeira cachoeira diferem substncialmente 
(Fig. 5). O território da Fase Tucuruí é igual ao das fases 
Tauarí e Itupiranga combinadas, e o território da Fase 
Itupiranga é apenas a metade do da Fase Tauarí. Não há 
sobreposição nas fronteiras, nem mesmo entre as fases Tauá 
e Tucuruí, onde os sítios estão em estreita proximidade.  A 
localização e a permanência dessas fronteiras territoriais 
foram explanadas uma década depois da sua identificação 
arqueológica, com a publicação dos resultados de um 
levantamento das condições ribeirinhas e da produtividade 
pesqueira antes da construção da represa (Merona, 1990). 
No território da Fase Marabá, o Tocantins corre entre duas 
altas barrancas; no território da Fase Itupiranga, ele cruza 
uma estreita e arenosa planície de inundação com um leve 
gradiente, que se torna mais largo no território da Fase 
Tauarí; no território da Fase Tucuruí, o rio cascateia pela 
margem rochosa do Escudo Brasileiro; no território da Fase 
Tauá, ele  penetra pela várzea.

Esses contrastes geográficos estão associados 
a significativas diferenças nos tipos, abundância e 
sazonalidade dos peixes, bem como nos seus métodos de 
captura e sustentaram densidades demográficas diferentes.  
A concentração dos sítios da Fase Tucuruí nas adjacências 
da fronteira norte do seu território e a ausência de 
evidências para uma expansão na direção norte sugerem 
que a reciprocidade durante o período de escassez foi uma 
estratégia de sobrevivência mais produtiva que a invasão, e 
a mesma consideração se aplica aparentemente aos outros 
territórios.

Comportamento Locacional e Social. 

Na medida em que uma seqüência seriada constitui 
uma cronologia, ela fornece a base para reconstruir o 
movimento da aldeia. Quando níveis sucessivos da mesma 
escavação estratigráfica estão separados por níveis de 
outros sítios, eles identificam abandonos e reocupações 
repetidas no local.  No princípio, a similaridade entre 
freqüências relativas nos dois níveis mais antigos da 
seqüência Tucuruí revisada sugeriu a existência de duas 
aldeias contemporâneas (Fig. 6; PA-BA-17 e PA-BA-27).  

Assumindo que cada  uma se moveria para o próximo 
sítio disponível na seriação - exceto na circunstância em 
que o primeiro grupo a ocupar um sítio teria prioridade 
para reocupação - produziu-se um padrão centrípeta de 
movimentos longos e curtos, similares aos reportados 
etnograficamente entre os Mekragnoti (Meggers, 1990).

Um exame mais detalhado da seriação revisada 
revelou flutuações menores nas tendências e freqüências 
relativas de Tucuruí Simples e Jatobal Simples, que podem 
ser atribuídas a amostras que faltam ou à composição 
não fortuita; mas as flutuações erráticas em alguns dos 

Figura 5. Territórios contíguos de comunidades endógamas ao longo do 
Tocantins, identificados por seqüências seriadas. Descrições das condições 
ribeirinhas e da produtividade pesqueira publicadas após a interpretação 
arqueológica ter sido feita revelam que essas fronteiras se correlacionam 
com significativas diferenças em tipo, produtividade e sazonalidade de 
peixes e métodos de captura. Sua estabilidade implica que a maximização 
da capacidade de carga em cada região não foi transferível para regiões 
adjacentes e que a reciprocidade foi uma estratégia mais bem sucedida 
que a invasão.
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tipos menos populares, especialmente o Tucuruí Pintado, 
parecem menos facilmente descartáveis.  Separando as 
amostras com base em uma freqüência relativa de mais 
ou menos 5% do Tucuruí Pintado, produziram-se duas 
seriações com durações similares nos tipos não decorados, 
o que implica sua contemporaneidade (Fig. 7). Todos os 

sítios, exceto três, estão restritos a uma das seriações e 
em duas das exceções as porções dos sítios ocupados são 
diferentes.  Este padrão pode ser atribuído ao isolamento 
das mulheres por residência matrilocal e à resultante deriva 
evolutiva independente na freqüência da decoração pintada.  

Figura 6. Seriação revisada para a Fase Tucuruí. A subdivisão do Tucuruí Simples criou três tipos não decorados, dois dos quais mostram tendências 
complementares de freqüência, decrescente e crescente. Embora as irregularidades nas tendências do Tucuruí Simples e Jatobal Simples sejam sufici-
entemente menores para serem atribuídas a distorção da amostra, as mudanças erráticas nas freqüências relativas do Tucuruí Vermelho e Tucuruí Pintado 
são menos facilmente descartadas.
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Figura 7. Subdivisão da seqüência seriada para a Fase Tucuruí baseada em mais ou menos 5% da freqüência relativa do Tucuruí Pintado, e a local-
ização dos sítios componentes. A similaridade na duração dos dois principais tipos não decorados implica que as duas seqüências são contemporâneas 
e a teoria evolutiva indica que a diferença na popularidade do Tucuruí Pintado é o resultado de deriva evolutiva na produção da cerâmica por mulheres 
segregadas por residência matrilocal. O fato de que todos os sítios, exceto três,  estão restritos a uma das seriações indica que eles foram ocupados e 
reocupados pela mesma metade. Os três sítios partilhados estão próximos à fronteira norte do território, onde a reocupação parece ter sido mais intensa, 
provavelmente por causa do maior acesso aos recursos de várzea.
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Figura 8. Mapa do RO-PV-54, um sítio habitação no Jamari, tributário da margem direita do alto Madeira, no sudoeste da Amazônia.  A classificação 
da cerâmica a partir de seis escavações estratigráficas filia o conteúdo dos cortes 2, 3, 4 e 6 à metade B da Fase Jamarí, e os cortes 1 e 5 à metade B da 
subseqüente Fase Matapí.  A evitação de locais previamente ocupados é uma característica do comportamento locacional pré-histórico amazônico e 
precisa ser levada em consideração na estimativa do tamanho da aldeia, a partir das dimensões da superficie do sítio (cortesia de  Eurico Th. Miller).

Evitação de Sítios Anteriores.  

Embora seja em geral assumido que os habitantes 
iniciais de uma região ocupam os melhores locais e que 
estes, por sua vez, são igualmente favorecidos pelos 
grupos subseqüentes, esta é uma premissa que nem sempre 
é sustentada pelo registro arqueológico na Amazônia.  
Ao contrário, sítios mais antigos foram freqüentemente 
evitados por grupos mais recentes.  Esta situação está melhor 
documentada ao longo do Jamarí, um tributário à margem 
direita do alto Madeira. Entre os 45 sítios representados 
nas seqüências seriadas, 26 estavam restritos a uma única 
fase cerâmica e apenas seis foram ocupados por todas as 

três fases sucessivas (Miller et al., 1992). Entre 27 sítios no 
baixo Xingu, também ocupados por três fases sucessivas, 
somente um foi reocupado por duas fases (Perota, 1992).  
Quando ocorreu a reocupação, ela esteve em geral 
adjacente, em vez de no topo no refugo mais antigo, como 
exemplificado pelo RO-PV-54 (Fig. 8). Na medida em 
que todas as fases pertencem à mesma tradição cerâmica, 
esta situação só pode ser reconhecida através de análise 
quantitativa e seriação. Sua identificação é significativa 
porque o tamanho e número de trechos de terra preta são 
geralmente assumidos como evidência da existência de 
aldeias contemporâneas grandes e permanentes. 
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Considerações Teóricas

A identificação de fases arqueológicas definidas 
por seqüências seriadas como comunidades endógamas é 
sustentada pela teoria evolutiva e a evidéncia etnográfica. 
A teoria evolutiva reconhece dois processos principais 
de mudança: (1) seleção natural, que opera em traços 
relevantes para a sobrevivência e reprodução, e (2) deriva, 
que afeta traços com valor adaptativo neutro. A interação 
entre membros de uma população endógama mantém uma 
única combinação de genes e traços culturais que a distingue 
de outras populações endógamas da mesma espécie ou 
tradição.  Se a interação é interrompida, os segmentos não 
possuirão idênticas proporções do complexo ancestral e as 
diferenças inerentes neste efeito fundador são aumentadas 
pela subseqüente deriva evolutiva independente. 

Deriva Evolutiva.  

A forma como a deriva opera em línguas e em 
traços culturais tem sido freqüentemente observada entre 
comunidades recentemente isoladas. Por exemplo, os grupos 
Akawaio na Guyana, que ocuparam territórios contíguos, 
desenvolveram diferenças nas preferências e métodos 
de preparação de comida e bebida, modos de organizar 
festivais de dança e mitos de origem (Fig. 9; Colson, 1983-
84:111). As comunidades Wari endógamas em Rondônia 
divergiram em “hábitos alimentares, artesanato, repertórios 
musicais, lamentos de morte e doença, e detalhes de mitos 
e outras tradições orais ... e dialetos” (Conklin, 2001:26). 
Pequenas diferenças em dialeto, parentesco, terminologia, 
estilos de vestir, ritos de puberdade e funerários foram 
desenvolvidas entre três populações regionais Panare no 
sudeste da Venezuela, desde a sua separação e dispersão da 
comunidade ancestral no século 19 (Henley 1982).

Influência na Cerâmica. 

O desenvolvimento de diferenças menores em 
detalhes da decoração cerâmica como conseqüência de 
deriva foi observada entre grupos locais de ceramistas 
da mesma tradição cerâmica nas terras altas do Peru.  
Embora os principais padrões de simetria, combinações 
de engobo e pintura, e motivos ocorram por áreas muito 

amplas, cada comunidade difere no tamanho, localização 
e subdivisão do campo decorativo, bem como em 
alguns poucos motivos e padrões de simetria (Arnold, 
1993:234-235). Uma análise detalhada da decoração em 
vasilhames produzidos para uso doméstico pelas mulheres 
Kalinga em regiões endógamas adjacentes nas Filipinas 
é particularmente interessante porque, tal como muitos 
exemplos arqueológicos, as diferenças são expressadas nas 
freqüências relativas, mais que na presença e ausência de 
diferentes combinações de elementos decorativos, e porque 
seu significado teórico é sustentado pela “análise estatística 
multivariada relativamente intrincada” (Graves, 1994).  
A correlação entre seqüências seriadas e comunidades 
endógamas também tem sido demonstrada por simulação 
em computador e por seriação da cerâmica de sítios pré-
históricos no Mississippi inferior (Lipo et al., 1997:310).  
Finalmente, a deriva em detalhes da forma de vasilhames 
tem sido demonstrada experimentalmente (Hodges, 1965).

Figura 9. Territórios de comunidades endógamas Akawaio no alto 
Mazaruni, na parte centro-oeste da Guyana.  Similaridades com os ter-
ritórios pré-históricos reconstruídos no Tocantins incluem bisecção pelo 
rio, fronteiras nas interseções de tributários, e diferenças de extensão.  
Conforme hipótese levantada para o Tocantins, as comunidades Akawaio 
obtêm recursos de comunidades vizinhas por troca, mais que por roubo 
ou invasão. Enquanto o mapa do Tocantins mostra todas as aldeias encon-
tradas arqueologicamente, independente de contemporaneidade, o mapa 
Mazaruni mostra apenas aquelas ocupadas simultaneamente (segundo 
Colson 1983-4).
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A existência de diferenças menores na cerâmica 
produzida por mulheres isoladas por residência matrilocal 
dentro do mesmo assentamento foi documentada entre 
comunidades Shipibo contemporâneas, onde  “há intensa 
interação dentro das residências ou conjuntos de cabanas 
matrilocais e pouca interação entre elas (...). Devido aos 
padrões de residência que asseguram que as meninas 
aprendem a arte com suas mães e outras mulheres co-
residentes (...) cada conjunto se torna o foco de micro-
estilos duradouros” (Roe 1981:65).  A classificação da 
cerâmica de uma aldeia Bororo recentemente abandonada 
também revela diferenças menores que se correlacionam 
com a divisão física entre as metades Ecerae e Tugarege 
(Wüst 1994).  Uma dicotomia espacial semelhante na 
distribuição de decoração pintada foi identificada na Aldeia 
da Queimada Nova, uma aldeia pré-histórica da Tradição 
Tupiguarani no Piauí, implicando a existência de metades 
matrilocais (Meggers e Maranca 1980).

Analogias Etnográficas

O comportamento locacional e social inferido a 
partir de seqüências seriadas também foi reportado entre 
grupos indígenas contemporâneos que preservam seu 
modo de vida tradicional.  Na consideração dos exemplos 
seguintes deve se ter em mente que as interpretações do 
registro arqueológico são baseadas na aplicação da teoria 
evolutiva à evidência arqueológica e não na projeção dos 
dados etnográficos sobre o passado.  O registro etnográfico 
foi examinado posteriormente para avaliar a confiabilidade 
das reconstruções. 

Territórios Permanentes  

Territórios endógamos com fronteiras estáveis, 
contíguos ou separados por zonas não ocupadas, têm sido 
reportados entre numerosos grupos amazônicos, incluindo 
os Achuar (Iriarte, 1985:55-56; Descola, 1983), Siona-
Secoya (Vickers, 1989), Akawaio (Colson, 1983-84), e 
Wari (Conklin, 2001). Os territórios Cubeo são ocupados 
“perpetuamente” pelo mesmo sib patrilocal. Fronteiras 
são respeitadas, mas não defendidas (Goldman, 1979:45). 
Os territórios endógamos Akawaio na Guyana ocidental 
assemelham-se a territórios pré-históricos no Tocantins, na 

bisecção pelo rio e nas fronteiras nos tributários (Figs. 5 e 
9). 

Reocupação de Sítios

Entre os Kalapalo, no alto Xingu, os direitos 
aos locais de aldeias anteriores e recursos associados 
são detidos pelos residentes iniciais e seus descendentes 
(Basso, 1973:44-45). Os Piaroa na Guiana venezuelana 
e os Akawaio na Guyana ocidental retornam aos sítios 
ocupados por seus pais ou avós, e os Akawaio detêm a 
prioridade sobre as antigas roças (Zent, 1992:275; Butt, 
1977: 5,7).  Os Siona-Secoya, no leste do Equador, seguem 
um padrão seqüencial de movimento, reocupando locais de 
antigas aldeias em intervalos de cerca de 50 anos (Vickers, 
1989:85), e a prioridade da reocupação pelos primeiros 
residentes também tem sido reportada entre outros grupos 
indígenas da região (Cerón Solarte, 1991:107). Entre os 
Cubeo do leste da Colômbia “uma comunidade retorna 
para sua terra original depois de 10 a 15 anos” (Goldman, 
1979:9). Os Mekragnoti se moveram pelo menos 36 vezes 
desde 1900, reocupando cinco sítios uma vez, alguns sítios 
duas vezes, e um sítio três vezes (Verswijver, 1978).

Foi sugerido, com referência às reocupações 
de sítios pelos Mekragnoti e Xavante do cerrado, que “é 
plausível que esses locais sejam aqueles que oferecem 
a maior abundância de recursos” (Gross, 1983:439). 
Contudo, o sepultamento no interior da casa é praticado 
por muitos grupos amazônicos, inclusive os Makuna 
(Arhem, 1981:55,78), Yëkuna e Tapirapé (James, 1949), 
Cubeo (Goldman, 1979:39), Siona-Secoya (Vickers, 1989), 
Waiãpi (Gallois, 1981:16), e Achuar (Descola, 1994:124), 
sendo provável que os descendentes desejem retornar para 
onde seus ancestrais foram sepultados.

Evitação de Sítios Anteriores  

A observação de que os contemporâneos Araweté e 
Asurini reocupam sítios arqueológicos de grupos anteriores 
(Balée, 1987) e de que alguns colonizadores recentes 
cultivam a terra preta associada a antigas habitações 
conduziu à premissa de que a terra preta foi submetida 
a cultivo intensivo pelas comunidades pré-colombianas 
(Lehmann et al., 2003). Contudo, a evidência arqueológica 
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de que sítios anteriores foram freqüentemente evitados por 
imigrantes posteriores foi documentada etnograficamente. 
Os Tukano, que substituíram os grupos Arawak no Vaupés, 
leste da Colômbia, há algumas gerações, reconhecem 
antigas habitações e sítios de roças pela presença de terra 
preta e vegetação secundária e os olham com “respeitoso 
medo”. Embora exista a crença de que o consumo de 
vegetais desses sítios cause séria disenteria, as sementes 
são consideradas como altamente produtivas. Antes de 
elas serem coletadas com segurança, contudo, “palavras 
precisam ser ditas (e) restrições alimentares devem ser 
seguidas” (Reichel-Dolmatoff, 1996:80). Os Kalapalo, que 
substituíram os Trumai na bacia do alto Xingu, sentem que 
as antigas aldeias Trumai deveriam ser evitadas mesmo 
que não haja chance de elas serem reocupadas pelos 
habitantes originais (Basso, 1973:45.  Não há evidência 
etnográfica ou arqueológica de que a terra preta tenha sido 
criada intencionalmente ou cultivada por populações pré-
colombianas. 

Discussão

 Os sete estudos de caso que se seguem ilustram 
alguns dos tipos de resultados que podem ser obtidos a 
partir de seqüências seriadas produzidas mediante a análise 
quantitativa de amostras de cerâmica não selecionada e 
interpretadas utilizando-se as predições da deriva evolutiva.  
Vale considerar as deficiências da evidência arqueólogica:

1. Muitas vezes não há diferenças qualitativas na   
composição e decoração da cerâmica ou em outros restos 
para identificar a existência de fases da mesma tradição. 

2. Também não há características físicas para identificar 
as relações cronológicas entre sítios com a mesma 
cerâmica.

3. Não há descontinuidade estratigráfica para separar 
episódios de abandono e reocupação do mesmo local.

4. Não há meios de identificar sítios em diferentes 
contextos ambientais como pertencentes à mesma 
comunidade.

Na ausência de análise quantitativa e seriação, 
Rodríguez não poderia ter identificado  comunidades locais 
endógamas da Tradição Tupiguarani ao longo do Paraná 

ou reconhecido a localização das casas dentro dos sítios 
como seqüenciais, em vez de contemporâneas. Mentz 
Ribeiro não poderia ter diferenciado três fases sequênciais 
da Tradição Tupiguarani e sua distribuição geográfica 
na restinga da Lagoa dos Patos.  Miller não poderia ter 
demonstrado as mudanças sazonais no comportamento 
de subsistência e residência no Pantanal do Rio Guaporé. 
Schmitz não poderia ter reconhecido a existência de 
comunidades contemporâneas da Fase Pantanal, a leste e 
a oeste do Rio Paraguai.  Chmyz não teria estado apto a 
identificar comunidades endógamas da Fase Araguari da 
Tradição Aratu/Sapucaí en Minas Gerais e establecer sus 
relações espaciais e cronológicas. A aplicação da seriação 
a cerâmicas e outros tipos de restos provenientes de sítios 
históricos na Venezuela permitiu a Sanoja /Vargas, avaliar 
e expandir a informação em registros escritos. 

A variedade e a relevância das interpretações que 
podem ser obtidas de seqüências seriadas tornam dignas de 
nota as críticas de arqueólogos brasileiros ao método (por 
exemplo, Barreto, 1999-2000:45; Dias, 1994; Funari, 2000; 
Noelli, 1999; Schaan, 2001:161; Soares, 1996). Muitas 
das críticas parecem baseadas na premissa errônea de que 
não há justificativa teórica ou mérito científico, quando 
comparado à arqueologia social, nova arqueologia, gênero, 
etnicidade, processualismo e pós-processualismo, os quais 
rejeitam a relevância da evolução e da ecologia para a 
compreensão do comportamento humano no passado. 

Ao mesmo tempo, arqueólogos norte-americanos 
estão lançando um segundo olhar à seriação.  Ela foi 
recentemente caracterizada como “uma brilhante ruptura 
não apenas em termos de ordenação cronológica, mas 
também pelo que ela revela sobre mudança estilística 
.... Não há nada inerentemente errado com qualquer das 
unidades... O que está inerentemente errado é o quão 
freqüentemente se faz mau uso delas.... Parte da hostilidade 
contra a arqueologia evolutiva pode residir no fato de que 
a sistemática é de certo modo maçante”(O’Brien, Lyman 
e Darwent, 2000:393). Testes na sua confiabilidade foram 
muito além daqueles que nós fizemos ao revisar as seriações 
sobre o Tocantins. Por exemplo, múltiplas re-seriações das 
amostras do baixo vale do Mississipi, classificadas por 
James Ford, foram aperfeiçoadas utilizando-se avaliações 
em computador do impacto de variáveis tais como tamanho 
da amostra, componentes neutros versus funcionais, 
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Figura 10. Seqüências seriadas identificando comunidades endógamas pré-históricas ao longo do baixo rio Mississippi e seus 
territórios, com base na revisão de seriações produzidas por James Ford (segundo Lipo et al. 1997, Figs. 14 e 15).

distância versus relações sociais, etc. O resultado final é um 
conjunto de seis seqüências que correspondem a territórios 
descontínuos ocupados por comunidades endógamas 
parecidas às fases endógamas pré-históricas amazônicas 

(Fig. 10; Lipo et al. 1997; ver também O’Brien, Lyman e 
Darwent 2000; O’Brien e Lyman 2003).
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Conclusão

Em vez de lamentar a ausência de arquitetura 
monumental, arte espetacular, e outras realizações pré-
históricas em países vizinhos, os arqueólogos brasileiros 
deveriam aproveitar as oportunidades únicas que eles têm 
de contribuir para uma variedade de problemas teóricos e 
metodológicos. A relativa homogeneidade do ambiente e 
o nível de organização social relativamente uniforme das 
populações indígenas pré-históricas e contemporâneas 
proporcionam um laboratório ideal para observar 
similaridades e diferenças na adaptação cultural e identificar 
suas causas. Os resultados preliminares da aplicação da 
teoria evolutiva à interpretação de seqüências seriadas 
levantam a questão do que mais pode ser inferido. O registro 
arqueológico pode também contribuir com informação 
valiosa não disponível a partir de outras fontes para 
identificar a duração e a intensidade de eventos climáticos 
passados, tais como as mega-secas do El Niño, e avaliar 
seu impacto sobre populações humanas no passado e no 
futuro (Meggers 1994). Reconstruções do  comportamento 
locacional e social pré-histórico são relevantes para estimar 
a capacidade de carga e o impacto de grupos humanos pré-
históricos sobre a biota, ambos tópicos controversos entre 
ecólogos e desenvolvimentistas. 

A contribuição da investigação arqueológica não 
está limitada à descrição de sítios e artefatos pré-históricos, 
ou mesmo à reconstrução de subsistência, habitações, 
padrões de sepultamento e outras características materiais. 
Estes são pré-requisitos necessários para compreender 
como as pessoas interagiram umas com as outras e com 
seus ambientes no passado. Como elas lidaram com as 
limitações inerentes, as mudanças sazonais nos recursos 
de subsistência, e as catástrofes naturais imprevisíveis 
com as quais nos confrontamos hoje? Há fatores 
limitantes na evolução cultural comparáveis àqueles na 
evolução biológica que afetam opções e resultados? Quão 
importante é a difusão e o que determina a receptividade 
aos descobrimentos e comportamentos estranhos? A 
arqueologia brasileira está únicamente adequada para 
responder a essas e outras questões porque, tal como nos 
animais unicelulares estudados pelos biólogos, a dinâmica 
cultural não é obscurecida por epifenômenos.  Tudo o que 
ela requer para explorar este potencial é “a incorporação 

e desenvolvimento de um corpo teórico-metodológico 
condizente com os problemas e condições específicas da 
arqueologia nacional” (Barreto, 1999-2000).  Esta é uma 
oportunidade e um desafio importante demais para ser 
ignorado. 
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A Ocupação da Planicie Costeira Central do Rio Grande do Sul por 
Fases da Tradição Tupiguarani

 
Pedro Augusto Mentz Ribeiro 

Introdução

Consideramos o “Método quantitativo para 
estabelecer cronologias culturais” ou “Método Ford”, ou 
simplesmente seriação, uma eficaz ferramenta de trabalho. 
Já o utilizamos em três oportunidades, anteriores a presente, 
com ótimos resultados. 

As duas primeiras foram com cerâmica da 
Tradição Tupiguarani, particularmente utilizando os tipos 
decorativos. No vale do rio Pardo, RS (Mentz Ribeiro, 
1981), entre outros resultados, definimos quatro fases: 
Trombudo, Botucaraí, Reduções, esta última transicional 
entre as Tradições Tupiguarani e Neobrasileira ou 
Iberoindígena, e a Pardo, da Neobrasileira; os movimentos 
migratórios das duas primeiras fases; seqüência das fases 
com os respectivos detalhes das mudanças na cultura 
material (lítico, formas, decoração, antiplástico, tratamento 
da superfície, na cerâmica, alimentação, etc.); dimensões e 
forma das casas e das aldeias; posição dos assentamentos, 
etc.

A terceira experiência foi a orientação de um 
projeto (Klamt, 1986) entre o vale dos rios Taquari e Jacuí, 
região contígua ao vale do rio Pardo. Da mesma forma foi 
possível observar as mudanças ocorridas, o movimento do 
grupo e a definição de uma fase, Itacolomi.

Escavações na Pedra Pintada (quatro cortes de 2 
x 2m cada um), no estado de Roraima, proporcionaram a 
montagem de uma seqüência seriada. Além da observação 
das mudanças no local, a partir delas conseguimos datar, 
relativamente, os sítios da região do cerrado ou lavrado 
(norte-nordeste do Estado). O elemento que nos garantiu 
alcançar resultados ou conclusões foi o antiplástico, uma 
vez que a decoração cerâmica não atinge 1% (Mentz Ribeiro 
e outros, 1986; Mentz Ribeiro, Machado & Guapindaia, 
1987; Mentz Ribeiro, Ribeiro & Pinto, 1989). 

No presente estudo selecionamos os sítios ou 
amostras que nos permitiriam utilizar o método Ford. A 
única tradição que oportunizou a aplicação da referida 
metodologia, entre as duas ceramistas que ocuparam 

a região, Vieira e Tupiguarani, foi esta última. Apesar 
dos seus vestígios ocorrerem em todos os tipos de sítios, 
excepcionalmente num aterro ou cerrito, os sítios erodidos 
sobre dunas foram os assentamentos característicos. Destes 
últimos, conseqüentemente, é que provieram as amostras 
utilizadas, acrescido de um sambaqui marinho. Foram 
todas resultado de coletas superficiais sistemáticas, pois 
não encontramos local  que nos fornecesse, estratificado, 
fragmentos de cerâmica da tradição Tupiguarani. 

Geografia da Região
 
A restinga da lagoa dos Patos é uma planície 

sedimentar formada por sucessivos avanços e recuos do 
mar, cuja composição é de areia quartzosa marinha devido 
à sedimentação basáltica. As coordenadas aproximadas da 
região estão entre os 30°30’ e 32°00’ de latitude sul e 50/20’ 
e 52/05’ de longitude oeste. O clima é do tipo “Cfa II1d 
ou subtropical ou virginiano, planície sedimentar litorânea 
lagunar (altitude inferior a 100m). ”As temperaturas 
médias anuais estão entre 17 e 18°C  e, a precipitação 
pluviométrica de 1200 a 1300mm (Moreno, 1961). A 
região está sujeita a geadas. Enquanto na Laguna-Barreira 
IV a vegetação dominante é a rasteira ou gramíneas, na III 
é a arbustiva, apresentando alguns frutos comestíveis como 
araçá, pitanga, figo, etc. As altitudes, em, relação ao nível 
do mar, variam entre 2 e 25m, predominando aquelas ao 
redor dos 10m. Os sítios localizados na Barreira IV (aterros 
e sambaquis – exceto um de cada tipo encontrados na III, no 
limite com a IV) não poderão apresentar idades superiores 
a 5100 anos  A.P., devido a sua total submersão durante o 
máximo transgressivo. Neste período, apenas as cotas mais 
elevadas (Laguna-Barreira III) permaneceram acima dos 
níveis d’água (Figura 1). Os ventos predominantes são os 
que sopram do nordeste e do sudoeste, ocasionando grande 
movimento de areia. Dunas são características na região 
formando “linhas” próximas ao mar, mais ou menos 50m, e 
no limite das barreiras III e IV.

A fauna é rica devido a variedade marinha, 



36 Arqueologia Interpretativa

lacustre e terrestre em peixes, crustáceos, moluscos, aves, 
mamíferos e répteis. Durante o inverno, as praias oceânicas 
da região recebem espécies vindas do sul, como cetáceos 

(baleia-franca e golfinhos), pinípedes (leão-marinho e 
lobo-marinho) e aves (pingüins).

Figura 1.  Perfil esquemático da porção central da planície costeira do Rio Grande do Sul e a posição dos sítios arqueológicos em função da 
geomorfologia.

Arqueologia

Os estudos arqueológicos na planície costeira 
central do Rio Grande do Sul ou restinga da lagoa dos Patos 
desenvolveram-se entre 1994 e 1998. Tratando-se de região 
inédita, sob o ponto de vista arqueológico, as atividades de 
campo resumiram-se em coletas superficiais sistemáticas e 
cortes experimentais. Estes últimos foram praticados nos 
sambaquis marinhos e lacustres e, ainda, nos aterros ou 
cerritos. Os sítios erodidos sobre dunas não ofereceram 
condições para cortes. Foram localizados e estudados 64 
(sessenta e quatro) sítios assim distribuídos: 46 erodidos 
sobre dunas, 11 sambaquis sendo 8 lacustres e 3 marinhos 
e, ainda, 7 aterros ou cerritos (Figura 2; Mentz Ribeiro 
& Calippo in Tagliani & outros, 2000). Os primeiros 
encontram-se no sistema deposicional Laguna-Barreira III, 
de idade pleistocênica e os restantes no Laguna-Barreira 
IV, de idade holocênica, exceto dois cerritos localizados no 
extremo da III. A distância que os separa do mar ou da lagoa 

varia entre 100 e 9000m, aproximadamente, e a altitude, 
em relação ao nível marinho encontra-se entre 2 e 25m.

As tradições arqueológicas que ocuparam a 
região foram a pré-ceramista Umbu e as ceramistas Vieira, 
esta conseqüente a Umbu, e a Tupiguarani, subtradição 
Corrugada. A primeira é caracterizada por instrumentos e 
restos de alimentação que identificam seus portadores como 
caçadores, coletores e pescadores. A exclusiva confecção 
de pontas-de-projétil triangulares, pedunculadas e com 
aletas, utilizando a também singular técnica do lascamento 
por percussão e pressão, e as bolas de boleadeiras polidas 
e com sulco, são seus utensílios mais distintivos. Outros 
instrumentos líticos característicos, regionalmente, são 
as pedras com depressão semi-esférica polida (“quebra-
coco”), lâminas de machado polidas com entalhes laterais, 
lascas, batedores, polidores e pesos de rede. Um fragmento 
de zoólito (roedor ?), de uma coleção regional, poderia 
pertencer à Umbu ou à Vieira.

A cerâmica da tradição Vieira é caracterizada por 
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pertencer à vasilhas cuja técnica de confecção é acordelada 
ou modelada, pasta composta por uma areia fina e uma 
grossa ou “areião”, mau cozimento, sem decoração ou 
simples e ao redor de 1% decoradas (digitada, impressão de 
cestaria (esteira), ponteada, engobada, ungulada, escovada, 
roletada), contornos simples e inflectidos, formas simples, 
esféricas ou elipsóides horizontais, razão largura-altura 
aproximada de  2:1.

Por tratar-se de uma planície sedimentar, o lítico, 
para confecção dos seus instrumentos era, portanto, obtido 

fora da região. Observamos, então, comparativamente a 
outras áreas do Estado, pobreza de material lítico. Isto vem 
dificultar a distinção entre a Umbu e Vieira, especialmente 
nos cortes experimentais, associado ao fato da ocorrência de 
cerâmica apenas na superfície destes locais e praticamente 
inexistente nos níveis inferiores. Por esta razão os temos 
definido como acerâmicos.

Figura 2. Mapa geral da planície central costeira do Rio Grande do Sul assinalando os sítios das fases 
arqueológicos em sambaquis.
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Em concha são registradas contas de colar, em osso 
pontas em meia-cana com uma ou dupla ponta, de corpo 
vazado, pontas em corpo cheio e, em dente de tubarão, 
uma conta-de-colar. Além disso, são encontrados vestígios 
fitofaunísticos compostos de ossos de mamíferos (dentes 
de roedores; chifres e dentes de cervídeos), peixes (otólitos, 
vértebras, escamas, raios e espinhos de nadadeiras, vértebras 
e opérculos); aves, carapaças e valvas de moluscos, quelas 
de crustáceos e sementes.

