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RESUMO 
 
 

 

 Um Estudo de Caso, em que sobressai uma notável coleção de potes cerâmicos 

atribuída à Tradição Aratu-Sapucaí, permitiu, no decorrer da elaboração dessa monografia, o 

desenvolvimento de técnicas e teorias concernentes à Paleoetnobotânica e Arqueobotânica. A 

onipresença do milho nos artefatos e a presença de grandes potes com marcas típicas da 

fermentação, direcionaram a pesquisa para o estudo dessa bebida/alimento. As considerações 

da tafonomia dos grânulos de amido, derivadas de literatura e de experimentações feitas 

durante o estudo, levaram ao reconhecimento de algumas etapas da produção de cauim e a 

uma melhor compreensão do processo. Assim, é aqui apresentada uma proposta inicial para o 

estudo da morfologia de vasos para a série produtora do cauim de um grupo falante Gê. Sua 

confirmação requer estudos mais profundos em potes como o exumado em Vereda III, Minas 

Gerais, o que inclui a ampliação do campo de análises e uso de técnicas arqueobotânicas mais 

sofisticadas para observação e registro de microvestígios. Se não é possível uma afirmação 

categórica de todas as funções do sítio, o Estudo de Caso permite considerar os espaços, em 

meio aos maciços rochosos calcários, como ocupando um lugar de relevância no modo de 

vida das populações horticultoras-ceramistas; e não se trata apenas de uma hipótese ou de 

uma ideia em si razoável, mas da observação concreta de práticas relacionadas à produção de 

cauim nesse espaço. 

 

Palavras-chave: Paleoetnobotânica, cauim, milho, vasos cerâmicos, Aratu-Sapucaí 

 
 

RESÚMEN 

 

 

 Un estudio de caso, en el que se destaca una notable colección de vasijas de cerámica 

asignada a la Tradición Aratú-Sapucaí, permitió, durante la preparación de esta monografía, el 

desarrollo de técnicas y teorías de la Paleoetnobotánica y Arqueobotánica. La ubicuidad del 

maíz en los artefactos y la presencia de grandes ollas con huellas típicas de la fermentación, 

dirigieron la investigación hacia el estudio del cauim, una bebida/alimento producida por 

fermentación de ese vegetal. Consideraciones acerca de la tafonomía de gránulos de almidón, 

derivados de la literatura y de experimentos realizados durante ese estudio, llevaran al 



 

reconocimiento de algunas etapas en la producción de cauim y una mejor comprensión del 

proceso. Así que, acá se presenta una propuesta inicial para el estudio de la morfología de los 

vasos para la producción del cauim por un grupo de idioma Ge. Su confirmación requiere 

estudios adicionales en vasos como los excavados en Vereda III, Minas Gerais, lo que incluye 

la expansión del campo de análisis y el uso de técnicas más sofisticadas para observación y 

registro de microrrestos. Si no es una afirmación categórica de todas las funciones en el sitio, 

el Caso de Estudio nos permite considerar a los espacios en medio a um macizo de rocas 

calcáreas, como ocupando un lugar de importancia en el medio de vida de poblaciones 

horticultoras y ceramistas; y no sólo eso és una hipótesis o una idea en sí misma razonable, 

pero la observación práctica relacionada con la producción del cauim en ese sítio. 

 
Palabras-clave: Paleoetnobotánica; bebidas fermentadas; maíz; alfarería; Aratu-Sapucaí 

 

 

ABSTRACT 
 
 A Case Study, in which stands a remarkable collection of ceramic pots assigned to 
Tradition Aratu-Sapucaí, allowed during the preparation of this monograph the development 
of techniques and theories concerning the Paleoetnobotany and Archaeobotany. The ubiquity 
of corn in the artifacts and the presence of large pots focused on fermentation, directed the 
research for the study of this drink / food. The taphonomic considerations of starch granules, 
derived from literature and experiments made during the study, led to the recognition of some 
steps in the production of cauim, and a better understanding of the process. So, here is 
presented an initial proposal for the study of the vessels morphology for producing cauim, 
used by speaker group Ge. Your confirmation requires further study in pottery such as 
excavated in Vereda III, Minas Gerais, which includes the expansion of the field of analysis 
and use of more sophisticated techniques for microtrace observation and recording. If it is not 
a categorical statement of all functions of the site, the Case Study allows us to consider the 
spaces in the rocky limestone massifs, as occupying a place of importance in the livelihoods 
of horticulturist and ceramist population; and not only is it a hypothesis or an idea in itself 
reasonable, but the practical observation related to the production and consumption of cauim 
in this settlement. 

 

Key-words: Paleoethnobotanic; fermented beverages; maize; ceramics pots; Aratu-Sapucaí 
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MARCO INICIAL 

 

 

 A presente monografia se desenvolve em sequência a dois trabalhos: o primeiro 

concerne à localização e coleta em superfície de grandes fragmentos de vasos cerâmicos, feita 

em 2003 pela equipe de Walter Neves e o segundo, subsequente, da dissertação de mestrado 

de Igor Morais Mariano Rodrigues (RODRIGUES, op.cit:) focada no mesmo sítio lito-

cerâmico, denominado Vereda III, na APA Carste de Lagoa Santa, MG. 

 Walter Neves relatou: “a impressão que se tem ao chegar ao sítio é a de que os 

ocupantes indígenas acabaram de deixar o local, dado a quantidade e o tamanho dos 

fragmentos cerâmicos.” Ainda de acordo com este pesquisador, o material é, possivelmente, a 

melhor amostra de “cerâmicas relacionadas à Tradição Aratu-Sapucaí, no Brasil Central” 

(NEVES, 2004 apud RODRIGUES, op.cit::15). A tradição ceramista Aratu (Nordeste do 

Brasil), assim como a Una (Norte) e Taquara (Sul) são possivelmente associadas ao tronco 

linguístico Macro-Gê (MARTIN, 2008:190). Vanessa Lea (2012:), revisando estudos sobre a 

localização dos Jê (ela atribui a grafia Gê ao inglês), situa esse grupo linguístico como o ramo 

Macro-Jê desenvolvido exclusivamente no Brasil. Dados linguísticos indicam que teriam 

ocupado o planalto central desde a bacia do São Francisco à bacia do Tocantins no Nordeste 

brasileiro há 2 ou 3 mil anos (Urban,1992 apud LEA, op.cit.). Prous (1992: 346) cruza dados 

de Calderón sobre a localização de material Aratu no Recôncavo Bahiano seguindo a mesma 

disposição das atuais aldeias de grupos Macro-Gê do Brasil Central. Considerações dessa 

ordem devem ter criado o consenso atual que estabelece ligação entre tradição ceramista 

Aratu e grupos falantes do tronco Macro-Gê. 

A pesquisa de Rodrigues (op.cit.) tratou de conhecer o farto material cerâmico 

encontrado e, no decorrer do processo, sentiu a necessidade de agregar mais elementos à 

compreensão do assentamento, incluindo a localização de bases dos vasilhames cerâmicos. 

Para tanto, realizou uma escavação no local em 2010, com recuperação de mais vestígios 

cerâmicos, algum material lítico, rodelas de fuso e bolotas de argila.  

Visando trazer elementos de interpretação para o uso das peças, aquele autor 

pesquisou alguns temas, como: a Tradição Aratu-Sapucaí; a inserção do sítio Vereda III no 

espaço; o uso de cauixi como antiplástico na pasta cerâmica, ainda não relatada na tradição 

cerâmica Aratu-Sapucaí; a articulação dos remanescentes com o espaço; os fenômenos 

tafonômicos que atuaram em condições de secas e chuva; as marcas de uso nas superfícies 

internas e externas dos vasos e prováveis funcionalidades.  
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 Em 2012, o professor e pesquisador Dr. André Prous da Universidade Federal de 

Minas Gerais e Museu de História Natural e Jardim Botânico de Belo Horizonte, propiciou o 

acesso ao material em questão para a condução do presente trabalho, que pretende, a partir do 

estudo paleoetnobotânico das vasilhas cerâmicas e do material lítico, acrescentar elementos 

complementares às de Rodrigues (op.cit.). 

A orientação é do Dr. Andrei Isnardis Horta, também ligado a essas instituições e, 

dado a especificidade do enfoque paleoetnobotânico a ser empregado, contamos com a co-

orientação de um dos pioneiros desse tipo de trabalho no Brasil, Leandro Matthews Cascon, 

hoje doutorando no MAE/USP.  

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 

 A insólita inserção do sítio na paisagem, de difícil acesso e visualização, num 

afloramento rochoso contendo vários abrigos e revelando vestígios materiais como que 

intocados após o abandono, por si só abrem para algumas possibilidades de funcionalidade e 

significação para os ocupantes que vão além da simples moradia.  

 Apesar de existirem limitantes como a falta de datação local e de estudos nos sítios 

vizinhos, assim como a não realização de intervenção arqueológica adicional na presente 

pesquisa, espera-se aqui obter elementos para, em âmbito mais amplo, entender a dinâmica da 

sociedade indígena local, das especificidades dos materiais e tecnologias empregadas no 

cotidiano, assim como dos seus ritos estruturantes.  

 Em termos pessoais, a pesquisa traz elementos que permitem engendrar o pensamento 

arqueológico ao antropológico, atrelados a conhecimentos e técnicas da Paleoetnobotânica, da 

Etnologia Indígena e da Etnohistória. Traz todos os benefícios de um bom exercício 

acadêmico e, indo além, leva-me de volta ao tema que nunca consegui abandonar por muito 

tempo: o dos alimentos. 

 

 

QESTIONAMENTOS  

 

 

As perguntas que se fazem, em vista do exposto acima são: 
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1. Como se insere o sítio Vereda III, a partir dos pressupostos aventados através do seu 

material cerâmico, localização geográfica e disposição na paisagem, na ocupação 

local, regional e do Brasil Central ? 

2. Quais dados relevantes para a compreensão do sítio são possíveis de se obter a partir 

do conhecimento dos vegetais utilizados e dos processos a que foram submetidos nos 

utensílios cerâmicos e líticos -cujo conhecimento é possibilitado pelo uso de técnicas 

arqueobotânicas e pela interpretação paleoetnobotânica?  

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral: Colaborar na compreensão dos usos do sítio Vereda III, Minas Gerais. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 

1. Desenvolver conhecimentos nos campos da Paleoetnobotânica e Arqueobotânica 

quanto a métodos empregados, características de micro vestígios, limitações e 

possibilidades de aplicação, através de ampla revisão bibliográfica e participação em 

cursos e treinamentos específicos; 

2. Conhecer e aplicar técnicas da Arqueobotânica como: extração de amostras de 

vegetais e artefatos líticos e cerâmicos, preparação de lâminas, observação, registro e 

interpretação de resultados, de forma a implementar os protocolos de análise a serem 

empregados na preparação de uma Coleção de Referência para grânulos de amido e 

análises de artefatos arqueológicos; 

3. Detectar, caracterizar e identificar micro vestígios –em especial grânulos de amido- 

em artefatos cerâmicos e líticos associados ao sítio. 