A chegada na região da tradição pré-ceramista 
Umbu pode ter ocorrido antes do “Ótimo Climático”, isto 
é, anterior a 5100 anos  A.P., talvez em torno dos 10000 
ou 11000 anos  A.P. (Mentz Ribeiro & Vanz, 1999). Estes 
sítios mais antigos estariam entre aqueles encontrados 
na Laguna Barreira III ou cobertos pelas águas da lagoa 
dos Patos ou, ainda, do Oceano Atlântico. A adoção da 
cerâmica foi ao redor de 2000 anos A.P. surgindo, portanto, 
a tradição Vieira.

Em alguns locais, principalmente onde haviam 
fragmentos de  cerâmica das duas tradições, particularmente 
em cerritos e sambaquis, foi constatado um processo 
aculturativo: fragmentos com e sem decoração plástica 
(não foi observado nas pintadas) e formas Tupiguarani e 
antiplástico Vieira (areia grossa ou “areião”). 

A distribuição das tradições culturais, nos diversos 
tipos de sítios, foi a seguinte:

1. Cerritos – Tradição Vieira: 1 sítio (1 fragmento 
encontrado no corte); Tradição Tupiguarani: 1 sítio (4 
fragmentos na superfície) – sem realização de corte; 
Sem evidências culturais identificadoras: 5 sítios, assim 
distribuídos: um apresentou 3 pontas de osso e uma 
conta de colar em concha no corte e superficial; três, 
vestígios fitofaunísticos na superfície; um sítio, vestígios 
fitofaunísticos no corte e na superfície. Estes sítios e níveis 
acerâmicos provavelmente pertencem à tradição Umbu ou 
Vieira. Total: 7 sítios.

O cerrito que apresentou cerâmica Tupiguarani, 
na superfície, está situado no limite da  barreira III junto, 
portanto, a barreira IV

2. Sambaquis marinhos – Tradição Tupiguarani 
e Vieira: 1 sítio (7 fragmentos Tupiguarani e 114 Vieira 
na superfície e, no corte, apenas vestígios fitofaunísticos; 
Tradição Tupiguarani: 2 sítios, um com 2 fragmentos na 
superfície e, no corte, vestígios fitofaunísticos e, o outro, 

1116 fragmentos na superfície. Total: 3 sítios.
3. Sambaquis lacustres – Tradição Vieira: 2 sítios, 

1 fragmento na superfície de ambos e 1 fragmento no corte 
de um deles; Tradição Vieira e Tupiguarani: 4 sítios, todos 
na superfície (Tupiguarani e Vieira, respectivamente: 12 
e 26 sítios; 1 e 3; 4 e 4; 6 e 13 fragmentos) e, no corte 
de um deles, apenas vestígios fitofaunísticos; Sem 
evidências culturais identificadoras: 2 sítios com vestígios 
fitofaunísticos na superfície. Total: 8 sítios.

Não foram realizados cortes experimentais em 
quatro cerritos porque três se encontravam destruídos e 
um semi-destruído com construções na sua superfície, 
especialmente a área mais elevada. Pelas mesmas razões, 
um sambaqui marinho e cinco lacustres deixaram de sofrer 
aquele tipo de intervenção. Finalmente, em apenas um 
sambaqui lacustre não foi executado corte experimental 
porque se encontrava ao lado de outro (30m) onde tal 
atividade foi concretizada, além de nada ter sido registrado 
na sua superfície. 

4. Sítios erodidos sobre dunas - Nos 46 sítios 
erodidos sobre dunas não foi possível realizar cortes 
estratigráficos, apesar de tentativas em alguns deles. Estão 
assim distribuídos: 4 históricos, 1 da tradição Umbu, 1 da 
Vieira e 40 da Tupiguarani. 

Sintetizando, a relação dos sítios que apresentaram 
vestígios somente de uma tradição é a seguinte: tradição 
Umbu, 1 sítio erodido sobre dunas; tradição Vieira, 2 sítios, 
1 cerrito e 1 erodido sobre dunas; tradição Tupiguarani, 2 
sambaquis marinhos, 1 cerrito e 40 erodidos sobre dunas. 
Aqueles que indicam serem exclusivos ou “puros” são os 
erodidos sobre dunas, pois para os cerritos e sambaquis 
marinhos e lacustres, as explicações foram fornecidas 
acima (respectivamente itens 1, 2 e 3).

Tradição Tupiguarani

A tradição Tupiguarani, subtradição Corrugada 
tem a sua origem na Amazônia. Como teria alcançado, 
inicialmente, o norte-noroeste do Rio Grande do Sul, é 
uma incógnita, mas isto aconteceu por volta de 1500 anos 
atrás. Na região em estudo não obtivemos datações. Nas 
áreas mais próximas, litoral sul e norte, existem datações 
que variam entre 600 e 900 anos A.P. ou 1050 e 1350 D.C., 
período ao redor do qual devem ter atingido a restinga da 
lagoa dos Patos.
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A maioria dos vestígios da tradição ocasionaram 
os sítios erodidos sobre dunas. Também são registrados 
na superfície de quatro sambaquis lacustres, nos três 
marinhos e em apenas um dos aterros ou cerritos. Os seus 
locais preferidos foram os limites do sistema deposicional 
Laguna-Barreira III, de idade pleistocênica, contíguo ao 
Laguna-Barreira IV, holocênica. Registra-se, nesta faixa, 
uma camada húmica, conseqüência da decomposição da 
vegetação arbustiva ou “matas de dunas litoranias” (Hueck, 
1972), resultando, daí, solos mais propícios à horticultura. 

A mesma dificuldade que cerca a impossibilidade 
de distinguir, estratigraficamente, os limites entre Umbu e 
Vieira, acontece com a Vieira e Tupiguarani. As causas são 
as mesmas, ou seja, a não ocorrência de traços culturais 
diagnósticos, especialmente a cerâmica, nos vários níveis. 
Sabe-se, no entanto, que a tradição Tupiguarani foi a última 
a ocupar o Rio Grande do Sul no período pré-colonial. Como 
foi descrito no final do capítulo anterior, entre a Vieira e 
Tupiguarani parece ter havido uma forma de contato, pois 
traços culturais de ambas são constatados na cerâmica.

As características da cultura material Tupiguarani, 
na região são quase as mesmas do restante registrado 
para o sul do Brasil. As vasilhas cerâmicas apresentam a 
mesma técnica de confecção, da pasta, do tratamento de 
superfície e das formas. As diferenças são a constatação 
de poucos tipos decorativos, a inexistência de grandes 
urnas e a ocorrência de grande quantidade de afiadores-
em-canaleta sobre fragmentos de vasilhas em virtude da 
inexistência de qualquer tipo de rocha, particularmente, 
neste caso, de arenito. O material lítico, portanto, é escasso 
e, todo ele, exótico. Os instrumentos registrados são as 
lascas de calcedônia e de quartzo, polidores e afiadores-
em-canaleta de arenito, fragmentos de matéria corante de 
hematita e limonita, lâminas de machado polidas, pedras 
com depressão semi-esférica polida, batedores, alisadores 
e raros casos de pesos de rede.

No que diz respeito ao material ósseo, 
encontraram-se pontas ou agulhas e, em conchífero, contas-
de-colar.  Outra diferença, comparativamente a outras 
áreas interioranas, é quanto aos vestígios fitofaunísticos ou 
à obtenção dos recursos alimentícios. Na planície central 
costeira, eles são basicamente provenientes dos recursos 
marinhos, lacustres ou de áreas alagadiças.  

Foram identificados quatro locais com 
sepultamentos, todos do tipo secundário. Em três deles 

apenas o crânio foi enterrado definitivamente. Em um 
destes três e num quarto sítio foi encontrado o clássico 
enterramento secundário de alguns ossos e do crânio, um 
de adulto e outro de criança. Dois sítios indicavam tratar-se 
de cemitérios e os outros dois, cemitério e habitação, estes 
últimos com fogueiras, vestígios fitofaunísticos, fragmentos 
cerâmicos variados, lascas (Ribeiro & Calippo, 2000).

As discrepâncias são, ainda, no que se refere aos 
vestígios fitofaunísticos encontrados no interior do Estado, 
pois na restinga da lagoa dos Patos os recursos aquáticos e 
de áreas alagadiças superam, acentuadamente, os demais. 
Mesmo na própria área pesquisada nota-se diferença na 
cultura material entre os sítios da Barreira III e IV. 

Seriação

Conseguimos vinte e cinco (25) amostras 
cerâmicas passíveis de serem utilizadas. Infelizmente não 
encontramos um local que permitisse corte experimental ou 
estratigráfico, daí a dificuldade em posicionar a tendência 
da seriação com exatidão. Utilizamos a comparação com 
as tendências ocorridas em outras regiões do sul do Brasil, 
particularmente no Rio Grande do Sul, e, em alguns casos, 
com o material associado, a fim de propor uma ordem 
seqüencial.

 A técnica utilizada foi dominantemente o 
acordelado e o antiplástico areia fina com alguns esparsos 
e escassos grãos de areia média. São destaques os tipos 
decorados corrugado-ungulado e o corrugado, seguidos do 
simples. As formas das vasilhas são esféricas, semiesféricas, 
elipsóides horizontais, meia calota e ovóides de bases 
arredondadas ou levemente cônicas.

Definimos os seguintes tipos: um sem decoração 
(simples) e seis decorados (corrugado, corrugado-
ungulado, ungulado, escovado, pintado (A – vermelho ou 
preto sobre branco na face externa; B – vermelho ou preto 
sobre branco na face interna e C – vermelho ou preto sobre 
branco em ambas as faces) e engobe vermelho. Aqueles 
que apresentavam técnica associada ou mista (corrugado-
ungulado, corrugado, ungulado, escovado ou vermelho 
sobre branco na face externa e engobe vermelho na interna; 
escovado, corrugado-ungulado ou engobe externo e pintado 
vermelho sobre branco interno) foram classificados como 
pintados, seguido dos decorados plasticamente. Em outras 
palavras, os pintados foram classificados como tal e, como 
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técnica associada, o engobe vermelho ou as decorações 
plásticas; estas últimas foram assim classificadas e o 
engobe vermelho como técnica associada. Os tipos com 
técnica associada ocorreram em apenas 5 sítios, variando 
seu percentual entre 0,2 e 8,6%. Os mais populares são 
o vermelho sobre branco externo com engobe vermelho 
interno seguido do escovado externo com vermelho sobre 
branco interno.

     Realizamos uma série de tentativas para montar 
a seriação utilizando a decoração, o antiplástico e as 
formas. O antiplástico é homogêneo, ou seja, a utilização 
de areia fina. Pensamos que os raros casos com também 
escassos grãos de areia média, mal distribuídos na pasta, 
não tenham sido intencionais. Quanto às formas, a 
relativa pouca quantidade de fragmentos de bordas não 
permitiram verificar uma tendência. Conseguimos, através 
do tratamento de superfície ou com os tipos decorativos 
e o simples, montar uma seriação. Tentamos com os tipos 
pintados (A, B e C) separados e depois juntos, tendo o 
segundo modelo apresentando melhores resultados. Os 
fragmentos de cerâmica da tradição Vieira e os aculturados 
(tratamento de superfície e formas Tupiguarani e antiplástico 
de areia grossa ou “areião” Vieira) ficaram fora da tabela e, 
conseqüentemente, da seriação.

 Num primeiro momento, foram estabelecidas 
duas fases da Tradição Tupiguarani que denominamos, 
inicialmente, de fases A e B. No Seminário em Tocantins, 
aprimoramos a classificação, como por exemplo separando 
dos tipos pintados aqueles somente com engobe vermelho; 
os tipos mistos ou técnicas associadas redistribuídos nos 
tipos pintados A e B, escovado, corrugado-ungulado e 
ungulado; revisamos os inclassificáveis; utilizamos três 
amostras com menos de cem fragmentos. Constatamos, 
desta forma, uma divisão na fase A, denominadas de A1 e 
A2. Posteriormente receberam as seguintes denominações: 
Capororoca (A1), Bacopari (A2) e Capivaras (B). Os 
resultados foram os seguintes (Figuras 3, 4 e 5):

1. Diminuição do simples;
2. Crescimento do corrugado-ungulado em 

detrimento do corrugado; na Capororoca o 
corrugado apresenta uma leve tendência de 
aumento e depois decresce;

3. O ungulado mantém certa estabilidade com baixos 
percentuais;

4. O escovado ocorre em apenas 6 amostras, duas em 
cada fase, com insignificante percentual (máximo 
de 2,7%);

5. O pintado apresenta três situações distintas: na 

Figura 3. Seriação da Fase Capororoca.
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Figura 4.  Seriação da Fase Bacopari.

Figura 5.  Seriação da Fase Capivaras.

Capororoca e na Capivaras apresenta um leve 
acréscimo e na Bacopari se mantém estável;

6. O engobe vermelho possui baixos percentuais (em 
duas amostras com pouco mais de 10,0%), mas 
ocorre em todas as amostras da fase Bacopari, 
exceto em uma da Capororoca e em 2/3 da 
Capivaras;

7. A relativa alta freqüência de fragmentos 

impossíveis de uma classificação segura 
(inclassificáveis) alcançando, em duas situações, 
até quase 20,0%, deve-se ao fato da ocorrência 
de um processo erosivo que sofre o material no 
litoral marinho, promovido pelo vento e areia.
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Interpretações.  

A interpretação da seriação é imposta pela 
ausência de evidências estratigráficas e datações de 
C14. A diferença nas freqüências relativas do simples, 
corrugado e corrugado-ungulado identifica três fases, mas 
sua relação temporal é desconhecida. Embora as amostras, 
em cada seriação, tenham sido ordenadas apontando o 
simples decrescendo e o corrugado-ungulado crescendo, 
a tendência oposta pode ocorrer em alguma ou todas as 
fases. A ausência de sobreposição nos refugos dos sítios 
ocupados por mais do que uma fase, evita a identificação 
de sua relação cronológica.

Distribuição dos Sítios.

Todos os sítios erodidos sobre dunas, um sambaqui 
marinho e um cerrito, com vestígios da tradição Tupiguarani, 
se encontram no sistema deposicional Laguna-Barreira III, 
no seu limite oriental e ocidental ou contíguo ao Laguna-
Barreira IV.

Os sítios da fase Capororoca estão concentrados na 
parte central, em mais ou menos 75km de extensão. Exceto 
um sítio junto a lagoa dos Patos, os demais se encontram 
na parte oeste próximos da lagoa do Peixe. Comparando-se 
as localizações dos sítios com a seriação, observa-se um 
movimento de vai e vem (Figuras 3 e 6 ).

Figura 6. Mapa da planície central assinalando os sítios da Fase Capororoca.
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Os sítios da fase Bacopari encontram-se 
dispersos numa área o dobro em extensão da Capororoca 
(aproximadamente 155km). Também realizaram 
movimentos de vai e vem, dois relativamente longos ao sul 
e ao norte. (Figuras 4 e 7).

Os sítios da fase Capivaras também acham-se 
concentrados na parte central da região, em mais ou menos 
90km de extensão, um deles junto a lagoa dos Patos, outro 
proveniente de um sambaqui marinho, outro encontra-
se na parte oeste junto a lagoa de Bojuru e os demais se 
localizando na parte oeste próximos da lagoa do Peixe. 

Como nas demais fases, constata-se um movimento de vai 
e vem. (Figuras 5 e 8).

Reocupações.

Nos sítios com mais de uma concentração de material ou 
amostra observa-se o seguinte:

As amostras do sítio RS-LC-54 ocorrem em todas 
as três fases o que significava reocupações do local (Tabela 
1). No que se refere ao sítio LC-55 temos uma reocupação 
do local da fase Capororoca e duas ocupações da fase 

Figura 7.  Mapa da planície central assinalando os sítios da Fase Bocopari.
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Bacopari.    
Quanto aos considerados sítios mais ou menos 

próximos um do outro, ao redor de 500m distante, 
constatou-se que  LC-56 e LC-64  apresentam duas 
ocupações, cada um, da fase Capororoca e uma no LC-56 
da fase Capivaras.   

No que se refere aos sítios considerados bem 
próximos um do outro, em torno de 100m distante, LC-37, 
da fase Bacopari, e LC-38, da fase Capivaras, poderiam ser 
contemporâneos, mas pertencem a fases distintas, o mesmo 
acontecendo no sítio LC-45, ocupado pelas fases Capivaras 

e Capororoca. 
Verificando a estrutura dos sítios e a sua disposição 

espacial, em todas as fases, julgamos que a planície costeira 
central não foi utilizada sazonalmente, ao contrário do que 
dissemos anteriormente (Ribeiro & Calippo, 2000, p. 38).

Relações Territoriais  

Embora a fase Bacopari seja representada por 
apenas quatro sítios, ela encontra-se distribuída sobre uma 
grande área de mais ou menos 155km. De qualquer modo 

Figura 8.  Mapa da planície central assinalando os sítios da Fase Capivaras.
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isto sugere expansão ou retração depende da direção da 
seriação. LC-05 é o sítio mais antigo ou mais recente? LC-
54 e LC-55, no centro da região, com duas ocupações da 
fase Bacopari, foram também ocupados pelas outras duas 
fases. A diferença na freqüência relativa do corrugado-
ungulado, nas amostras do LC-54, indica duas ocupações, 
enquanto o semelhante, nas duas amostras do LC-55, sugere 
ocupação contínua. 

A fase Capivaras é representada por nove sítios. 
Seis são exclusivos e três (LC-45, LC-54 e LC-56) foram 
ocupados por uma (LC-45 e LC-56) ou duas  das outras 
fases (LC-54). Uma única ocupação foi identificada em 
cada sítio exclusivo.

A fase Capororoca é representada por oito sítios, 
quatro exclusivos e quatro compartidos (LC-45, LC-54, 
LC-55 e LC-56). As diferenças nas freqüências relativas 
dos tipos cerâmicos em dois locais, no LC-56 e LC-64, 
sugerem dois episódios de ocupação em cada sítio.

Conclusões

A tradição ceramista Tupiguarani, subtradição 
Corrugada, ocupou no Rio Grande do Sul, inicialmente, 
o Alto Uruguai, no norte-noroeste, e o médio Jacuí no 
centro. As datações em torno de 1500 anos A.P. ou pouco 
mais, atestam esta afirmativa. Depois, a partir de mais ou 
menos 900 anos A.P., teriam conquistado as outras áreas de 
floresta subtropical do centro, centro-oeste e centro-leste, 
além da mata atlântica do litoral norte. Não são registrados 
seus vestígios no planalto com mata de araucária e campos 
com capões de mato, no nordeste, a partir de 600m acima 
do nível do mar, e nas planícies com campos com capões 
de mato, no sul do estado. A planície central costeira do Rio 
Grande foi alcançada, por aquela tradição e subtradição, 
em períodos relativamente recentes, especialmente por 
não apresentar a paisagem característica preferencial deste 
grupo: floresta e água. Este segundo elemento a região 
possui em abundância, porém o primeiro não, ou seja, 
apenas uma vegetação arbustiva. Além disso, os solos não 
são favoráveis à horticultura, um dos meios de sobrevivência 
da cultura Guarani,  particularmente algumas plantas 
cultivadas por eles tais como o feijão, milho, amendoim, 
mandioca, algodão, dados estes obtidos na Etnografia.    
Apesar da precariedade do solo, é no limite das barreiras 
III e IV que, até os nossos dias, se desenvolvem as roças. 
Pois é justamente neste limite, que são encontrados os sítios 
arqueológicos guaranis. 

Em segundo lugar, apoiados na seriação: o 
escovado ocorrendo da metade para cima da seqüência na 
Capororoca, teríamos seu início no século XV, continuando 
ao longo do XVI; o mesmo tipo de decoração aparecendo 
também na base das fases Bacopari e Capivaras, além de 
material histórico numa amostra central da última fase, 
sua posição temporal seria, tentativamente, no primeiro 
século após o descobrimento (século XVI). Lembramos 
que o escovado, no sul do Brasil, é associado ao contato 
da Guarani com o europeu. No vale do rio Pardo temos 
um exemplo desta afirmação com a chegada dos jesuítas 
espanhóis (Mentz Ribeiro, 1981 e 1995).

O escovado não se desenvolveu no litoral centro 
(e provavelmente norte) do Rio Grande do Sul porque foi a 
primeira área de contato com o europeu. Este se deu através 
de expedições portuguesas de reconhecimento do território 
e, após, para apresamento de índios, como escravos, para 

Tabela 1. Distribuição dos sítios por fases.
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São Paulo e nordeste do Brasil. Desta forma, o encontro foi 
de fricção, de atrito. No interior, ao contrário, a convivência 
foi relativamente pacífica entre o jesuíta espanhol e o 
guarani. O motivo era o interesse dos primeiros em aldear os 
aborígenes. Isto ocorrendo, através das reduções (primeira 
e segunda fase), houve mais tempo para o crescimento dos 
tipos aculturados, não só decorativos como o escovado, 
como também formas e técnicas de confecção das vasilhas 
cerâmicas.  

Quando das Comparações e Conclusões de um 
artigo sobre a região (Mentz Ribeiro & Calippo, in Tagliani 
et. al., 2000), ali constava, na página 38: “Ao redor de 1.100 
D. C. surgem na planície costeira central os horticultores  
da Tradição ceramista Tupiguarani, subtradição Guarani” 
(Corrugada). Com os dados obtidos com a seriação e 
apresentados linhas anteriores, a chegada da subtradição 
Corrugada avança no tempo em aproximadamente 300 
anos. Concordamos quando, naquele mesmo artigo, 
consta: “Inicialmente mantiveram algum tipo de contato, 
o qual desconhecemos, com os antigos moradores 
(Tradição Vieira), acabando por conquistá-los, obrigando-
os a abandonar a região.”(Mentz Ribeiro & Calippo, id., 
p. 38). Mais adiante, na mesma página: “Com a chegada 
do europeu, acabam paulatinamente desaparecendo, 
inicialmente por meio da escravidão, após nas disputas do 
território entre Portugal e Espanha e, finalmente, através da 
miscigenação com o próprio europeu ou com o negro.”  

A quase totalidade dos sítios Tupiguaranis são os 
do tipo erodido sobre dunas, encontrados nos limites do 
sistema deposicional Laguna-Barreira III e IV, justamente 
onde se localizam os solos mais propícios à horticultura. 
Como as faixas laterais da Barreira IV apresentam 
distâncias relativamente curtas, o grupo poderia explorar, 
simultaneamente, ambos ambientes, ou seja, o marinho-
lagunar-alagadiço e os locais mais elevados da Barreira III, 
sem se afastar totalmente destes últimos, mantendo suas 
roças no verão. Ocupar a área em estudo na primavera-
verão e no inverno-verão dirigir-se a locais mais elevados, 
da borda ocidental ou norte da lagoa dos Patos, parece ter 
ocorrido com as tradições Umbu e Vieira, antecessoras da 
Tupiguarani. Um pouco mais ao sul, na região do município 
de Rio Grande, deslocavam-se para junto da lagoa dos 
Patos na primavera-verão, procedimento comprovado 
através das pesquisas de Naue (Naue, 1973; Naue et. al., 
1971) e Schmitz (Schmitz, 1974; Schmitz, Naue & Basile 

Becker, 1991), particularmente as análises dos vestígios 
zooarqueológicos. 

Entre os 16 sítios, 12 são exclusivos (ocupados 
por uma única fase) e 4 compartidos (ocupados por 
duas (RS-LC-45, 55, 56) ou as três fases (RS-LC-54). 
Entre os compartidos, as localizações são  diferentes. 
A reocupação dos sítios RS-LC-45, 54, 55 e 56, indica 
condições particularmente favoráveis neste setor da região 
estudada. Abstendo-se os sítios de fases antigas é típico do 
comportamento de assentamentos na Amazônia, onde isto é 
suportado por evidencias estratigráficas e datações de C14. 
A distribuição dos sítios, em cada fase, sugere movimentos 
de vai e vem, característica de grupos praticantes de 
agricultura intinerante ou incipiente. 

Finalizando enfatiza-se que, mesmo sem 
estratigrafia ou datações absolutas, que impedem reconhecer 
a seqüência cronológica,embora não constatando-se 
significante qualitativa diferença na cerâmica nos sítios da 
Tradição Tupiguarani, a utilização da análise quantitativa 
e seriação permitiu reconhecer três fases e identificar 
aspectos do comportamento dos seus assentamentos, tais 
como distribuição geográfica, movimento de aldeias, 
reocupação de sítios e algumas indicações de diferenças 
espaço-temporais. Trata-se, portanto, de um significativo 
avanço no conhecimento da ocupação pré-colonial da 
Tradição ceramista Tupiguarani na planície costeira central 
do Rio Grande do Sul.
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La Ocupación (Poblamiento) del Norte de Corrientes (Argentina) por Fases de la 
Tradición Tupiguaraní

      Jorge Amilcar Rodríguez
Ubicación de la Investigación

La región que se considera en este trabajo se sitúa en 
el Norte de la provincia de Corrientes, abarcando el tramo del 
río Paraná (margen e islas Argentinas) que se extiende entre 
los 20° 30’ y 20° 15’ Latitud Sur y entre los 56° 10’ y 56° 45’ 
Longitud Oeste y el margen noroeste del macrosistema Iberá 
que se extiende entre 24º 50’ y 27º 50’ Lat. Sur y entre 57º 40’ 
y 58º 30’ Long. Oeste (Figura 1).

Ambiente Natural Actual

El río Paraná en el tramo que nos ocupa presenta 
características particulares. Es ya el Paraná medio que se 
diferencia del alto Paraná, aunque todavía no presenta la 

llanura aluvial extensa, con una topografía baja y con gran 
diversidad ecológica, que caracteriza al bajo Paraná. Tiene 
un curso amplio que alberga numerosas islas, algunas 
extensas (Yacyretá, Talavera, Apipé), que lo fragmentan 
hasta en tres brazos importantes; además presenta zonas de 
saltos y rápidos (Apipé, 25 de mayo, Júpiter) que lo exponen 
a desniveles importantes en su nivel de base. La margen 
argentina, en contraste con la paraguaya, es relativamente 
alta y terrazada.

La topografía es cambiante, alternan sectores 
altos con sectores bajos, pero ésto se da por lo general 
gradacionalmente, por lo que el paisaje se manifiesta sin 
ondulaciones muy marcadas. Coincidente con los saltos 
y rápidos en los márgenes hay afloramientos basálticos, 
lo que configura lomadas elevadas, muy apropiadas para 

Figura 1. Localización de sitios de las tradiciones precerámicas (Ivaí, Humaitá) y cerámica (Tupiguaraní, Sabanas Bajas, Tingae) 
detectados en la región prospeccionada del río Paraná.
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los asentamientos humanos. En algunos tramos la ribera 
es barrancosa, con lomas arenosas muy altas y taludes que 
tienen 30/40 m de altura a pocos metros de la orilla del río. 
En otros tramos la barranca es reemplazada por una terraza 
de menor altura cuyo tope es la cota de 73 m, con la aparición 
de algunas colinas con pendientes suaves hacia la orilla. 

El basamento rocoso se compone de distintos tipos 
de basalto del Jurásico que corresponden a la Formación 
Serra Geral, a lo que se asocian, a veces, areniscas triásicas. 
Sobre ésto se asientan distintos estratos de la formación 
Ituzaingó. En las unidades más superficiales predominan 
arenas de distintos tonos, pero también se observan estratos 
arcillo\limosos, particularmente en las islas y en las zonas 
bajas.

La vegetación característica de la zona ribereña es la 
selva en galería, a la que se asocia, sobre todo en los sectores 
bajos, el carrizal o el pajonal. La formación selvática varía en 
su composición según la topografía y el sustrato edáfico. 

El margen noroeste del Macrosistema Iberá es una 
zona topográficamente todavía baja pero que ya presenta 
algunas ondulaciones con suaves lomadas arenosas separadas 
por interfluvios, en donde se presentan los esteros pequeños, 
riachos, bañados y lagunas. Es una transición entre las 
características típicas del Estero Ibera y la zona mas elevada 
próxima al río Paraná. Predominan los suelos arenosos. La 
vegetación más típica es: pajonales, malezales, palmares, 
mogotes (relictos selváticos) y montes ralos.

En lo que respecta al clima, toda la región es 
subtropical cálido, una transición entre un tropical típico 
y subtropical. Las precipitaciones rondan los 1800 mm 
anuales y la temperatura media anual es de 20° C. No se 
notan marcados contrastes entre las distintas estaciones. 
Los inviernos suelen ser templados, con pocos días en que 
se alcanzan temperaturas próximas a 0° C, por lo que las 
heladas son esporádicas.

Tradiciones Identificadas

En la región en consideración se ha detectado un 
total de 58 sitios arqueológicos vinculados a cinco entidades 
culturales, dos precerámicas (Tradiciones Humaitá e Ivaí) y 
tres cerámicas (Tradiciones Sabanas Bajas y Tupiguaraní y 
Complejo Tingae) (Figura 1). En este trabajo voy a considerar 
solamente la Tradición Tupiguaraní.

Características Generales de la Tradición Tupiguaraní

Patrón de Establecimiento

Los sitios suman 25 en la margen del Paraná 
y en las islas Apipé, Durán, Júpiter y Talavera (Figura 
1). Se distribuyen por casi toda el área pero tienen mayor 
concentración en las zonas denominadas como A y B, 
donde predominan los suelos arenosos. Se localizan 
mayoritariamente en lugares de cierta altura adyacentes a la 
orilla del río, en el tope de lomadas arenosas, en la costa con 
barranca alta y en terrazas aluviales, en la mayoría de los 
casos a una cota por encima de 65 m. En las islas también se 
encuentran en lugares elevados que no llegan a ser cubiertos 
por las inundaciones. La formación vegetal que cubre los 
sitios es la selva en Galería. En el margen del río frente a los 
Saltos de Apipé no hay asentamientos de esta entidad; si los 
hay y son numerosos en las islas Yacyretá y Apipé.

En el margen noroeste del Macrosistema Iberá (zona 
C), se han detectado solamente tres sitios de la Tradición 
Tupiguaraní. Se localizan en lugares elevados próximos a 
los márgenes de lagunas o bañados, que están cubiertos por 
mogotes (pequeños parches de bosque o selva que se han 
mantenido como relictos del pasado) o bosque xerofítico. 

Las fronteras de las zonas A, B y C coinciden con 
cambios en el medio ambiente. Entre las zonas A y B están 
los afloramientos rocosos que provocan saltos y rápidos en el 
río y un paisaje distinto en el margen de los mismos. Entre las 
zonas B y C hay espacios deprimidos que tienen esteros y las 
formaciones vegetales son sabana y bosque xerofítico.

La extensión horizontal de los sitios es bastante 
variable. Puede llegar a 20.000 m² (200 m de longitud y 100 
m de ancho), pero los más frecuentes son de unos 5.000 m² 
(100 m de longitud y 50 m de ancho). Los más extensos se 
localizan en los márgenes de los grandes cursos. La capa con 
evidencias arqueológicas tiene un espesor (una extensión 
vertical) que no sobrepasa los 40/50 cm. y la más frecuente 
es de 20/ 30 cm. Lo habitual es que dicha capa se inicia 
entre los 10 y 30 cm. de profundidad, por debajo de una 
camada estéril. Es frecuente que los vestigios (cerámicos, 
líticos, óseos) se presentan concentrados en sectores bien 
delimitados, insertos en los parches de “terra preta” de forma 
semicircular o elíptica entre 10 y 30 m de diámetro, que son 
las localizaciones de las chozas ( “malocas”).
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Enterramientos 

Se han encontrado en esta región 15 enterramientos 
secundarios en urnas. Las urnas, que tienen decoración 
corrugada o pintada de bandas rojas y/o negras sobre una 
superficie blanca o marrón claro; estaban aisladas o en grupos 
de hasta cinco. En algunos casos un solo individuo fue 
depositado en posición fetal; en otros se trata del esqueleto 
incompleto de 2/3 individuos. No están localizadas debajo 
del piso de la choza, sino se encuentran enterradas entre 0,50 
a 1,0 m de profundidad, adyacentes o distantes entre 20 y 100 
m de las chozas o las aldeas, en un lugar elevado y alejado 
de la orilla del río. Se usó como tapa otra vasija. Por lo 
general, adyacente a la urna aparece otra vasija que sirvió 
para depósito de las ofrendas: tembetás, cuentas de collar, 
artefactos pulidos y pequeñas vasijas. 

Subsistencia 

Las evidencias detectadas hasta ahora se restringen 
a restos faunísticos que incluyen ciervos, carpinchos, yacarés, 
nutrias, aves, diversas especies de peces y moluscos. No se 
han encontrado todavía restos de cultígenos, pero si gránulos 
de carbón dispersos en la vecindad de las chozas, que pueden 
ser resultado de la rosa y quema. 