4. Interpretar os resultados à luz dos conhecimentos atuais sobre a população que 

ocupou o sítio, tratando de elucidar elementos sociais, econômicos e simbólicos. 
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1. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

 

1.1 PALEOETNOBOTÂNICA E ARQUEOBOTÂNICA 

 

 

 Ao dar inicio a este trabalho, é importante uma definição de termos relativos ao seu 

campo de estudo, que abrange áreas da Arqueologia, Botânica e Etnologia. 

 Inicialmente vale conceituar Etnobotânica. Como concebida em 1895 por 

Harshberger (COTTON, 1996), estudaria "o uso das plantas por povos aborígenes". Na 

atualidade, através de metodologias de campo, investiga não apenas o modo como as plantas 

são utilizadas, mas também como são percebidas, manipuladas e quais as relações que se 

estabelecem com as sociedades. Segundo Deborah Pearsall (2010), arqueóloga e 

paleobotânica norte-americana, o seu grande desenvolvimento se deu nos EUA com Volnei 

Jones, a partir de um pequeno artigo que publicou em 1941, “The nature and status of 

ethnobotany”, formalizando este campo do conhecimento. A atuação dele através do 

Laboratório de Etnobotânica do Museu de Antropologia da Universidade de Michigan teve 

foco interdisciplinar, incentivando a familiaridade dos pesquisadores com a Antropologia e a 

Biologia. Um bom exemplo de estudo etnobotânico, e que aqui constitui uma das referências 

bibliográficas, é o trabalho de Pedri (2006), A dinâmica do milho (Zea mays L.) nos 

agroecossistemas indígenas. 

 Nas Américas a Arqueobotânica é entendida como um conjunto de técnicas que 

buscam a identificação de vegetais através de macro e micro vestígios arqueológicos, 

excluindo os aspectos interpretativos da Paleoetnobotânica, segundo HASTORF (1999). 

Pearsall (2010) enfatiza, ademais, a necessidade de ampliar o campo de análise para além do 

reino vegetal, o que pressupõe a interação de diferentes analistas e suas especialidades, já que 

é impossível dominar mais de uma área dos reinos animal ou vegetal: pólen, fitólitos, macro 

vestígios (sementes, madeira), animais vertebrados, invertebrados etc. 

 Essa discussão sobre o escopo dessas disciplinas também se deu na América do Sul, 

mais especificamente entre pesquisadores de países de língua hispânica, o que nos interessa 

em particular. Na Cuarta Reunión Internacional de Teoría Arqueológica en América del Sur, 

realizada em 2007, Catamarca-Argentina, retomou-se um debate iniciado em anos anteriores, 

tratando a questão, inicialmente pela vertente terminológica. O termo Arqueobotância ficou 
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então reservado para problemáticas puramente arqueológicas e o termo Paleoetnobotânica, 

para aquelas ligadas a uma etnobotânica do passado, enfocando a relação bidirecional 

comunidades humanas/vegetais (ARCHILA et al 2008).  

 Também a práxis das disciplinas que trabalham com os restos vegetais arqueológicos 

foi discutida. A questão que se coloca na América do Sul é o deslocamento da figura do 

profissional que fazia a mera identificação taxonômica de restos vegetais –botânicos 

especialistas- para a do arqueobotânico de hoje, que participa ou dirige projetos, equipes e 

escavações. Uma pergunta que se faz olhando o futuro é: a Arqueobotânica se desenvolve 

como uma prática auxiliar dentro do espectro teórico da Arqueologia ou se desenvolve como 

uma especialidade, com premissas próprias? (ARCHILA et al 2008).  

 Em trabalhos pioneiros realizados no Brasil, como o de Rita Sheel-Ybert (2006), as 

áreas de estudo da Paleoetnobotânica e da Arqueobotânica são entendidas de forma 

convergente ao descrito acima. 

 Apesar desses questionamentos, os termos “Paleoetnobotânica” e “Arqueobotânica” 

são utilizados indistintamente por muitos pesquisadores, refratários à ideia de aceitar 

simplesmente o modelo difundido via pesquisadores norte-americanos, portanto assumindo 

como corretas ambas denominações. Ademais, a ideia é que, ao se fazer uma análise 

arqueobotânica, implicitamente se está trabalhando com alguma população ou contexto 

específicos (Cascon, com.pess.).  

 Aqui temos, então, nosso campo de estudo, que tratará dos artefatos cerâmicos e líticos 

de Vereda III como carreadores de microvestígios, naturalmente atribuíveis a determinadas 

plantas cultivadas e a formas de uso, em que estaremos aplicando técnicas da Arqueobotânica. 

A percepção de outros níveis de significação deste sítio tão particular passa pela compreensão 

da funcionalidade dos seus artefatos no espaço, o que torna imprescindível a atribuição 

hipotética do assentamento a determinado grupo, delimitado pela sua cultura material e 

provável filiação linguística. Assim, no meu entender, o emprego do prefixo etno é 

plenamente justificável, tornando o termo Paleoetnobotânica adequado para classificar a 

análise pretendida.  
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1.2 A ARQUEOBOTÂNICA COMO FERRAMENTA 

 

 

 Diversos macro e micro vestígios são usados na Arqueobotânica, às vezes em 

conjunto, para discriminar a presença de vegetais no registro arqueológico em artefatos 

cerâmicos, líticos, ósseos, de madeira e solos. As condições em que cada um deles permanece 

viável à identificação estão relacionadas a fatores como a baixa umidade, condições de acidez 

do solo, proteção pelo suporte (cerâmico, lítico, ósseo, madeira). A identificação de vegetais 

úteis, a nível de gênero e às vezes de espécie, abrange aqueles utilizados na alimentação, na 

confecção de roupas e objetos utilitários de cozinha, transporte e armazenamento de 

alimentos, na construção de habitações, pintura do corpo e outros usos. Os enfoques, e as 

técnicas correspondentes, são distintos para os diversos vestígios passíveis de análise, 

identificação e interpretação. Discorremos abaixo sobre alguns deles. 

 

 

1.2.1 Macrovestígios 

 

 

 São visíveis a olho nu e possibilitam a análise através de pequenos aumentos: madeira 

seca, queimada ou submersa em água, raízes, fibras, cascas de nozes, sementes. É o vestígio 

mais amplamente utilizado. As técnicas de recuperação podem ser a simples coleta no local, 

peneiramento ou flotação, esta dispondo atualmente de uma grande diversidade de aparatos 

que facilitam o trabalho em campo. Uma descrição bastante detalhada das técnicas e 

procedimentos é disponibilizada em Paleoethnobotany. A handbook of procedures 

(PEARSALL, op.cit.). O campo de estudo específico de madeiras carbonizadas, a 

Antracologia, permite conhecer a relação de uma sociedade com o seu entorno vegetal. As 

amostragens devem levar em conta a origem dos vestígios, que podem estar dispersos, 

produzidos a partir de vários eventos e relacionados ao entorno do sítio, ou concentrados, que 

são aqueles provenientes dos últimos fogos de uma fogueira, por exemplo. Outras técnicas lhe 

dão suporte: a palinologia, a dendrocronologia (determinação da idade de árvores a partir dos 

anéis concêntricos exibidos pelo seu lenho) e a carpologia (estudo de sementes e frutos) 

(SOLARI, 2007). A análise adequada requer que os vestígios tenham um tamanho mínimo 

para permitir o corte manual e observação, feita em microscopia ótica de luz refletida. A 

microscopia eletrônica de varredura pode ser usada para o registro fotográfico das análises. 
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Requer-se também conhecimento da flora do local investigado e a coleta sistemática de 

madeiras atuais para a preparação de coleção de referência (SCHEEL-YBERT, 2000).  

 

 

1.2.2 Polens e esporos 

 

 

 As plantas superiores produzem estruturas reprodutivas masculinas denominadas 

pólens, enquanto que as inferiores (samambaias e musgos) e fungos produzem esporos. São 

microscópicos, com diâmetros mais frequentes entre 25 e 120 µm. Através de características 

como morfologia, tamanho, textura da superfície, quantidade e tipo de aberturas (poros), 

pode-se fazer o reconhecimento taxonômico, chegando-se a estabelecer a identificação a nível 

de espécie, inclusive. Polens e esporos encontram grande difusão através do ar, chuva e água, 

permanecendo inalterados em ambientes ácidos e rarefeitos em oxigênio, como nos depósitos 

lacustres. Nesse sentido, fornecem dados importantes para o reconhecimento da flora e do 

paleoclima em determinada região, o que se analisa a partir de diagramas polínicos e 

datações. No entanto, deve-se atentar para a grande distância que esses organismos podem 

alcançar, requerendo cuidado na interpretação do contexto arqueológico a partir deles. Áreas 

florestadas ou não (portanto, com maior ou menor ventilação) requerem diferentes estratégias 

para a localização do ponto de amostragem.  (ENGLISH HERITAGE, 2002). A identificação 

de polens, esporos de musgos e fungos e NPP (non-pollen palynomorphs), ou seja, restos de 

fungos e animais que normalmente aparecem nas lâminas de estudo de pólen, é possibilitada 

por estudos de sistemática e atlas com coleções de referência, como aqueles listados em 

publicação de Bas van Geel, da Universidade de Utrecht (HOOGHIEMSTRA et GEEL, 

1998).  

 

 

1.2.3 Fitólitos 

 

 

 Fitólitos são corpos silicificados microscópicos que ocorrem nas plantas superiores a 

partir da absorção de sílica solúvel presente no solo como ácido monossilícico (H4SiO4), 

através das raízes, sendo transportadas a órgãos, onde são acumulados prioritariamente em 

tecidos da epiderme e da subepiderme, como mecanismos de proteção contra herbívoros e 
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fungos. É um processo em boa medida controlado geneticamente, permitindo o crescimento 

de corpos sólidos de SiO2 nos espaços intercelulares, interior das células e paredes celulares. 

A sílica acumulada no interior de algumas células da epiderme, de células formadoras de 

pelos (tricomas) e bases de tricomas permanecem como réplicas fossilizadas da estrutura 

original, permitindo identificar a morfologia da planta. Após a morte ou decaimento da planta, 

permanecem por longo tempo no solo, em sedimentos e artefatos arqueológicos, devido à sua 

natureza inorgânica (PIPERNO, 2006).  

 Outros nomes são empregados para denominá-los, como fitólitos opalinos, sílica 

opalina. O termo “fitólito”, do grego, significa “pedra de vegetal” sendo usado para outros 

corpos mineralizados, como os oxalatos de cálcio, utilizados para o reconhecimento de cactos 

e plantas de locais secos A classificação taxonômica é possível, mas não sem problemas, 

porém. A multiplicidade de formas com que uma planta pode produzir, de algumas poucas a 

muitas, implica em alguns casos em redundância, ou seja, produção do mesmo tipo de fitólito 

por plantas não pertencentes à mesma taxa, refletindo que a origem deles se deu de forma 

similar ou em células similares, o que demanda o estudo filogenético da sua formação 

(PIPERNO, op.cit.).  