Según los datos históricos, los cultígenos principales 
eran la mandioca y el maíz, a los que se agregaban calabazas, 
frijoles, batatas, tabaco, algodón y condimentos. Aunque las 
características del paisaje y del suelo donde se emplazan 
los sitios son apropiados para la práctica de la horticultura, 
aparentemente predominaba la caza, la pesca y la recolección. 
Esto podría estar motivado por la baja riqueza de los suelos 
para la agricultura intensiva y en cambio la abundancia y 
diversidad de los recursos silvestres faunísticos y vegetales.

Artefactos Líticos

Los artefactos líticos pulidos son de buena 
manufactura, incluyen diversos tipos de hachas, molinos, 
morteros y tembetás. El lítico tallado en cambio es tosco, 
atípico y escaso; incluye raspadores, choppers, raederas, 
perforadores, lascas y núcleos con rastros de uso.

Artefactos de Hueso

El instrumental de hueso incluye puntas de 
proyectil, agujas, perforadores, arpones, tembetás, cuentas 
de collar y brazaletes. Además hay otros adornos de conchas 
de moluscos y dientes de mamíferos o peces.

Cerámica

La técnica de manufactura es el acordelado. La 
cocción es oxidante incompleta con un núcleo generalmente 
negro o gris oscuro y una superficie de color marrón oscuro, 
claro o rojizo. Las fases tardías por lo general produjeron 
piezas mejor oxidadas. El antiplástico predominante es arena. 
En algunos casos se le suma gránulos de hematita y/o cuarzo; 
en otros, tiestos o carbón triturados. Existe homogeneidad en 
el antiplástico en las fases dentro de cada zona y diferencias 
entre las tres zonas. En las zonas A y B predominan la arena, 
gránulos de cuarzo y hematita. En cambio, en la zona C los 
tiestos triturados son más comunes.

El acabado de la superficie puede ser liso (simple, 
alisado o pulido), engobado (rojo o blanco) tiznado o 
decoración plástica o pintada. La decoración plástica puede ser: 
corrugado complicado, corrugado simple, corrugado alisado, 
corrugado ungulado, ungulado digital o estampado, ungulado 
alisado, punteado, inciso, aserrado del labio, achaflanado del 
borde o escobado. Por lo general, la decoración plástica se 
efectuó en la superficie externa y se extiende a toda la pieza. 
En algunos casos se restringe a la parte superior o inferior. La 
decoración pintada predominante es por motivos geométricos 
(bandas, líneas o guardas), en rojo, negro o marrón sobre un 
fondo blanco, crema o grisáceo; pero existe también blanco 
o negro sobre fondo rojo. 

Después de practicar seriaciones con todas las 
variaciones en el tratamiento de la superficie de la cerámica, 
se seleccionaron ocho tipos para la seriación: Liso, 
Corrugado Complicado, Corrugado Alisado, Corrugado 
Ungulado, Ungulado, Engobe Rojo (completo), Engobe 
Blanco (completo) y Pintado Rojo y Blanco (en bandas). 
En la tipología cerámica de la Tradición Tupiguaraní, 
el Corrugado Alisado generalmente está incluido como 
un subtipo del Corrugado Complicado. Consiste en una 
decoración corrugada que fue alisada cuando la pasta todavía 
estaba blanda. Como el Corrugado Alisado tiene frecuencias 
altas, se lo clasificó como un tipo aparte.
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Las formas de vasija son diversas. Por un lado 
existen vasijas de contorno simple (ollas, fuentes, escudillas, 
etc.) con borde invertido o evertido y base redondeada o 
cónica; por otro lado existen vasijas de contorno compuesto 
o carenado (urnas, ollas, jarros, escudillas). No existen asas, 
manijas, ni apéndices.

Descripción de Sitios 

Se describen las características y las excavaciones 
realizadas en un sitio para cada zona como ejemplo.

Zona A - Santa Tecla I (511)

Localización. 

 En el limite occidental de la zona, frente a las islas 
Durán y Talavera (Figura 2) y distante unos 50 m de la orilla 
del Paraná con el río a nivel normal.

Características Físicas. El terreno donde se 
emplaza el sitio es llano y relativamente bien nivelado, 
configurando lo que parece ser la parte frontal de una 
terraza natural. Hay tiestos dispersos sobre una extensión 
horizontal de unos 20.000 m² (200 x 100 m), pero la mayor 
concentración coincide con cuatro manchones de “terra 
preta”. Los materiales arqueológicos se encuentran en capas 
entre los 10 y 50 cm. de profundidad. El suelo es arenoso, 
incluyendo superficialmente algún tenor de materia orgánica 
(humus). A la profundidad del nivel arqueológico es de color 
pardo.

Trabajos Realizados

 Como primera medida se efectuaron numerosos 
testeos de 20 cm de ancho y 100 cm de profundidad en 
todo el sitio, para establecer un diagnóstico aproximado de 
la distribución horizontal y vertical de los materiales. Esto 
permitió localizar los manchones de “terra preta”. Fueron 
delimitados cinco sectores que se identificaron como A, B, 
C, D y E, (Figura 3), en los que se demarcaron tres o cinco 
unidades contiguas para excavaciones estratigráficas en 
niveles de 10 cm, los cuales se adjuntaron para las seriaciones. 
En los sectores A, C, D y E la capa arqueológica tiene por lo 
menos 15 cm. de espesor y se caracteriza por un alto tenor 
de materia orgánica (ceniza y carbón), lo que le confiere una 
coloración gris oscura o negra. El material cultural consiste 
mayormente en tiestos, siendo escasos los artefactos líticos 
tallados o pulidos, así como los restos faunísticos. Se detectó 
presencia de gránulos de carbón, de diferente tamaño, 
dispersos en todo el sitio e incluso fuera del sitio. En el sector 
B no había terra preta y los vestigios se limitaban a dos vasijas 
grandes, una que se encontraba fragmentada. La otra estaba 
poco deteriorada y contenía restos óseos humanos. Ambas 
tenían decoración corrugada y formas típicas de esta entidad 
cultural.

Figura 2. La Zona A y la localización de los sítios excavados
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Zona B - Medina (482) 

Localización. En la isla Apipé en la zona costera 
del poblado actual de San Antonio, a unos 100 m de la orilla 
del río, frente a los Saltos de Apipé (Figura 4).

Características Físicas. 

Abarca una extensión horizontal de unos 6.000 m² 
(150 x 40 m). Los vestigios se concentran en cuatro sectores, 
siendo el sector A el más extenso con unos 200 m² (Figura 5). 
Aunque en toda el área del sitio el sedimento predominante 
es arena, se observan diferencias en cada sector. En los 
sectores A y B la capa más superficial es húmica, de color 
pardo oscuro o gris. En el sector A se presenta la terra preta 
a partir de los 8 cm y hasta los 35/40 cm de profundidad. 
Por debajo de la misma, el sedimento se hace arenoso y se 
aclara, cambiando a un color beige claro. En el sector C el 
sedimento superficial es arenoso y pardo claro. Entre los 25 
y 50 cm se presenta la terra preta claramente definida, de 
color negro, con abundante contenido orgánico. Por debajo 
continua la arena de color pardo\rojizo. El sector D carece 
por completo de la capa de terra preta, pero exhibe un perfil 
estratigráfico similar al anterior.

Figura 4. La Zona B y la localización de los sitios excavados. Figura 5. El sitio 482, 150 x 40 m, y la localización de las excavaciones. 
Solamente los niveles de los cortes 8, 9, y 11 están incluidos en la seriación.

Figura 3. El sitio 511, 200 x 100 m, ocupado primero por la Fase Yacareí 
en el sector D, segundo por la Fase Tecla en el sector C y después reocupado 
por la Fase Yacareí en los sectores A, E y D. El sector B contenía una urna 
funeraria.
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Trabajos Realizados. 

Como inicio de la excavación se llevaron a cabo 
varios testeos en todo el perímetro del sitio (Figura 5). Las 
excavaciones sistemáticas realizadas suman un total de 11 
unidades entre 1,50 x 1,50 y 2,00 x 2,00 m en niveles de 10 
cm, 5 en el sector A, 1 en el sector B, 3 en el sector C y 2 en el 
sector D (Figura 5). Solamente los cortes 8, 9 y 11del sector 
A se incluyen en la seriación. 

Los sectores A y C tenían mayor cantidad y 
diversidad de materiales. En el sector A los vestigios se 
presentan entre 5 y 40/50 cm de profundidad y consisten 
en tiestos de cerámica, abundantes restos faunísticos y 
artefactos líticos tallados o pulidos. En el sector B el material 
arqueológico se presenta a partir de los 10 cm y hasta los 
40 cm, con la mayor densidad entre 20 - 30 cm coincidente 
con un oscurecimiento del sedimento. En el sector C una 
alta densidad de tiestos lisos y decorados y restos faunísticos 
se encontraron entre 23 y 50 cm, el espacio ocupado por 
la terra preta. El sector D no presentó terra preta y produjo 
muy escasos tiestos. Este y el sector B mostraron algunas 
evidencias de perturbación natural o antrópica.

Zona C - Curupayti I (370)

Localización. 

En el sector noroeste del Macrosistema Ibera, a 
unos 15 Km. del estero Carambola, distante unos 50 m de 
un bañado y una laguna en el interior de un mogote (relicto 
selvático) (Figura 6). 

Características Físicas. 

Tiene una extensión superficial de unos 20.000 m² 
(Figura 7) y una profundidad entre los 10 y 30 cm. El suelo 
en los primeros 10 cm es húmico y de color pardo oscuro. 
A partir de esta profundidad, se insinúa débilmente la terra 
preta con un cambio de textura y color. La misma se extiende 
hasta los 30 cm y luego se torna arenoso y gris claro.

Trabajos Realizados. 

Se realizaron numerosos testeos dentro del sitio, 
como en sus inmediaciones, y cuatro cortes estratigráficos 
entre 2 x 3 y 3 x 4 m en niveles de 10 cm en cuatro sectores. 
La capa que contiene los vestigios arqueológicos abarca 
de los 10 a los 30 cm de profundidad, aunque en el sector 
C llega solamente a 20 cm. La terra preta es algo difusa, 
pero está presente en los sectores A, B y D. En los distintos 
sectores hay variantes tanto en las frecuencias como en 
la clase de vestigios, que consisten en tiestos de cerámica 
lisos y decorados, escasos líticos, restos óseos y gránulos de 
carbón.

Figura 6. La Zona C y la localización de los sitios de las fases Batel (352) 
y Curupaytí (370, 372).

Figura 7. El sitio 370 con la ubicación de dos episodios de ocupación por 
la Fase Curupaytí. La primera choza estaba en el sector A y la segunda en el 
sector B. Después de un traslado al sitio 372, la comunidad regresó y ocupó 
primero el sector C y después el sector D.
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Definición de Fases  

Una fase consiste en un conjunto de sitios con 
muestras cuantitativas de tipos de cerámica que pueden 
interdigitarse en una única secuencia seriada. Las muestras 
que no se pueden interdigitar pertenecen por definición a otra 
fase (Meggers, 1999:8).

Diferencias en las tendencias y frecuencias relativas 
de los ocho tipos de cerámica identifican ocho fases, 3 en la 
Zona A, 3 en la Zona B y 2 en la Zona C, todas restringidas 
dentro de una sola zona. La única evidencia estratigráfica 
para la correlación cronológica de las fases dentro de una 
zona viene de la Zona B, donde el corte 1 del sitio 483 fue 
ocupado primero por la Fase Apipé y reocupado por la Fase 
Morá (Figura 9).

Fases Identificadas 

En la Zona A, las seriaciones identifican tres 
fases: Yacareí, Tecla y Taraguí (Figura 8). Aunque los tipos 
cerámicos en las fases Yacareí y Taraguí tienen las mismas 
tendencias, con excepción del Corrugado Alisado, las 
frecuencias relativas no son compatibles con interdigitación. 
Dos fechados de la Fase Yacareí de 570 + 50 y 410 + 50 AP 
sugieren su prioridad. Las fases Tecla y Taraguí tienen un 
fechado cada una, de 390 + 60 y 380 + 50 AP respectivamente 
(Tabla 1).

Para la Zona B de la Isla Apipé, la seriación de los 
niveles de 11 cortes en cuatro sitios también identifica tres 
fases: 

Ituí, Apipé y Morá (Figura 9). El fechado de 610 + 
70 AP corresponde a la ocupación del sitio 485 por la fase Ituí. 
Cuatro fechados de la Fase Apipé de los sitios 482 y 483 se 
extienden desde 430 + 50 AP hasta 330 + 50 AP. Un fechado 
de 810 + 60 AP del nivel más reciente de la ocupación Apipé 
del sitio 484 es más compatible con la ocupación Ituí y el 
fechado de 300 + 50 AP del corte 4 es compatible con la 
ocupación Apipé. La Fase Morá no tiene fechados.

En la Zona C en el margen del Macrosistema Iberá 
hay dos seriaciones, una para los sitios 370 y 372 de la Fase 
Curupayti en el extremo oriental de esta zona y la otra para 
el sitio 352 de la Fase Batel en el extremo occidental (Figura 
10). Cuatro fechados para la Fase Batel se extienden desde 
580 + 50 hasta 480 + 50 AP y son en orden cronológico. No 

hay fechados para la Fase Curupayti.

Comportamiento Habitacional 

Siendo una fase el equivalente prehistórico de una 
comunidad endógama, los sitios incluidos en la seriación 
proporcionan información sobre los límites territoriales, 
la secuencia del traslado de las aldeas, el área del sitio 
ocupada durante cada episodio de ocupación y la existencia 
de ocupaciones por más de una fase. Aunque varios de los 
sitios de esta región y algunos de los cortes estratigráficos 
no son incluidos en las seriaciones, la evidencia existente es 
sugestiva. Territorios

Zona A

El territorio de la Fase Tecla está definido por los 
sitios 511 y 513 en el extremo occidental de la zona y el de 
la Fase Taraguí por lo sitios 515 y 516 en la parte central 
(Figura2). Los sitios 511 y 519 de la Fase Yacareí se ubican 
en los extremos orientales y occidentales, pero la falta de su 
representación en los sitios intermedios de las otras fases 
podría ser el resultado de prospección insuficiente. Si las 
frecuencias relativas de los tipos en el nivel D3 son confiables, 
la Fase Yacareí ocupó primero el sitio 511, se trasladó al sitio 
519 y reocupó el sitio 511 después de ser abandonado por la 
Fase Tecla (Figura 8).

Zona B

A diferencia del patrón en las zonas A y C, los 
cuatro sitios excavados en esta zona están muy próximos, 
sugiriendo que las tres fases ocuparon el mismo territorio. 
El sitio 482 está a 50 m del sitio 485 y 80 m del sitio 483. El 
sitio 484 está 280 m al sur. La Fase Ituí, que tiene el fechado 
más antiguo, ocupó primero los sitios 483 y 485, y después 
el sitio 484 (Figura 9). La Fase Apipé ocupó primero el sitio 
483, seguido por los sitios 482, 484 y 485. La Fase Morá esta 
representada solamente en el sitio 483, pero la magnitud de 
las diferencias entre los niveles de los cortes 1 y 3 sugiere la 
posibilidad de discontinuidad en la ocupación (Figura 9). 
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Figura 8. Secuencias seriadas de las fases Yacareí, Taraguaí y Tecla de la Zona A. Aunque las tendencias de siete de los tipos en las fases Ycareí y Taraguaí 
son iguales, las diferenças en las frecuencias relativas no son compatibles con la interdigitación de los niveles.
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Figura 9. Secuencias seriadas de las fases Ituí, Apipé y Morá de la Zona B. El lugar del corte 1 del sitio 483 fue ocupado primero por la Fase Apipé y 
después reocupado por la Fase Morá. En la secuencia seriada de la Fase Ituí, la interdigitación de la ocupación del sitio 485 entre los niveles del corte 2 del 
sitio 483 puede significar una división temporaria de la comunidad.
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Zona C. 

Las dos fases identificadas en esta zona ocupan 
territorios muy separados. El territorio de la Fase Curupaytí 
es definida por los sitios 370 y 372 en el extremo oriental y 
el territorio de la Fase Batel por el sitio 352 en el extremo 
occidental de esta zona (Figura 10).

Permanencia de Ocupación

En algunos casos, la existencia de frecuencias 
relativas idénticas de todos los tipos en niveles consecutivos 

de una seriación sugiere continuidad o contemporaneidad de 
ocupación. Por ejemplo, la semejanza entre los niveles 3 y 4 
del corte 3 en el sitio 483 sugiere continuidad de la ocupación 
del lugar por la Fase Morá (Figura 9). En la seriación de la 
Fase Ituí, hay una semejanza no solamente entre los dos 
niveles consecutivos del corte 2 en el sitio 483, pero también 
entre ellos y el nivel 3 del corte A en el sitio 485, que puede 
significar la contemporaneidad entre las chozas provocada 
por una división temporaria de la comunidad. La existencia 
de dos casas contemporáneas en el mismo sitio puede ser 
indicada por la semejanza entre los primeros niveles de los 
cortes A y B del sitio 352 de la Fase Batel (Figura 10).

Figura 10. Secuencias seriadas de las fases Batel y Curupaytí de la Zona C. La semejanza entre las frecuencias relativas de todos los tipos en los niveles 
A4 y B4 del sitio 352 de la Fase Batel sugiere la existencia de chozas contemporáneas. En cambio, la semejanza entre los niveles D2 y D3 del sitio 370 de 
la Fase Curupaytí sugiere prolongación de la ocupación del lugar.
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Reocupación de Sitios por Fases Diferentes

Muchos de los sitios fueron ocupados por más de 
una fase, pero con una sola excepción las ocupaciones están 
en lugares diferentes.

Zona A

El sitio 511 fue ocupado primero por la Fase Yacareí 
en el sector D antes de 410 AP y reocupado por esta fase 
ca 300 AP, primero en el sector A, segundo en el sector E y 
finalmente en el sector D. Un fechado de 390 + 60 AP ubica 
la ocupación del sector C por la Fase Tecla entre el primero y 
segundo episodio de ocupación del sitio por la Fase Yacareí 
(Figura 3).

Zona B

Esta zona es notable por la proximidad entre los 
sitios y la intensidad de reocupación por fases diferentes. 
El sitio 482 de la Fase Apipé es el único sin evidencia de 
reocupación, pero los sectores B, C y D no están incluidos en 
la seriación (Figura 9). El sitio 483, 80 m al este de 482, fue 
ocupado primero por la Fase Ituí en el sector 2, segundo por 
la Fase Apipé en el sector 1 y finalmente por la Fase Morá 
en los sectores 1 y 3 (Figura 11). El sitio 484, 280 m al sur 
de 482, fue ocupado primero por la Fase Ituí en el sector A, 
corte 4 y después por la Fase Apipé en el sector A, cortes 2/3 
y el sector B ,, corte 7 (Figura 12). El sitio 485, 50 m al sur 
del 482, fue ocupado primero por la Fase Ituí en el sector A y 
reocupado por la Fase Apipé en el sector B (Figura 11). 

Figura 11. Los sitios 483 (izquierdo) y 485 (derecho) de la zona B. La primera ocupación del sitio 483 fue por la Fase Ituí en el sector 2 y la segunda fue 
por la Fase Apipé en el sector 1. El sitio fue reocupado después por la Fase Morá, primero en el sector 1 y después en el sector 3. En el sitio 485, la primera 
ocupación fue por la Fase Ituí en el sector A y la segunda por la Fase Apipé en el sector B.
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Zona C. No se identifican reocupaciones.

Cambio de Residencia Dentro del Sitio

Las distribuciones espaciales y temporales de las 
ocupaciones por la misma fase en diferentes sectores de 
un sitio permiten reconstruir aspectos del comportamiento 
residencial de la comunidad. En el sitio 511 de la Zona 
A, se identifican cuatro manchas de terra preta, tres de las 
cuales corresponden a casas comunales de la Fase Yacareí 
(Figura 3). Según la secuencia seriada, la primera ocupación 
fue en el sector D. Después de un periodo de abandono, la 
comunidad regresó y ocupó el sector A, después el sector E 
y por fin reocupó el sector D. En la zona B, la Fase Morá 
ocupó primero el sector 1 del sitio 483 y después el sector 
3 (Figura 11). La Fase Apipé ocupó primero el corte 7 del 
sector B y después los cortes 3 y 2 del sector A en el sitio 484 
(Figura 12).

Una historia semejante está sugerida por la seriación 
de la ocupación del sitio 370 por la Fase Curupaytí en la 
Zona C (Figura 10). La primera casa se ubicó en el sector 
A y la segunda en el sector B. Después de una temporada en 

el sitio 372, la comunidad regresó y ocupó los sectores C y 
D (Figura 7). Las tres manchas de terra preta en el sitio 352 
fueron ocupadas y reocupadas por la Fase Batel (Figura 10, 
13).

Conclusiones 

Aunque los datos son escasos, muestran algunos 
patrones consistentes. Primero, con una única excepción, la 
segunda fase que ocupó un sitio no lo hizo encima de los restos 
de ocupación por una fase anterior. Segundo, la extensión 
superficial de los sitios es el resultado de reocupaciones 
múltiples cortas por comunidades pequeñas de la misma fase 
o fases diferentes en vez de ocupaciones permanentes por 
comunidades grandes. 

La continuidad de la existencia de tiestos en los 
distintos niveles de la capa arqueológica de los sitios aquí 
estudiados, sin un nivel estéril u otra evidencia que demuestre 
la desocupación, y la existencia de varios sectores con 
manchones de terra preta, en algunos casos muy próximos, 
sugirieron cuando se realizaba el trabajo de campo que los 
sitios habían sido ocupados en forma continua durante largo 
tiempo por la misma comunidad.

La seriación aporta valiosas evidencias que permite 

Figura 12. El sitio 484 de la Zona B, que fue ocupado primero por la Fase 
Ituí en el sector A4 y reocupado por la Fase Apipé, primero en el sector B7 y 
después en los sectores A2 y A3. Los otros cortes no están en las seriaciones. 
El sector C corresponde a una urna funeraria.

Figura 13. El sitio 352 de la Fase Batel en la Zona C. La semejanza entre 
las frecuencias relativas de todos los tipos en los niveles A4 y B4 de la 
secuencia seriada sugiere la existencia de chozas contemporáneas.



Arqueologia Interpretativa 61

lograr otra interpretación de la ocupación. Siendo una 
cronología relativa, ella permite reconocer casos en que los 
niveles de la misma profundidad en distintos sectores en un 
sitio no son contemporáneos, sino diacrónicos, indicando 
que las chozas no conformaban la misma aldea en el mismo 
momento y que habían existido episodios de ocupación 
alternados por episodios de desocupación. Habían cambios de 
residencia (traslado de chozas) a espacios adyacentes dentro 
del mismo sitio y reocupaciones por la misma comunidad 
después de una ausencia corta o extendida, o por otra fase.

Una de las razones que pudo haber motivado la 
separación y reocupación de los sitios podría ser que en esta 

región el medio ambiente que preferían no era muy extenso 
o estaba ocupado por otras entidades culturales, lo que les 
restringía la concentración y dispersión. Otro motivo de las 
reocupaciones pudo ser que los sitios habían sido previamente 
abandonados porque no podían continuar practicando la 
horticultura porque los suelos después de ser utilizados por un 
lapso de tiempo se deterioran. Pero después de transcurrido 
otro tiempo, retornaban al mismo sitio con la experiencia 
de que los suelos recuperaban la buena productividad para 
la practica de la horticultura. Diferencias regionales en la 
productividad de la subsistencia pueden explicar la mayor 
densidad de los sitios en la Zona B. 

Tabla 1. Fechados Radiocarbónicos
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Considerações Sobre as Seqüências Seriadas da Tradição             
Aratu/Sapucaí em Minas Gerais

Igor Chmyz
Eliane Maria Sganzerla

Jonas Elias Volcov

Introdução

Entre os anos de 1992 e 1997 o Centro de Estudos 
e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do 
Paraná – CEPA/UFPR, desenvolveu dois projetos de 
salvamento arqueológico na região oeste do Estado de 
Minas Gerais. Ambos enfocaram usinas hidrelétricas 
implantadas sequencialmente no vale do rio Araguari pela 
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig.

Na área da UHE Nova Ponte, cujo reservatório 
mais expressivo formou-se no afluente Quebra Anzol, as 
pesquisas foram compartilhadas com a equipe do Museu 
de História Natural da Universidade Federal de Minas 
Gerais – MHN/UFMG. A equipe do CEPA/UFPR detectou 
67 locais contendo evidências arqueológicas, dos quais 
37 puderam ser registrados como sítios; os demais, foram 
anotados como indícios representativos de sítios destruídos 
ou de assentamentos expeditos de caça ou coleta. O 
segundo projeto propiciou o estudo de 50 sítios e de 194 
locais contendo poucos vestígios de sítios destruídos e de 
acampamento.

A periodização dos espaços estudados incluiu 
a fase pré-cerâmica Jeribué, da tradição Itaparica, seis 
fases relacionadas à tradição Aratu/Sapucaí e dados sobre 
poucas ocupações ligadas às tradições Tupiguarani e 
Neobrasileira.

Os resultados das pesquisas na UHE Nova Ponte 
foram publicados como Relatório final do Programa de 
salvamento arqueológico da hidrelétrica (Cemig, 1995). Os 
da UHE Miranda permanecem inéditos.

O material arqueológico proporcionado pelas 
pesquisas foi estudado nos laboratórios do CEPA/UFPR, 
em Curitiba e, posteriormente, incorporado ao acervo do 
museu mantido pela Cemig em Nova Ponte, local que 
acomoda o acervo do Projeto de Salvamento Arqueológico 
Nova Ponte.

Ambiente

Os empreendimentos hidrelétricos abordados 
situam-se na região do Triângulo Mineiro, no extremo 
oeste de Minas Gerais, integrados à bacia hidrográfica 
Paraná-Uruguai. A UHE Nova Ponte abrangeu 443km² dos 
vales dos rios Quebra Anzol e Araguari e, a UHE Miranda, 
a jusante, 50km² do último rio.

Sendo esta uma região de transição geográfica, 
nela se encontram condições ambientais diversificadas. O 
rio Araguari corta superfícies situadas na faixa altimétrica 
dos 900 a 1.050m que constituem extensas chapadas. A 
porção leste, drenada exclusivamente pelo rio Quebra 
Anzol, é uma zona deprimida em relação ao topo das 
chapadas. Dentro da depressão, as altitudes variam de 760 
a 980m e, nas extremidades, de 1.040 a 1.250m.

As encostas verificam-se em dois domínios, o dos 
depósitos clásticos, especialmente ao longo dos afluentes 
do rio Quebra Anzol, e o das rochas granito-gnáissicas, em 
menor extensão, mas que concentra a quase totalidade das 
voçorocas.

Os sedimentos detríticos encontrados nos 
depósitos das encostas e nas camadas aluvionais podem 
estar relacionadas com condições climáticas secas e 
alternadas com períodos úmidos durante o Quaternário.

A região é dominada pelo clima de savana seco 
(Awi, na classificação de Koeppen). No período chuvoso, 
de outubro a março, as precipitações atingem de 1.300 a 
1.900mm mensais; no período de abril a setembro, as 
precipitações não ultrapassam os 30mm mensais. A isoterma 
anual é de mais de 22ºC, mantendo-se a temperatura média 
do mês mais frio acima de 18ºC.

Originalmente coberta  pela floresta tropical  ripária, 
floresta estacional mesófila e pelo cerrado, atualmente a 
área está descaracterizada pelas atividades antrópicas e, 
pela erosão. Remanescentes da vegetação nativa ocorrem 
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nos fundos de vales e encostas das elevações, em terrenos 
geralmente não aproveitados intensamente por agricultores 
ou pecuaristas. Nos chapadões conservam-se, ainda como 
reservas, porções de mata.

A fauna, que era variada e numerosa, tendo em 
vista as informações prestadas por viajantes do século 
XIX, encontra-se bastante diminuída. Nas pesquisas, 
especialmente no início do período chuvoso, foram 
avistados animais que se refugiavam nas matas residuais 
e no interior das extensas voçorocas arborizadas. Entre 
outros, destacavam-se sagüis, macacos-prego, cervos, 
tamanduás-bandeira, tatus, capivaras e onças.

A população indígena que existia no Triângulo 
Mineiro, entre os rios Grande e Paranaíba, começou a 
ser constatada pelos bandeirantes no final do século XVI. 
Ocupado predominantemente pelos Kayapó, povo Jê, o 
território era transitado livremente pelos portugueses, 
cujos interesses de prea não os incluíam. Visavam, os 
bandeirantes, os índios de Goiás e Mato Grosso. Um 
incidente, entretanto, causado por bandeirante no início do 
século XVII, desencadeou uma guerra contra os Kayapó. 
Índios Borôro, Sakriabá e Paresi foram deslocados de suas 
regiões de origem para, com os portugueses, combatê-los.

Desimpedido o espaço, fazendas de criação de 
gado e vilas passaram a ser fundadas, como a de Sant’Anna 

do Rio das Velhas, atual Indianópolis, situada na área da 
UHE Miranda.

As Fases da Tradição Aratu/Sapucaí

Durante as pesquisas foram identificadas quatro 
fases da tradição Aratu/Sapucaí na área da UHE Miranda 
e duas na área da UHE Nova Ponte. Junto ao primeiro 
empreendimento, a fase Napiê foi a mais representada 
por sítios. As outras três, devido ao pequeno número de 
componentes, foram denominadas provisoriamente como 
fases A, B e C. (1)

No espaço da UHE Nova Ponte foram estabelecidas 
as fases Araguari e Palmira.

As reconstruções propiciaram 27 formas de 
recipientes em meia-calota, hemisférios, hemisférios 
geminados, hemisférios de boca constricta, cônicos de 
boca constricta e globulares de boca constricta. As bases 
são convexas, cônicas, planas e em pedestal (Figs. 1, 2 e 
3). Há indícios de cabos, alças, bordas repuxadas e bases 
perfuradas. Entre as modelagens, figuram os suportes de 
panelas plano-convexas, seguidas por rodelas de fusos, 
conchas e recipientes miniatura. Predominam restos de 
pasta queimada.

 Figura 1. Perfis de bordas e formas de vasilhas da tradição Aratu/Sapucaí na região do 
Triângulo Mineiro.Formas 1 a 10.
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Figura 2. Perfis de bordas e formas de vasilhas da tradição Aratu/Sapucaí na região do Triângulo 
Mineiro. Formas 11 a 21.

Figura 3. Perfis de bordas e formas de vasilhas da tradição Aratu/Sapucaí na região do Triân-
gulo Mi- neiro. Formas 22 a 27.
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A Fase Napiê

Oitenta e três locais revelaram evidências 
relacionadas à fase Napiê, dos quais 22 foram registrados 
como sítios. Entre os 61 restantes, considerados como 
indícios, alguns correspondiam a sítios destruídos e outros 
a possíveis acampamentos ligados a atividades de caça e 
coleta, todos com baixo potencial informativo devido à 

degradação ambiental (Fig. 4).
A maioria dos sítios ocupava a meia-encosta 

de elevações situadas no vale do rio Araguari e alguns a 
baixa-encosta, em terrenos mais planos e próximos a esse 
curso fluvial. Sítios foram constatados também no início do 
declive das chapadas, mas, apesar de numerosos, poucos 
foram abordados devido aos limites definidos pelo projeto.

Figura 4. Dispersão das fases da tradição Aratu/Sapucaí na área da UHE Miranda. Nota-se a concentração das quatro fases definidas nas porções 
centrais do espaço pesquisado.
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Os sítios foram encontrados entre 48 e 1.230m de 
distância do rio principal e bem próximos a cursos de água 
menores. Implantavam-se entre 4 e 141m acima do nível 
do rio (entre 661 e 767 s.n.m.). Os indícios distavam de 5 a 
2.090m da margem do rio Araguari, sempre nas cercanias 
de riachos, em altitudes que variavam de 2 a 94m (de 645 
a 782m s.n.m.).

Detectados em toda a extensão da pesquisa, os 
sítios e indícios dispunham-se no latossolo vermelho; em 
alguns lugares, o solo misturava-se com pequenos seixos-
rolados devido à erosão laminar. Raramente incidiam em 
terrenos arenosos.

Os sítios apresentavam, geralmente, áreas elípticas 
com dimensões variando de 275m² a 420.600m², sendo 
mais numerosos os que tinham áreas inferiores a 10.000m². 
Os indícios ocupavam áreas que variavam de 19m² a 
1.700m², predominando os com áreas inferiores a 100m². 
Quase todos foram encontrados superficialmente e muito 
danificados. Em alguns sítios, o material formava delgada 
camada aos 12, 15 ou 25cm de profundidade, indicando 
curta permanência.

Nos espaços dos sítios, e também nos de indícios 
que correspondiam a sítios destruídos, foram constatadas 
concentrações de material arqueológico e coloração mais 
escura do solo. Nos menos perturbados percebia-se, 
inclusive, que as concentrações apresentavam adensamento 
de material em alguns pontos, inferindo as bases das 
habitações. Eram mais comuns os com uma ou duas 
concentrações, mas ocorreram sítios com até 15, dispostas 
em círculo. Concentrações isoladas e jazidas de arenito 
silicificado e argila foram registradas nas proximidades de 
sítios.