 

 

1.2.4 Diatomáceas 

 

 

 Tratam-se de algas marinhas ou de água doce, que possuem uma frústula (câmera) 

silicificada, que sobrevive ao microrganismo, possibilitando a identificação através da 

morfologia e textura. A característica de se desenvolverem em ambientes específicos, traz 

informações adicionais como salinidade, presença/ausência periódica de oxigênio, acidez, 

temperatura do corpo d’água. Arqueologicamente é útil como um dos indicativos da presença 

de áreas de irrigação (KORSTANJE, 2008), e de uso de água na cocção (BABOT, 2008). 

 

 

1.2.5 Espículas de esponja 

 

 

 Embora não sejam organismos estudados pela Botânica, as esponjas usualmente 

aparecem no material de análise, e dessa forma são aproveitadas naquilo que podem oferecer 
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em termos de diagnóstico do ambiente. Estas absorvem a sílica, formando corpos silicosos - 

espículas- responsáveis pela sua fixação ao solo do leito oceânico, fluvial ou lacustre e 

replica, tal como para os fitólitos, a morfologia das suas paredes celulares. Existe uma 

correspondência taxonômica entre as formas e ornamentação superficial com o organismo de 

origem, permitindo interpretações paleoecológicas (COSTA, 2010). No sítio Vereda III foram 

encontradas 6 tipos de espículas provenientes de 5 distintas esponjas, mostradas abaixo. 

 

 
Fotos ao microscópio ótico das espículas encontradas nas amostras de cerâmica do sítio Vereda III. A: gemosclera de 
Metania spinata; B: gemosclera longa de Heterorotula fistula; C: megasclera de Heterorotula fistula; D: microsclera de 
Dosilia pydanieli; E: gemosclera de Trochospongilla variabilis ; F: gemosclera de Radiospongilla amazonensis;Fotos e 
composição de prancha por Vanessa de Souza Machado.  
Figura 1. Espículas de esponjas dulciaquícolas encontradas na cerâmica de Vereda III.  Fonte: adaptado de 
Rodrigues, op.cit::136 
 

 

1.2.6 Grânulos de amido 

 

 

Constituição do grânulo de amido 

 

 O amido é uma substância de reserva de energia dos vegetais e é sintetizado através do 

metabolismo celular dentro de estruturas denominadas amiloplastos, formando grânulos 

microscópicos (ESAU, 1959:189). Essa substância de reserva é formada por dois 
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polissacarídeos em que a unidade básica que se repete é a glucose (em conformação α-D-

glucopiranose), com distintas estruturas e propriedades. Esses polissacarídeos são: a amilose, 

de cadeia reta, e a amilopectina, de cadeia ramificada e formato esférico, conforme Figura 2 

(BOBBIO e BOBBIO, 1985). 

 

 
Esquema da molécula de amilose.  

 
Esquema da molécula de amilopectina. 

Figura 2. Representações esquemáticas da amilose e amilopectina. Fonte: Bobbio e Bobbio, op.cit.:58-60 
 

 

Uso do grânulo de amido na identificação de vegetais 

 

 Em 1913, Edward Tyson Reichert -Universidade da Pensilvânia, publicou um 

abrangente trabalho sobre amidos, The differentiation and specificity of starches in relation to 

genera, species, etc, onde faz a síntese do conhecimento na época sobre a formação, 

morfologia e características físico-químicas do amido de mais de 300 plantas. Suas análises 

foram embasadas em trabalhos precedentes, como o de Nägeli, que em 1858 publicou um 

estudo com mais de 1200 tipos de amido, onde notou a possibilidade de identificação de 

gênero e às vezes de espécie a partir de características morfológicas dos grânulos de amido. O 

seu sistema de classificação morfológica foi adotado por Reichert, ao qual adicionou uma 

bateria de análises químicas para a caracterização dos amidos. Os critérios de classificação 

morfológica de Reichert são usados até os nossos dias, inclusive no recente ICSN - 
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International Code for Starch Nomenclature (ICSN, 2011), que propõe a definição das 

características bi e tridimensionais para a caracterização dos grânulos. 

 O emprego dos grânulos de amido na identificação do vegetal que lhe deu origem 

requer alguns cuidados, como os fenômenos de multiplicidade e redundância. O primeiro tem 

a ver com o desenvolvimento de distintos tipos de grânulos numa mesma planta, nem todos 

com poder diagnóstico, conforme notado por Reichert. Redundância se refere à síntese de 

grânulos idênticos ou similares em plantas distintas. Apenas possuem caráter diagnóstico -

devido ao controle genético a que estão submetidos- os grânulos de reserva, acumulados em 

sementes, raízes carnosas, tubérculos, rizomas e bulbos. Isto não ocorre com aqueles 

denominados transitórios, para uso imediato da planta, presentes em folhas, frutos verdes, 

flores, pólen e tecidos secretores, geralmente pequenos (0,2 a 7 µm) e discoidais, sem 

características que os distingam (BABOT, 2007). Exceções ocorrem, como os grânulos de 

amido das folhas da Erythroxylum coca Lam.  

 Usam-se, para caracterizar os grânulos de amido, as características básicas (Figura 3):  

lamelas, que são anéis de crescimento do grânulo, formadas por deposição de moléculas de 

amilose e amilopectica, e que podem ser melhores entendidas visualmente pelas figuras 

abaixo. Em certos grãos, ocorrem fissuras a partir do hilo com várias formas. Outras 

ocorrências na superfície do grânulo são o vacúolo (hilo aberto), estrias, poros, e canais.  

 

 
Figura 3. Elementos característicos básicos do grânulo de amido. Fonte: Gott et al, 2006: 42 
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 Abaixo pode ser visto um grânulo de amido obtido por microscopia eletrônica de 

varredura (SEM), onde ficam visíveis as camadas de material amiláceo disposta ao redor do 

hilo.  

 

 
Figura 4. Grânulo de amido de milho. Fonte: Torrance Barton, 2006: Foto de Bruce L. Wagner 

 

Mais abaixo, na Figura 5, um esquema ilustra a disposição das moléculas de amilopectina e 

amilose no grânulo. As regiões onde as ramificações da amilopectina estão alinhadas têm 

característica cristalina ou semi-cristalina e as regiões de onde partem as ramificações, tem 

característica amorfa. 

 

 
Figura 5. Representação esquemática do grânulo de amido e seus constituintes, amilose e amilopectina. Fonte: 

Buckredge, 2014 
 



26 

 As zonas cristalinas e amorfas presentes nas macromoléculas que constituem o amido, 

quando são atravessadas pela luz, geram raios com diferentes direções e velocidades, o que é 

chamado de birrefringência. O efeito visível disto são as cruzes de Malta, ou de extinção 

(GOTT et al, op.cit.). Abaixo, fotos de grânulos de Ipomoeae batatas (batata doce) realizadas 

no decorrer deste trabalho, com microscopia ótica. Na foto à esquerda, em luz normal e à 

direita com luz duplamente polarizada. São visíveis as lamelas, resultantes dos anéis de 

crescimento ao redor do hilo e a cruz de Malta. Os elementos diagnósticos do grânulo de 

amido dispostos na Figura 3 podem ser confrontados com a Figura 6, abaixo. 

 

 
Figura 6. Grânulo de amido da batata doce [Ipomoeae batatas]. Foto do autor, aumento 400x, sem barra de 

escala 
 

 A identificação positiva do amido em amostras arqueológicas permitiria a 

identificação das espécies vegetais presentes num dado contexto, bem como o 

reconhecimento de processos sofridos por esses vegetais ou derivados. A identificação se faz 

através de comparação com grânulos conhecidos e esperados no contexto em que se trabalha, 

reunidos em uma Coleção de Referência. Estas são montadas a partir da extração do amido de 

órgãos de reserva, assim como de folhas, caules, raízes, fornecendo assembléias de micro 

vestígios onde estão presentes as formas e tamanhos que se podem encontrar no vegetal. A 

razão de se trabalhar com o esperado é estreitar o feixe de possibilidades e aumentar o grau de 

acerto das análises, já que de outra forma se estaria investigando em terreno ilimitado.  

Informações etnográficas e históricas podem ser as primeiras fontes a serem 

consultadas, complementadas com informações da flora local, levando em conta as flutuações 

de clima e vegetação ocorridas no tempo. A situação ideal é a coleta in loco e, quando não 

seja possível, em mercados e produtores locais. Sem dúvida, se por um lado se tem um 

trabalho mais focado, por outro, tem-se um viés introduzido pelo pesquisador. Espécies 

vegetais utilizadas num passado e não detectadas nos relatos etnográficos e no estudo 

ambiental dificilmente serão determinadas no estudo arqueobotânico. Outra dificuldade está 
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relacionada com a identificação no registro arqueológico de grânulos solitários e sem valor 

diagnóstico, em função da redundância já mencionada, ou de serem transitórios. Também é 

desejável a obtenção de grânulos de amido de procedência arqueológica. Coleções 

disponibilizadas em literatura e mesmo trabalhos isolados de pesquisa são fonte para 

comparação com os grânulos de amido recuperados de artefatos e do solo.  

 Um protocolo de análise apresentado por BABOT (op.cit.:106) contem os itens 

principais a serem observados na identificação dos grânulos. Nele constam, para a análise de 

uma quantidade mínima de 50 exemplares, as características que permitem identificar um 

grânulo, como: tamanho, morfologia, principais tipos encontrados, disposição e formato do 

hilo, presença ou não (e caracterização) de lamelas, presença de estrias, fissuras, poros, 

granulação e outras alterações na superfície do grânulo.  

 

 

1.3 A TAFONOMIA DOS GRÂNULOS DE AMIDO 

 

 

 A tafonomia dos grânulos de amido no solo ainda é assunto de controvérsia, sendo 

consenso que a sua sobrevivência em depósitos sedimentares é praticamente impossível e 

ademais sujeito a contaminações pós-deposicionais. A sobrevivência do grânulo quando está 

protegido nos interstícios dos artefatos, segundo Haslam (2004), é um fato observado, não um 

mecanismo propriamente. Fatores de proteção contra a degradação por enzimas microbianas, 

pH, umidade do solo etc, são hoje motivo de estudo e discussão. Segundo Haslam (op.cit.), 

um dos motivos para a surpreendente preservação dos grânulos de amido no solo, é a 

quantidade imensa de grânulos presentes nos órgãos de reserva, que mesmo sofrendo um 

decaimento assintótico em poucos dias após contato com o solo, ainda propicia a 

sobrevivência de algumas unidades. Outro mecanismo protetor é decorrente da atividade de 

fungos reativados da dormência pela presença de substrado. Ao lançarem exudatos ao solo, 

formam macroagregados por onde passam a atacar os grânulos. Porém, pequenos agregados 

também se formam, impenetráveis às hifas, onde são preservados os grânulos. A recuperação 

do amido em solos requer por isso um estudo prévio das condições que afetam positiva ou 

negativamente a sobrevivência dos grânulos. Fatores de dano, que alteram sua suscetibilidade 

frente aos agentes naturais e condições ambientes, são específicos para cada espécie e estão 

relacionados as suas composições físicas (HASLAM, op.cit.).  
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 Estudos experimentais abarcando distintos vegetais permitem conhecer de antemão os 

padrões de danos sofridos na transformação do alimento. Como mencionado acima, o tipo e 

intensidade de dano são específicos a cada espécie vegetal (BABOT, op.cit.). 

 

 

1.3.1 O amido resistente 

 

 

A compreensão da tafonomia dos grânulos de amido através do contato com o 

aparelho digestório é uma etapa importante para entender sua permanência no registro 

arqueológico. Esta é uma das alternativas de entrada dos grânulos de amido no sistema 

deposicional -via defecação-, mas não restrito a este fato, como é o caso do contato dos 

grânulos de amido com a saliva humana, utilizada nas fermentações para produção de bebidas 

alcoólicas.  

O primeiro contato dos materiais amiláceos com o sistema digestório se dá na boca, 

onde o alimento é triturado e submetido à enzima amilase, contida na saliva. Rompem-se 

então as longas cadeias do amido, constituída por unidades de glicose. No estômago a 

digestão dos amidos não tem maior importância, sendo a conversão em unidades menores 

provocada pelas enzimas pancreáticas no intestino delgado. A amido gelatinizado e disperso 

pela cocção é rapidamente digerível, o que já não acontece com o amido cru, lentamente 

digerível, e com o amido resistente (SAMUEL, 2006), que pode ser classificados em:  

- amido resistente 1 (RS1), aquele que permaneceu englobado por outras substâncias 

alimentares. Permanecem em concentrações de até 10% nas fezes, em função das técnicas de 

cocção, tempo de mastigação e natureza do amido, sendo os de maior probabilidade de serem 

recuperados nos contextos estudados; 

- amido resistente 2 (RS2), provenientes de alimentos não completamente 

gelatinizados e inerentemente resistentes ao ataque das enzimas pancreáticas, em função da 

sua estrutura cristalina; 

- amidos RS3, presentes em alimentos não ingeridos imediatamente após preparação, 

onde o processo de gelatinização foi seguido da retrogradação [nota do autor: empacotamento 

das longas moléculas de amido que produz zonas cristalinas, e formação de uma película, 

como ocorre na superfície de pudins e sopas] (ENGLYST et al 1992 apud SAMUEL, op.cit.). 
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1.3.2 A permanência de microvestígios em resíduos de cocção 

 

 

 A identificação morfológica dos vegetais que foram provavelmente utilizados por dada 

população leva a outros questionamentos. Uma pergunta que se faz é: mesmo considerando a 

resistência do amido ao aquecimento com água e ao processo da digestão, como se dá a sua 

permanência em artefatos de uso culinário, em que grande parte dos grânulos sofre 

gelatinização, com perda das suas características individuais ? É possível recuperar uma 

receita culinária a partir das quantidades e proporções de grânulos recuperados?  

 A possibilidade de estabelecer a intensidade de uso do milho em preparações 

alimentares arqueológicas foi investigada experimentalmente por Raviele (2011), através da 

abundância de fitólitos e grânulos de amido remanescentes em resíduos de cocção. Foram 

usadas: farinha moída a partir do grão maduro, moído grosso do grão maduro, grãos verdes 

extraídos do sabugo e sabugo inteiro de milho verde com os grãos. Os tratamentos foram: 

carbonizado sobre grelha ou carbonizado em estufa a 232 oC/5h.  

 As espigas de milho verde inteiras e os grãos de milho verde separados manualmente 

apresentaram resultados positivos para fitólitos e grânulos de amido nos resíduos 

carbonizados, sendo que nesses últimos, devido a partes do sabugo aderidas aos grãos. Já os 

resíduos obtidos a partir do grão maduro apenas, apresentaram grânulos de amido nos 

resíduos de cocção, porém fitólitos ausentes ou de inclusão acidental. Portanto, a identificação 

de apenas grânulos de amido em resíduos extraídos de artefatos arqueológicos indica com 

grande probabilidade o uso de milho maduro. No entanto, a presença de fitólitos e grânulos de 

amido pode indicar o uso de milho verde ou de mistura de milhos verde e maduro. De uma 

maneira geral, não houve correlação confiável entre as concentrações iniciais dos insumos e 

quantidades finais de grânulos de amido e fitólitos recuperados, não sendo possível 

estabelecer as formulações culinárias a partir desses dados (RAVIELE, op.cit.). 

 

1.3.3 Tafonomia dos grânulos de amido  

 

 

 Diversos autores realizaram estudos experimentais no intento de reconhecer os 

padrões de danos, quando existentes, e para quais vegetais. Busca-se a seguir fazer 

comparações dos resultados, levando em conta os processos aplicados. 
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Cozimento com água 

 

 Conforme relatado por Henry et al (2009), o cozimento com água (Figura 7), após 

remolho a temperatura ambiente por 4 h, causou inicialmente pouco intumescimento e 

distorção nos grânulos quando vistos sob luz normal, porém sob luz polarizada ficou evidente 

a alteração na cruz de extinção (figura abaixo) (HENRY et al, op.cit.).  

 

 

Moagem 

 

 Babot (2003) e Vinton (2009) obtiveram resultados coincidentes para o milho quanto à 

formação de uma cavidade esférica (scooping) na região do hilo, como dano resultante da 

moagem em artefatos líticos (Figura 8). A primeira autora ressalta ademais outros efeitos, 

como fraturas e fissuras nos grânulos. Não são apresentados aqui os resultados de HENRY et 

al (op.cit.) para moagem, já que no seu estudo a moagem foi seguida de fermentação e 

portanto, a rigor não são comparáveis com as demais pesquisas mencionadas, em que se fez 

apenas a moagem.  

 

Tostagem (roasting ou parching) 

 

 O tostado argentino, descrito por Babot (2003), é normalmente feito antes da moagem. 

O produto é colocado em recipiente que é então aquecido, ou seja, o produto recebe calor 

indireto, e deve ser controlado para evitar a torra. Após a exposição ao calor, pode-se então 

obter a farinha (tostado). Comparando os processos utilizados por Babot (2003) e HENRY et 

a (op.cit.), nota-se que é o basicamente o mesmo (Figuras 9 e 11, respectivamente). Esta 

última usou recipientes colocados em mufla a 200 oC, ou seja, o aquecimento se faz pelo 

 
Figura 7. Grânulos de amido de trigo (a) e feijão mungo (b), crus (à esquerda) e após cozimento em água por 10 
min (à direita). Fonte: Henry et al,  op.cit.:918 
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contato com o ar quente (e obviamente pela calor difundido através do recipiente em contato 

com os grãos).  

 
MOAGEM  (em artefatos líticos) 

Formação de cavidades esféricas na região do hilo, em amido 
de milho moído experimentalmente.  

Fonte: Vinton, 2009 
 

Amido de farinha de milho os efeitos da moagem.  
Grânulos incompletos e fraturados e grânulos com fissura em 
estrela, fissuras radiais e cavidades (setas). Grânulos com baixa 
intensidade de birrefringência, defeitos na forma da cruz de 
extinção e depressão escura no centro (sob luz polarizada, 
abaixo) Na mesma publicação a autora descreve os efeitos 
sobre a superfície dos grânulos, com o surgimento de fissuras 
distintas daquelas próprias do grânulos, que aparecem nas 
bordas ou outros lugares, radiadas, paralelas ou aleatórias  
Fonte: adaptado de  BABOT, 2003 Barra de escala= 20µm 

 
 

Figura 8.  Efeitos da moagem em grânulos de amido. Fontes: Vinton, op.cit.:4; adaptado de  BABOT, 2003:76 
 

 A tostagem faz com que os grânulos se apresentem encrustados com pequenas 

partículas, partes danificados de outros grânulos ou algum outro material, que não são vistas 

em nenhum outro método de cozimento. Também ocorreu a presença de fissuras e, para a 

cevada e trigo, aumento da definição das lamelas (HENRY et al, op.cit.). 

 
TOSTAGEM 

1. Amido de milho mostrando os efeitos do tostado (farinha 
tostada) - grãos colocados em recipientes levados ao fogo; 
calor indireto 
a) Uma partícula de carvão, grânulos com relevo plano, 
grumos de grânulos gelatinizados e grãos com projeções 
acentuadas no hilo (setas).  
b) Abaixo, com luz polarizada. Grânulos de amido com 
fraca birrefringência (setas). 
Barra de escala=4 µm 
O efeito mais evidente foram as projeções do hilo, 
adotando forma estrelada, arredondada ou irregular.  
Fonte: Babot, 2003 

 

 
Figura 9. Efeito da tostagem sobre grânulos de amido. Fontes: Babot, 2003:73 
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Assado 

 

 Henry et al (op.cit.) realizaram o assado em forno a 200 oC com a massa formada 

pelos grãos moídos e hidratados. Na maioria dos casos não foi possível distinguir o grânulo 

cozido em água por longos períodos daquele forneado, embora esse produza geralmente maior 

intumescimento e superfícies mais lisas. Fabaceas tendem a desenvolver lamelas 

incrementadas com a adição de uma profunda fissura através do grânulo. Alguns, como o 

feijão mungo, mostraram uma forma única: parte amalgamada e parte inteira, com perda da 

cruz de extinção. O sorgo apresentou estrias radiais (indicadas por seta na Figura 11) 

(HENRY et al, op.cit.). 

 

Desidratação 

 

 Babot (2009) aponta os efeitos da desidratação em grânulo de amido de milho, neste 

caso, proveniente de contexto arqueológico (Figura 10).  

 

DESIDRATAÇÃO 
Grânulo de Zea mays, com nicóis paralelos 
e cruzados. Hilo aumentado por efeito da 
desidratação. Escala 20 µm  
Fonte: Babot, 2009 

 
Figura 10.  Efeito da desidratação sobre o granulo de amido de milho. Fonte: Babot, 2009:13 

 

Arrebentado (como pipoca) 

 

 Assim como a cocção a seco, o popping – cocção em recipiente fechado, exposto 

diretamente em contato com chapa aquecida- causou extremo intumescimento e gelatinização 

em curto período de tempo, sem causar as fissuras e perda de definição dos grânulos 

produzidos pelo cozimento com água (Figura 11). Os grânulos maiores frequentemente 

mostraram dobras e fissuramento e chegaram a quase 50 µm. (HENRY et al, op.cit.) 
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São mostrados dez tipos de grânulo, moídos e de remolho, moídos e cozidos em água até a gelatinização, assados 
em forno, torrados, arrebentados como pipoca, moído e fermentado e fermentado. As imagens do cozido com 
água mostram o menor tempo no qual os grânulos de amido perderam suas características distintivas, o que varia 
de planta para planta. O trigo é mostrado com 10 min de cozimento, a cevada com 5 min, a aveia com 1 min, 
milheto com 1 min, sorgo com 1 min, arroz com 10 min, lentilhas com 1 min, ervilha com 1 min, grão de bico 
com 10 min e feijão mungo com 1min. Nenhuma das leguminosas foi arrebentada como pipoca. A aveia estava 
cortada antes da aquisição e não pode ser arrebentada como pipoca. Somente o trigo, cevada e grão de bico 
foram moídos e fermentados. [nota: tradução do autor]. 
 