Em 18 assentamentos desta fase houve coincidência 
com áreas de ocupações pré-cerâmicas Jeribué. Um sítio 
teve o seu espaço reocupado pela tradição Tupiguarani e, 
em outros 10 locais, pela tradição Neobrasileira.

Artefatos líticos não foram numerosos, havendo 
um equilíbrio entre os que aproveitaram lascas ou núcleos. 
Lascas, microlascas e lâminas mostram sinais de uso 
como facas, raspadores, calibradores, goivas, furadores 
e alisadores. Poucas delas foram retocadas através do 
lascamento escamado, e adaptados para raspar. Núcleos 
foram usados como percutores, trituradores, alisadores, 
bigornas, abrasadores, calibradores e talhadores. Outros 
porém, foram retocados por meio de picotamento e 

alisamento, caracterizando-se como lâminas de machados 
e mãos de pilões. A matéria-prima predominante é o arenito 
silicificado, arenito friável e silexito.

Fragmentos de recipientes cerâmicos foram 
freqüentes. De acabamento superficial simples, a cerâmica 
foi diferenciada pela granulometria da sua pasta. Baseada, 
principalmente, nas dimensões dos grãos de quartzo 
adicionados intencionalmente (grossos, médios e finos), 
a cerâmica foi dividida em três tipos, sendo a com grãos 
médios a mais popular. Outros tipos, igualmente definidos 
pela presença de grãos de quartzo médios e finos, foram 
estabelecidos por apresentarem também partículas de 
cariapé. Estes são pouco representados, apontando para 
contato com a fase provisória A.

Um acabamento superficial vermelho por 
engobagem ou banho, embora constante na maioria das 
coleções, não pôde ser quantificado devido ao péssimo estado 
de conservação dos fragmentos. Incisões finas lineares, que 
incidem na borda e lábio dos recipientes, manifestaram-
se, da mesma forma, frequentemente. Faces com vestígios 
de escovado, ungulado e corrugado parecem resultar do 
processo de confecção. A face grafitada, de incidência rara, 
indica também contato com a fase provisória A.

A seqüência seriada da fase foi estabelecida com 86 
coleções. O tipo simples com antiplástico grosso foi usado 
como guia, apresentando crescimento gradativo para o topo 
do gráfico. O segundo tipo, com antiplástico médio, é o mais 
popular e mostra uma tendência inversa, decrescendo para 
os níveis superiores. O tipo simples com antiplástico fino 
é menos representado, mas constante; apresenta, como o 
anterior, tendências erráticas. Os tipos simples com cariapé 
são raros, ocorrendo nas partes inferiores e em uma coleção 
nas superiores. Fragmentos que conservaram alguma 
forma de acabamento plástico ou táctil na superfície foram 
dispostos no lado direito do gráfico; a sua representação é 
ilustrativa pois estão incluídos nos cálculos percentuais dos 
tipos à esquerda (Fig. 5). 

Tendo em vista o perfil irregular do tipo cerâmico 
com antiplástico fino e algumas discrepâncias do tipo 
com antiplástico médio, praticou-se o reordenamento da 
seqüência seriada inicial. Dele resultou um conjunto formado 
por coleções do tipo fino com freqüências relativas baixas 
e outro com freqüências relativas mais elevadas.Ficaram, 
assim, caracterizados dois grupos, ambos representados 
por três episódios (Figs. 6 e 7).
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Em todos os episódios do Grupo A a cerâmica 
com antiplástico grosso mostra crescimento gradativo da 
base para o topo e, a com antiplástico médio, decréscimo no 
mesmo sentido.  A cerâmica com antiplástico fino é regular 
nos três episódios, sendo menos expressiva no primeiro, 
aumentando em popularidade nos seguintes.

Os tipos com cariapé estão ausentes neste grupo, 
assim como o engobo branco, o grafitado e o marcado com 
malha. As modelagens são mais comuns nos episódios 2 e 3. 
O engobo vermelho e a borda incisa são mais representados 
nas coleções dos episódios 1 e 2. No seguinte, a sua 
incidência é menor. Cacos escovados aparecem no episódio 
1 e, com ungulação, nos episódios 1 e 3. 

Coleções com número de peças inferior a 200, 
consideradas como representativas de baixa densidade 
ocupacional, figuram mais dos níveis médios para os 
superiores no episódio 1, no inferior e superior do episódio 
2 e nos médios e superiores do episódio 3. 

No Grupo B a cerâmica com antiplástico grosso 
apresenta tendência de crescimento regular a partir da base 
da seqüência. A cerâmica com antiplástico médio, a mais 
popular, tende a diminuir gradativamente para os níveis 
superiores. A cerâmica com antiplástico fino é expressiva 
também, com tendência de crescimento nos episódios 1 e 2 
e de decréscimo no episódio 3.

Os tipos simples com cariapé ocorrem somente 
nas porções medianas dos episódios 2 e 3. As modelagens 

cerâmicas são mais freqüentes nos episódios 1 e 2. Amostras 
com menos de 200 peças incidem nas porções medianas do 
episódio 1, nas medianas e superiores do 2 e nas medianas 
e inferiores do 3. 

Para uma análise da freqüência das formas dos 
recipientes cerâmicos nos Grupos A e B, os exemplares 
foram dispostos conforme a seqüência seriada dos tipos.

Em todos os episódios dos dois grupos são mais 
freqüentes as formas 1 (englobando prato e tigela rasa), 11 
(tigela), 16 e 22 (panelas) (Figs. 1-3). Menos representados, 
mas também presentes nos episódios de ambos os grupos, 
estão as formas 2 e 4 (pratos/tigelas rasas), 10 (tigela 
geminada), 18 e 19 (panelas). As formas 7 (prato/tigela), 
12 (tigela funda/panela), 17 (tigela), 23 e 26 (panelas) 
estão ausentes no episódio 3 do Grupo B, ocorrendo 
em outros episódios dos dois grupos. As formas 13 e 20 
(tigelas) não aparecem no episódio 1 do Grupo B. A forma 
21 (panela) não ocorre nos episódios 2 e 3 do Grupo B. A 
forma 3 (assador) está ausente no episódio 3 do Grupo A 
e nos episódios 1 e 3 do Grupo B. As formas 24 (panela) 
e 25 (jarro) estão ausentes no episódio 2 do Grupo A e no 
episódio 1 do Grupo B. A forma 27 (panela) não ocorre nos 
episódios 2 e 3 de ambos os grupos.

As formas 5 (prato), 6 (prato/tigela), 8, 9 e 14 
(tigelas) são exclusivas do Grupo A incidindo, as formas 5 
e 14, no episódio 1 e, as formas 6, 8 e 9, no episódio 3. 
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Figura 5. Seqüência seriada geral dos sítios da fase Napiê baseada na freqüência relativa dos tipos cerâmicos.
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Figura 6. Seqüência seriadas do Grupo A na fase Napiê. Os traços verticais à esquerda ligam as coleções procedentes do mesmo sítio.
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    Figura 7. Seqüências seriadas do Grupo B da fase Napiê.

A forma 15 (tigela) não foi registrada na fase 
Napiê.

Os dois grupos manifestaram se nas áreas dos 
sítios MG 41, MG 44, MG 68, MG 73, MG 76, MG 77, 
MG 78, MG 79 e MG 84. Quatro deles (MG 41, MG 68, 
MG 76 e MG 84) ocupavam áreas extensas, relacionando-
se a chapadas ou meia-encosta. O MG 79 dispunha-se entre 
o fundo do vale e a encosta e foi avaliado, também, como 
de área extensa. Os sítios MG 73, MG 77 e MG 78, de 
tamanho médio, encontravam-se entre a encosta e o fundo 
do vale. O MG 44, considerado pequeno, situava-se na 
meia-encosta da elevação.

Nos sítios MG 42, MG 66, MG 72, MG 74, MG 75 
e MG 80, os indícios referem-se apenas ao Grupo A. Com 
exceção do MG 80, de chapada e extenso, os demais eram 
pequenos e implantados na meia-encosta (MG 42, MG 74 e 
MG 75) e no fundo do vale (MG 66 e MG 72).

O Grupo B foi constatado nos sítios MG 45, 
MG 51, MG 54, MG 58, MG 59, MG 65 e MG 82. Todos 
situavam-se na meia-encosta e foram classificados como de 
área extensa (MG 65), média (MG 51) e pequena (MG 45, 
MG 54, MG 58, MG 59 e MG 82).
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Apesar de não se ter a definição de estruturas 
habitacionais em vários sítios, os resultados obtidos 
mostram tendências de padrão de implantação. Evidências 
relacionadas aos dois grupos geralmente foram encontrados 
nos sítios extensos, grandes e médios. O sítio pequeno MG 
44, constitui a exceção. Todos os sítios ocupados pelo 
Grupo A eram pequenos. O MG 80, extenso de chapada, não 
foi detalhado e, a coleta que proporcionou a identificação 
do grupo, referiu-se a um ponto apenas do seu espaço. 
O Grupo B manifestou-se em sítios que tinham extensa, 
média ou pequena área, mas predominou nestes.

A disposição das ocupações dos grupos nos sítios 
possibilitou algumas considerações sobre a composição 
das antigas aldeias e reocupações. No MG 41, o Grupo A 
ocupou dois espaços no leste, ambos ligados ao episódio 
3 e sugerindo contemporaneidade. No lado oeste do sítio, 
a ocupação referia-se ao Grupo B, episódio 1. Nos sítios 
MG 44 e MG 77 as ocupações encontravam-se no extremo 
oeste e no extremo leste, correspondendo as primeiras ao 
Grupo A, episódio 1 e, as  segundas, ao Grupo B, episódio 
2. O Grupo A foi mais representado no sítio MG 73. Nele, 
uma casa foi implantada durante o episódio 1 no lado oeste, 
outra no episódio 2 no leste e duas casas no norte, durante 
o episódio 3. O Grupo B manifestou-se ao sul, com uma 
ocupação do episódio 2. Já no sítio MG 76, o Grupo A está 
assinalado por uma casa no lado leste, episódio 3, enquanto 
o Grupo B caracteriza-se com duas casas, uma ao norte, no 
episódio 1 e outro no sul, no episódio 2.

Os sítios MG 78 e MG 79, contíguos, mas que 
haviam sido registrados separadamente conforme a leitura 
de campo, adquiriram nova configuração após as análises 
laboratoriais. No espaço do primeiro, o Grupo A instalou-se 
em duas casas centrais durante o episódio 1. Neste episódio 
ocorreram ocupações do Grupo A em três casas situadas ao 
sul e ao norte do sítio MG 79. No extremo nordeste deste 
sítio, foi registrada uma casa referente ao Grupo A, episódio 
2. O Grupo B ocupou duas casas nos extremos leste e oeste 
do sítio MG 78 e, também durante o episódio 1, instalou-se 
no centro e oeste do espaço do sitio MG 79. O episódio 2 
do Grupo B ocupou o extremo sudeste do sítio MG 79 e 
uma casa isolada próxima ao sítio MG 78 (Fig. 8).

Nos sítios MG 68 e MG 84 as estruturas 
habitacionais delimitadas dispunham-se em círculos 
inferindo, a princípio, grandes aldeias. A identificação dos 
grupos e respectivos episódios nos dois espaços, entretanto, 

caracterizou nova configuração. Durante o episódio 1 do 
Grupo A foram ocupadas as casas 12, 16, 17, 22B, 23, 25, 
26, 27 e 28B do sítio MG 68 e as casas 4, 5, 6, 7, 10, 11, 18 
e 20 do sítio MG 84. No episódio 2 somente as casas 15, 
22A, 22C, 22E, 24 e 28A do sítio MG 68 foram ocupadas 
pelo Grupo A. No episódio 3, a casa 22D do sítio MG 68 
refere-se ao Grupo A. No sítio MG 84 as casas 1, 2, 19 e 21 
relacionam-se ao mesmo grupo durante o episódio 3.

    Figura 8. Localização dos Grupos A e B da fase Napiê nos sítios MG 
78 e MG 79. As elipses tracejadas e alfabetadas no sítio MG 78 corre-
spondem a concentrações e adensamentos de material arqueológico. No 
sítio MG 79 estão assinaladas as coletas setorizadas. Os espaços hachu-
rados nos dois sítios representam o grupo e o episódio a que pertencem.

Figura 9. Posicionamento dos Grupos A e B da fase Napiê nos sítios 
MG 68 e MG 84 e de seus respectivos episódios. Os adensamentos 
das concentrações 22 e 28 foram alfabetados. As concentrações 29 e 
30 forneceram coleções insuficientes.
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O Grupo B instalou-se, durante o episódio 1, nas 
casas 13 e 22G do sítio MG 68 e nas casas 3, 8 e 9 do sítio 
MG 84. No episódio 2 apenas as casas 14 e 22F do sítio 
MG 68 acomodaram o Grupo B (Fig. 9).

A Fase Araguari 

A fase Araguari foi detectada em 13 sítios; em 
outros 6, compartilhava espaços com a fase Palmira 
(Fig. 10). Os sítios exclusivos da fase Araguari foram 
encontrados ao longo do rio homônimo e dele distavam 
entre 50 e 650m. Todos foram implantados na meia-encosta 
de elevações suaves, entre 4 e 60m acima do nível do rio 
(entre 730 e 784m snm).

Quatro sítios exclusivos estavam nas margens 
do rio Quebra Anzol, situando-se entre 40 e 4.450m de 
distância. Dois foram instalados na meia-encosta (MG 33 e 
C-7) um no topo da elevação (MG 26) e o último na baixa-
encosta (MG 35), em altitudes que variavam de 770 a 835m 
snm.

Apenas um dos sítios compartilhados estava na 
margem do rio Araguari (MG 22); os demais situavam-se na 
margem do rio Quebra Anzol (MG 24, MG 29, MG 31, MG 
34 e MG-PA-11). Aquele encontrava-se na meia-encosta, a 
260m de distância do rio e a 33m de altura (775m snm) e 

estes entre 1.100 e 13.000m de distância, em altitudes que 
variavam de 815 a 830m snm. Um deles (MG 34) ocupava 
o topo da elevação e os outros a meia-encosta.

Em dois sítios (MG 13 e MG 35) as evidências 
desta fase estavam superpostas por componentes da tradição 
Tupiguarani. Em partes dos sítios MG 5, MG 7, MG 8, 
MG 19 e MG 22 havia indícios de ocupações anteriores da 
tradição Itaparica; nos sítios MG 3, MG 7, MG 18, MG 19 e 
MG 24 as intrusões referiam-se a implantações da tradição 
Neobrasileira ou de construções mais modernas.

Os sítios exclusivos apresentavam áreas elípticas 
e raramente circulares variando de 462m² a 37.680m², 
sendo mais numerosos os com áreas superiores a 10.000m². 
Nos compartilhados, as áreas variavam de 21.352m² a 
177.717m²; somente um tinha área com 138m² (MG 29).

Em muitos locais o material arqueológico formava 
concentração única ou dupla localizando-se, cada uma 
destas, nos extremos da área. Nos sítios compostos por 
mais concentrações, estas dispunham-se também nos seus 
lados ou no centro. O número de concentrações era maior 
nos sítios compartilhados, chegando a 58 no MG 34. Nele, 
as concentrações mediam 5m² ou 8m². Adensamentos de 
material foram constatados nos espaços das concentrações 
de vários sítios.

Figura 10. Localização dos sítios exclusivos da fase Araguari (3, 5, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 21, 26, 33, 35 e C-7), exclusivos da fase Palmira (2, 23, 27, 28, 
30 e 32) e compartilhados por ambas as fases (22, 24, 29, 31, 34 e MG-PA-11), na área da UHE Nova Ponte. Os sítios 10, 11 e 25, também pertencentes 
à tradição Aratu/Sapucaí, forneceram coleções insuficientes.
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Poucas vezes foi possível o registro da 
estratigrafia dos sítios. Quase todos apresentavam o 
material arqueológico revolvido, desde a superfície até a 
profundidade atingida pelo arado. Nas porções intactas o 
material dispunha-se aos 10, 15 ou 20cm de profundidade 
formando um piso; quando havia pontos com camadas mais 
espessas ou profundas, estes correspondiam a montículos 
de fragmentos de uma vasilha ou a estruturas como fogão, 
fossa, buraco-de-estaca ou covas preparadas para acomodar 
a base de grandes recipientes cerâmicos (MG 31). Nos 
sítios multicomponenciais MG 13 e MG 35 a ocupação 
Araguari encontrava-se aos 15 e 35cm de profundidade, 
respectivamente, constituindo um horizonte.

Somente no sítio MG 26, apesar de perturbado pela 
agricultura moderna, as cinco concentrações demarcadas 
estavam realçadas por terra de cor marrom-escuro.

O material lítico foi pouco representado, 
predominando lascas e núcleos com sinais de uso. Poucos 
artefatos, como recipiente, mãos de pilões e lâminas de 
machados, inclusive ancoriformes, receberam retoque por 
picoteamento e alisamento.(2)

A análise dos fragmentos de vasilhas cerâmicas 
proporcionou três tipos simples diferenciados pela 
granulometria da areia adicionada à argila. Outros dois 
tipos simples foram classificados porque, além da areia 
média e fina, apresentavam partículas de cariapé. Uma 
decoração por corrugado também foi definida como tipo. 
Variedades de acabamento superficial que não puderam ser 
quantificadas seguramente não integram a tipologia, mas 
estão referenciadas no lado direito da Figura 11.

As 27 formas de recipientes definidas para a 
tradição Aratu/Sapucaí na região do Triângulo Mineiro 
estão presentes nesta fase (Figs. 1-3). São mais comuns as 
formas referentes a pratos/tigelas rasas (1, 4 e 7), tigelas 
(17), panela/tigela funda (12) e panelas (16, 18, 22, 23 e 
26).

Ocorrem indícios de vasilhas com cabos, além 
daquelas com bordas repuxadas. As bases são convexas, 
cônicas, planas e planas em pedestal.

A seqüência seriada dos tipos cerâmicos foi 
construída com 63 coleções. Os tipos simples com areia 
grossa e média são os mais populares apresentando, o 
primeiro, crescimento regular da base do gráfico para 
cima; o segundo é mais freqüente da base para as porções 
medianas da coluna, decrescendo um pouco para as 

superiores, embora com tendências erráticas. O tipo simples 
com areia fina é menos popular, tendendo a decrescer de 
baixo para cima, de forma errática também. O tipo simples 
com areia média e cariapé ocorre rara e espaçadamente na 
metade inferior da seqüência; o com areia fina a cariapé, 
mais raro ainda, aparece na porção mediana.

Entre as variedades não classificadas como tipos, 
o engobo vermelho é o mais freqüente nas coleções; os 
demais são mais raros e distribuídos espaçadamente. 

Para o refinamento da seqüência procurou-se, 
além da regularização dos tipos simples com tendências 
erráticas, aglutinar as coleções em que o engobo vermelho 
foi observado. Desta operação resultaram o Grupo A, com 
incidência do engobo vermelho, e o Grupo B, sem essa 
ocorrência. Neste grupo também estão ausentes o engobo 
branco e o preto.

Cada grupo foi dividido em três episódios 
mostrando tendências mais regulares de freqüência relativa 
nos tipos principais (Fig. 12). O tipo simples com areia 
média e cariapé figura nas porções inferiores dos episódios 
2 e 3 do Grupo A, na mediana do episódio 1 e na inferior 
do episódio 2 do Grupo B. O simples com areia fina e 
cariapé localiza-se apenas na porção mediana do episódio 
3 do Grupo B e, o corrugado, na superior do episódio 2, do 
Grupo A.

O grupo A manifestou-se exclusivamente nos sítios 
MG 5, MG 33 (pequenos),  MG 19, MG 35 (médios) e MG 
26 (extenso). Este ocupava o topo da elevação e o MG 35 
a baixa-encosta; os demais situavam-se na meia-encosta. 
Em dois deles o material arqueológico formava uma só 
concentração (MG 33 e MG 35). Em outros havia duas 
ou mais concentrações. O sítio MG 22, extenso de meia-
encosta e formado por seis concentrações, comportava o 
Grupo A e também indícios referentes à fase Palmira.

Nos sítios MG 14, MG 21, C-7 (pequenos), 
MG 7, MG 13 (médios) e MG 18 (grande), as evidências 
relacionavam-se só ao Grupo B. Situavam-se na meia-
encosta e eram constituídos por uma, duas ou mais 
concentrações. Os sítios MG 29 (pequeno) e MG 24 (médio) 
dispunham-se na meia-encosta e apresentavam ocupações 
do Grupo B e outras ligadas à fase Palmira.
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Figura 11. Seqüência seriada geral dos sítios da fase Araguari baseada na freqüência relativa dos tipos cerâmicos.
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Figura 12. Seqüências seriadas dos Grupos A e B na fase Araguari.
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Os grupos A e B foram registrados nas áreas dos 
sítios MG 3 (grande) e MG 8 (médio), de meia-encosta. 
Ocorreram, também, nos sítios MG 31 (grande), MG 34 e 
MG-PA-11 (extensos), compartilhando espaços com a fase 
Palmira. O MG 34 dispunha-se no topo da elevação e, os 
demais, na meia-encosta.

Padrões de implantação indicando 
contemporaneidade de casas ou reocupações foram 
constatados em diversos sítios. No MG 14, por exemplo, 
a abordagem realizada compreendeu coleta superficial 
na parte oeste da concentração A, três cortes alinhados 
de norte a sul na parte oposta da mesma concentração B, 
ao sul. Os cortes localizaram-se ao lado de um carreiro, 
nas únicas porções ainda conservadas do sítio. O material 
arqueológico ocorria de 10 a 15cm de profundidade no 
corte 1 e de 10 a 25cm nos cortes 2 e 3. Os depósitos dos 
últimos cortes foram retirados por meio de níveis artificiais. 
As coleções obtidas referiam-se ao Grupo B. A coleta 
superficial e o primeiro nível do corte 3 relacionavam-se ao 
episódio 3 e o único nível do corte 1, o primeiro do corte 2, 
e o segundo do corte 3, ao episódio 2. O nível inferior do 
corte 2 pertencia ao episódio 1.

Conforme a posição das coleções nas seriações, 
percebe-se que o Grupo B instalou-se originalmente na 
área do corte 2 (episódio 1), reocupando o sítio durante o 
episódio 2, com uma casa ao norte, no espaço do corte 1 e 
com duas casas contemporâneas nos pontos dos cortes 2 
e 3. No episódio 3, as reocupações situaram-se no ponto 
atingido pelo corte 3 e no trecho da coleta oeste.

A coleta e o corte praticados na concentração B 
não forneceram peças suficientes para análise.

Alguns sítios constituídos por duas concentrações, 
como o MG 5 e o MG 19, apresentaram evidências 
relacionadas apenas ao Grupo A. O primeiro foi ocupado 
na concentração oeste durante o episódio 2 e reocupado na 
concentração leste por ocasião do episódio 3. O segundo, 
também ocupado no espaço da concentração oeste, foi 
reocupado na leste em momentos diferentes do episódio 3.

Os Grupos A e B foram identificados em sítios com 
duas ou mais concentrações, como no MG 8, cuja ocupação 
do lado leste correspondia ao episódio 2 do Grupo A e, a 
do lado leste, ao episódio 2 do Grupo B. No sítio MG 3, 
constituído por quatro concentrações, as evidências do 
Grupo A, episódio 3, encontravam-se nas situadas a oeste 
e, as do Grupo B, episódio 2, nas do leste.

Ocupações relativas à fase Palmira ocorreram 
em alguns sítios Araguari. No sítio extenso MG 22 
as concentrações situadas nos extremos norte e sul da 
área pertenciam aos episódios 2 e 3 do Grupo A da fase 
Araguari; as quatro concentrações centrais, duas a leste e 
duas a oeste, correspondiam ao Grupo B, episódio 2, da 
fase Palmira. O sítio representaria, portanto, uma ocupação 
e uma reocupação Araguari e uma ocupação com quatro 
casas contemporâneas Palmira (Fig. 13).

No sítio médio MG 24 foram delimitadas três 
concentrações situadas ao norte, centro e sul da área. 
A do extremo norte tinha dois adensamentos e, a do sul, 
três. Das coletas praticadas nos adensamentos verificou-se 
que quatro relacionavam-se ao Grupo B da fase Araguari, 
mas a episódios diferentes. Duas delas, as localizadas na 
concentração sul, são contemporâneas durante o episódio 
3 e outras duas, implantadas na concentração norte e na 
concentração sul, pertenciam ao episódio 2. O Grupo B da 
fase Palmira instalou duas casas contemporâneas, uma na 
concentração norte e outra na sul (episódio 2).

Figura 13. Na área do sítio MG 22 as concentrações A e F correspon-
dem a ocupações da fase Araguari, Grupo A, episódio 2 e as concent-
rações B, C, D e E à fase Palmira, Grupo A, episódio 2. A intrusão no 
extremo norte é referente à tradição pré-cerâmica Itaparica.
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No sítio extenso MG 34, constituído por dezenas de 
pequenas concentrações, o Grupo A Araguari, representado 
pelos episódios 2 e 3, foi assinalado naquelas situados no 
lado oeste; o Grupo B Araguari, episódio 3, restringia-se 
às concentrações do lado leste. Na parte central somente 
uma das concentrações pertencia à fase Palmira, Grupo 
B, episódio 2. No sítio grande MG 31, também ocupado 
predominantemente pelos Grupos A e B da fase Araguari 
apresentou, em um ponto de uma das concentrações, 
indícios da fase Palmira (Grupo A, episódio 2).

Com relação às formas cerâmicas, verificou-se que 
a 3 (assador) é exclusiva do Grupo A. As formas 5 (prato) e 
15 (tigela) são próprias do Grupo B (Figs. 1-3).

Entre os artefatos líticos, as lâminas de machados 
ancoriformes e o recipiente de pedra sabão são exclusivas 
do Grupo A, ocorrendo aquelas no episódio 3 e esta no 
episódio 2.

A Fase Palmira

A fase Palmira foi constatada exclusivamente 
em seis sítios, quase todos no vale do rio Quebra Anzol. 
Abrangiam áreas pequenas (MG 2, MG 28 e MG 32), 
médias (MG 23 e 30) e extensa (MG 27). Este dispunha-
se no topo da elevação e, os demais, na meia-encosta, em 
altitudes variando de 730 a 815m snm. Distavam entre 65 
e 2.360m da margem do rio principal e eram ladeados por 
córregos (Fig. 10).

Os sítios avaliados como pequenos eram 
caracterizados por concentrações únicas; nos médios e no 
extenso havia duas concentrações, geralmente dispostas 
nos extremos leste e oeste da área. Apesar da degradação 
ambiental, indícios de adensamentos foram notados em 
pontos distintos das concentrações.

Dois sítios apenas permitiram o registro da 
estratigrafia: no MG 30 a delgada camada arqueológica 
encontrava-se aos 15cm de profundidade e, no MG 31, aos 
10cm.

Em outros seis sítios, como explicado 
anteriormente, esta fase compartilhava espaços com a fase 
Araguari (MG 22, MG 24, MG 29, MG 31, MG 34 e MG-
PA-11).

O material lítico foi pouco representado, 
predominando lascas e núcleos utilizados para cortar, 
raspar, furar, moer e percutir. Artefatos retocados por 

picoteamento e alisamento foram classificados como 
lâminas de machados, martelos e mãos de pilões.

Entre as modelagens cerâmicas foram comuns, 
como na fase anterior, os restos de pasta queimada, os 
suportes de panelas e as rodelas de fusos discóides ou 
lentiformes; somente nesta fase, porém, foram identificadas 
colheres e conchas.

As formas mais populares de vasilhas são: 1, 4, 
7 (pratos/tigelas rasas), 11 (tigela), 16, 24 e 26 (panelas). 
Estão ausentes as formas 5 (prato) e 14 (tigela).

Da classificação dos fragmentos de recipientes 
cerâmicos resultaram três tipos simples diferenciados pela 
granulometria da areia e um tipo com aplicação de grafita 
na superfície. Em algumas coleções dos três primeiros 
tipos foram constatados resquícios de acabamento em 
vermelho, branco e preto, além de marcas pouco definidas 
de escovado, ungulado, entalhado e polido-estriado.

Cinqüenta e quatro coleções integram a seqüência 
seriada relativa da fase. Os tipos simples com areia 
grossa e areia média correspondem quase a totalidade 
da amostragem. O primeiro é menos freqüente na base 
do gráfico, aumentando gradativamente para cima; o 
segundo, um pouco menos popular, apresenta tendência 
inversa, decrescendo de baixo para cima. O tipo simples 
com areia fina é pouco expressivo, ocorrendo com mais 
consistência das porções inferiores para as medianas da 
coluna. O grafitado é mais raro, incidindo espaçadamente 
na seqüência seriada (Fig. 14).

No reordenamento praticado em seguida, quando 
se procurou a harmonização das coleções erráticas do tipo 
simples com areia média e a aglutinação daquelas em que 
se detectou o engobo vermelho, configuraram-se dois 
grupos de seqüências relativas composto, cada um, por dois 
episódios (Fig. 15).

O Grupo A reuniu o maior número de coleções 
com simples fino, todas com engobo vermelho e as que 
apresentavam indícios de acabamento em branco, preto e 
escovado.

Nos dois grupos predominam as coleções com 
menos de 200 fragmentos; são apenas três as que superam 
esse número no Grupo A e quatro no Grupo B.
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Figura 14. Seqüência seriada geral dos sítios da fase Palmira baseado na freqüência relativa dos tipos cerâmicos.
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 Figura 15. Seqüências seriadas dos Grupos A e B na fase Palmira.
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Ocupações relativas ao Grupo B foram constatadas 
nos sítios pequenos (MG 2, MG 28 e MG 32) e médios 
(MG 23 e MG 30). No primeiro daqueles, manifestou-se 
o episódio 1 e, nos outros dois, o episódio 2. O MG 23 
encerrou evidências do episódio 2 nas concentrações dos 
lados leste e oeste, mas, devido ao distanciamento das três 
coleções na seqüência seriada, representariam reocupações. 
No MG 30 as ocupações também relacionadas ao episódio 
2, pela proximidade das coleções na seriação, indicariam 
casas contemporâneas nos lados leste e oeste da área.

O episódio 2 do Grupo A foi detectado na 
concentração leste do sítio extenso MG 27; na concentração 
oeste não se praticou coleta.

Os sítios que compartilharam espaços com a fase 
Araguari foram comentados acima, com exceção do MG-
PA-11, ocupado predominantemente pela fase Palmira. Na 
extensa área então delimitada como sítio foram definidas 
14 concentrações de dimensões variadas; tendiam a 
formar conjuntos a nordeste e sudoeste, com duas grandes 
concentrações quase no centro. Implantavamse no latossolo 
vermelho, afastados do solo detrítico (Fig. 16). A fase 
Araguari foi registrada nas concentrações H (Grupo A, 
episódio 3) e N (Grupos A e B, episódio 3).

A fase Palmira incidiu nas concentrações C, E 
(Grupo A, episódio 1), D, F, G, I, J, L, M (Grupo A, episódio 
2), A e K (Grupo B, episódio 2). Cotejando-se a posição das 
coleções procedentes das diversas concentrações com as 
seqüências seriadas, obteve-se uma nova configuração das 
ocupações e reocupações do espaço. O Grupo A, durante 
o episódio 1 instalou-se no local com duas casas próximas 
e contemporâneas (concentrações C e E), uma a nordeste 
e outra a sudoeste. Durante o episódio 2 as ocupações 
contemporâneas foram mais numerosas, agrupando-se a 
sudoeste (B, D, F e G) e a nordeste (I, L e M). Durante 
o episódio 2, ainda, haveria uma reocupação representada 
pela concentração J, a oeste das anteriores.

O Grupo B restringiu-se à concentração A, a 
sudoeste da área e à K, a nordeste. As suas coleções situam-
se em níveis afastados da seqüência seriada, inferindo 
reocupações.

Entre os objetos que produziram, verificou-se 
que apenas as vasilhas 6 (prato/tigela rasa) e 15 (tigela) 
são exclusivas do Grupo A; o único fragmento de tembetá 
registrado, relaciona-se ao Grupo B. Os martelos, próprios 
desta fase, ocorreram em ambos os grupos.

Considerações Parciais

As pesquisas comentadas, desenvolvidas 
em ritmo de salvamento, abrangeram amplas áreas 
contíguas impactadas por empreendimentos hidrelétricos. 
Concentraram-se nas margens do rio Araguari e de seu 
afluente Quebra Anzol, cursos fluviais importantes, mas de 
pequena profundidade e com freqüentes corredeiras.

Os trabalhos transcorreram em ambiente 
degradado, resultante de seculares atividades agro-
pastoris, com reflexos negativos no estado de conservação 
do patrimônio arqueológico. Os sítios registrados 
apresentavam-se perturbados, não permitindo uma leitura 
adequada da maioria das suas estruturas.

Possibilitaram, entretanto, a periodização 
da ocupação humana que compreende a tradição pré-
cerâmica Itaparica e as tradições cerâmicas Aratu/Sapucaí, 
Tupiguarani e Neobrasileira. A tradição Aratu/Sapucaí, 
a mais representada em número de sítios e indícios de 
atividades expeditas, foi dividida em várias fases conforme 
a composição dos tipos cerâmicos e suas freqüências 
relativas.

Figura 16. Disposição das concentrações ocupadas pelas fases Ara-
guari (vazias) e Palmira (hachuradas) no sítio MG-PA-11. Os trechos 
pontilhados assinalam solo detrítico.
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Os sítios foram registrados conforme a dispersão 
do material encerrado anotando-se, quando possível, as 
áreas de concentração e, dentro delas, os adensamentos. Os 
sítios apresentavam dimensões variadas, desde os pequenos, 
constituídos geralmente por uma só concentração e situados 
na meia-encosta de elevações ou no fundo do vale, aos 
maiores, com duas ou mais concentrações, implantados 
principalmente na meia-encosta. Os sítios extensos 
ocupavam a borda das chapadas no vale do rio Araguari 
ou a meia-encosta no vale do rio Quebra Anzol; estes eram 
constituídos também, por várias concentrações.

Observou-se que os sítios foram implantados 
preferentemente em terrenos constituídos por latossolo 
vermelho, desimpedidos de blocos ou detritos rochosos. 
Quando estes ocorriam na área ocupada, as habitações 
eram erigidas nos espaços livres (p. ex.: sítio MG-PA-11).

Foram preferidos, também, para as implantações, 
os terrenos com baixa declividade e bem servidos por 
pequenos ou médios cursos fluviais. É provável que, além 
da topografia e drenagem, aldeias tenham sido formados em 
função da oferta próxima de áreas próprias para agricultura 
e de jazidas de rochas e argila para a produção de artefatos 
(p. ex.: sítios MG 68 e MG 84). Alguns dos locais definidos 
como indícios de atividades expeditas estavam junto a 
afloramentos de arenito silicificado ou a amplos espaços de 
latossolo vermelho.

Os padrões de implantação constados foram 
então interpretados como formas adaptativas da população 
às características topográficas e climáticas da região. 
As aldeias maiores, representadas pelos sítios grandes 
e extensos, seriam ocupadas nos meses chuvosos e as 
menores, assinaladas pelos sítios os pequenos e médios, 
durante os meses secos. O raciocínio fundamentava-
se, ainda, na disponibilidade de recursos alimentares, 
mais abundantes nos meses chuvosos; isso possibilitaria 
a permanência dos grupos nas aldeias maiores e com 
estruturas mais elaboradas, cujo entorno, sugerido em 10km 
de diâmetro, seria por eles explorado. No período seco, com 
a diminuição da oferta alimentar, ocorreria a segmentação 
daqueles moradores e a constituição de aldeias menores em 
espaços mais afastados. Cada parcela teria um território 
próprio para explorar (Cemig, 1995: 239 e 329).

Com essa interpretação econômico-ambiental e, 
considerando-se a quantidade e as dimensões das habitações 
que formavam as aldeias dos meses chuvosos, concluiu-se 

que acomodariam uma população numerosa.
A pequena espessura dos depósitos dos sítios, 

entretanto, inferia períodos curtos de ocupação e população 
mais rarefeita. É possível que o chão das habitações fosse 
varrido periodicamente, diminuindo o entulho, mas, 
sítios que tiveram grandes espaços escavados, como por 
exemplo o MG 29 e o MG 31, revelaram um piso coberto 
continuamente por fragmentos cerâmicos, líticos e carvões; 
espessamento de  camadas restringiam-se a recipientes 
quebrados formando amontoados de cacos, a fogões ou 
outras estruturas pontuais que se aprofundavam no solo.

Relacionados à baixa densidade populacional 
estão, também, as pequenas quantidades de fragmentos 
cerâmicos em muitas coleções. Na fase Napiê, 28% das 
coleções arrolados na seqüência seriada são constituídas 
por menos de 200 fragmentos. Nas fases Araguari e Palmira 
esses indicadores atingem 60% e 87%, respectivamente. As 
fases provisórias A, B e C apresentam mais de 50% das 
coleções com menos de 200 peças.

Com o refinamento das seqüências seriadas, que 
inclusive motivou a separação da fase Palmira da Araguari 
original, surgiram novos dados para as interpretações do 
comportamento habitacional daquele povo. A definição 
dos grupos e de seus episódios nas fases mostrou que 
nos numerosos sítios pequenos e formados por uma 
concentração, predominavam os ocupados exclusivamente 
por um deles. Na fase Napiê cinco sítios referiam-se ao 
Grupo A, três ligados ao episódio I e dois ao episódio 3; 
o Grupo B instalou-se em três sítios durante o episódio 1 
e em um no episódio 3. Na fase Araguari, dois sitos foram 
formados pelo Grupo A, nos períodos 2 e 3 e três pelo 
Grupo B, nos episódios 1 e 2. Os três sítios da fase Palmira 
foram ocupados pelo Grupo B, nos episódios 1 e 2.

O sítio pequeno MG 29, que teve toda a sua 
concentração escavada, evidenciou pontos ocupados pelo 
Grupo B da fase Palmira durante os episódios 1 e 2. A 
coleta praticada na superfície do sítio vinculou-se com a 
fase Araguari, Grupo A, episódio 2.

Entre os sítios pequenos que apresentavam duas 
concentrações, dois foram formados pela fase Napiê e um 
pela fase Araguari. No primeiro daqueles, a concentração 
oeste encerrava vestígios do Grupo A, episódio I e, a 
leste, do Grupo B, episódio 2 (MG 44); no segundo, as 
concentrações do leste e oeste foram contemporâneas do 
Grupo B, episódio 2 (MG 59). A concentração maior do 
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sítio MG 14 proporcionou dados referentes ao Grupo B 
da fase Araguari. O nível mais profundo do corte central 
relacionou-se ao episódio 1, marcando o início da ocupação. 
O nível superior do corte situado no norte da área pertence 
ao episódio 2, representando reocupação. Reocupações 
contemporâneas foram assinaladas pelo nível superior do 
corte central e pelo inferior do corte sul, ambos no episódio 
2. A reocupação relativa ao episódio 3 foi proporcionada 
pelo nível superior do corte sul. A última reocupação 
captada no sítio no episódio 3, proveio da coleta superficial 
do lado oeste da concentração. As amostras da concentração 
menor, ao sul, foram insuficientes.

Quase todos os sítios pequenos encontravam-se 
na meia-encosta de elevações; apenas três dispunham-se na 
baixa-encosta.

Os sítios médios e grandes situavam-se 
preferentemente na meia-encosta e, os extensos, na chapada. 
Todos eram constituídos por duas ou mais concentrações, 
nas quais, em vários casos, ocorriam adensamentos. Em 
um dos sítios médios havia cinco concentrações (MG 78), 
seis em um dos grandes (MG 76) e cinqüenta e oito em um 
extenso (MG 58).

Vários sítios dessas três categorias encerravam 
evidências relacionadas exclusivamente a um dos grupos 
(MG 51 e MG 65, na fase Napiê, MG 7 e MG 26, na fase 
Araguari e MG 23 e MG 27, na fase Palmira), mostrando 
ocupações contemporâneas e reocupações. Ambos os 
grupos incidiram nos sítios MG 73, MG 76, MG 78, MG 
79 (fase Napiê), MG 3, MG 8, MG 18 e MG 30 (fase 
Araguari).

Entre os sítios que compartilhavam espaços 
entre as fases Araguari e Palmira, foram mais numerosos 
os extensos. Nestes foram mais comuns, também, as 
ocupações contemporâneas formadas por três ou mais 
casas. Dos grandes, apenas o MG 31 apresentou duas ou 
três casas contemporâneas durante os três episódios do 
Grupo A da fase Araguari.

Esse padrão de implantação é comparável, em parte, 
ao modelo anterior. As aldeias maiores foram instaladas 
principalmente nos sítios de chapada, mas conteriam 
menos casas, acomodando número menor de habitantes. 
Alguns sítios grandes de meia-encosta, entretanto, também 
comportavam duas ou três casas contemporâneas. 

Os dados disponíveis não permitem, ainda, 
considerações sobre a possibilidade dos grupos da mesma 

face terem ocupado os sítios contemporaneamente.
Os poucos sítios que puderam ser datados situam 

a fase Napiê durante o episódio 1, do Grupo B, em 1070 
d.C. A fase Araguari proporcionou a data de 1170 d.C., no 
episódio 3 do Grupo A. A fase Palmira tem três datações, 
todas relacionadas ao Grupo B: 1230d.C. no episódio 1 
e 1270 d.C e 1320 d.C. no episódio 2, esta nas porções 
superiores da seqüência seriada e aquela nas inferiores.

Na fase provisória A, caracterizada pela alta 
incidência de cariapé na pasta da cerâmica, as datações 
obtidas, 990 d.C e 1160 d.C., situam-se nas porções inferiores 
e medianas da seqüência seriada, respectivamente.

A posição das datações nas seqüências indica 
contemporaneidade entre as fases A, Napiê e Araguari, 
propiciando relações. Enquanto os sítios da fase Napiê 
no espaço da UHE Miranda distribuem-se em ambas as 
margens do rio Araguari, as evidências da fase provisória 
A concentram-se nas porções medianas da área, restritas à 
margem esquerda (Fig. 4); é possível que o seu território 
abrangesse mais os afluentes do rio principal, em trechos 
não pesquisados.

As fases provisórias B e C não forneceram 
elementos que servissem para esta discussão, mas situam-
se, igualmente, nas porções medianas da área.

A contemporaneidade e o contato entre as fases 
Napiê e Araguari com a provisória A é apontado também pela 
ocorrência do cariapé, comum nesta e rarefeita naquelas. 
Na fase Palmira, com datas mais recentes, o cariapé não foi 
detectado, mas nela ocorre o grafitado, especialmente junto 
ao Grupo A. Essa modalidade de acabamento superficial 
da cerâmica ocorreu raramente no episódio 1 do Grupo B 
da fase Napiê e com mais expressão na fase provisória A, 
podendo significar contato quando na implantação da fase 
Palmira.

Na área da UHE Nova Ponte a fase Araguari, 
concentrada nas margens do rio homônimo, dispersava-se 
também pelas do afluente Quebra Anzol. A fase Palmira, 
com exceção de um sítio localizado no rio Araguari, ocupava 
as margens do afluente. Neste curso, ainda, encontrava-se o 
maior número de sítios compartilhados por ambas as fases; 
somente um desses estava na margem do rio principal (Fig. 
10). É possível que, considerando-se a cronologia do Grupo 
B da fase Palmira, a fase Araguari houvesse abandonado o 
espaço do rio Quebra Anzol possibilitando, inclusive, que 
aquela o ocupasse.
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A identificação dos grupos A e B em cada fase 
aponta para o sistema dual ou de metades matrilocais 
exogâmicas, documentado entre populações indígenas do 
tronco Macro-Jê do Brasil Central.

As áreas da pesquisa foram habitadas, desde o 
início da ocupação européia, pelos Kayapó Meridionais, 
mas deles não se têm informações seguras da organização 
social, nem se eram produtores de cerâmica. Sabe-se que 
os Kayapó setentrionais organizavam-se em metades 
matrilocais exogâmicas (Lowie, 1946: 388), constituindo 
família extensa matrilocal e matrilinear, dividindo-se em 
metades localizadas a leste e oeste. As linhagens ocupavam 
um lugar (território) hereditário no aldeamento (Diniz, 
1962: 22).

Não se está relacionando diretamente as fases 
estudadas com os Kayapó do Triângulo Mineiro, mas 
apontando a coincidência dos espaços e enfatizando a 
necessidade do aprofundamento de pesquisas que possam 
evidenciar a continuidade da ocupação na área, desde 
os momentos captados pela arqueologia até a época do 
contato.

As datações disponíveis, entre 608 d.C. a 1360 
d.C. na Bahia (Calderón, 1971: 171), 1345 d.C. a 1780 d.C. 
no Espírito Santo (Perota, 1974: 135), 775 d.C. a 1120 d.C. 
em Goiás (Chmyz et all, 1975: 27; Schmitz et all 1982: 49; 
Andreatta, 1995: 150) e 760 d.C. a 1095 D.C. em Minas 
Gerais (Dias Jr, 1975: 3; Alves, 1992: 28), situam a tradição 
Aratu/Sapucaí em periódicos anteriores e posteriores ao da 
chegada do europeu.
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Notas

1 O sítio e os seis indícios que compõem a fase 
provisória A implantavam-se na meia-encosta de pequenas 
elevações, entre as porções medianas e superiores do 
espaço pesquisado. O sítio, com área de 18.902m², era 
constituído por 5 concentrações de material. O cariapê é 
muito freqüente na pasta da cerâmica, correspondendo a 
quase 43% da amostragem. Das formas dos recipientes, 
classificados conforme a morfologia Aratu/Sapucaí, só 
estão ausentes uma relativa a prato (5) e três a tigelas (9, 14 
e 15). Em algumas bases ocorrem marcas de malha.

A fase provisória B, representada por três sítios 
e um indício, restringiu-se às porções medianas do espaço 
estudado. Situam-se no topo ou meia-encosta de pequenas 
elevações. Os sítios tinham áreas que variavam de 2.826 
a 9.923m². Os tipos cerâmicos com antiplásticos grossos 
e médios apresentaram, na seqüência seriada, a tendência 
de crescimento dos níveis inferiores para os superiores, 
uma configuração diferente da observada para os mesmos 
tipos na fase Araguari. Nas formas de recipientes há um 
equilíbrio entre as representativas de pratos e panelas; as 
de jarros são raras.

A fase provisória C, constituída por um sítio e 
nove indícios, concentrava-se na parte mediana da área, 
com uma ocorrência isolada em direção à superior. O sítio, 
de área com 9.923m², era formado por duas concentrações. 
Ocupava, como os indícios, a meia-encosta de suave 
elevação. Os tipos simples com antiplásticos grossos e 
médios apresentaram, também, como na fase anterior, 
a tendência de crescimento para o nível superior, mas, 
o tipo fino, que diminui um pouco no mesmo sentido, é 
muito expressivo, representando 76% da amostragem. Das 
formas classificadas, estão ausentes as referentes a assador 
e jarros.

O acabamento em vermelho da superfície dos 
recipientes é comum nas três fases provisórias. A borda 
incisa só ocorre nas fases A e B; o escovado e o ungulado 
são raros e só presentes na A.

2 Durante a pesquisa, o proprietário do terreno, ao 
fornecer dados sobre o sítio MG 31, informou que várias 
peças líticas foram dali retiradas, inclusive virotes.
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Introdução

 Pantanal é o nome dado à grande planície aluvial 
formada entre o Planalto brasileiro do Mato Grosso, o Cha-
co Boreal do Paraguai e a Planície de Guaraios da Bolívia, 
entre aproximadamente 16° e 21°  de latitude sul e 55° e 
58° de longitude oeste. Ele é drenado pelo rio Paraguai, 
seus formadores e numerosos afluentes. A quase totalidade 
de seus 140.000 km² de superfície encontra-se no Brasil, 
fazendo limite com a Bolívia.
 O clima é tropical subúmido, AW segundo Ko-
eppen, com temperaturas altas o ano todo. O regime de 
precipitações é de duas estações: a da chuva, de outubro a 
abril, e a da seca nos meses restantes. O volume de precipi-
tações é bastante grande em toda a área, variando de 900 a 
1.200 mm, segundo a região.
 Pantanal é mundialmente conhecido por sua pai-
sagem de rios, canais e córregos de cursos incertos, suas 
grandes lagoas permanentes e incontáveis lagoas temporá-
rias e por suas prolongadas inundações anuais, que trans-
formam os campos, a partir da intensificação das chuvas, 
em imenso mar interior que, na estação da seca, quando as 
águas voltaram a seus respectivos leitos, se tornam ricos 
pastos, cobertos por milhares de cabeças de gado. 
 O Pantanal é fechado, no limite ocidental, por um 
planalto residual, cujos pontos mais elevados podem che-
gar a mil metros e cujas escarpas quase encostam no rio 
Paraguai. 
 O rio contorna os terrenos altos, formando em sua 
proximidade grandes lagoas e numerosos canais, donde as 
águas, retidas pelo estrangulamento do leito na parte infe-
rior da bacia e a pouca declividade do terreno, se espraiam 
sobre os campos. A inundação não dura o ano todo. Tam-
bém não é todo o território que é inundado, mas princi-
palmente os campos junto ao rio, ao baixo curso dos seus 
formadores e afluentes e às grandes lagoas permanentes.
 Assim estão criados dois ambientes, que se pres-
tam para ocupações humanas: as terras baixas sujeitas à 

expansão das águas, e o limite ocidental, de terras mais ele-
vadas.
As margens dos rios e lagoas, junto com seus campos ala-
gados, ricos em peixes, moluscos, répteis, mas também 
mamíferos, aves e frutos, se prestaram para instalação de 
sociedades forrageadoras nômades, que se movimentavam 
pela água. A paisagem ampla, com recursos cobrindo todo 
o ciclo do ano, possibilitou a criação de um modo de vida 
próprio, independente, auto-suficiente e duradouro.
 Os terrenos que escapam das alagações estacio-
nais e que têm solos ricos e cobertura vegetal mais densa, 
permitiram o assentamento de populações cultivadoras, 
que viviam em aldeias estáveis. Como esses terrenos são 
encontrados principalmente nas bordas do Pantanal e são 
pequenos demais para a criação de culturas próprias, esti-
veram sujeitos a ocupação por populações adventícias, que 
tinham sua origem em outras áreas do continente.

O Pantanal e a ocupação humana

 A feição hoje conhecida como Pantanal não é 
antiga (Bezerra, 1999). Durante o último período glacial, 
entre 18.000 e 12.000 anos A.P., o rio Paraguai teria tido 
um fluxo menor e o leito mais encaixado, devido ao nível 
baixo do mar no final da glaciação; a região teria sido árida 
a ponto de se formarem campos de dunas eólicas, que ain-
da hoje marcam parte do relevo. Só terminada a glaciação 
se teriam definido os leitos atuais dos rios que, ao divagar 
incertos pela planície em formação, não só deixaram ex-
tensos e rasos leques aluviais que, como ondas, marcam a 
moderna paisagem, mas também elevações menores e di-
ques marginais, que, mais tarde, iriam formar as bases de 
assentamento das populações canoeiras.
 A transição do Pleistoceno para o Holoceno teria 
trazido para o Pantanal uma modificação climato-hidro-
gráfica de condições semi-áridas para condições tropicais 
úmidas, com duas estações. Mas os principais contornos e 
ecossistemas aquáticos, subaquáticos e terrestres do Pan-

Populações Ceramistas do Pantanal do Rio Paraguai, 
Mato Grosso do Sul

Pedro Ignácio Schmitz
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tanal devem ter sido elaborados nos últimos cinco a seis 
milênios, tendo o Ótimo Climático um papel muito impor-
tante, especialmente com relação às condições necessárias 
para o assentamento humano (Ab’Saber, 1988). Neste tem-
po se teria consolidado o sistema das lagoas e também a 
margem dos rios e intensificado o crescimento da floresta 
na encosta do planalto residual. 
 O primeiro sítio conhecido no Pantanal, está data-
do entre 8.400 e 8.200 anos A.P., quando também na Ama-
zônia a céu aberto e nos abrigos rochosos do Brasil Central 
a utilização de recursos de água se torna mais aparente. O 
sítio encontra-se em pequena escarpa na margem do rio Pa-
raguai, dentro da cidade de Ladário e compõe-se de uma 
camada de carapaças de moluscos, ossos de peixes, pedras 
trazidas e transformadas pelo Homem, com uma espessura 
de um metro e 150 m de extensão. Seus moradores explora-
vam recursos do rio e de áreas alagadas próximas. A indús-
tria lítica que desenvolveram é diferente daquela de áreas 
próximas. Por enquanto é um representante único de uma 
cultura, cuja origem e continuidade ainda desconhecemos.
 A partir do fim do Ótimo Climático, depois de um 
intervalo de aproximadamente 4.000 anos desde o primeiro 
estabelecimento, populações ainda sem cerâmica, que ex-
ploravam recursos do Pantanal, assentaram-se nas bordas 
das lagoas e dos baixos cursos de rios locais, em sítios que 
hoje costumam aparecer como pequenas elevações junto 
ou em meio à planície aluvial. A exploração dos recursos 
da água e a continuidade do assentamento são as únicas 
semelhanças com o sítio pioneiro.
 A cerâmica aparece bastante cedo nos mesmos sí-
tios (2.800 anos A.P.), sem modificar visivelmente o modo 
de vida e, aparentemente, sem trazer cultivos. Vem como 
criação própria, diferente da que se conhece de áreas do 
Planalto Brasileiro, onde, nesse tempo, surge a tradição ce-
râmica Una, acompanhada de cultivos incipientes e mora-
dora em abrigos rochosos. 
 Com a cerâmica, os sítios crescem em tamanho e 
densidade e se multiplicam nas áreas de águas permanentes 
junto ao planalto residual, mas também se expandem para 
os campos que só têm água e recursos durante uma estação 
do ano, a da enchente. 
 Embora classificada dentro de uma única tradição 
tecnológica (denominada Pantanal), a cerâmica diversifi-
ca-se localmente, aparecendo em sítios com característi-
cas gerais comuns (fase Pantanal), mas também em sítios 

com características e implantação diferentes (fase Jacadigo 
e sítio isolado MS-CP-25) (ver Schmitz et. al., 1998). As 
datas, que por enquanto temos, no projeto, correspondem, 
principalmente, aos momentos antigos dessa ocupação ce-
ramista, faltando datações para a evolução e as prováveis 
conexões com as populações indígenas coloniais.
 É importante registrar que a ocupação é densa 
apenas nas áreas mais próximas ao planalto residual, onde 
está o rio com seus canais, lagoas e o baixo curso de seus 
afluentes, porque aí os recursos são variados e abundantes. 
Quando adentramos nos campos drenados pelo médio cur-
so dos afluentes do rio Paraguai, e chegamos na parte cen-
tral do Pantanal, os sítios desaparecem porque os recursos 
são mais escassos. 
 As áreas baixas são dominadas, durante todo esse 
tempo, exclusivamente pelas populações forrageiras da tra-
dição cerâmica Pantanal e de seus antecessores pré-cerâmi-
cos. As áreas mais secas ainda parecem desocupadas.
 A partir do começo de nossa era notam-se no Pla-
nalto brasileiro novas tradições ceramistas, ligadas a grupos 
horticultores, que moram em aldeias estáveis. Representan-
tes dessas populações vão chegar aos terrenos altos da pe-
riferia do Pantanal, onde reproduzem o seu modo de vida 
original. Assim chegam, tardiamente, às matas do planalto 
residual populações da tradição cerâmica Tupiguarani, que 
aí constróem aldeias típicas (Peixoto, 1995). Fragmentos 
isolados de seus característicos recipientes aparecem, en-
tão, nos níveis superficiais de sítios da tradição cerâmica 
Pantanal.

A ocupação ceramista do Pantanal: a fase Pantanal

 Junto às lagoas e cursos de águas permanentes, 
na proximidade do planalto residual, foram identificados 
numerosos sítios cerâmicos da fase Pantanal. Os cortes es-
tratigráficos indicaram, em alguns sítios, ocupações pré-ce-
râmicas subjacentes. Por causa de numerosas perturbações 
das camadas, feitas especialmente por tatus, mas também 
pelos humanos, na realização de sepultamentos e outras co-
vas, é difícil separar, com a precisão desejada, os estratos 
em que termina o pré-cerâmico daqueles em que começa a 
cerâmica.
 Os sítios costumam destacar-se, na paisagem de 
savana aberta, como pequenos capões de mato e, por isso, 
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depois de conhecido o padrão de sua implantação, pode-se 
identificá-los, com bastante probabilidade, até na foto aé-
rea.
 Os sítios (Figura 1) apresentam-se como eleva-
ções subcirculares, elípticas ou fortemente alongadas, de-
pendendo do substrato em que se assentam, que pode ser 
pequena ondulação do terreno, parte de um leque aluvial, 
ou dique marginal. A extensão do sítio varia de 20 a mais 
de 300 m; a altura, de 1,00 a 3,00 m sobre a superfície cir-
cundante. 
 A composição interna não é homogênea, mas es-

tratificada e coberta por uma camada superficial de húmus, 
posterior à ocupação humana, produto da decomposição de 
folhas, ramos, frutos da densa vegetação que cresce sobre 
eles. A ocupação humana está representada por estratos 
terrosos, mais ou menos espessos, com gastrópodos aquá-
ticos, ossos de peixes, répteis, aves e mamíferos, carvão, 
cinzas e outros resíduos como cerâmica, lítico e esqueletos 
humanos. A parte inferior desses estratos costuma estar for-
temente carbonatada, constituindo-se, normalmente, numa 
crosta concrecionada de difícil remoção, que repousa sobre 
uma camada silto-argilosa, ou silto-argilo-arenosa.

Figura 1.  Típico sítio arqueológico da região do Abobral: a) delimitação e vegetação; b) as camadas 
do corte; c) perfil transversal do sítio.
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 As estruturas que se percebem, além da sucessão 
de camadas diferenciadas, são lugares de fogueiras, em de-
pressões semi-esféricas e de sepultamentos em covas mais 
profundas.
 A formação dos sítios resultou de fatores naturais 
e antrópicos. Naturais, porque costumam surgir sobre pe-
quena saliência pré-existente na superfície aplanada. Os 
resíduos deixados pela ocupação humana nesse espaço li-
mitado favorecem o crescimento de árvores, cujos restos 
continuam aumentando o volume do depósito.
 Os resíduos deixados pelo homem, especialmente 
os grandes gastrópodos aquáticos, não só levantam a super-
fície do sítio, mas também o mantêm relativamente seco. 
Dessa forma, os sítios não parecem, predominantemente, 
construções intencionais, mas resultado do abandono do 
volumoso lixo resultante da ocupação sobre uma pequena 
elevação pré-existente.
 Quando as formações naturais, sobre as quais se 
encontram, são de tamanho reduzido, os resíduos da ocupa-
ção humana podem cobrir toda a superfície; quando gran-
des, como diques, ou cordões marginais, a ocupação huma-
na pode estar limitada a pequenos espaços descontínuos.
 Mesmo com as águas altas, nas lagoas, rios ou 
campos circundantes, a parte superior dos sítios estudados 
costuma permanecer inatingida. A partir dela os ocupantes 
podiam apropriar-se dos recursos disponíveis na proximi-
dade.
 Os sítios são numerosos junto às grandes lagoas 
e o baixo curso dos afluentes do rio Paraguai, de águas 
permanentes, e mais ainda nos campos vizinhos que eles 
inundam anualmente, durante alguns meses. Ainda não se 
conhecem sítios lá onde as águas da inundação são muito 
fundas porque não há elevações naturais que sobressaiam 
na enchente. Isto não quer dizer que nestas áreas não haja 
sítios rasos, ocupados quando as águas estão baixas, mas 
até agora não foram localizados e estudados.
 Junto às lagoas, com seus campos alagados, os 
sítios são mais espessos e densos, neles há maior número 
de sepultamentos e maior quantidade de material. Neles as 
datas cobrem ocupações mais contínuas. Nos campos que 
alagam durante as enchentes anuais, mas no resto do ano 
estão secos, os sítios são mais numerosos, mas menos den-
sos e muitos deles devem corresponder a uma só ocupação 
anual. 
 O modelo de assentamento construído a partir 

destas informações apresenta-se, então, da seguinte forma: 
Quando as águas estão baixas, no fim do período da seca 
e começo do período das chuvas, a população está mais 
concentrada nos sítios à beira da água permanente, na pro-
ximidade do planalto residual, onde, nesse tempo, dispõe 
de peixes, répteis, frutos, arroz nativo, onde também estão 
os lajedos com os extensos petroglifos, certamente lugares 
de cerimonialismo coletivo. (ver Girelli, 1994) 
 Quando as águas sobem e invadem os campos, 
os recursos diminuem junto a esses sítios centrais porque 
os peixes e os répteis migram para os campos e se tornam 
menos visíveis. É provável que os sítios centrais não sejam 
completamente abandonados, mas que ao menos parte da 
população se desloque, acampando em cima de pequenas 
elevações que sobressaem da água nos terrenos alagados 
ou em terrenos secos na margem dos alagados. Todos os 
deslocamentos só podem ser feitos em canoas, pelos ca-
nais, rios, lagoas e terrenos inundados porque as superfícies 
secas, com exceção do planalto residual, não oferecem con-
tinuidade.
 Ainda não se tem uma idéia da distância a que se 
moveriam os grupos nas duas estações, isto é, se permane-
cem na proximidade dos sítios centrais, afastando-se ape-
nas para os campos próximos, ou se movimentam a distân-
cias maiores, para fora do espaço de seu rio ou de sua lagoa 
para a colheita de abundantes produtos naturais, como o 
arroz nativo ou o algarrobo. A seriação da cerâmica oferece 
alguns subsídios para pensar essa questão.
 Os recursos produzidos pela enchente desapare-
cem assim que as águas voltam a seu leito. Por isso, antes 
que os campos sequem, é preciso mover as canoas nova-
mente para as águas profundas, sem esquecer os restos 
mortais dos que faleceram no acampamento e que devem 
repousar no jazigo do grupo. Por essa razão, nos sítios cen-
trais estão sepultamentos primários de pessoas que mor-
reram no local e sepultamentos secundários, muitas vezes 
em pacotes de vários indivíduos, daqueles que para aí fo-
ram trazidos. Em sítios estacionais alguma vez aparecem 
sepultamentos de crianças, mas de adultos só restam ossos 
dispersos, sugerindo que o resto tenha sido transportado.

Alimentação e tecnologia

 Nesta primeira etapa da pesquisa no Pantanal, o 
objetivo era prospectar espaços considerados significativos 
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dentro dos 5.000 km² estabelecidos aleatoriamente como 
área do projeto; só aos poucos os restos faunísticos come-
çaram a ser coletados sistematicamente. Mesmo assim, 
foram conseguidas respostas importantes a respeito dos re-
cursos animais utilizados.
 A imagem que resulta da análise (Rosa, 1998) é 
que os moradores eram forrageadores, que pescavam, re-
colhiam moluscos e caçavam. No abastecimento de proteí-
na, os peixes, moluscos e pequenos mamíferos formariam, 
provavelmente, o cotidiano, previsível, seguro e fácil de 
apanhar. Naturalmente também utilizavam os recursos ve-
getais, como os frutos de palmeiras locais e talvez arroz na-
tivo e o algarrobo, cujos frutos podiam ser guardados para 
momentos de penúria.
 Os artefatos recuperados não nos informam muito 
com relação à tecnologia usada no abastecimento e no resto 
da vida.
 A canoa, embora não recuperada, seria fundamen-
tal, da mesma forma como alguma rede de pescar, sugerida 
pelo tipo e tamanho de certos peixes.
 Fabricadas em osso, recuperamos algumas pontas 
com uma ou as duas extremidades aguçadas, que poderiam 
ser tanto armaduras de projéteis, mas também anzóis.
 Os artefatos em pedra, são raríssimos, mesmo nos 
assentamentos considerados centrais. Os que recuperamos 
são alguns talhadores rudimentares, poucas lâminas alisa-
das ou polidas, geralmente pequenas e frágeis, percutores, 
mãos, mós, suportes planos ou levemente côncavos e alisa-
dores.
 Um artefato importante na preparação de alimen-
tos seria a cerâmica (Figura 02). Ela, de fato, aparece bem 
cedo e se torna abundante nos sítios centrais e em sítios 
estacionais em que há muitos restos de peixe, a cuja pre-
paração está, provavelmente, ligada. Trata-se de vasilhame 
utilitário, com formas de pequenos potes, tigelas e bilhas, 
com bocas de 10 a 34 cm de diâmetro, produzida de argila 
temperada com areia e/ou caco moído. A superfície interna 
era alisada, ou engobada de vermelho. O acabamento exter-
no era predominantemente o alisamento, mas também era 
freqüente o Corrugado Simples bem apertado, com menor 
freqüência o Aplicado, o Escovado, o Ponteado, o Inciso e 
a Impressão de Corda.
 A população deveria utilizar predominantemente 
artefatos produzidos a partir de matéria prima vegetal e pe-
les, mais leves e fáceis de repor. 