Figura 11. Efeito de vários processos de elaboração de alimentos em grânulos de amido. Fonte: Henry et al , 
op.cit.:920 
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1.4 ALCANCES E POSSIBILIDADES DA PALEOETNOBOTÂNICA 

 

 

 Através de uma pequena amostra de trabalhos arqueológicos onde a Paleoetnobotânica 

foi empregada, pretendo mostrar as possibilidades de interpretação que a disciplina oferece, 

quando as informações obtidas através dela são confrontadas a outras, provenientes de 

distintos campos de análise.  

 Boyd et al (2006) pesquisaram os meios de subsistência de dois agrupamentos de 

pequenos sítios nas pradarias canadenses, relacionados a três grupos culturais (1000-1600 

AD) através da integração de dados paleoetnobotânicos, etnográficos e arqueológicos. Já se 

dispunha de macro vestígios de milho dos grandes assentamentos da região indicando a 

prática da horticultura. Os autores analisaram os resíduos carbonizados aderidos às paredes 

internas de vasos cerâmicos e solo para grânulos de amido e fitólitos e o solo também para 

macro vestígios. A presença do milho foi confirmada por grânulos de amido e fitólitos e a do 

feijão, por grânulos de amido, tanto no solo como nos resíduos carbônicos dos vasos 

cerâmicos. Nesses, a presença conjunta de milho, feijão e fitólitos de madeira sugeriu a 

elaboração de receita culinária conhecida etnograficamente, onde uma massa de milho era 

cozida sobre brasas (de onde os fitólitos de madeira), depois acrescida de feijão e gordura. 

Devido ao fato desses assentamentos apresentarem esparsos instrumentos de horticultura, 

apesar da presença confirmada do milho e feijão, pôde-se interpretar sua funcionalidade, 

associada a uso transitório. Dessa forma, a origem dos grãos seria decorrente de trocas, ou 

mesmo agricultura incipiente em alguns dos sítios estudados. 

 Babot (2004) empreendeu a analise de artefatos líticos de moer provenientes de 

localidades muito diversas ambientalmente, do Noroeste argentino. Foram caracterizados os 

instrumentos de moenda e respectivas técnicas de manufatura, manutenção, marcas de uso, 

formas de ação e descarte. Uma variedade de recursos vegetais, animais e minerais foi levada 

à moagem. Em locais de vale e de menor altura os recursos vegetais utilizados poderiam ter 

sido de produção local. Em locais de altura, as análises dos instrumentos de moenda 

indicaram o uso de vegetais de procedência local e também de locais com menor altura. A 

partir de técnicas arqueobotânicas e químicas, a autora determinou o uso de diversos cultivos 

com valor alimentício: cereais, pseudocereais, leguminosas, tubérculos e raízes, além de 

substâncias de origem animal – ossos e carne- e substâncias minerais. Grânulos de amido e 

silicofitólitos foram os micro vestigios mais abundantes na pesquisa arqueobotânica, onde 

também foram registrados outros microvestígios. A investigação arqueobotânica identificou, a 
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partir da tafonomia dos grânulos de amido, diversos processos empregados antes da moagem, 

como: desidratação por ventilação, desidratação por congelamento, torra, descascado. As 

substâncias minerais, para os quais eram reservados artefatos de moenda específicos, eram 

pigmentos para uso em tinturaria de lã, revestimento de pisos e paredes, curtume de peles.  

 Iriarte (2003) aplicou técnicas da paleoetnobotânica em um estudo multidisciplinar 

que determinou o surgimento das primeiras sociedades socialmente complexas na bacia do 

Rio da Prata, no Uruguai. O estudo relaciona o surgimento da arquitetura de pequenas 

elevações (mounds, morritos), que são estruturas de significação pública e ritual, a processos 

de estratificação interna, com diferenciação social incipiente, indicada pela assimetria 

arquitetônica. A pesquisa paleoclimática, baseada em análises de pólen e fitólitos, indicou um 

período de maior aridez entre 6620 e 4040 AP. A análise de grânulos de amido no solo e em 

artefatos de moer, e análises faunísticas indicaram as primeiras aparições de cultivos 

domesticados na região - Zea mays e Cucurbita spp- ademais de rizomas de Canna spp 

(“achira”) e tubérculos de Calathea spp, indicando a adoção de uma economia mista pouco 

depois de 4190 AP. As análises de micro vestígios foram decisivas para a obtenção de tais 

interpretações em função da parca permanência de macro vestígios no solo, apesar do 

emprego de técnicas apropriadas de peneiramento e flotação, através das quais apenas foram 

recuperados coquinhos parcialmente queimados e semente de abóbora.  

 Mais que o conhecimento sobre a funcionalidade de objetos e contextos arqueológicos 

propiciados pela Arqueobotânica, a Paleoetnobotânica, permite interpretações contextuais 

valiosas. Traz vida aos artefatos, indica formas de preparo, origem de matérias-primas, 

relaciona características de obtenção de vegetais (se coletados, ou provenientes de cultivo 

intermitente ou perene), adoção de cultivos domesticados, intercâmbio de insumos vegetais de 

distintas áreas geográficas, estratificação social, especialização laboral e muitas outras. Fontes 

etnográficas, históricas, geográficos, paleoambientais e outras, aliadas a dados arqueológicos, 

arqueozoológicos e arqueobotânicos permitem interpretações de maior profundidade e 

significância para o arqueólogo.  

 

 

1.5 A PALEOETNOBOTÂNICA NO BRASIL 

 

 

 A resenha publicada por Rita Scheel-Ybert (2010), apontava para uma escassez de 

pesquisas arqueobotânicas no Brasil, sejam para buscar interpretações acerca da relação 
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homem-planta, concernentes à Paleoetnobotânica, sejam voltadas às análises paleoambientais. 

As dificuldades por ela apontadas para uma maior difusão desses estudos são decorrentes da 

falta de pessoal habilitado/treinado e a baixa permanência de macro vestígios botânicos no 

nosso solo, onde apenas permanecem quando carbonizados, ou em função de ambientes 

extremamente secos, ou em sedimentos inundados.  

 No entanto, algumas pesquisas em ambientes onde predomina o calcário (Shock, 

2010; Resende & Prous, 19941; Freitas, 2004) indicam que é possível obter uma grande 

variedade de materiais, com maior ou menor grau de preservação, mesmo em estratos muito 

antigos. 

 Os trabalhos de Anna Roosevelt em 1996 na Caverna da Pedra Pintada, no Pará, 

revelaram macro vestígios vegetais em grande variedade, desde ocupação datada em 11.200 

anos AP até a mais recente, cerca de 300 anos antes do contato. As amostragem revelaram 

espécies cultivadas como Zea mays (milho) e Cucurbita sp (cabaça). Na Serra dos Carajás, 

sítios de caçadores-coletores em ambientes de gruta, datados entre 4000 e 9000 AP 

propiciaram restos vegetais de diversos gêneros. (MAGALHÃES, 1998, KIPNIS, 2005 apud 

SCHEEL-YBERT et al, 2010) 

 No Programa Amazônia Central, coordenado pelo Dr. Eduardo Góes Neves, a análise 

antracológica (CAROMANO et al, 2008 apud SCHEEL-YBERT et al, 2010) permitiu a 

comparação da vegetação do momento atual e do passado, quanto à obtenção de lenha. Foi 

também elaborada uma coleção de madeiras carbonizadas da flora amazônica, no Laboratório 

de Paleoecologia Vegetal do Museu Nacional /UFRJ. Inserido no mesmo projeto, CASCON 

(2010) analisou diversos fragmentos cerâmicos, solo e uma peça lítica. Nos artefatos 

cerâmicos, fitólitos permitiram identificar, a nível de gênero e em alguns casos, de espécie, 

uma grande variedade de palmeiras produtoras de frutos comestíveis, provindos de coleta, e 

da pupunha, uma planta de manejo. Outras espécies cultivadas foram detectadas, como Zea 

mays (milho), Dioscorea sp (cará) e Canna edulis (biri). Marcas de danos nos grânulos de 

amido associados à desidratação por fogo, mesmo não identificados quanto à origem, 

mostraram a funcionalidade dos artefatos e, quando identificados, exibiram, através das várias 

espécies presentes, o caráter multifuncional da cerâmica utilitária. A presença de espículas de 

esponjas (cauixi) na cerâmica, permitiu atribuí-la à Tradição Paredão. 

 Em sambaquis, o uso de carvões vegetais, além do propósito de datação, permitiu a 

identificação, através da Antracologia (SCHEEL-YBERT et al 2010), de recursos vegetais 

usados na alimentação e uso como combustível em oito sítios sambaquieiros e dois sítios 

Tupiguarani do Rio de Janeiro e dois sambaquis de Santa Catarina.  
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 Wesolowski et al (2007), no estudo sobre os sambaquieiros do litoral catarinense, 

estabeleceu correlações quanto a presença de grânulos de amido e fitólitos em cálculos 

dentários e saúde bucal (cáries e desgaste dental). Z.mays [milho], Dioscorea sp [cará], 

Ipomoea batatas [batata doce], frutos de diversas palmeiras foram os vegetais identificados. O 

registro de Araucaria angustifolia [pinhão] em alguns sítios indicou relações de contato 

dessas populações com o planalto catarinense, em épocas de inverno. Também em sambaquis, 

foram objetos de estudo os remanescentes vegetais em cálculos dentários (BOYADJIAN, 

2007) e suas implicações na produção de cáries, através de uma nova técnica de amostragem, 

o “dental wash”. 

 No noroeste de Minas Gerais, região de cerrado, duas cavernas com ambiente 

particularmente seco permitiram a preservação de grande número e variedade de vestígios 

botânicos, dos quais foram recuperados 822 tipos morfológicos de sementes e frutos, em 

excelente estado de preservação, identificados por Mirtle Shock (op.cit.). Seus resultados 

serão usados nessa pesquisa como uma das referências para estabelecer a Coleção de 

Referência.  

 Na região de Januária, revelaram-se em cavernas alguns depósitos de material vegetal, 

denominados “silos” (FREITAS, 2001). 

  Embora esse termo sugira o armazenamento de grãos a granel, no seu sentido 

corrente, as estruturas encontradas não possuíam volume suficiente para se prestar ao 

armazenamento estratégico de alimentos e nem de sementes, já que incluía itens como espigas 

debulhadas, pedaços de mandioca ralados que descaracterizam as funções indicadas, 

apontando para algo relacionado a ritual ou alguma prática desconhecida.  

 A morfologia das espigas de milho encontradas foi analisada (FREITAS, 2004), 

permitindo a identificação das raças: Cateto, Caingang, Complexo Guarani, Entrelaçado, 

Pontinha São Simão e Moroti. 

 Prous et al (2012) publicaram informe sobre o início de análises arqueobotânicas em 

artefatos líticos de moagem -mós- provenientes de Buritizeiro, MG, porém seus resultados até 

o momento não vieram a público.  
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2. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 
 

 

2.1 CAPACITAÇÃO: CURSOS, OFICINAS, TREINAMENTOS 

 

 

 No primeiro ano do curso de Antropologia na Universidade Federal de Minas Gerais, 

participei como ouvinte das Jornadas de Arqueología de la Alimentación: Cultura Material, 

Prácticas y Significados, realizada em Córdoba, Argentina, entre 11 e 13 de agosto de 2010. 

A descoberta dessa interface entre a área em que eu transitava –através da engenharia de 

alimentos- e a nova graduação, voltada à Arqueologia, foi de extrema importância: havia 

encontrado minha tribo. 

 De imediato, os estudos com grânulos de amido foram os que me causaram maior 

impacto, por ser uma ferramenta de uso corrente na tecnologia de alimentos, mostrando-se 

agora com novas possibilidades. Maria del Pilar Babot e o Dr. André Laguens me 

presentearam na ocasião com o livro Paleoetnobotânica del Cono Sur, organizado por ela, 

Bernarda Marconetto e Nurit Olizewski. A partir daí, já não houve mais caminho de volta: a 

decisão de trabalhar com a Paleoetnobotânica já estava tomada. 

 Busquei os trabalhos brasileiros na área e logo encontrei Leandro Matthews Cascon, 

em cuja dissertação de mestrado (CASCON, op.cit.) descreve o percurso trilhado na busca do 

conhecimento no campo da Arqueobotânica, sendo que um dos seus treinamentos havia sido 

com Pilar Babot. Depois de uma longa troca de emails com Pilar, ela ofereceu um curso de 40 

horas na Universidad Nacional de Tucumán, onde estive no início de maio de 2011.  

 No início de junho de 2012, iniciei o trabalho prático no Laboratório da Anatomia 

Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Tive a imprescindível orientação nas 

práticas de laboratório com o Dr. Élder Antônio de Sousa e Paiva. 

 Em agosto do mesmo ano deu-se o workshop “Los Estudios arqueobotánicos em 

Suramérica: problemas y actualizaciones”, na Universidad Internacional SEK , em Santiago 

do Chile, que presenciei na qualidade de ouvinte, trazendo no entanto valioso aporte de 

conhecimento.  

 Mas até então eu não estava ligado a nenhum projeto onde pudesse realmente 

desenvolver este campo de análise. 
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 Em dezembro de 2012, tive a oportunidade de iniciar o trabalho com o material 

exumado do sítio Vereda III, o que foi possibilitado pelo Dr. André Prous, professor decano 

do Departamento de Sociologia e Antropologia da FAFICH/UFMG. 

Em 2013, sentindo a necessidade de conhecer “com as mãos” os artefatos com os 

quais iria trabalhar, frequentei por alguns meses o atelier de Erli Fantini, no bairro de Santa 

Teresa, em Belo Horizonte, onde ela e seu filho Iuri Chacham, também experiente ceramista e 

conhecedor das panelas do vale do Jequitinhonha, me ensinaram a dar forma à argila e a 

preparar os vasos cerâmicos nos moldes daqueles encontrados na coleção de Vereda III. Com 

o desenrolar do trabalho, outro objetivo surgiu, ou seja, destinar esses vasos a estudos com a 

fermentação do milho.  

 Ainda no ano de 2013, três cursos propiciaram o conhecimento de áreas correlatas ao 

campo principal de estudo: Identificação de fitólitos e espículas de esponjas, de 12 horas, com 

o Dr. Liovando Marciano da Costa, pesquisador do Departamento de Solos da Universidade 

Federal de Viçosa; Anatomia Vegetal, disciplina eletiva ministrada no Instituto de Ciências 

Biológicas da UFMG pela Dra. Denise Maria Trombert de Oliveira, Dr. Élder Antônio Sousa 

e Paiva e doutoranda Sara Barbosa Reis, curso de 60 horas da grade curricular da graduação 

em Ciências Biológicas; e, Palinologia, da grade de pós-graduação do ICB/UFMG, com a 

Dra. Esther Margarida A. Bastos, palinóloga da Fundação Ezequiel Dias-FUNED, Belo 

Horizonte, e Dr. Clemens Schlindwein, Biólogo do ICB/UFMG. 

 Finalmente e não menos importante, a orientação recebida de Leandro Matthews 

Cascon, através de vários encontros e intensa troca de emails, trouxe o polimento necessário a 

todo conhecimento adquirido nos cursos mencionados e na vivência prática com o objeto de 

pesquisa.  

 

 

2.2 COLETA DE AMOSTRAS: VEGETAIS, MATERIAL CERÂMICO E LÍTICO 

 

 

2.2.1 Vegetais 

 

 

 As amostragens feitas nas matérias-primas vegetais foram direcionadas para 

possibilitar a observação dos grânulos de amido de reserva antes e após a sua liberação dos 

amiloplastos, já que a morfologia do grânulo de amido é decorrente de como e quantas 



40 

unidades são formadas dentro dessas estruturas. Assim, podem ser simples (apenas um 

grânulo formado dentro do amiloplasto), compostos (dois ou mais grânulos formados, 

reconhecíveis pela formação de um cruz de extinção em cada unidade) ou, semi compostos, 

quando ocorre a formação de grânulos compostos, posteriormente envolvidos por camadas de 

amido amorfo, mantendo porém dois ou mais hilos (TORRANCE e BARTON, 2006:41). Em 

alguns vegetais, o empacotamento de vários grânulos dentro do amiloplasto faz surgir facetas 

de pressão no contato entre duas ou mais unidades, conformando diferentes grânulos. 

(RECHERT, op.cit.:26)  

 

Tecidos 

 

 Lâminas do tecido extraídas do vegetal em estudo permitem a visualização da 

estrutura celular por transparência e estruturas intracelulares com os grânulos do amido, 

distinguíveis de gotículas de óleo através da observação com luz polarizada (Élder A. Sousa e 

Paiva, com.pess.) As observações do tecido vegetal foram então feitas seguindo esta 

orientação, em cortes finos do material, extraídos com uso de lâminas de metal sem uso. 

 

Grânulos de amido liberados dos tecidos 

 

Para a montagem de lâminas com material amiláceo liberado dos tecidos vegetais, 

foram seguidos procedimentos (Élder A.Sousa e Paiva, com.pess.) de acordo às características 

de cada material: 1) para raiz e madeira, foi feito o amassado manual sobre vidro de relógio 

com água destilada, colhendo-se o material com pipeta após a precipitação; b) para raízes, 

tubérculos e grão, pilou-se o material em almofariz com água, seguido de filtragem em tela 

para queijaria e coleta do precipitado com pipeta (PIPERNO e HOLST, 1998:768); c) para 

urucum, após retirada prévia do pigmento, seguiram-se as etapas do procedimento anterior.  

 

 

2.2.2 Material cerâmico 

 

 

 Fragmentos de vasos cerâmicos com resíduos alimentares visíveis a olho nu não 

deverão ser lavados, mas simplesmente limpos superficialmente, ficando a cargo da pessoa 

encarregada dos trabalhos arqueobotânicos fazer a sua retirada, o que possibilita a 
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recuperação inclusive de vestígios de pequeno tamanho, porém macroscópicos, presos ao 

sedimento, como visto na foto abaixo (SAMUEL e BOLT, 1995; BOYD et al, 2006) 

 
Figura 12. Fragmento cerâmico contendo resíduo aderido, onde são visíveis finos pedaços de farelo e 

endosperma de cereais. Fonte: Samuel e Bolt, op.cit.: 29 
 

 Quando não há resíduo visível aderido, então a limpeza deve seguir os procedimentos 

padronizados: escovação grosseira, escovação fina e lavagem do fragmento. Ainda assim, os 

resíduos estarão presentes, presos aos interstícios da cerâmica, imperfeições e moldura da 

peça e podem ser resgatados (CASCON, op.cit.). Os fragmentos cerâmicos de Vereda III 

haviam passado por limpeza com escova e lavagem com água/esfregação com os dedos e 

estavam isentos de material aderido, exceto um fino resíduo carbônico ou marcas de 

crescimento de fungos, esverdeada, em alguns locais. Assim, o material requeria outras 

abordagens. Foram feitos então alguns pré-testes.  

 Pré-teste 1. Uso do ultrassom - A primeira técnica testada para a retirada do material 

adentrado nos interstícios da cerâmica foi através do ultrassom. Fez-se um primeiro pré-teste, 

onde foi usado um pequeno vaso cerâmico de produção atual para simular situações de 

cozimento. Seguiram-se extrações por raspagem dos resíduos da superfície e em seguida 

rompeu-se a peça para uso do ultrassom num fragmentos da peça. As poucas vezes em que se 

realizou o cozimento não foram suficientes para acúmulo de grânulos de amido nas 

porosidades da cerâmica. A amostra obtida por raspagem não recuperou grânulos isolados, 

mas pedaços de células, havendo concentração e formação de resíduo carbônico na linha de 

preenchimento, mesmo sendo um caldo pouco espesso. O aparelho de ultrassom trouxe à tona 

muitas fibras e grânulos de amido presentes na argila, dessa forma optou-se por não empregá-

lo. Novo pré-teste foi realizado para a definição do método de extração de amostras. 

 Pré-teste 2 - Amostragem com extração por pipeta. Certa quantidade de água destilada 

é gotejada sobre o artefato (Babot, com.pess.); b) com auxílio de uma agulha “escavam-se” as 

gretas e porosidades do material por um tempo padronizado (CASCON, com.pess.); c) o 

líquido é succionado com a mesma pipeta e depositado em tubo eppendorf com glicerina a 

50% (PERRY, 2004). As leituras de lâmina trouxeram bons resultados, ficando então 

estabelecido esse método para extração de amostras. 
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2.2.3 Material lítico 

 

 

 O material lítico apresentava pequenas cavidades, onde, mesmo com a lavagem em 

laboratório, ainda havia resíduos impregnados, que foram retirados com uma agulha sob mira 

de uma lupa de baixo aumento e depositados em eppendorf com glicerina a 50%. 