 Suas instáveis moradias, se podemos usar analogia 
com as populações nativas coloniais da área (ver Herberts, 
1998 e Magalhães, 1999), deveriam ser removíveis, leves, 
fechadas e cobertas com esteiras, e os parcos recursos in-
ternos também produtos vegetais ou de peles de animais. 
As canoas, as redes e cestos, as armas seriam, igualmente, 
vegetais ou animais.
 Na tentativa de captar a variação regional dos ce-
ramistas da fase Pantanal, o projeto cobriu diversas áreas 
com bastante intensidade: na margem direita do rio Para-
guai as lagoas Jacadigo, Negra e do Arroz, com suas áreas 
de influência; na margem esquerda o córrego Mutum e o rio 
Abobral, com seus campos marginais (Figura3).

Os sítios das lagoas Jacadigo, Negra e do Arroz

 A lagoa Jacadigo é a maior lagoa da área de Co-
rumbá e a mais importante no assentamento humano pré-
histórico. Á margem direita do rio Paraguai, não é afetada 
por suas enchentes. Cercada por morros, ela recebe suas 
águas de córregos que descem do planalto residual ou ser-
penteiam pelo alagado e apresenta extensa área de inunda-
ção. Com isso pode oferecer recursos da água permanente, 
dos campos alagados e dos terrenos elevados, numa situa-
ção privilegiada. Junto dela existem sítios de variada natu-
reza, alguns com claras características de serem centrais, 
outros estacionais.
 MS-CP-16, na borda oeste da lagoa, tem 120 x 
300 m de extensão e 1,50 cm de altura sobre as águas de 
julho, quando a enchente chega ao fim. Aproximadamente 
a metade de sua borda é batida pelas águas da lagoa, a outra 
metade está cercada por terrenos baixos que alagam duran-
te as cheias.
 Neste sítio, além de ricas coletas superficiais de 
cerâmica e contas de colar feitas a partir de conchas de 
moluscos, foram realizados três cortes, num total de 9,50 
m² de superfície. Os estratos são de sedimentos terrosos 
com grande densidade de moluscos, ossos de peixe e ou-
tros restos, numa espessura que pode alcançar 1,90 m. A 
parte inferior da estratigrafia é pré-cerâmica, a parte supe-
rior é ceramista. Nos estratos superiores a cerâmica é muito 
abundante, bastando dizer que num corte de 8 m² e 40 cm 
de espessura foram recuperados 6.381 fragmentos da mes-
ma. A cerâmica aparece, ainda, em fragmentos cada vez 
menos numerosos até 0,90 m de profundidade, mas este 
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fato é atribuído a perturbações do sítio por animais e hu-
manos, neste último caso principalmente pela escavação de 
numerosas sepulturas.

 

Figura 2.  Formas da cerâmica da fase Pantanal
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 As datas de C14, convencionais, são 4.140 ± 60 
A.P. (Beta-72199) para o nível de 130-140 cm; 3.940 ± 60 
A.P. (Beta-72200) para o nível de 60-70 cm; 3.920 ± 60 
A.P. (Beta-72201) para o nível de 30-40 cm, que julgáva-
mos ser a transição para a cerâmica e que ainda tem 299 
fragmentos em 4 m² de escavação. Esta certamente é uma 
data antiga demais para a cerâmica, que, na área, pode atin-
gir, seguramente, 2.800 anos, como se verá mais adiante.
 As datas mostram uma ocupação pré-cerâmica 
continuada e fazem supor uma longa desocupação até a 
chegada dos ceramistas, que tiveram aí um assentamento 
denso e permanente.
 Em 8 m² foi registrado um sepultamento primário, 
fletido,  de adulto; um sepultamento primário, fletido, de 
criança e seis conjuntos de fragmentos de ossos humanos 
desarticulados, originários de indivíduos de diversas idades. 
Os sepultamentos parecem ser todos do período cerâmico. 
Na seriação usamos os níveis 1 a 5 do corte 1 (1993).
 Ainda na borda oeste da lagoa, sobre o primei-
ro terraço estrutural, existe um sítio (MS-CP-18) bastan-
te grande, no que fizemos dois cortes contíguos de 2 x 2 
m, que repetem as camadas pré-cerâmicas e cerâmicas do 

MS-CP-16. Na seriação usamos a coleta de superfície e os 
níveis 1 a 3 dos dois cortes somados.
 Na mesma borda da lagoa, entre os sítios anterio-
res, mais um sítio raso (MS-CP-17), que pode ter deposição 
original e material transportado pelas ondas a partir do sítio 
MS-CP-16, que apresenta cerâmica semelhante, mas que 
não incluímos na seriação.
 MS-CP-20, numa ilhota sedimentar, estuarina, na 
borda leste da lagoa, tem dimensões um pouco menores e 
sobressaía 2,08 m da água, em julho. Nele, por problemas 
de acesso, fizemos apenas grande coleta superficial de cerâ-
mica e algum lítico e um corte de 1,5 x 2 m, que aprofunda-
mos até 1,30 m sem ter alcançado a base do sítio. Em todos 
os níveis existe cerâmica, embora menos abundante que no 
sítio anterior e que orientou uma das nossas seriações. 
 As datas são: 2.160 ± 60 anos A.P. (Beta-91896) 
para o nível de 120-130 cm de profundidade; 1.850 ± 60 
A.P. (Beta-91895) para o nível de 100-110 cm; 1.820 ± 60 
A.P. (Beta-91894) para o nível de 80-90 cm; 1.700 ± 50 
A.P. (Beta-91893) para o nível de 50-60 cm. Nenhum se-
pultamento humano foi encontrado no pequeno corte.
 Na margem norte da lagoa existe o sítio MS-CP-

Figura 3.  Área do projeto com a localização das regiões estudadas: 1 = Lagoa Jacadigo, Lagoa Negra e Lagoa do Arroz, 2 = Córrego Mutum, 3 = Rio 
Abobral e Rio Negro.
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21, raso e alagável, cuja cerâmica pode ter sido transporta-
da pelas ondas a partir do sítio MS-CP-20 e na encosta bai-
xa do planalto residual o MS-CP-28, que foram incluídos 
na seriação.
 Na planície alagada pelas águas da lagoa está o 
córrego das Pedras, junto ao qual existem numerosos sítios, 
aparentemente estacionais, dos quais amostramos dois: O 
sítio MS-CP-38 representa pequeno assentamento pré-ce-
râmico, depois cerâmico. A coleta de superfície está incor-
porada na seriação. O outro sítio (MS-CP-24) mede 104 
por 75 m e 1,70 m de altura. Nele só foi feita uma coleta 
superficial, também incluída na seriação.
 Outros sítios estão junto ao rio Verde, que deságua 
nos campos alagados da lagoa Jacadigo. MS-CP-32 mede 
100 por 70 m, sobressaindo das águas, em julho, aproxima-
damente 1 m. Nele, além de coleta superficial e de peque-
nas sondagens de delimitação, foi feita uma escavação de 
32 m².
 As camadas do sítio compreendem um fino estrato 
pré-cerâmico, datado de 4.460 ± 60 anos A.P. (Beta-83571) 
e um estrato cerâmico de 50 a 70 cm de espessura, não 
datado, no qual foram recuperados 4.739 fragmentos cerâ-
micos.
 Nos 32 m² da escavação foram encontrados restos 
mortais de 21 adultos, 5 jovens e 10 crianças, os primá-
rios, estendidos, numa quadrícula de 4 m², os secundários 
ao redor, geralmente múltiplos, um deles com 3 adultos, 1 
jovem e 4 crianças.
 A densidade do material e o número de sepulta-
mentos deixam claro que, na parte cerâmica se trata de um 
sítio permanente, não de uma ocupação estacional.
 Para a seriação usamos a quadrícula O.
 Sobre o mesmo rio Verde existem outros sítios ce-
râmicos. Na seriação incluímos material de superfície do 
MS-CP-35, provavelmente estacional.
 O conjunto lagoa Negra e lagoa do Arroz também 
tem diversos sítios em dois dos quais foram feitas coletas 
superficiais, usadas na seriação: MS-CP-51 junto à lagoa 
Negra e MS-CP-53 junto à lagoa do Arroz.

Os sítios do córrego Mutum

 O córrego Mutum está na margem esquerda do rio 
Paraguai, mais afastado, portanto, do planalto residual.
Junto a ele foram registrados 20 sítios em campos alagáveis 

e várias ocorrências num dique fluvial, onde o córrego alar-
ga, formando pequeno lago permanente.
 Num sítio mais denso (MS-MA-16a), em cima do 
dique, foi realizado um corte de 8 m², que tem uma ocu-
pação ceramista e, talvez, um pequeno assentamento pré-
cerâmico. O corte deu 503 fragmentos cerâmicos, que usa-
mos na seriação.
 As datas de C14 são as seguintes: 3.060 ± 80 anos 
A.P. (Beta-83570) para o nível de 60-70 cm de profundi-
dade, que é a base do sítio, provavelmente pré-cerâmico 
final; 2.750 ± 50 A.P. (Beta-83569) para o nível de 30-40 
cm, com alguma cerâmica, talvez o início desse período; 
1.710 ± 70 A.P. (Beta-83568) para o nível de 20-30 cm, 
claramente pertencente ao período cerâmico.
 O pequeno tamanho e a menor densidade do sítio, 
a falta de sepultamentos e o espaçamento das datas indicam 
uma ocupação mais irregular que a dos assentamentos cen-
trais da lagoa Jacadigo e maior semelhança com os sítios 
estacionais.
 Os outros sítios em que fizemos cortes ou apenas 
coleta de superfície apresentam características semelhan-
tes. São MS-CP-14, 15, 16c, também usados na seriação.

Os sítios do rio Abobral e Negro

 O rio Abobral, na margem esquerda do rio Para-
guai, também está afastado do planalto residual. Junto dele 
não há terrenos elevados e os campos ficam cobertos pela 
água durante muitos meses. Os sítios, que são numerosos 
em ambas as margens, deram as melhores amostras de sí-
tios estacionais.
 Em apenas quatro fazendas de criação (também 
estacional) visitamos mais de cem sítios e, observando as 
fotos aéreas, pudemos acrescentar um número ainda maior, 
aparentemente todos cerâmicos, ao menos superficialmen-
te.
 Além de coletas superficiais, fizemos cortes de 4 
m² em cinco, cortes de 3 m² em dois, e 15,75 m² em um 
sítio, todos ceramistas.
 As camadas arqueológicas são pouco espessas e, 
geralmente, pouco densas, sendo os restos faunísticos pro-
venientes das águas que cercam os assentamentos só duran-
te as cheias. A quantidade de cerâmica pode ser usada como 
indicador da intensidade da ocupação.
 Em cortes de 4 m², num sítio recuperamos 4 frag-
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mentos, em outro 13, em outro 26, em outro 66, em outro 
134 (de uma vasilha, junto a um sepultamento primário de 
criança); em cortes de 3 m² num sítio recuperamos 12 frag-
mentos, no outro 978 (de vasilhas diferentes); na escavação 
de 15,75 m² apenas 163. 
 O corte que proporcionou 978 fragmentos de cerâ-
mica é a exceção na área. O corte foi feito sobre um dique 
arenoso (MS-MA-202), que tem mais de um quilômetro 
de extensão e uns 100 m de largura média, no qual, além 
do lugar testado, há outros com sinais de ocupação seme-
lhante. A camada de ocupação, visível no perfil do corte, é 
um pacote de conchas, ossos de peixe e cerâmica, com um 
pouco mais de 10 cm de espessura, que é claramente o lixo 
deixado por uma ocupação estacional. Por baixo da camada 
existia um sepultamento primário, estendido, de criança e 
na proximidade sobravam ossos de um ou dois sepultamen-
tos desmanchados.
 Datamos cinco sítios independentes, claramente 
estacionais, distantes entre si não mais que um quilômetro, 
para testar se são recentes, antigos, ou se representam di-
versos momentos da ocupação. O sítio com mais cerâmica 
é o mais recente: 1.630 ± 60 anos A.P. (Beta-165766); o que 
deu 13 fragmentos é de 1.730 ± 60 A.P. (Beta-165765); o 
que deu 66 fragmentos é de 2.670 ± 70 A.P. (Beta-165762); 
o que deu 134 fragmentos é de 2.810 ± 70 A.P. (Beta-
165763); o de 26 fragmentos é de 2.820 ± 60 A.P. (Beta-
165764). As datas mostram que os sítios foram ocupados 
em tempos diferentes, um antigo, outro mil anos depois. 
 Para a seriação conseguimos poucas amostras vá-
lidas na superfície e nos cortes. Usamos a cerâmica dos 
cortes MS-MA-202 e a cerâmica de superfície dos sítios 
MS-MA-41, 42, 50 e 125.
 No rio Negro, paralelo ao Abobral um pouco mais 
para o norte, só fizemos coleta de superfície em sítios de-
molidos para revestimento de estrada (MS-MA-125).

A seriação da cerâmica da fase Pantanal

 Apesar de os sítios da fase Pantanal serem muito 
numerosos, coletas superficiais válidas para uma seriação 
foram poucas, porque os sítios estão preservados e a maio-
ria não contém muita cerâmica.
 Por isso a maior parte das amostras seriadas vem 
de cortes estratigráficos e pequenas escavações. Na margem 
esquerda do rio em muitos sítios nem os cortes produziram 

amostras adequadas. Quando havia diversos níveis artifi-
ciais com boas amostras, às vezes a coleta de superfície 
não foi aproveitada por não ter boa definição do material 
reunido, proveniente da erosão de camadas diferentes.
 A seriação da cerâmica foi feita usando o acaba-
mento/decoração da superfície, com os seguintes elemen-
tos: Simples, Corrugado Simples, Aplicado, Ponteado, In-
ciso, Impressão de Corda, engobe Vermelho, da tradição 
Pantanal e, quando havia, elementos de cerâmica Tupi-
guarani. Os elementos mais abundantes são o Simples, o 
Corrugado Simples e o engobado de Vermelho, que foram 
utilizados para estabelecer as tendências. Os demais tipos 
de acabamento/decoração estão mais ou menos presentes, 
mas sem marcar tendências claras por causa do pequeno 
número de seus representantes. 
 Como as tendências tipológicas são muito claras, 
utilizou-se a variação do antiplástico principalmente para 
distinções espaciais.
 A seqüência da cerâmica dos cortes realizados nos 
sítios mostra duas tendências claras: no primeiro conjunto 
de sítios (conjunto A), o tipo Simples decresce, ao passo 
que o tipo Corrugado Simples aumenta e o Vermelho é 
pouco e irregularmente representado; no segundo conjunto 
(conjunto B), o tipo Simples cresce, ou eventualmente até 
diminui um pouco, o Corrugado Simples decresce e o Ver-
melho é representativo.
 O conjunto A foi dividido em duas séries: A série 
A1, com antiplástico caco moído e areia média, localiza-se 
no lado norte da lagoa de Jacadigo e junto às lagoas Negra 
e do Arroz; tem bom apoio estratigráfico e cronológico. A 
série A2, com antiplástico areia fina, localiza-se na margem 
esquerda do rio Paraguai, junto aos rios Negro e Abobral e 
ao córrego Mutum; tem pouco apoio estratigráfico e crono-
lógico (Figura 4).
 A série A1 (Figura 5) tem como elemento orienta-
dor e estruturante os 13 níveis estratigráficos do sítio MS-
CP-20, na margem norte da lagoa de Jacadigo. 
 A série apresenta três partes ou episódios:
 A parte inferior abrange os níveis 12 e 13 do MS-
CP-20, que tem uma data de 2.160±60 anos A.P.
 A parte média abrange os níveis 11 a 5 do MS-
CP-20, mais as coletas superficiais dos sítios MS-CP-21 
e 28 (na lagoa de Jacadigo), 51 (na lagoa Negra), 53 (na 
lagoa do Arroz). Tem três datas, que vão de 1.850+-60 a 
1.700±50 anos A.P.
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 A parte superior abrange os níveis 4 a 1 do sítio 
MS-CP-20 e não tem datação.

 

Figura 4.  Localização dos sítios da fase Pantanal, série A.

 Cada uma das partes apresenta a mesma tendên-
cia, mas entre elas existem descontinuidades que provavel-
mente se devem a desocupações do sítio. Na área ocupada 
pela série A1 existem outros assentamentos com cerâmica 
e datas semelhantes às do MS-CP-20, que facilmente pode-
riam preencher as lacunas observadas.
 A seriação não representa toda a cronologia da 
ocupação: o corte feito no MS-CP-20 não alcançou a base 
do sítio; as datas de 2.760 a 1.700 anos A.P., conseguidas 
por José Luis dos Santos Peixoto (2003), em corte reali-
zado no MS-CP-55, junto à lagoa Negra, demonstra isto 
claramente.
 Para conseguir uma história mais completa do as-
sentamento seriam necessários mais cortes estratigráficos e 
mais datas, além de uma análise uniforme do material.
 A série A2 (figura 6) é composta, predominante-
mente, por sítios pouco espessos e pouco densos, de caráter 

estacional. As datas existentes, de 1.630±60 e 1.710±70 
anos A.P., correspondem à parte recente da série.
 Não fosse pelo antiplástico diferente, todas as 
amostras poderiam ser interdigitadas na série A1, cabendo 
a amostra MS-CP-125 na parte antiga e todas as demais na 
parte média da mesma.
 Isto sugere que ela identifica um grupo que par-
tilha a mesma cultura do grupo da série A1, mas tem dis-
tância (social, territorial?) suficiente para manter alguma 
característica própria.
 Também aqui a seqüência conseguida representa 
mal o assentamento na área, não por falta de sítios pes-
quisados, mas por falta de amostras suficientemente densas 
para uma seriação. As amostras seriadas não representam 
toda a cronologia do assentamento: existem ao menos três 
sítios com datas ao redor de 2.800 anos A.P. e a seqüência 
novamente termina ao redor de 1.700 anos A.P.
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Figura 5.  Seriação da cerâmica da fase Pantanal, série A1. Antiplástico: caco moído e areia media. Sítios ao norte da lagoa Jacadigo.
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Figura 6.  Seriação da cerâmica da fase Pantanal, série A2. Antiplástico: areia fina. Sítios MA = margem esquerda do rio Paraguay.
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 O conjunto B (Figura 7) apresenta-se em três sé-
ries de tendências semelhantes: B1 e B2 com antiplástico 
caco moído e areia média e B3 com antiplástico areia fina.
B1 contém os três níveis mais recentes do sítio MS-CP-18, 
um sítio central.
 B2 contém os quatro níveis do sítio MS-CP-16, 
também sítio central, localizado a poucas centenas de me-
tros do anterior, e o nível mais profundo do MS-CP-18 (Fi-
gura 8).
 
B3 reúne os níveis do sítio MS-CP-32, também um sítio 
central, mais as coletas superficiais dos sítios estacionais 
MS-CP-24 e 35 e um nível do MS-CP-38 (Figura 9).
 Na área existem numerosos outros sítios prova-
velmente estacionais, vistos na foto aérea e alguns até visi-
tados, mas com material insuficiente para uma seriação.

Olhando as seriações produzidas notamos, primeiro, que há 
duas tendências temporais no acabamento ou decoração do 
vasilhame que, embora usando os mesmos elementos, são 
irreconciliáveis, não permitindo a interdigitação. Com isso 
se formam dois conjuntos de sítios (A e B), cada um com 
seu território próprio: o conjunto A ao norte da lagoa de Ja-
cadigo e na margem esquerda do rio Paraguai; o conjunto B 
ao sul da lagoa de Jacadigo. Dentro de cada conjunto temos 
uma série com antiplástico caco moído e areia média (junto 
às lagoas) e uma série com antiplástico areia fina (sítios 
mais afastados das lagoas).
 Nos sítios centrais, espessos e densos, percebe-
mos uma ocupação continuada, expressa na sucessão re-
gular e não interrompida da seqüência (Sítios MS-CP-16, 
18 e 32) ou uma ocupação regular, repetida em três tempos 
sucessivos (sítio MS-CP-20). A dificuldade de interdigitar 

Figura 7.  Localização dos sítios da fase Pantanal, série B.
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Figura 8.  Seriação da cerâmica da fase Pantanal, série B1 & B2. Antiplástico: caco moído e areia media. Sítios ao sul da lagoa Jacadigo.
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as amostras dos sítios centrais sugere certa autonomia de 
cada um desses assentamentos. Os sítios interdigitados na 
seqüência individual desses sítios (com exceção do nível 3 
do MS-CP-18) parecem predominantemente complemen-
tares/estacionais.
 O conjunto dessas observações com relação ao as-
sentamento faz vislumbrar uma sociedade em que subgru-
pos, mesmo partilhando a mesma cultura e igual modo de 
vida, mantêm algumas características que os diferenciam 

no todo. Estas diferenças estão territorialmente delimita-
das, abrangem sítios centrais e complementares e se man-
têm através do tempo.
 Transpondo estes dados para sociedades indíge-
nas, como as conhecidas na área, no período colonial, po-
demos imaginar as grandes divisões identificadas com tri-
bos com territórios estáveis e permanentes e suas divisões 
internas, seus assentamentos centrais e complementares.

  Figura 9.  Seriação da cerâmica da fase Pantanal, série B3. Antiplástico: areia fina. Sítios ao sul da lagoa Jacadigo.
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Conclusão

 Pantanal é um ecossistema que oferece, para 
aproveitamento humano, principalmente recursos ligados à 
água, como peixes e moluscos, além de répteis, aves e ma-
míferos. Mas também plantas, como o arroz nativo. Estes 
recursos são abundantes, mas variam localmente e de acor-
do com as estações do ano. Os locais em que eles são mais 
permanentes são as grandes lagoas junto ao planalto residu-
al e margens elevadas de rios, onde, em conseqüência, no 
período cerâmico surgiram assentamentos grandes, densos, 
duradouros, com muitos sepultamentos. Nas áreas alagadas 
durante as cheias do rio, de seus afluentes e das lagoas, os 
recursos duram só enquanto as águas estão altas e aí surgi-
ram, em conseqüência, sítios estacionais, menores, pouco 
densos, sem ou com poucos sepultamentos. A relação entre 
os sítios grandes, considerados centrais no assentamento, 
e os estacionais, considerados complementares, pode ser 
enunciada em termos gerais, mas os pormenores concretos 
ainda precisam ser elaborados. Todos estes assentamentos 
surgem sob a influência do rio, das grandes lagoas e do pla-
nalto residual e desaparecem quando nos afastamos para o 
interior da planície aluvial.
 O Pantanal é suficientemente grande para permitir 
o desenvolvimento de uma cultura própria, de forrageado-
res da água, que se movimentam nesse ambiente com o uso 
de canoas.
 A primeira ocupação desse espaço, explorando os 
recursos da água, 8.000 anos atrás, faz parte, e é contempo-
rânea, de uma tendência mais ampla, no continente, de apro-
veitamento de moluscos, peixes e outros animais ligados à 
água, movimento no qual estão os sambaquis litorâneos e 
a intensificação do uso de moluscos e peixes também nos 
sítios do planalto brasileiro. Mas se desenvolve autonoma-
mente no Pantanal. Para suas necessidades essa população 
cria, desde cedo, artefatos próprios, entre os quais pode-
mos destacar uma cerâmica utilitária, identificada como 
tradição Pantanal, que pode servir como fio condutor para 
acompanhar sua distribuição e diversificação, nos últimos 
milênios. Distinguimos três fases: Pantanal, Jacadigo e um 
sítio sem nome. 
 Na seriação das amostras da cerâmica da fase Pan-
tanal aparecem tendências opostas, estando um conjunto 
(série B) da lagoa Jacadigo para o sul e o outro conjunto 
(série A) da lagoa Jacadigo para o norte e no lado esquerdo 

do rio Paraguai. As séries, assim distinguidas, podem ser 
testemunhos de dois segmentos diferentes de uma mesma 
população. O fato de usarem, regionalmente, antiplásticos 
diferentes na produção de seu vasilhame e a repetição das 
mesmas tendências tipológicas em sítios paralelos sugere 
certa autonomia dos sítios e das regiões.
 Sítios da mesma tradição cerâmica Pantanal são 
hoje conhecidos em outros espaços do Pantanal, ao longo 
do rio Paraguai. Subindo o rio temos primeiro a pesquisa de 
José Luis dos Santos Peixoto (2003) ainda no Mato Grosso 
do Sul, depois a de Jorge Eremites de Oliveira (2002) no 
limite entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e final-
mente a de Maria Clara Migliaccio (2000) no Mato Grosso, 
mostrando que a tradição cerâmica ocupa um grande es-
paço, partilhado historicamente por populações da família 
lingüística Guaicuru e Macrojê. Nossa pesquisa e os estu-
dos destes pesquisadores coloca os primeiros pilares para o 
conhecimento da ocupação e história dos pantanais de Alto 
Uruguai.
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Pesquisas Arqueológicas no Pantanal do Guaporé-RO, Brasil:
A Seqüência Seriada da Cerâmica da Fase Bacabal

       
Eurico Th. Miller

Introdução

Ambiente

O atual Pantanal do Guaporé está encaixado ao 
norte da Depressão do Guaporé ao longo da margem direita 
do Médio Rio Guaporé, entre este e o Chapadão dos Parecís, 
abrangendo uma extensão de 300 km por uma largura 
variável de 20 a 60 km, intermédio a 13o - l3o 45’ Lat. S e 
60o 39’-62o 25’ Long. W (Figura 1). Da bacia sedimentar 
com planície bastante homogênea sobressaem cerros 
entre estruturas cristalinas. A vegetação é do tipo savana 
contato floresta aberta com palmeiras e/ou cipós e floresta 
semidecidual. O clima é do grupo A, tropical chuvoso, 
com temperatura superior a 18o C para o mês mais frio 
(Köppen). A variação da temperatura é inexpressiva afora 

a ocorrência das ondas de friagem no inverno (Hemisfério 
Sul: entre o solstício, 21-23/06 e o equinócio, 22-23/09). 
O médio Guaporé encaixa-se nas isoietas de 2.000 a 1.250 
mm de precipitação total anual. A área coloca-se entre 
as isohigras de 80-85% de umidade relativa média anual 
(Brasil DNPM 1979).

O regime hídrico norteia as atividades humanas 
e regula a vida animal e vegetal (Figura 1). Nas cheias o 
controle hidroquímico de nutrientes de solos sustenta a 
produção primária de espécies vegetais com raízes, frutos 
e sementes comestíveis, como o arroz-de-pato ou selvagem 
(Oryza sp) e outras, como base alimentar de gastrópodes e 
crustáceos, que por sua vez formaram a base alimentar das 
populações pré-históricas, complementada por peixes, aves 
e animais terrestres, aquáticos e anfíbios.

Figura 1.  Corte transversal ideal das formações e ecossistemas da região do Pantanal do Médio Guaporé (e entorno), instalado a partir de meados do 
Holoceno Inferior ao redor de 7.400 a.P. com auge no Optimum Climaticum, sob clima muito úmido e quente há cerca de 5.000 anos a.P., projetado com 
base nas condições atuais de clima úmido e quente, em Brown (1982), no DNPM (1979), e observações próprias. Disposição dos sitios arqueológicos da 
fase Sinimbu pré-ceramista e fase Bacabal ceramista, em sambaquis como sítios-habitação e junto ou não, na planicie de inundação, como extensão da 
ocupação sazonal de estiagem. Ocasionalmente a fase Sinimbu e fase Bacabal ocorrem sobre assentamento da fase Cupim pré-ceramista.
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Antecedentes Paleoclimáticas

A continuidade do Corte-4 (de 0 a 670 cm de 
profundidade) sob o sambaqui do sítio RO-PN-8, por mais 
130 cm de 670 a 800 cm, apresentou sedimentos que sugerem 
um ambiente semi-árido com vários milhares de anos. 
Contudo, entre 685 e 700 cm ocorreu um estrato de solo silt-
arenoso pouco humoso contendo restos ósseos de pequenos 
peixes, anfíbios e mamíferos, associados a algumas lascas 
líticas, percutores e nódulos de laterita. Essa ocorrência 
sugere (1) ocasionais chuvas e ou transbordamentos dos 
rios Branco (água branca não andina) e ou Guaporé (água 
clara); (2) inundação das depressões originando lagos 
temporários com alguma fauna aquática (peixes); que (3) 
atrairiam espécies da fauna anfíbia, terrestre e alada, e (4) 
a caçadores-coletores pré-ceramistas que denomino de fase 
Cupim, em episódios de semi-aridez sazonalmente branda 
e pré-pantanal, com início e final entre pouco mais de 
8.400 e 7.400 a.P. (Figura 2). A seguir, ocorre a retomada 
da semi-aridez severa por cerca de mais 200 anos, sem 
macroevidências de vida. Aos cerca de 7.200 a.P., e sob 
condições ambientais emergentes de clima quente e úmido, 
surge com força o Pantanal do Guaporé, propriamente 
dito, rico e diverso em vida, atraindo e oportunizando a 
formação de sambaquis que denominamos fase Sinimbu 
pré-ceramista desde aproximadamente 7.100 até 4.300 
a.P. O Pantanal do Guaporé e a fase Sinimbu pré-cerâmica 
antecederam, abrangeram e se eclipsaram juntamente com 
o Optimum Climaticum e as condições de subsistência 
humana ao redor ou pouco antes de 4.040 anos a.P., devido 
ao retorno da semi-aridez, que perdurou por cerca de 260 
anos. Esse período está demarcado por uma camada entre 
10-15 cm de sedimento não-arqueológico, silt-arenoso, com 
intrusão húmica, depositado sobre a ocupação Sinimbu (e 
sob a ocupação Bacabal), que denominamos estrato-guia 
Sinimbu-Bacabal. Por volta ou pouco antes de 4.000 a.P., o 
Pantanal do Guaporé já estaria restabelecido como viveiro 
natural de gastrópodes d’água doce. Daí por diante, os 
sítios em sambaquis bem como em “ilhas” e na planície de 
inundação, anteriormente pré-ceramistas, foram reativados 
por colonizadores ceramistas que denominamos fase 
Bacabal, que persistiram até aproximadamente 800 a.P. 

Sítios da Fase Bacabal (Figura 3). 

O presente aporte, anos após alguns comunicados 
rápidos (Miller 1986, 1992a), está baseado nas análises de 
todas as amostragens oriundas dos oito sítios arqueológicos 
pesquisados, para a caracterização detalhada da seqüência 
seriada da cerâmica Bacabal, cujas amostragens culturais 
são representativas das deposições em sítios-habitação 
situados (1) em sambaquis e justo-derredor (planície de 
inundação): RO-PN-8, e 12; (2) em elevações rasas ou 
“ilhas” naturais: RO-PV-9; e (3) sítios-acampamento na 

Figura 2. Estratigrafia do sítio RO-PV-8: Monte Castelo mostrando os 
níveis correspondentes às fases pré-cerâmicas Cupim (semi-aridez pré 
Pantanal do Guaporé) e Sinimbu (Pantanal do Guaporé inicial ao final do 
Optimum Climaticum), o estrato-guia Sinimbu-Bacabal (semi-aridez), e a 
fase cerâmica Bacabal (retorno do Pantanal do Guaporé).
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planície de inundação: RO-PV-10, 11, 13, 14, 15 (Figura 
3). Segue uma descrição concisa de cada um dos três tipos 
de sítio arqueológico.

 

RO-PN-8: Monte Castelo (Figura 4). 

 Um sambaqui de área basal aproximadamente 
elíptica de 145 x 105 m, parte em sopé de “ilha”, e um 
acampamento sazonal ao redor de 17.200 m2 em planície 
de inundação ao lado da depressão lacustre (Figura 4). As 
cheias encobrem a planície circundante com um lençol 
d’água de 78 até 126 cm de profundidade (1980-1990). O 
corte 4 foi executado em camadas de 10 em 10 cm até a 

profundidade de 800 cm. Do topo a 220 cm com abertura 
de 2 x 2 m foram encontrados sedimentos com cerâmica, 
chão de casas e enterramento da fase Bacabal, e galeria 
de tatu. Os 10-15 cm abaixo com abertura de 2 x 2 m 
expuseram o solo do estrato-guia Sinimbu-Bacabal, que 
isola o refugo Bacabal seco do refugo Sinimbu úmido, por 
capilaridade. Os últimos 440 cm com abertura inicial de 2 
x 1,5 m e reduções escalonadas progressivas até 1 x 0,5 m 
nos últimos 100 cm resultaram da fase Sinimbu. É estimado 
que, em conjunto, as fases Sinimbu e Bacabal reuniram um 
volume de conchas que, quando inteiras, chegaria a quase 
duas vezes o volume atual, muito próximo de 153.650 m3, 
com biomassa de moluscos gastrópodes dulce-aqüícolas 
muito próximo de 148.500 m3.

Figura 3. Disposição biogeográfica dos assentamentos da fase Bacabal 
nos sítios RO-PN-08 a RO-PN-15, da fase Sinimbu ao menos em RO-PN-
08 e RO-PN-12, e da fase Cupim ao menos em RO-PN-08, pela margem 
direita do rio Branco. Entre estes sítios ocorrem outros acampamentos de 
estiagem, sem registro e coleta. O porte e a densidade da vegetação são 
diretamente proporcionais à densidade dos tons de cor cinza.