 

 

2.3 OBSERVAÇÃO EM MICROSCOPIA ÓTICA 

 

 

 A observação dos microvestígios é o ponto inicial para se obter uma boa análise 

arqueobotânica em um dado contexto. Alguns cuidados são imprescindíveis, como: 

montagem correta das lâminas e uso de equipamento adequado para que se obtenham boas 

visualizações. Também é necessária a isenção de contaminações das amostras, já que o 

amido, tão esperado e muitas vezes raro nos contextos arqueológicos estudados, é uma 

substância ubíqua -e invisível- nos nossos contextos cotidianos. Além desses, outros aspectos 

menos óbvios, como a ocorrência de tafonomia laboratorial relacionada a diversos agentes, 

constitue uma possibilidade nem sempre considerada. Esses e outros aspectos são comentados 

a seguir.  

 

 

2.3.1 Visualização dos grânulos de amido: birrefringência 

 

 

 A visibilidade dos grânulos de amido está relacionada ao meio em que estão imersos 

na lâmina e ao tipo de iluminação instalado no microscópio. Isso se deve ao fato de que a luz, 

ao atingir o microvestígio, é alterada por absorção ou difração, induzindo mudanças no 

contraste, perceptíveis pelo olho humano. Uma forma de aumentar esse contraste é através de 

corantes (BARTON e FULLAGAR, 2006). 

 O meio de montagem deve ter índice de refração similar ao dos grânulos (1,52- 1,53), 

o mesmo que o do óleo de imersão. A água destilada tem índice 1,33 sendo também 

compatível com os microvestígios, assim como o bálsamo do Canadá e a glicerina. (BABOT, 

com.pess.). O grânulo de amido exige visualização em luz normal, para observação das 
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características morfológicas, e luz polarizada, para observação da cruz de extinção, que ocorre 

pela birrefringência das grânulos. 

  A luz é uma radiação que se propaga em linha reta, vibrando em infinitos planos, mas 

podendo restringir-se a apenas um plano de vibração ao atravessar uma lente polarizadora. 

Um microscópio de luz polarizada possui duas lentes polarizadoras, a primeira sob o objeto a 

ser observado, e a segunda, entre a objetiva do microscópio e a ocular, acima do qual está o 

olho do observador. A luz polarizada, ao atravessar um objeto claro, o faz sem alteração no 

plano de vibração e atravessará a segunda lente antes de alcançar o olho. Se essa segunda 

lente polarizadora estiver girada a 90o com relação à primeira, irá bloquear a passagem da luz 

e o objeto aparecerá escuro. No entanto, se partes desse objeto- grânulos de amido ou 

celulose- provocarem a alteração de direção da luz polarizada, essa não será bloqueada pela 

segunda lente e essas regiões aparecerão iluminadas ao observador (BARTON & 

FULLAGAR, op.cit.). 

 

 

2.3.2 Meios de montagem e procedimentos 

 

 

 Na montagem das lâminas busca-se visibilidade, mobilidade e manutenção da forma e 

tamanho dos micros vestígios, assim como a durabilidade adequada da preparação como um 

todo.  

 Foram experimentadas diversas formas de montagem de lâminas, armazenamento de 

amostras para contraprova e selagem do conjunto lâmina/lamínula de forma a permitir novas 

observações, relacionadas abaixo.  

 Montagem das lâminas - diversas formas foram experimentadas: a) montagem com 

gelatina glicerinada, com boa visibilidade porém torna-se sólida após resfriamento e impede a 

rotação dos grânulos de amido; b) depósito da gota de amostragem na lâmina e secagem 

seguida de raspagem e adição do meio de montagem (glicerina a 50%), resultando em partes 

aderidas à lâmina, sem mobilidade e contaminada com partículas carregadas pelo ar; c) 

depósito da gota de amostragem com uma gota adicional do meio de montagem, gerando 

volume muito grande; d) montagem da amostragem com álcool etílico 70%, resultou em 

preparação rápida da lâmina, boa visibilidade; mas não se conhecem todos os efeitos deste 

sobre os grânulos; d) adição dos líquidos de amostragem e de montagem por pipeta com canal 

mais estreito, resultando em menores volumes, que apresentou melhores resultados. 
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 Armazenamento do líquido de amostragem para contraprova - em glicerina a 50% 

(PERRY, op.cit.).  

 Selagem da lâmina - feita com esmalte incolor, inicialmente logo após a colocação da 

lamínula, porém com efeito de imobilizar a lâmina e seu conteúdo, além de constituir um 

meio de contaminação das lâminas; passou a ser feita após a leitura e tomada de fotos. 
 A montagem de lâminas foi melhor resolvida com baixos volumes de líquido de 

amostragem, sem secagem, seguida da adição do meio de montagem e observação. A selagem 

da lamínula com esmalte foi deixado para após o final das observações. 

 

 

2.3.3 Observação e registro: equipamentos, softwares 

 

 

Após a preparação das lâminas, segue-se a observação e registro fotográfico de 

microvestígios contidos em vegetais e em artefatos cerâmicos e líticos. 

O Laboratório de Anatomia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG 

dispõe de diversos microscópios. O mais utilizado nesse trabalho foi o Olympus BX-41 (foto 

abaixo), com objetivas para aumento de 4, 10, 20, 40 e 100x e aumento de 10x nas oculares. 

Dotado de lente polarizadora SZH-KPO Olympus, que permite a observação de objetos 

birrefringentes. Também foram utilizados os microscópios Olympus BH2 com câmera 

fotográfica acoplada e Leika DM-500 com software LAS EZ para registro e edição de fotos, 

porém não são equipados com polarização. O registro fotográfico foi feito através de câmera 

digital Panasonic DMC-LS1, de 4.0 megapixels, ajustada para fotos em branco e preto, sem 

flash, velocidade 1/8, tamanho de foto 2304x1728 pixels, no máximo do zoom ótico e com o 

zoom digital desativado.  

O tamanho dos grânulos foi obtido através do programa ImageJ, de domínio público, 

por comparação com a foto da escala fornecida pelo Objetive Micrometer Olympus 0,01 mm. 

As fotos foram recortadas com o Picture Manager do Microsoft Office 2010 e ajustadas a um 

menor tamanho através do Paint. No ImageJ e Microsoft Office 2010 foram feitas as 

melhorias de imagem por ajuste de iluminação e contraste.  
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2.3.4 Contaminações e tafonomia laboratorial 

 

 

 Na prática laboratorial muitas situações podem afetar a sobrevivência dos micro 

vestígios, assim como contaminar as amostras com grânulos de amido que não fazem parte 

dos objetos de análise.  

 Com vistas a evitar a tafonomia laboratorial, um primeiro cuidado foi evitar exposição 

das amostras a temperaturas maiores que 50oC, em que começa a ocorrer gelatinização, com 

perda da forma e da birrefringência. Deve-se então evitar a exposição prolongada de uma 

lâmina montada sob a luz do microscópio, em especial aquelas contendo amido arqueológico 

(KORSTANJE, 2003). O armazenamento de amostras e a montagem de lâminas semi-

permanentes com glicerina a 50% mostrou resultados contrastantes quanto à preservação dos 

grânulos de amido. Algumas amostras guardadas por vários meses em glicerina preservaram 

os grânulos aparentemente sem alteração. Já as lâminas montadas nesse meio, observadas 

alguns meses depois, mostraram perda de definição dos grânulos sob luz normal, embora 

mantendo a birrefringência quase inalterada.  

 Devido à possibilidade de contaminação do material em análise, toda vidraria foi 

lavada com água e detergente antes do uso. Materiais como pipetas descartáveis, lâminas e 

tubos eppedorf foram utilizados apenas uma vez e descartados. Materiais de uso repetitivo, 

como a peneira com filtro para leite foi criteriosamente lavada com detergente e jatos de água 

entre as amostras e imersas em água em ebulição após cada dia de trabalho.  

 Quanto às luvas para manipulação do material, mesmo aquelas powder free 

apresentaram grânulo de amido no seu interior e deixaram de ser utilizadas logo no início 

deste estudo, passando-se a trabalhar com mãos limpas por água e detergente.  

 Como os potes 4 e 9 foram submetidos a provas químico-físicas em outro laboratório, 

fez-se o controle de contaminação dos fragmentos utilizados anteriormente, através de coleta 

em 4 pontos em cada superfície analisada. Nenhum grânulo de amido foi detectado.  

 Alguns fragmentos de pote estavam montados com cola de material desconhecido, que 

poderia ser amiláceo, o que não se confirmou no teste realizado. 

 Outro veiculo de contaminação analisado foi a glicerina a 50%, usada como meio de 

montagem, de uso comum no laboratório, que se mostrou contaminada com muitas estruturas 

vegetais, embora nenhum grânulo de amido. Passou-se a usar líquido de uso exclusivo e a 

fazer o gotejamento por pipeta descartável ou por um pequeno bastão de plástico descartável. 
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 Nas lâminas montadas para a coleção de referência surgiram grânulos nas bordas das 

lamínulas, algumas internas a ela e outros, externos. Os grânulos de amido deslocam-se para 

as bordas por uma questão de tensão superficial da gota em que estão inseridas (Élder A. 

Sousa e Paiva, com.pess.), porém os grânulos de amido presentes fora da lamínula poderiam 

ser provenientes do esmalte de selagem, o que foi confirmado em teste. A partir de então a 

selagem das lâminas com esmalte passou a ser feita apenas após a finalização das 

observações.  
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3. UM ESTUDO DE CASO: VEREDA III, MG 

 

 

 Com vistas a formar uma compreensão de Vereda III a partir de uma abordagem 

paleobotânica, reúno inicialmente dados contextuais referentes ao sítio usando os elementos 

desenvolvidos por Igor Rodrigues, com também alguns dos seus quadros e croquis. A seguir 

busco referencias quanto à presença do sítio, interações locais e regionais, e alimentação. Em 

função dessas informações, serão montadas duas ferramentas para a realização da pesquisa: 

uma Coleção de Referência para grânulos de amido que permita fazer as identificações 

através de comparação, e a Escolha dos Potes para retirada de amostras, de forma a cobrir o 

melhor possível o espectro de artefatos cerâmicos exumados e montados por Rodrigues 

(op.cit.). 

 

 

3.1 O SÍTIO 

 

 

3.1.1 Localização e características ambientais 

 

 

 Vereda III localiza-se na Área de Proteção Ambiental Carste de Lagoa Santa, 80 km 

ao norte de Belo Horizonte, MG. Está inserido num afloramento calcário a 700 m de altitude e 

a 40 m de altura do nível do Córrego da Gordura, que corre a Leste. Esta região faz parte da 

bacia do Rio das Velhas, afluente do São Francisco. É uma região de terreno carstificado, com 

vegetação de transição entre Cerrado e Mata Atlântica, que se apresenta em manchas pelo 

terreno. O local do sítio foi geologicamente formato por um antigo paleoconduto que 

desabou, sendo invadido por sedimentos posteriormente. Hoje, o solo é raso e a vegetação é 

Estacional Semidecídua, com perda de 20 a 50% das folhas na estiagem (RODRIGUES, 

op.cit.).  