Figura 4. Planta da situação biogeográfica e composição estrutural do 
sítio arqueológico RO-PN-08 por ocasião da ocupação da fase Bacabal 
ceramista durante o Holoceno Superior, gerando a porção final do 
sambaqui, e os acampamentos de estiagem na planície de inundação.
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Na porção de planície de inundação, as sondagens 
revelaram que o refugo cultural oscila de 10 a 25 cm de 
espessura. A suposição de que as disposições arqueológicas, 
tanto no sambaqui como na planície, teriam ocorrido ao 
longo do mesmo lapso de tempo, levou os cortes 1 a 3 na 
planície a serem escavados em camadas mais finas, com 5 
cm de espessura, resultando num maior número de camadas 
a serem interdigitados com as camadas do sambaqui. E, 
devido à maior concentração de cerâmica nestes três cortes, 
eles tiveram uma abertura de apenas 1x1 m.

Dos vários cortes experimentais e coletas em 
superfícies expostas pela erosão, foram resgatadas coleções 
não selecionadas de artefatos completos e fragmentados de 
cerâmica, como: vasilhame, suportes-de-panela, cachimbos, 
fragmentos modificados, etc.; lítico, como: lâminas-de-
machado alisadas, plaquetas polidas com borda serrilhada, 
percutores, polidores, mãos-de-pilão alongadas e curtas, 
almofarizes, mós, núcleos, nódulos naturais de laterita 
corante, etc.; e artefatos em ossos e conchas bivalves.

 
RO-PN-9.

 União. Sítio-habitação no extremo norte da “ilha” 
União, 20 m distante de uma depressão lucustre, 2.000 m 
a noroeste do igarapé Preto e 11 km a nor-nordeste de RO-
PN-8 (Figura 3). O sítio é elipsóide com 30x60 m e os restos 
cerâmicos situam-se entre 30 e 60 cm de profundidade. Um 
corte experimental 2x2 m forneceu 196 fragmentos em três 
camadas de 10 cm. O corte foi aprofundado por mais 120 
cm, resultando escassas evidências líticas pré-ceramistas 
da fase Cupim, entre 90 e 100 cm.

A cerâmica está bem menos degradada do que na 
planície de inundação, mas ainda bem inferior à conservação 
nos sambaquis. Os aglomerados de concha uruá (Pomacea 
canaliculata, P. scalaris ou bridgesii), inseridos em solo 
antropogênico (terra preta), são volumetricamente bem 
inferiores aos ocorrentes nos sambaquis, sugerindo o 
aproveitamento de outras importantes fontes silvestres de 
subsistência. Foram encontrados vários artefatos líticos, 
como mão-de-pilão alongada, mó, almofariz, lasca, percutor 
e nódulo laterítico corante.

 
RO-PN-15: Bacabal. 

Situado a cerca de 5.000 m a oeste de RO-PN-

11, este sítio-acampamento sazonal de estiagem está 
estrategicamente localizado em termos de coleta aquática, 
junto de uma pequena depressão lucustre e um estreito 
e raso corixo (Figura 3). A cerâmica ocorre em pequena 
quantidade e baixa densidade, e somente na margem norte 
do corixo, em solo pantanoso negro argilo-humoso de 15 a 
25 cm de profundidade ao longo de 16 m. A amostra obtida 
de um corte 2 x 2 m e da coleta no corixo forneceu 179 
fragmentos, todos muito intemperizados quimicamente, 
e vários com concreções preenchendo as depressões da 
decoração plástica (ponteada, incisa, perfurada ou vazada). 
Os restos líticos englobam lasca, percutor, núcleo e nódulos 
de laterita corante.

A Classificação da Cerâmica

A tipologia cerâmica está baseada na análise de 
6.962 fragmentos oriundos de 53 coleções em 11 cortes-
experimentais de 8 sítios. Destas, 45 coleções pertencem 
aos níveis da fase Bacabal, e 9 são intrusivas, sendo 2 do 
estrato-guia Sinimbu-Bacabal e 7 do topo da fase Sinimbu, 
nos sítios RO-PN-8 e 12. Dos 5 sítios-acampamento 
de estiagem, RO-PN-10, 11, 13, 14 e 15, em planície de 
inundação, provêm 5 cortes com somente uma camada com 
menos de 10 a 5 cm de espessura (Figura 3).

Os exames microscópios e comparativos das 
composições de várias amostras de argilas naturais 
provenientes de fontes de águas brancas, claras e pretas 
mostraram os mesmos componentes da argila temperada 
com cauixi empregado no vasilhame, em especial nas 
amostras naturais de fontes de águas claras. Contudo, a 
concentração de espículas na argila de vasilhame é cerca de 
8 a 12 vezes maior, mostrando que houve uma intenção e 
intervenção cultural no preparo da argila para o vasilhame. 
Concha triturada e cariapé não ocorrem nas amostras 
naturais. Portanto, as concentrações e combinações desses 
temperos também são intencionais.

Os Tipos com Superfície Simples 

Bacabal Simples - Tempero de cauixi e areia muito fina.

Caramujo Simples - Tempero de cauixi e concha 
triturada.
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Castelo Simples - Tempero de cauixi.

Corixo Simples - Tempero de cauixi e cariapé.

Os Tipos Decorados

Bacabal Exciso - Faixas horizontais em zigue-zague 
criando áreas triangulares rebaixadas por incisões finas 
paralelas; superfície vermelha, retoque preto.

Bacabal Inciso - Incisões largas, retas e paralelas; superfície 
simples.

Branco Inciso - Inciso achurado, superfície simples.

Capivara Inciso - Inciso reticulado, superfície com banho 
vermelho.

Castelo Exciso - Características iguais ao tipo Bacabal 
Exciso; superfície com banho vermelho.

Castelo Inciso - Inciso reticulado, superfície simples.

Castelo Vermelho - Superfície com banho vermelho.

Monte Exciso - Características iguais ao tipo Bacabal 
Exciso; superfície simples.

Monte Inciso - Incisões largas, retas e paralelas; superfície 
com banho vermelho. 
União Inciso e Ponteado - Inciso e ponteado, superfície 
simples. 

Valão Inciso - Inciso achurado, superfície com banho 
vermelho.

Valão Ponteado - Ponteado estampado dentado, superfície 
simples.

As Seqüências Seriadas 

O reconhecimento da distinção entre o ambiente 
pouco ácido nas “ilhas” a muito ácido na planície de 
inundação e seu efeito corrosivo sobre as cromias e a 
decoração plástica, foi fundamental para o entendimento 

e reconhecimento da presença ou ausência (aparente) dos 
mesmos tipos de tratamento de superfície nas coleções dos 
sítios localizados nos três ambientes: (1) sambaqui, básico/
alcalino com muito boa preservação de todos os tipos; (2) 
“ilha”, pouco ácido/ácido com mediana preservação dos 
tipos com cromia vermelha, e (3) planície, ácido/muito ácido 
com pouca preservação do tratamento plástico a nenhuma 
do tratamento crómico e plástico, nominado inclassificável. 
Nessas circunstâncias, os experimentos analíticos e 
classificatórios apontaram como ponto de partida os tipos 
de tempero, que permitiram numa primeira análise, uma 
seriação independente do estado de conservação e não-
classifícação dos tratamentos das superfícies. Esta análise 
permitiu a interdigitação de todos os 6.962 fragmentos 
do vasilhame de todas as 53 coleções dos 8 sítios nos três 
ambientes (Figura 5).

Uma segunda análise considerando os tratamentos 
das superfícies não incorpora os inclassificáveis. Esta 
análise permitiu a interdigitação de apenas 45 das 53 
coleções em seqüências seriadas dos sítios da fase Bacabal 
e teve como premissa e sustentáculo, a tendência das 22 
camadas Bacabal do corte-4 do sítio RO-PN-8, por serem 
as coleções de vulto, mais preservadas pelo carbonato de 
cálcio e, portanto, mais representativas (Figura 6). RO-PN-
8 e 12 possuem respectivamente mais 2 e mais 7 coleções 
pequenas, intrusivas, respectivamente no estrato-guia 
Sinimbu-Bacabal e no topo da ocupação Sinimbu.

A interdigitação do gráfico 1 (barras horizontais 
em preto) com o gráfico 2 (barras horizontais em branco e 
achurado) no gráfico 3 ilustra as correlações quantitativas 
entre os 4 tipos de tempero e o tratamento da superfície 
(Figura 7). As diferenças quantitativas na coluna 1 - cauixi 
e Castelo Simples - e na coluna 2 - cauixi e areia e Bacabal 
Simples - são resultante das somas das parcelas subtraídas 
aos tipos de superfície simples – Castelo Simples e 
Bacabal Simples - para formar os 12 tipos de superfícies 
decoradas. Os pontos de interrogação “?” identificam os 
tipos com decoração plástica e banho vermelho suprimidos 
destes pelo intemperismo químico (acidez) da planície 
de inundação. Nos tipos com base no tempero há uma 
diferenciação quântica harmônica, que não ocorre nos tipos 
simples baseados no tratamento de superfície, acentuada 
nos tipos dos períodos mais antigos (A e B). Percebe-se 
uma intermitência inicial na repartição quântica entre os 
tipos baseados no tempero para a elaboração dos tipos 
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Figura 5. Seqüência seriada baseada nas diferenças em quatro tipos de tempero: cauixi, cauixi & areia, cauixi & cariapé e cauixi & 
concha. O declínio em cauixi & concha e o aumento em cauixi & cariapé divide a seqüência em dois macroperíodos designados A-B 
e D-E, cujas respectivas características individuais não ocorrem no período E, ou são insignificantes no seu início e seu final.
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Figura 6. Seqüência seriada baseada em quatro tipos não decorados e doze tipos decorados. Os pontos de interrogação representam os tipos com banho 
vermelho e banho vermelho com retoque preto que, em decorrência da acidez nos sítios da planície de inundação, estão ausentes e desviados para os 
tipos simples. A divisão na base do tratamento de superfície resultou na divisão dos extensos macroperíodos em cinco períodos designados A,B,C,D e 
E.
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Figura 7. Interdigitação do gráfico 5 (barras horizontais em preto) com o gráfico 6 (barras horizontais brancas e achuradas) para ilustrar as correlações 
quantitativas entre as classificações quanto ao tempero e quanto ao tratamento de superfície.
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baseados no tratamento de superfície. Essa ocorre nas 
amostras oriundas da planície de inundação e se deve ao 
mascaramento quântico acentuado dos tipos com banho 
vermelho devido à acidez e pouco significativo nos períodos 
C, D e E.

Nos sambaquis, as coleções de cerâmica não 
selecionada apresentam de 13,04 a 23,86% de fragmentos 
decorados e na planície, o percentual é de 8,38 a 
12,42%. Isto, porque a cerâmica nos sambaquis é quase 
integralmente protegida pelo carbonato de cálcio, enquanto 
na planície é intensamente atacada pela acentuada acidez 
a ponto da cerâmica inclassificável atingir de 6,23 a 
13,92%. O inclassificável incide predominantemente sobre 
os tipos com cromia (banho vermelho e retoque preto). 
Nos sambaquis o tipo Castelo Vermelho chega a exibir 
de 6,06 a 13,16 %, enquanto na planície, devido à acidez 
acentuada, este tipo “inexiste”. Outros tipos com banho 
vermelho, como Monte Inciso, Valão Inciso, Capivara 
Inciso, Castelo Inciso, Castelo Exciso e Bacabal Exciso 
também estão prejudicados, “ausentes” ou quase. A 
cerâmica mais profunda apresenta as superfícies interna e 
externa e as fraturas quase totalmente carcomidas, a ponto 
dos tipos simples só serem aceitos sem restrições pela 
absoluta ausência de resquícios de decoração plástica nas 
porções moderadamente intemperizadas. Na cerâmica mais 
corroída, a decoração plástica é precariamente reconhecível, 
tornando impossível o detalhamento para classificação 
tipológica.

 
As Formas do Vasilhame (Figura 8).

O vasilhame foi construído com roletes de argila 
temperada, com posposição e sobreposição em espiral e 
anelar a partir da base de planta circular, sobre esteiras, 
sacolas, com vários padrões de urdidura em fibras de 
periperiaçu e taboa (molde negativo). A base mais simples 
é a convexa ou em calota (1 e 2), seguida pela plana e 
côncava nas mesmas formas (3-13 e 15-17). Afora da base 
arredondada cujo transição para o bojo não é diferenciada, 
a junção das bases com a parede ocorre com arremate em 
aresta viva, resultando em base plana carenada e côncava 
carenada nas formas 3, 10, 12-17 e base em pedestal 
incipiente nas formas 8, 9 e 11.

A Cronologia Relativa

A seriação com base no tempero mostra a divisão 
da fase Bacabal em dois macroperíodos, A-B e D-E, com 
lenta transição pelo período C intermediário, onde somente 
ocorrem, pelo início, traços sutis do tempero de cauixi e 
areia (Figura 5). O primeiro macroperíodo está representado 
somente nos sambaquis e sítios na planície de inundação, 
com destaque para o sítio RO-PN-8. O assentamento em 
“ilha” ocorre a partir do início do período C, crescendo 
ao longo do macroperíodo D-E. Além da ocupação de 
“ilha”, essa transição é acompanhada possivelmente pela 
introdução da mandioca e dos assadores de beiju (forma 
14), possivelmente por influência de fases arqueológicas 
justafluviais do rio Guaporé, Pirizal e/ou Corumbiara, ou 
difundida de mais longe da fase Massangana pré-cerâmica 
do rio Jamarí (Miller 1983, Miller et alli 1992).

Enquanto a análise com base nos temperos sugeriu 
a divisão da seqüência seriada em dois macroperíodos, 
a análise com base no tratamento de superfície permitiu 
definir 5 períodos denominado A, B, C, D e E (Figura 6). 
Os únicos tipos decorados no período A são os 5, 6, 12, 13 
e 16. Os tipos 7, 8 e 9 aparecem no período B. Os tipos 10, 
11, 14 e 15 no período C, enquanto que nos períodos D e E, 
todos os tipos estão presentes. 

A distribuição temporal das formas de vasilhame 
reforça a divisão em cinco períodos (Figura 8). As formas 
6, 7, 8, 9 e 10 aparecem no período B, as formas 11, 12, 13 
e 14 no período C, a forma 15 no período D e as formas 
16 e 17 no período E. As formas 5 e 10 desaparecem no 
período D e as formas 1, 4, 6, 10 e 13 desaparecem no 
período E. As bordas circulares predominam ao longo da 
seqüência seriada. As bordas elípticas só foram percebidas 
claramente a partir do meio do período C, com incremento 
nos períodos D e E.

 
A Cronologia Absoluta 

Existem 26 datações de 14C, 17 sobre carvão e 9 
sobre concha, que se estendem desde 8.350 ± 70 até 810 
± 70 a.P. (Quadro 1). Do total, 22 são de RO-PN-8, 18 do 
corte 4 no sambaqui e 4 dos cortes 1, 2 e 3 na planície. Duas 
são de RO-PN-9, um sítio em “ilha”, e uma de RO-PN-12, 
um pequeno sambaqui em “ilha”; e uma em RO-PN-13, um 
sítio sazonal de estiagem na planície. Ainda que existam   
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Figura 8. Distribuição temporal dos tipos de vasilhame da fase Bacabal. Os sítios e níveis estão dispostos na ordem da seqüência seriada indicada pela 
mudança na freqüência relativa dos tipos cerâmicos. As formas ocorrem tanto com bordas circulares como com bordas elípticas, sendo que as circulares 
predominam ao longo da seqüência seriada. As bordas elípticas só foram percebidas claramente a partir do meio do período A (formas 2, 7, 9, 12, 13, 15, 
16) e apresentam um lento, gradativo e intermitente aumento de popularidade a partir do período C, com incremento nos períodos D e E. Este aumento 
coincide com o surgimento dos assadores de beijú (forma 14).
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discordâncias entre  as  13  datações  dos  níveis  da  fase 
Bacabal em RO-PN-8, corte 4, somente uma do nível 130-
140cm tem uma idade maior que 4.000 anos a.P. Outra 
do corte 1 na planície circundante ao sambaqui tem uma 
datação de 4.350 ± 130 a.P. para a camada 20-25 cm com 
cerâmica. Apenas uma fina camada (1,5 cm) do estrato-
guia Sinimbu-Bacabal a separa da ocupação Sinimbu, à 
qual deve ser atribuído esse resultado. As datações dos 
cortes 2 e 3 dos sítios RO-PN-9 e RO-PN-13 na planície 
circundante também são mais recentes. Duas amostras do 
nível 230-240 cm da fase Sinimbu com datações de 4.395 ± 
70 (carvão) e 4.455 ± 100 a.p. (concha) apóiam a conclusão 
de que a ocupação Bacabal começou a cerca ou pouco mais 
de 4.000 anos a.p. e que as datações mais antigas pertencem 
à fase Sinimbu pré-cerâmica. Proponho que as transições 
entre os períodos Bacabal ocorreram ao redor de 3.434 (A-
B), 2.720 (B-C), 2.153 (C-D) e 1.440 (D-E) anos a.P.

 
Discussão

Padrão de Subsistência. 

A interdigitação dos restos de alimentação 
contidos nos níveis dos sítios em sambaqui, aldeias em 
“ilhas” e acampamentos de planície reflete, durante o 
ciclo anual, a diversidade nas disponibilidades sazonais, 
na produtividade e processamentos dos recursos de 
subsistência (Figura 1). Durante as cheias, que encobrem 
a planície com um lençol d’água variável anualmente entre 
78 e 126 cm de profundidade (1980-1990), a produção 
primária inclui raízes, frutos e sementes como arroz-
de-pato ou selvagem (Oryza sp), o periperiaçu (Typha 
dominguenses), e a taboa (Rynchospora cephalotes); 
gastrópodes como o uruá (Pomacea canaliculata, P. scalaris) 
e crustáceos como o caranguejo-vermelho (Trichodactylus 
sp.), complementada por peixes caracoídeos como a 
traíra-pixuna ou jeju (Hoplerythrinus unitaeniatus), que 
hibernam no subsolo durante a estiagem, emergindo 
com as chuvas e alagados atraindo abundante avifauna. 
Cardumes em especial de dourada (Brachyplathistoma 
flavicans) se dispersam pela planície inundada. A fauna 
terrestre inclui a anta (Tapirus terrestris), cervo do pantanal 
(Blastocerus dichotomus), veado campeiro (Ozotocerus 
bezoarticus), capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), porco-
do-mato (Tayassu tajacu, T. pecari), paca (Cuniculus paca), 

tracajá (Podocnemis cayennensis), pato-do-mato (Cairina 
moschata) e outros. A interdigitação dos níveis dos cortes 
na planície com os níveis do sambaqui indica que, uma 
boa parte dos habitantes acampava na planície durante a 
estiagem e percorriam os corixos e depressões lagunares 
remanescentes, e retornavam ao semi-sedentarismo nas 
aldeias em ilhas e sambaquis durante os períodos de 
inundação.  

A correlação entre a expansão dos assentamentos 
ao habitat das ilhas e o aparecimento de assadores pelo 
meio do período C sugere a adoção do cultivo incipiente 
da mandioca à cerca de 2.500 a.P. Esta interpretação 
é consistente com a evidência micro-satelite de que a 
mandioca foi domesticada na fronteira meridional da Bacia 
Amazônica ocupada atualmente pelos estados brasileiros 
de Rondônia e Acre (Olsen e Schaal 1999, 2001) e o 
surgimento a pouco mais de 4.870 talvez 5000 a.P. visto a 
datação corresponder a 8 cm acima da base da terra preta 
pré-cerâmica do sítio RO-PV-48: Cachoeirinha-1, um dos 
sítios-habitação contendo também a fase Massangana pré-
cerâmica no rio Jamarí, um tributário da margem direita 
do rio Madeira, o que implica na adoção do padrão de 
assentamentos semi-sedentários em aldeias associados 
com o cultivo da mandioca (Miller et alli 1992; Miller 
1992b, 1999). Quando a cerâmica foi adotada no rio Jamarí 
ha cerca de 2.500 a.P., a sua decoração era distinta do 
complexo Bacabal (Meggers e Miller 2005).    

Várias outras culturas ceramistas, mais recentes, 
colonizaram as margens do rio Guaporé, desde há talvez 
1.700 a.P., mas, em nenhum dos cortes-experimentais 
realizados nestes sítios ocorreram evidências do 
aproveitamento de moluscos com fim nutricional. As 
fases ceramistas Pirizal, Corumbiara e Pimenteiras, com 
agricultura mais avançada (Miller 1983) penetraram o 
Pantanal do Guaporé há cerca de 1.330 a.P. ocuparam as 
“ilhas” com aldeias da fase Bacabal e por volta de 800 
a.P. estariam absorvendo essa população, antecedente. 
Após, outros caçadores coletores agricultores, de cuja 
base alimentar o uruá não participou, ocuparam e ocupam 
o Pantanal do Guaporé até hoje, como sobreviventes às 
doenças transmitidas pelos empreendimentos portugueses, 
espanhóis e descendentes (Miller 1983).
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Origem da Fase Bacabal. 

A seqüência do desenvolvimento cultural 
reconstruído a partir de levantamentos e escavações 
em sítios do Pantanal do Guaporé identifica uma longa 
ocupação pré-cerâmica começando ao menos a cerca de 
8.400 a.P. com a fase Cupim pré-cerâmica no prenúncio 
do Pantanal do Guaporé, seguida pela fase Sinimbu pré-
cerâmica pantaneira e sambaquiana ao redor de 7.100 a.P., 
e o repentino aparecimento da fase Bacabal ceramista, 
também pantaneira e sambaquiana, ao redor ou pouco mais 
de 4.000 a.P., sucedendo a cerca de 2,6 séculos de semi-
aridez. A persistência dos tipos de artefatos líticos e ósseos 
antigos implica numa continuidade da população Sinimbu 
precedente, mas não há evidência de que a confecção da 
cerâmica foi uma invenção local. Ao contrário, apesar 
de existir menor diversidade de decoração e formas de 
vasilhame durante o período A, posteriormente, ela surge 
com suas características básicas já esboçadas.

As datas apontam à fase Bacabal como a cultura 
ceramista mais antiga do Sudoeste da Amazônia. Os outros 
complexos com datações confiáveis são mais recentes 
e caracterizados por diferentes técnicas e motivos de 
decoração. Somente a Tradição Mina, com uma data inicial 
de 5.000 a.P. é mais antiga, mas está restrita aos sambaquis 
a leste da boca do rio Amazonas, com decoração rara ou 
inexistente (Simões 1971). A data mais antiga da cerâmica 
de Taperinha do médio Amazonas é incorreta (Meggers 
1998). A fase Ananatuba apareceu na Ilha de Marajó cerca 
de 3.400 a.P. (Meggers 1998); a fase Barrancas na boca 
do rio Orinoco a cerca de 2.900 a.P. (Meggers 1998) e a 
fase Urucurí da Tradição Jamarí no alto Madeira a cerca de 
2.500 a.P. (Miller et alii 1992). As similaridades entre estes 
complexos e os complexos formativos de Valdívia na costa 
do Equador e San Jacinto na costa norte de Colombia, onde 
a cerâmica apareceu em cerca de 6.000 a.P., sugerem sua 
introdução desde o noroeste da América do Sul (Meggers 
1998). É esperado para o meio ambiente intermediário 
entre as fases Valdívia e Bacabal, num futuro incremento 
de pesquisas de campo, o encontro de outra(s) fase(s) 
associada(s) com datas intermediárias.

Os três tipos decorados da fase Bacabal presentes 
no período A: Bacabal Inciso, Monte Exciso, União Inciso 
e Ponteado, representam dois estilos distintos. Bacabal 

Inciso e Monte Exciso são caracterizados por incisões 
finas e largas numa variedade de combinações e motivos, 
enquanto que a feição do tipo União Inciso e Ponteado 
é de ponteados e incisões bem mais largas e bem mais 
profundas. Embora estes estilos co-existem, eles nunca 
ocorrem combinados num mesmo vasilhame das amostras 
existentes.

O único complexo cerâmico sul-americano que 
é mais antigo que Bacabal e tem em comum algumas das 
mesmas decorações é a fase Valdívia na costa do Equador. 
Alguns elementos dos tipos Bacabal Inciso e Monte Exciso 
assemelham-se aos de Valdívia Inciso Línea Fina, motivos 
3-6 e Valdívia Inciso Línea Larga, motivo 4. Valdívia 
Inciso Línea Fina está restrito ao período A de Valdívia, que 
tem mais de 50 datações de vários sítios que se estendem 
entre 5.600 e 4.300 a.P. (Meggers, 1992; Meggers, Evans 
e Estrada, 1965).

As similaridades incluem bandas em zigue-
zague definindo áreas triangulares preenchidas com linhas 
cruzadas finas (substituídas por incisões paralelas na 
cerâmica Bacabal) (Figura 9); incisões retas paralelas sobre 
toda a superfície (Figura 10) e bandas e zonas preenchidas 
com linhas incisas cruzadas (Figura 11). Outros motivos 
presentes na cerâmica Bacabal não ocorrem em Valdívia 
e os motivos presentes em Ananatuba, Barrancas e nos 
outros complexos amazônicos derivados de Valdívia-San 
Jacinto não ocorrem em Bacabal (Meggers, 1998). Embora 
as similaridades entre Bacabal e Valdívia A impliquem em 
um parentesco, por ora, ao longo do espaço intermediário 
(> 3.000 km), em nenhum dos poucos sítios conhecidos 
foi encontrado decoração similar e antiga. Antecedentes 
da decoração Bacabal Inciso e Ponteado, que também 
aparece plenamente desenvolvida no período A de Bacabal, 
tampouco foram encontrados até agora em lugar algum da 
América do Sul. 
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Figura 12.  A decoração do tipo União Inciso e 
Ponteado da fase Bacabal. As incisões e os ponteados 
são largos e profundos e tipicamente associados com 
projeções na borda.

Figura 11. Comparação da decoração achurada cruzada da 
fase Bacabal (em cima) e da fase Valdívia (em baixo). Bandas 
ou zonas triangulares achuradas estão separadas por bandas 
de largura variável, simples em Bacabal e com uma ou duas 
incisões retas paralelas em Valdívia, ou a decoração incisa 
achurada estende-se sobre toda a superfície.

Figura 10. Comparação da decoração incisa da fase Bacabal (em 
cima) e da fase Valdívia (em baixo). Zonas de incisões paralelas retas 
ou ligeiramente curvadas têm intersecções angulares que tendem a 
transpassarem-se.

Figura 9. Comparação da decoração incisa em zigue-zague 
da fase Bacabal (em cima) e da fase Valdívia (em baixo). Uma 
banda horizontal zigue-zague define zonas triangulares com 
incisões paralelas (Bacabal) ou cruzadas (Valdívia) adjacente 
à borda, ou bandas intersectadas definem zonas em forma de 
diamante com o mesmo tratamento.
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Tabela 1. Datações de 14C das fases Cupim, Sinimbu (pré-cerâmicas e Bacabal (cerâmica)
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Seriación Arqueológica y Cronología Relativa  de Santo Tomé,  
Antigua Capital de la Provincia de Guayana: 1593-1818 d.C.

Mario Sanoja
Iraida Vargas-Arenas

El Registro Arqueológico

El registro arqueológico está formado por 
las asociaciones  que evidencian los procesos de 
transformación material causadas por la acción humana, 
los testimonios que nos proporcionan sus actividades 
cotidianas y sus rituales públicos.. Para que tales procesos 
se hayan llevado a cabo, es preciso que los hombres y 
mujeres de una determinada sociedad hubiesen establecido 
necesariamente en el pasado determinados tipos de 
relaciones sociales. 

Los efectos materiales causados por las acciones 
sociales de los hombres y las mujeres, se manifiestan 
como el vínculo que se establece entre aquéllos y su 
vida cotidiana pública o privada, como la expresión  
fenoménica y singular de su cultura.  Es a partir de ellas 
y mediante la lectura de sus manifestaciones fenoménicas 
en el registro arqueológico que la arqueóloga (o) es capaz 
de inferir las formas de conducta social de las sociedades 
antiguas, estableciendo una calidad de percepción  que 
podría llegar a equivaler a la observación científica de una 
sociedad viva. En tal sentido, a partir de las inferencias 
concebidas de la manera ya expuesta,  un arqueólogo (a) 
podría   llegar a reconstruir los eventos y actividades que 
caracterizaron la vida cotidiana, pública o privada,  de 
una sociedad  determinada, tal como se presentan bajo sus 
formas culturales singularmente concretas  (Childe, 1958: 
36-44; Paynter, 1988: 423; Bate, 1998:43,53).

El análisis arqueológico parte del ordenamiento 
de los materiales que expresan aquellas formas 
singularmente concretas, con la finalidad de establecer el 
nivel de desarrollo sociohistòrico necesario dentro de un 
grupo social,  para que exista la producción, para ilustrar 
el progreso social. Al momento de establecer dicho 
ordenamiento, el arqueólogo debe partir de la premisa que 
dice que para poder realizar la producción, los hombres y 
mujeres necesitan instrumentos de trabajo que le permitan 
ejercer su acción transformadora sobre el medio ambiente  

(el objeto de trabajo)  y sus productos. Aquellos se crean 
en consecuencia con las funciones para las cuales deben 
servir (Vargas-Arenas, 1990: 29)

El rasgo arqueológico, como dice Childe (1958) 
refleja en si una actividad humana ejecutada para satisfacer 
algún propósito aceptado socialmente. Ello permite, 
en consecuencia, caracterizar  la naturaleza de dichos 
propósitos y las necesidades que tuvo dicha sociedad. 
Los artefactos y objetos que aparecen en el registro 
arqueológico  son también rasgos culturales; como tales, 
permiten calibrar la fuerza de trabajo del grupo social, 
pues su creación implica la inversión de trabajo por parte 
de hombres y mujeres sobre su ambiente u objeto de 
trabajo. Es por ello que el estudio de la función de los 
artefactos y rasgos culturales, indicadores de la manera  
como se satisfacen las necesidades en un tiempo dado, es 
determinante para establecer la temporalidad de las mismas. 
La temporalidad de  los materiales arqueológicos y las 
variaciones observables en su morfología y funcionalidad, 
permiten inferir la calidad de las necesidades sociales 
cuyos cambios son un referente del grado de desarrollo 
social (Vargas-Arenas, 1990: 31).

La Seriación Arqueológica

La seriación, como ya es de todos conocido, es 
un método que fue diseñado inicialmente para construir 
secuencias cronológicas (Ford, 1962; Meggers y Evans, 
1967; Meggers,1999). Su fundamento teórico fue 
originalmente el evolucionismo cultural, la noción de 
que todo proceso histórico, incluyendo los de la vida 
cotidiana, atraviesa por un período de génesis, un período 
de  desarrollo y expansión y uno de decaimiento:

….”Within a social group, cultural change is not 
simultaneous. At any given moment there always exist, 
side by side, old fashioned forms that are in the process 
of dying out, modern forms near their peak of popularity, 
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and new forms, some of which will in time become the 
popular way of doing things…”  (Ford, 1962: 9).

A nivel de la microhistoria, esta tendencia se 
expresa también en la moda: la gente inventa un nuevo 
procedimiento, un nuevo estilo de hacer las cosas; si tiene 
éxito, mucha gente lo adopta y lo utiliza, de manera que 
se convierte en un objeto o costumbre popular; cuando 
surge un nuevo procedimiento o estilo de hacer las cosas 
que mejora al anterior o lo hace más atractivo, el primero 
comienza a perder popularidad hasta que simplemente sale 
de los circuitos de uso, pasa de moda y es reemplazado por 
el nuevo. Así funciona la dinámica de la vida cotidiana, el 
modo de vivir de la gente.

Otra explicación, no evolucionista,  del proceso 
de cambio histórico antes expuesto, es la dialéctica. Un 
procedimiento, manera de vivir, objeto o costumbre se 
impone en los circuitos de distribución, cambio y consumo, 
porque cualitativamente es mejor que lo que existía 
anteriormente. Al imponerse entra en contradicción con 
lo anterior, niega su existencia, lo cualitativamente bueno 
deviene cuantitativo, aceptado, de consumo y uso popular. 
Cuando es superado cualitativamente por un nuevo producto 
distinto, aquél deviene cuantitativamente minoritario, es 
negado por la innovación hasta que finalmente desaparece 
de la preferencia de la gente y el nuevo producto comienza 
su ciclo. 

“La dialéctica considera los procesos 
fundamentales del universo, la sociedad y la historia de 
las ideas no como un círculo cerrado en el que los mismos 
procesos simplemente se repiten en un ciclo mecánico sin 
fin, sino como una  especie de espiral abierta de desarrollo 
en la que nada se repite nunca de la misma manera. (…) 
Toda la historia del pensamiento consiste en un proceso 
inacabable de desarrollo mediante contradicciones…”  
(Woods y Grant, 1995: 75).

La Seriaciòn y la Arqueologìa Social

 Luego de años de trabajo por parte de muchos 
investigadores,  la seriación  arqueológica se ha transformado 
en una propuesta teórico-metodológica que responde a 
aquellos requerimientos de la arqueología moderna. De esta 
manera, ha sido posible incorporar al registro arqueológico 

categorías y conceptos que anteriormente  sólo era posible 
considerar de manera deductiva: espacio social, relaciones  
sociales y políticas,  ciclos de ocupación de los territorios,  
niveles de diversidad  sociocultural individual o grupal 
dentro de una comunidad, etc. 

Para nosotros,  la seriación es básicamente 
un método que permite establecer, no sólo  secuencias 
en el proceso de trabajo alfarero, sino que nos sirve 
además para correlacionar otras secuencias en procesos 
de trabajo objetivados en otras materias primas y las 
diferentes actividades que pueden discernirse del registro 
arqueológico. Logramos así estudiar de manera combinada 
no sólo los datos cerámicos, sino también las actividades 
de subsistencia, modos de trabajo, patrones ocupaciones,  
organización y dinámica histórica de los espacios habitados, 
etc., dentro de  un sitio o una región. La seriación opera 
-según nuestro uso- cuantificando y ordenando los datos 
referidos a los distintos procesos de trabajo ejecutados 
rutinariamente por un grupo o grupos sociales(Vargas-
Arenas, 1990),  para analizar comparativamente el ritmo de 
cada proceso de trabajo a través del tiempo y las variaciones 
significativas de cada proceso de trabajo con cada uno de 
los otros (Sanoja, 1983).

La lectura horizontal de un grafico de seriación 
permite conocer lo que era socialmente aceptado, lo 
cotidiano en un momento determinado; una lectura vertical 
nos permite conocer la secuencia y ritmos de distintos  
procesos de trabajo, el lugar temporal que ocupan los 
instrumentos de producción dentro de la totalidad de un sitio, 
región o área.; la creación de los instrumentos, momentos, 
lugar y cantidad de su ocurrencia, sus sustitución por otros. 
Como observa Veloz Maggiolo (1984:99), la seriación es 
una demostración clara de la manera como actúa la ley de 
la negación de la negación, esto es, de la dialéctica. 

La consolidación de la Arqueología como una 
ciencia social  exige  poder construir  tipos de datos que 
permitan  al arqueólogo trabajar con sociedades concretas, 
no solamente con las representaciones ideológicas e 
indicaciones de actividades  materiales expresadas por 
los pueblos extintos en los tiestos, instrumentos, etc., 
que se consideraban como los únicos constituyentes del 
registro  arqueológico. La arqueología moderna ya no 
se contenta sólo con rescatar y describir los vestigios de 
esas actividades, sino que considera como un paradigma  
reconstruir la totalidad del contexto social, la vida cotidiana, 
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la microhistoria  de las comunidades humanas (Meggers 
1999)

La historia de Santo Tomé y las Misiones Capuchinas 
Catalanas: Modos de Vida y Modos de Trabajo. 
(Fig.1).

En el caso presente, estamos abocados al estudio 
de los procesos históricos que, a partir del siglo XVI, dieron 
origen en Guayana al nacimiento de una sociedad nueva.  
En tal sentido, queremos establecer la seriación como un 
referente para comprender --teórica y metodológicamente-

- la dinámica del registro arqueológico, las manifestaciones 
históricas  concretas que expresan a nivel regional los 
sub-modos del Modo de Vida Colonial Venezolano, 
particularmente aquellas relativas a  la producción del 
espacio social urbano.

La cronología relativa, la seriación arqueológica y 
la interpretación de los sub-modos  de vida coloniales que 
caracterizan el noreste de la región guayanesa venezolana, 
han sido establecidas en el presente trabajo a partir de las 
inferencias basadas en el registro arqueológico y el estudio 
cruzado de las mismas con los eventos sociales pertinentes, 
expuestos en la narrativa historiográfica guayanesa de 

Figura 1.  Mapa del sítio de Santo Tomé Viejo
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los siglos XVI al XX. Ello nos permitió establecer una 
secuencia de períodos y fases históricas para los sub-
modos de vida coloniales en el poblado de Santo Tomé, 
expresada en un gráfico  de seriación de los depósitos 
arqueológicos que corresponden a la ocupación tanto 
aborigen como indohispana. Para tal efecto consideramos 
la alfarería indígena -utilitaria o decorada- como indicador 
de la presencia aborígen. La representación de la población 
europea o su presencia efectiva, está indicada por las 
materias primas y bienes manufacturados alóctonos 
(Fig. 2).De la misma manera, hemos seriado los restos 
arqueozoológicos  para sustentar los cambios culturales y 
económicos representados en los diferentes sub-modos de 
vida (Fig.1) Para tales efectos sólo utilizamos los bloques 
de deposiciones arqueológicas que nos proporcionaban 
una tendencia clara y continua de los eventos históricos. 
Los registros estratigráficos de las áreas de habitación 
indohispana, productos de una fuerte intervención antrópica, 
fueron analizados y descritos en términos de la cronología 
establecida en el gráfico de seriación.

Cuando hacemos arqueología del capitalismo 
y vemos la seriación arqueológica como un proceso 
dialéctico, no podríamos simplemente organizar la realidad 
histórica que nos muestra el registro arqueológico en tipos 
cerámicos o tipos de artefactos. Si bien ello sería válido 
para  hacer inferencias a partir de los datos arqueológicos, 
debe ser bien diferenciado de las simples determinaciones 
de elementos constitutivos de la alfarería que se llevan 
a cabo a los fines de generar tipos cerámicos en sentido 
estricto. 

Nuestro trabajo como arqueólogos no debe trata 
solamente de ordenar categorías taxonómicas y graficar su 
desarrollo temporal,  sino de orientar  la explicación de la 
covariabilidad, de inferir las diferentes series o conjuntos 
de procesos de trabajo, las formas de organización social y 
las ideológicas en perspectiva histórica  a partir del registro 
arqueológico. Ello es un requisito necesario para definir 
los modos de vida de una sociedad concreta, entendiendo 
por esto las maneras particulares de existir que tiene dicha 
sociedad. En el presente caso, el gráfico de seriación 
representa o subsume, como ya expusimos, la evidencia 
de procesos de transformación material causada por la 
acción humana, para la cual fue necesario que los hombres 
y mujeres estableciesen necesariamente determinados tipos 
de relaciones sociales.

A los fines de entender la dinámica de los diferentes 
componentes del registro arqueológico hemos elaborado 
dos gráficos de seriación: uno  que resume la covariabilidad  
temporal de los diferentes procesos de trabajo vinculados a 
la producción material en cada una de las fases culturales 
definidas en  la secuencia seriada de Santo Tomé y, otro, 
que resume la covariabilidad temporal de los procesos de 
trabajo relativos a la explotación del medio ambiente y  la 
subsistencia de las personas.  

Fases Culturales de la Seriación Arqueológica de Santo 
Tomé (Fig. 2 y 3)

Para establecer la secuencia seriada  de Santo 
Tomé, no utilizamos  la data de todas las excavaciones, lo 
que habría producido un gráfico poco manejable. El análisis 
de la estratigrafía  y sus contenidos arqueológicos en los 
distintos sitios excavados nos mostró que en ellos  estaban 
representadas  diversas fases contemporáneas del proceso 
de producción del espacio social. Decidimos establecer  
una secuencia básica que representase  la continuidad de 
fases históricas expresadas en el registro arqueológico, 
utilizando para ello los indicadores de presencia-ausencia 
de las diversas manufacturas aborígenes o europeas,  lo 
que nos permitió  inferir, a su vez,  la secuencia de modos 
y sub-modos de vida. Para el fechado relativo, utilizamos 
la secuencia conocida de eventos históricos relacionados 
con la conquista y colonización del Bajo Orinoco y la 
fundación de Santo Tomé,  así como las evidencias de los 
mismos observables en el registro arqueológico (Fig. 2). La 
seriación de los restos zooarqueológicos fue fundamental 
para comprender la naturaleza de los cambios históricos en 
la producción y la subsistencia y establecer  un claro divise  
cronológico entre los modos de vida (Fig. 3). 

En el presente caso, combinando los referentes 
arqueológicos e históricos documentales, logramos 
establecer las fases particulares del desarrollo histórico 
del Modo de Vida Colonial Venezolano en el noreste de 
la Provincia de Guayana (Sanoja y Vargas-Arenas, 2005), 
a saber:

a) Fase A:  subsistencia centrada en la caza de 
tortugas de río, manatíes, venados, váquiros (Tayassu 
sp.), roedores, el cultivo de la yuca y el maíz, procesos de 
trabajo que  practicaba la comunidad indígena de Santo 
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Tomé desde ca. 1530 d.C. hasta ca. 1593-1595 d.C.   En 
este caso,  el registro arqueológico está dominado por los 
huesos de tortuga  y ocasionalmente de manatíes, asociados  
con fragmentos de alfarería utilitaria o decorada de la 
Tradición Cultural Cachamay del Bajo Caroní, fragmentos 
de vidrio verde pertenecientes  --posiblemente-- a botellas 
de licor, escasos fragmentos de olive jar  que aparecen en 

el nivel BA31 y fragmentos de artefactos líticos (niveles 
BA37-BA31 del gráfico de seriación).

b) Fase B: una clara asociación de los huesos 
de tortuga con fragmentos de alfarería de la Tradición 
Cultural Macapaima del Bajo Orinoco y fragmentos  de 
olive jar,  objetos de hierro, fragmentos de vidrio verde, 

Figura 2. Seriación de materias primas y bienes manufacturados del sitio Villapól
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guijarros y fragmentos de instrumentos líticos (niveles  
DA323-DA317). Se observa una drástica reducción  en 
la popularidad de la alfarería indígena Macapaima, lo 
cual podría explicarse como consecuencia del abandono 
del poblado por sus habitantes originales, debido quizás 
a la presencia de soldados y colonos españoles  y a las 
incursiones  armadas de los ingleses, franceses, y holandeses  
para destruir el incipiente poblado indohispano.

c) Fase C: entre los niveles DA214 y DA313 
comienzan a aparecer dentro del contexto anterior  
pedernales de armas de fuego y loza holandesa Azul/ 
Blanco a la par que fragmentos de olive jar, materiales de 
construcción tales como tejas, argamasa, fragmentos de 
friso, balas de cañón, fragmentos de objetos de hierro. A 
este momento de la seriación le asignamos una data relativa 
entre 1630-1650 d.C., fecha cuando ocurre la primera 
incursión de comerciantes holandeses en el Bajo Orinoco y, 

Figura 3. Seriación de restos arqueozoológicos, sitio Villapól. (Ilustración digital: Carolina Sierraalta F.)
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1684-1704 d.C., momento en el cual se produce un intento 
de los jesuitas por consolidar la posición de Santo Tomé y 
la primera intervención de los capuchinos catalanes para 
preparar la instalación de su sistema misional en el territorio 
de la Provincia de Guayana. A juzgar por el aumento de la 
popularidad de la alfarería indígena de la Tradición Cultural 
Macapaima, tanto sencilla como decorada,  parece haberse 
producido también un aumento sensible de la población 
aborigen de Santo Tomé, como consecuencia de la relativa 
estabilización del poblado.

d) Fase D: 1720-1819. A partir del nivel  DA312. 
Coincide con la implantación en 1720 de las misiones 
Capuchinas Catalanas en Guayana (sub-modo de vida 4). 
La presencia de restos óseos de tortuga, relacionada con 
la caza y procesamiento de las mismas, experimenta un 
descenso progresivo, el cual se corresponde con la aparición 
de huesos de ganado vacuno. Ello expresa la introducción 
y el auge de la ganadería por parte de las Misiones de 
Guayana, del consumo de la carne de vacuno por parte de 
la población de San Tomé, y la virtual desaparición de la 
caza y el consumo de la carne de tortugas,  al mismo tiempo 
que se acentúa el consumo de aves y pescados. El aumento 
en la popularidad de la alfarería indígena Macapaima, 
sencilla o decorada, parece indicar un incremento en la 
población caribe de Santo Tomé. Para la fecha señalada, 
en los pueblos de misión de los Capuchinos Catalanes se 
comenzó a concentrar un número importante  de indígenas 
reducidos, cuya cifra alcanzaba alrededor de 40.000 
individuos, tendencia demográfica que –como vemos- 
se refleja igualmente en la población indígena de Santo 
Tomé. Como se observa en el gráfico de seriación,  hay 
también una presencia significativa de bienes de consumo 
importados de España, Holanda,  Inglaterra y China, así 
como de materiales de construcción producidos localmente, 
los cuales evidencian una evolución sustancial en la calidad 
de vida de la población. A partir de 1700 se comienza a 
desarrollar el sector urbano de Santo Tomé de El Baratillo, 
el cual debe haber sido el centro político-administrativo de 
la ciudad hasta 1760.

Fase E: 1819–ca.1880. Inicio del Período 
Republicano. El  nivel  DA23 (1814-     1816) marca  
los momentos finales del régimen colonial español en 
Guayana y del sub-modo de vida, que lleva aparejado 
el desmantelamiento  del sistema misional de los 

capuchinos catalanes. Según la data 1880-1882 grabada 
en los cartuchos metálicos de fusil Mauser, el nivel DA21 
marca aproximadamente el año de la remodelación de la 
fortaleza Villapol, antigua San Francisco. Como sabemos, 
la utilización militar de las fortalezas de Guayana, luego de 
su remodelación en 1880, se prolongó hasta 1942, cuando 
fueron abandonadas definitivamente. La transición de 
la fase  D a la E en el registro arqueológico, se expresa 
fundamentalmente a través de los cambios ocurridos en el 
equipamiento militar de la guarnición de las fortalezas. La 
ciudad de Santo Tomé fué abandonada a partir de ca. 1818,  
cuando se trasladó la capital de la provincia, rio arriba, 
hacia la antigua Angostura hoy Ciudad Bolivar. Santo Tomé 
se convirtió en una sencilla aldea de pescadores, cuya vida 
comenzó a modernizarse de nuevo a partir de 1972, cuando 
las fortalezas, nuevamente restauradas, se convirtieron en 
una atracción turística.

Las Expresiones Regionales del Modo de Vida Colonial 
Venezolano.

 
Como hemos planteado en trabajos anteriores 

(Vargas-Arenas, 1998: 680-683),  el Modo de Vida Colonial 
Venezolano presentaba en su interior varias formas 
específicas de producción, caracterizadas  por distinciones 
en el modo de trabajo, en las relaciones sociales de 
producción, en la manera como se produjo la acumulación 
originaria de capitales, en el grado diferencial de desarrollo 
de las fuerzas productivas y en la manera como cada una de 
dichas formas  específicas se integró de forma diversa con 
la sociedad total. Cada una de estas formas específicas de 
producción las hemos considerado como sub-modos  del 
Modo de Vida Colonial Venezolano. 

El Sub-modo de Vida 1 tipifica a la sociedad 
colonial en lo que se refiere a la existencia de una rama de la 
actividad agrícola mono-cultivadora (café, caña de azúcar, 
cacao, tabaco, etc), la cual tenía la plantación como unidad 
de producción. Las relaciones sociales de producción 
denotan la existencia de una burguesía agraria latifundista 
propietaria y del trabajo forzado servil y esclavista impuesto 
a los indios y a los negros.

El Sub-modo de Vida 2  representa una forma de 
producción específica, altamente especializada  en la cría y 
el pastoreo de ganado,  el procesamiento de la carne como 
cecina y de los cueros de res, el cultivo y procesamiento 
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del tabaco, con una localización geográfica  muy definida: 
la región de las llanuras venezolanas.. La unidad de 
producción era el hato o rancho ganadero, verdaderos 
latifundios que abarcaban enormes extensiones de sabana 
dedicadas a  la cría extensiva de ganado (Cunill-Grau, 
1987- I: 742-767; Sanoja y Vargas Arenas, 1993; Sanoja, 
1988 103-105). Las relaciones sociales de producción 
eran de tipo de servil. Existían burguesías agrarias locales 
plenamente consolidadas desde el siglo XVII que poseían 
el monopolio de todos los medios de producción: la tierra y 
los rebaños de ganado.  La fuerza laboral estaba constituida 
por  indígenas reducidos, esclavos negros y  peones 
mestizos; aunque recibían un salario en especies,  aquélla 
estaba “enfeudada”, poseida por la clase de propietarios 
de los medios de producción (Brito Figueroa, 1979). Este 
tipo de relación ha sido definido por Braudel (1992-II-267) 
como un “segundo servaje”, como una relación social post-
feudal característica –-según el autor--  de las sociedades 
coloniales del capitalismo marginal.

El Sub-modo de Vida 3 representa una forma de 
existencia social  caracterizada por una manera de producir 
que combinaba el trabajo agrícola con el ganadero y la 
pesquería practicada de manera artesanal. De cierto modo, 
éste representaba  una suerte de tejido social  que servía 
como la trama que soportaba  la articulación de los otros 
submodos  del modo de vida colonial. Inicialmente, las 
unidades de producción eran los pueblos de misión, los 
pueblos de indios y los resguardos de indios con relaciones 
sociales de producción serviles o comunitarias.  Es posible 
considerar esta forma  como el sincretismo indo-ibero 
(Mariátegui, 1952: 20) o indohispano (Vargas-Arenas y 
Sanoja, 1992 ; Sanoja, 1988: 95-103) que constituía el tejido 
social rural que vinculaba a los diferentes  componentes del 
Modo de Vida Colonial.. Como dice Cunill-Grau al referirse 
al poblamiento de la microregión guaireña a comienzos del 
siglo XIX:  “…La mayoría de estos pueblos son pequeñas 
concentraciones de pescadores, cultivadores de reducidos 
conucos y peones de haciendas cacaoteras y de caña de 
azúcar…”.  Para 1816 el 63.7% de la población  era negra,  
el 5.3%  indígena y el  31% mestiza y  blanca (1988-I:  
488-489).

El Sub-modo de Vida 4, objeto del presente 
trabajo, representa una forma de producción específica 
altamente especializada en la cría y el pastoreo de ganado,  
la agricultura, la producción artesanal, la minería y la 

metalurgia. Para el siglo XVIII, el nivel de desarrollo de 
las fuerzas productivas de la sociedad colonial venezolana 
presentaba un ritmo desigual, debido principalmente a la 
manera diferente como se articulaban las provincias tanto 
con la metrópoli como con la organización del sistema 
capitalista mundial, así como en el tipo de relaciones 
sociales de producción que las caracterizaba, produciéndose 
variantes al interior del Modo de Vida de dicha formación 
(Vargas, 1998). Vemos, en tal sentido, que en las provincias 
de Caracas, Maracaibo, Cumaná y Margarita predominaban 
sub-modos de vida basados en la economía de plantación 
y la explotación hatera o ganadera, gerenciadas como un 
negocio privado de las oligarquías políticas provinciales. 

En el caso de la Provincia de Guayana, con la 
implantación del sistema misional de los capuchinos 
catalanes entre 1700 y 1816, surgió ese nuevo submodo de 
vida, caracterizado por la  producción de un gran espacio 
territorial integrado en una  red de 18 de misiones, cada 
una de las cuales funcionaba como parte  de un sistema  
integral de unidades de producción, con actividades muy 
diversificadas: agricultura comercial (tabaco, cacao, caña 
de azúcar, algodón, etc.) y de subsistencia (yuca, maíz, 
arroz, productos de mesa, etc.), ganadería (elaboración y 
comercio de cecina o carne salada, comercio de pieles), 
producción artesanal de jabón, de calzados, de aperos de 
bestias y similares, producción de madera, carpintería, 
minería, fundición y forja del hierro y del oro, herrería, 
manufacturas de textiles (telas de algodón) y alfarería 
(vasijas, tejas, baldosas de piso, ladrillos, ladrillos 
refractarios, etc.). 

Las relaciones de producción se caracterizaban 
por una forma de propiedad corporativa del capital 
agrario y artesanal, así como de la producción misma por 
parte de la Orden Capuchina Catalana, y un sistema de 
pago de salario en especies por el trabajo que prestaban 
los indios reducidos a las diferentes misiones. La fuerza 
laboral estaba organizada de manera jerárquica, en base al 
concepto capitalista [de la época] de la división social del 
trabajo. Los indios estaban facultados para vender también 
su fuerza de trabajo --por un salario-- a los habitantes de 
la ciudad de Santo Tomé de Guayana. Estos, sin embargo, 
se resistían muchas veces a pagarle a los indios un salario, 
pues --a diferencia de los misioneros-- los consideraban 
como siervos o esclavos, no como asalariados (Sanoja 
1997: 36-37; Vargas-Arenas, 1998).
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El Sub-modo de Vida 5  nos permite entender 
las formas económicas específicas que se dieron en las 
áreas geográficas marginales del modo de vida colonial y 
periféricas al proceso de formación del Estado nacional, 
donde habitaban y todavía habitan grupos indígenas 
autónomos que conservan sus relaciones sociales de tipo 
comunitario. Cunill-Grau (1987 I:  782-791)  describe de 
manera vívida la situación  intercultural del poblamiento 
indígena llanero y su relación con  los criollos entre los 
siglos XVIII y XIX,  de la misma manera como Humboldt 
(1985)  expone  las características del enclave de poblaciones 
caribes, no reducidas, del noreste de Venezuela en el siglo 
XIX. A nuestro juicio, este  sub-modo de vida es el que 
caracteriza  la población indohispana de Santo Tomé entre 
1595 y  1700. 

Interpretación Histórica del Gráfico de Seriación.

El análisis del gráfico de seriación (Fig.2) nos 
indica que el contenido de las diferentes fases expresa 
cambios de situación cualitativa y cuantitativa en la 
condición histórica de la comunidad de Santo Tomé. En 
términos de la propuesta de Vargas-Arenas (1998) sobre 
la estructuración de los sub-modos del Modo de Vida 
Colonial Venezolano, podemos establecer que la fase A 
correspondería con el sub-modo de vida 5. Las fases B y C 
corresponderían al Sub-modo de vida 3 y la fase C con el 
Sub-modo de vida 4. En términos de la periodización del 
registro arqueológico, las fases A, B  y C  conformarían 
el Período Colonial Temprano y la C el Período Colonial 
Tardío de Santo Tomé.  La fase del proceso que se inicia a 
partir de 1816 la hemos denominado simplemente Período 
Republicano, ya que no hemos teorizado suficientemente 
el carácter diverso de los contenidos sociohistóricos  del (o 
los) modo de vida postcolonial venezolano. 

Los niveles inferiores de las excavaciones  3 y 
2  corresponden con las primeras viviendas indohispanas 
construidas al pie del afloramiento rocoso donde se levantó 
“el fuerte San Francisco de Asis” (DA323-DA214; Fig.1- 
4a. Fase B Colonial Temprana). La seriación  muestra 
un cambio cualitativo y cuantitativo en los contenidos 
del registro arqueológico,  observándose una presencia 
mayoritaria de fragmentos de vasijas españolas del tipo olive 
jar , restos de calderos de hierro y una presencia  discreta 
de alfarería indígena utilitaria no decorada. Ello parece 

corresponder con  el inicio de la ocupación indohispana, 
sugiriendo quizás que se trataba de una vivienda ocupada 
por castellanos. En  este sentido, vemos que en 1591  Fray 
Domingo de Santa Agueda, levantó un  “convento” en  la 
aldea indígena que pasaría a llamarse posteriormente Santo 
Tomé,  muy seguramente un grupo de bohíos donde se 
refugiaron los  otros religiosos que lo acompañaban. Este 
bohío pudo haber estado localizado  al pie del  afloramiento 
en cuya cima habría construido Berrío un puesto defensivo, 
el denominado Fuerte San Francisco de Asís.

Según las evidencias obtenidas en el sitio Barreto I 
(Fase B Colonial Temprana. Fig. 1:4), la aldea  indohispana 
de Santo Tomé estaba también asociada con un  cementerio 
donde existen -al parecer- enterramientos mixtos de 
indígenas y europeos,  directos, primarios y algunos 
posiblemente secundarios . La capa de tierra que recubría los 
esqueletos estaba mezclada con restos humanos dispersos y 
con basura arqueológica. Los esqueletos excavados estaban 
muy deteriorados debido a la humedad del subsuelo, siendo 
posible reconocer solamente la asociación esquelética de 
los huesos de 7 individuos. 

En el registro arqueológico y el gráfico de seriación 
el nivel  estratigráfico DA319 de la capa  3 (2.00 m. de 
profundidad; Fase B Colonial Temprana) parece indicar 
una desaparición súbita de los restos arqueológicos, tanto 
de la alfarería indígena como de los fragmentos de olive 
jar, y una desaparición casi total de los restos de fauna. 
Luego de este intervalo, que podría estar asociado con un 
abandono temporal de la aldea, la vida de la comunidad 
parece haberse resumido de nuevo, notándose que ahora 
comienza a aparecer con mayor popularidad la alfarería 
indígena, decorada o utilitaria, asociada con la olive jar  de 
los castellanos. No sabemos qué pudo haber determinado 
el  aparente abandono temporal de la población, aunque 
existen dos eventos históricos conocidos que parecen 
haber tenido efectos catastróficos sobre el poblado colonial 
temprano. El primero sucedió en 1596,  cuando, según Ojer 
(1966: 570) y Perera (2000: 367-371) 

“...El hambre se ceba en la población de Santo 
Tomé. Hay amagos de motín contra el gobernador (... ). 
Como pueden, abandonan muchos la ciudad en grupos de 
20 y 30...”. 

La causa de esta conmoción fue el súbito aumento 
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de la población castellana del poblado en 1596 con la llegada 
de la numerosa expedición armada por Vera Ibargüen a los 
fines de consolidar el dominio colonial sobre Guayana:  

“...los refuerzos que su expedición llevó a la 
capital de Guayana resultaron excesivos, porque no se 
podía sustentar la población por falta de víveres en aquella 
tierra...” (Ojer, 1966: 569-570). 

Como puede inferirse,  es muy posible que la 
población indígena, la única que sabía como producir 
alimentos en las condiciones locales, hubiese desertado 
la aldea de Santo Tomé ante la llegada del contingente 
de colonos españoles, determinando así una hambruna 
generalizada en la población  europea. 

El otro evento histórico que pudo haber estado 
vinculado  con la fase de utilización del cementerio del 
sitio Barreto I como fosa común, es la captura de Santo 
Tomé por los expedicionarios de Walter Ralegh en 1618. 
De lo anterior podrían ser ejemplo, quizás, los cráneos con 
fractura por traumatismo, los cuerpos desmembrados y el 
enterramiento nº6, vecino al nº8, donde la cabeza cercenada 
de la víctima fue colocada sobre sus brazos y piernas 
desmembradas, reminiscente del tipo de enterramiento 
que dieron los ingleses –-según los relatos de la época-
- a los restos mortales del gobernador de Guayana Diego 
Palomeque de Acuña (Tavera Acosta, 1954: 77). 

Posteriormente al evento ya señalado, el gráfico de 
seriación  indica una fase de recuperación donde aumenta la 
cantidad de loza indígena,  tanto culinaria como decorada, 
así como de olive jar, comenzando a aparecer en el registro 
arqueológico, esporádicamente, fragmentos de vidrio 
verde, posiblemente de botellas de vino o de aguardiente. 
Ello parece indicar un cierto mejoramiento de la calidad de 
vida, un incremento gradual de la población  tanto indígena  
como europea,  aumento en la producción y el consumo 
de loza doméstica relacionado con una mejor alimentación,  
el consumo de aceite y de vino, así como de insumos  de 
lujo, importados posiblemente desde España para uso del 
sector dominante de  la  comunidad. El consumo de carne 
de tortugas de río durante la fase B Colonial Temprana 
siguió siendo predominante en la dieta cotidiana aderezada 
ya hacia mediados del siglo XVII con  un consumo 
mayor  de carne de venados, cerdos, manatíes y pescados, 
indicando la importancia que debe haber tenido la fuerza 

laboral indígena para llevar a cabo los procesos de trabajo 
de caza y pesca de los cuales dependía la supervivencia de 
la población europea ya criollizada. 

La presencia inicial de mayólica Delft Azul sobre 
Blanco en el nivel DA213 del gráfico de seriación, indicaría, 
posiblemente, el comienzo de contactos comerciales con 
los  mercaderes holandeses en 1560,   quienes ya habían 
reconocido  el asentamiento de Santo Tomé  desde los años 
1598-1599 (Ojer, 1966:577).  El registro arqueológico 
indica también la presencia de fragmentos de loza tipo 
Columbia Plain, pipas de manufactura posiblemente 
holandesa, fragmentos de hierro y objetos de metal, así 
como fragmentos de tejas.  De la presencia de dichos restos 
podemos inferir el consumo del tabaco,  la posible forja 
de objetos metálicos y la existencia de algunas viviendas 
principales  techadas con tejas en lugar de paja u hojas 
de palma. El mejoramiento de la calidad de la vida de 
los habitantes de Santo Tomé parece haber profundizado 
también la división social del trabajo entre sectores 
dominantes y dominados de la población, al mismo tiempo 
que el acceso a los bienes de consumo alóctonos.

A partir del nivel DA314 (Fase D Colonial Tardía), 
que corresponde con el inicio del siglo XVIII, podemos 
visualizar un cambio radical en la calidad de la vida de los 
habitantes del sector de Santo Tomé Viejo, donde convivían  
al parecer los  blancos sin medios de fortuna, los mestizos, 
los indios y los negros. Una de las evidencias de dicho 
cambio es la desaparición de los huesos, petos y caparazones 
de tortuga. En su lugar se nota un aumento progresivo de 
la presencia de huesos de vacuno provenientes de los hatos 
desarrollados en Guayana por las misiones capuchinas 
Catalanas (Carrocera, 1979, III: 102, 134).  De la misma 
manera, comienza a notarse un uso regular de flejes de 
hierro para barricas de madera, botellas de vidrio y de gres 
que posiblemente contenían vino, ginebra u otro tipo de 
licores importados desde Europa .

Se observa, correlativamente, un descenso en la 
utilización cotidiana de loza criolla de manufactura indígena, 
en tanto que aumenta relativamente la utilización de la loza 
europea, particularmente de la mayólica blanca vidriada, 
Delft  Azul sobre Blanco o Polícromo, la mayólica Puebla 
Azul sobre Blanco,  platos de Faïance Azul o Amarillo 
sobre Blanco) y  fragmentos de stoneware. Aparecen 
fragmentos de vasija Puebla Polícromo de origen mexicano, 
de la mayólica sevillana Azul sobre Azul, de bacinetes o 
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poncheras y de tazones recubiertos externamente con un 
vidriado color caoba e interiormente con  un vidriado 
o esmalte color verde o amarillo. Comienzan a hacerse 
presentes en mayor cantidad las pipas de caolín de posible 
manufactura holandesa, lo cual parece indicar un cambio en 
la manera tradicional de consumir el tabaco bajo la forma de 
cigarros. En el aspecto militar se observa la supervivencia 
de armas antiguas, tales como arcabuces cuyo cañón era 
de sección poligonal con un calibre aproximado de una 
pulgada, los cuales disparaban pelotas de hierro sólido; así 
mismo, hallamos balas de cañón de aproximadamente 2 o 
4 libras, bayonetas inglesas de sección triangular, granadas 
de mano y botones militares que atestiguan la presencia de 
soldados veteranos pertenecientes a un regimiento basado 
en Mallorca, posiblemente artilleros. La presencia de 
volantes de huso discoidales, elaborados con fragmentos 
de alfarería indica la persistencia de la técnicas indígenas 
para hilar y tejer telas de algodón. Los últimos años de la 
Fase D Colonial Tardía están marcados por la presencia 
de monedas de cobre acuñadas en Angostura, las cuales 
presentan fechas de emisión entre 1810 y 1816 .

Conclusiones

La seriación arqueológica nos permitió organizar 
espacial y temporalmente la variabilidad de sub-modos 
de vida y modos de trabajo que caracterizan la expresión 
concreta del Modo de Vida Colonial Venezolano en la 
región de Guayana. Concertando  el estudio del registro 
arqueológico, con el de las fuentes documentales , la 
seriación facilita la comprensión de procesos sociales 
vinculados a la producción del espacio social,  al desarrollo 
de las relaciones de producción, la producción, el 
intercambio comercial y la estructura de clases sociales que 
caracterizan la historia de la capital provincial de Guayana, 
al experimento político y económico de las misiones 
Capuchinas Catalanas.  De esta manera podemos visualizar 
el potencial que tiene la seriación para entender las facetas 
de la vida cotidiana de las comunidades indohispanas y 
entender y reconstruir los procesos históricos regionales 
que dieron orígen a la nación venezolana.
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