 O índice pluviométrico na APA Carste Lagoa Santa, em histórico de 10 anos, teve 

uma média anual de 1.381 mm, com máxima diária de 162 mm e um total de 105 dias 

chuvosos, sendo janeiro o mês mais chuvoso e agosto o mais seco. A média termométrica 
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anual foi de 20,8 oC, com média das máximas de 27,2 oC e média das mínimas de 15,4 oC, 

sendo junho e julho os meses mais frios (IBAMA, 1998). 

 A região cárstica situada no perímetro da APA apresenta muitas lagoas que secam 

periodicamente em função da oscilação do nível subterrâneo do aquífero cárstico. As rochas 

calcárias, solúveis, constituintes do relevo cárstico, propiciam por sua estrutura e pela ação 

das águas e do clima o desenvolvimento de processos corrosivos, que provocam abatimentos 

de vazios subterrâneos e desabamentos de blocos das lapas e paredões . A hidrogeologia está 

caracterizada por superfícies livres de aquíferos carbonáticos, limitada na base por rochas 

gnáissicas, impermeáveis, sobre as quais os aquíferos fluem através de dois níveis de base: 

Rio das Velhas e Ribeirão da Mata (IBAMA, op.cit.). 

 O terreno no entorno constitui área de afloramentos, com partes montanhosas 

intercaladas a terrenos ondulados e levemente ondulados. Em base ao que se conhece dos 

agrupamentos praticantes da cerâmica Aratu-Sapucaí, apenas haveria local para os seus 

grandes assentamentos e prática da agricultura saindo do maciço Vereda em direção ao Rio 

das Velhas, a Leste do sítio. De fato, existe a alguns quilômetros um sítio com essas 

características, denominado Riacho Dantas. No entorno de Vereda III o pessoal do LEEH-

IB/USP localizou outros locais com cerâmica em superfície (Figura 13), mas ainda não 

estudados (RODRIGUES, op.cit.).  

 

 
 Figura 13. Localização do sítio Vereda III e sítios vizinhos no maciço. À direita, o córrego da Gordura .. Autor: 

Wagner Marin. Fonte Rodrigues, 2011: 207 
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3.1.2 O material exumado: localização intra-sítio 

 

 

 O sítio está inserido no maciço Vereda, que o cerca ao Norte, Sul e Oeste, formando 

alguns abrigos (ver Figura 14, abaixo). O acesso que se tem do topo do maciço, acessado a 

partir do sítio, propicia visão do entorno apenas em direção ao córrego da Gordura, a Leste. 

Olhado de fora, o sítio não é visível, em função do próprio maciço e da vegetação, sendo esta 

a sua característica mais surpreendente, especialmente considerando a pertinência a grupo 

ceramista Aratu-Sapucaí. O material exumado estava concentrado principalmente, no setor 

Leste, de pequena declividade, denominado de Quadrado dos Potes. O crescimento das 

árvores, ainda que deslocando os artefatos, atuou na preservação das concentrações de 

fragmentos. O transporte ativo das águas de chuva corre o sítio desde os setores Oeste, 

Sudoeste e Sul em direção ao Leste e Nordeste (RODRIGUES, op.cit.).  

 Os vasos cerâmicos encontrados no Quadrado dos Potes permitiram remontagens de 

até 70% em alguns casos e foram considerados como vestígios in situ. Fora dessa área apenas 

foram encontrados 7 cacos de um mesmo pote (número 17), no abrigo do setor Oeste, 

extremidade Sul, e poucos fragmentos (37) abaixo do abrigo central , na extremidade Norte 

(ver Figura 14, abaixo) (RODRIGUES, op.cit.). 

 Uma ocorrência significativa no sítio é um alinhamento de pedras de origem antrópica, 

aparentemente com a função de represar as águas da chuva, conforme percebido pelo 

arqueólogo responsável da escavação. Não há informação sobre a contemporaneidade ou não 

deste e o sítio. O sítio ocupa uma ampla reentrância em meio ao maciço, com uma área aberta 

de 70 m no sentido Leste-Oeste e largura variando de 10 a 30 m. Existem 4 abrigos nos 

flancos do espaço aberto: uma no setor sudoeste, outra na parte central (abrigo Norte) e duas 

no setor Leste, uma em frente a outra nas extremidades norte e sul (RODRIGUES, op.cit.).  

 

 

3.1.3 A cerâmica 

 

 

 O material cerâmico, principal recorrência nesse sítio, teve sua análise iniciada a partir 

das pastas utilizadas nos 24 potes exumados, através de Difratometria de Raios X e 

Microscopia Eletrônica de Varredura. Associando esses dados aos aspectos de cor dos  
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Figura 14.  Planta baixa do sítio, com curvas de nível e dispersão dos vestígios coletados em 
2003.  Autor: Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, Wagner Marin e Igor Rodrigues 
(RODRIGUES, 2011:115) 
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fragmentos e das partes oxidadas, e presença percentual estimada de antiplásticos/tempero, 

Rodrigues (op.cit.) definiu 3 pastas, que denominou de A, B e C. O autor encontrou ainda a 

presença de cauixi - espículas de esponjas dulciaquícolas - nessa cerâmica atribuída à 

Tradição Aratu-Sapucaí, uma novidade na literatura pertinente até aquele momento. O cauixi 

é considerado por Rodrigues (op.cit.) como um antiplástico (adição não intencional) nas 

pastas A e B, veiculada através de um tipo de argila, vermelha, contendo cauixi, esta sim 

usada intencionalmente (um tempero, portanto) em diferentes proporções. A bolota de argila 

foi encontrada entre os vestígios, permitindo esclarecer o aspecto da inclusão das espículas 

nas pastas. As pastas A e B tem, respectivamente: 5% e 5-10% de antiplásticos/temperos 

(caco moído, cauixi, matéria orgânica, cauixi, argila vermelha, quartzo), granulometrias fina 

(<3mm) e fina e grossa (>3mm); porosidades de 24 e 19%. A pasta C tem 20-30% de 

antiplásticos/temperos, granulometria fina (quartzo, feldspato, matéria orgânica) e porosidade 

de 15% (RODRIGUES, op.cit.).  

 A pasta C foi usada exclusivamente para 6 potes pequenos (capacidades de 3 a 10 L) e 

de paredes finas (3 a 7 mm), sendo 4 hemisféricos e 2 globulares, todos com alisamento, seja 

na face interna (Fi), seja na externa (Fe). Exceto um deles, todos apresentaram engobo 

vermelho, a maioria em ambas as faces, embora o autor cogite que as ausências podem ser 

decorrentes do atrito durante o uso, exposição ao fogo ou erosão pós deposicional. As marcas 

de oxidação dos potes e os resíduos carbônicos indicam que todos foram levados ao fogo 

(RODRIGUES, op.cit.). 

 Já a pasta B foi utilizada apenas para 2 potes, ambos de grandes dimensões, com 

capacidades de 200 e 417 L. A técnica de produção foi exclusivamente o roletado, com 

camada adicional de argila do mesmo material da pasta recobrindo as duas faces. A queima 

foi incompleta e a pasta exibe pequenas bolotas de argila, atribuída a descuido no seu preparo. 

Apenas o maior deles apresentou engobo, diferenciado dos demais, em vermelho com uma 

faixa preta adicional. A provável linha de preenchimento do vaso, na altura da inflexão para 

dentro do perfil do pote, delimita internamente a região onde ocorre maior desgaste da 

camada adicional de argila, que é crescente em direção ao fundo do pote, onde o desgaste das 

paredes expõe antiplásticos e temperos. Esse desgaste foi atribuído à utilização dos potes para 

uma etapa de processo onde teria ocorrido a fermentação do conteúdo. Externamente, acima 

dessa linha, ocorrem craquelês na superfície, atribuíveis a ciclos alternados de 

expansão/contração durante o aquecimento/esfriamento durante o uso (RODRIGUES, op.cit.). 

 A pasta A foi empregada para potes desde pequenos (0,4 L) a grandes (380 L) e a 

preferência foi pela técnica de roletado, com adição de argila fina antes do tratamento final de 
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superfície, havendo no entanto base feita por modelagem. A queima é incompleta e as paredes 

revelam, assim como os potes da pasta B, pequenas bolotas de argila. Metade dos potes com a 

pasta A tem formato cônico, grandes dimensões e marcas de exposição ao fogo, alguns com 

lascas térmicas na face externa e/ou perfil de oxidação indicando provavelmente o 

enterramento do vaso durante seu uso e exposição a altas temperaturas (ver Figura 15, 

abaixo). Os potes cônicos exibem ademais intensos depósitos carbônicos na face interna 

inferior, que ocorrem a partir da porção oxidada, estando a base livre desses resíduos 

(RODRIGUES, op.cit.).  

 

 
Figura 15.  Modificação da queima próxima à base. A coloração laranja indica queima completa, enquanto a cor 

preta indica queima incompleta. Fonte: Rodrigues, op.cit.:153 
 

 Os 2 potes piriformes feitos com a pasta A tem o perfil distinto dos demais piriformes, 

com contorno levemente infletido. O menor deles, de 50 L, exibe os mesmos padrões que os 

vasos cônicos quanto a revestimento e desgaste de superfície interna associados à 

fermentação. O maior deles, de 380 L, não exibe marcas de uso ou de exposição ao fogo, o 

que também foge ao padrão dos demais vasos piriformes. A ausência de engobo é comum a 

todos os potes com a pasta A, exceto em dois pequenos potes hemisféricos, que também 

apresentam outra anomalia: lábios afinados, únicos na coleção (todos arredondados). 

Apresentam marcas de terem ido ao fogo. Um terceiro pote feito com a pasta A, hemisférico e 

sem engobo não tem marcas de fuligem ou resíduo carbônico*. Demonstraram ter diferentes 

funções apesar da similaridade na morfologia. Os potes em meia-calota não apresentam 

marcas de exposição ao fogo e, por serem de pequeno tamanho, foram atribuídos à função de 

servir (RODRIGUES, op.cit.). 

 

__________________________________________________________________________ 
Nota: Rodrigues utiliza as denominações “fuligem” para os vestígios de combustão das madeiras aderidos a 
faces externas dos potes e “resíduo carbônico”, aos provenientes dos alimentos, aderidos nas faces internas dos 
vasos. 
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 Ademais dos potes, onde nenhum se enquadrou na situação de urna funerária mas sim 

de produção e consumo de alimentos, a escavação do sítio revelou 3 peças cerâmicas 

similares a rodelas de fuso. 

 
 

3.1.4 A intencionalidade das(os) oleiras(os) 

 

 

 Foram encontradas algumas bolotas de argila grandes e não queimadas, sendo que 

uma delas, de coloração vermelha, demostrou na análise em microscopia eletrônica de 

varredura a presença de espículas de esponja. A outra, cinza, não continha esses 

microvestígios. Por difratometria de raios X concluiu-se pela similaridade entre as argilas e as 

pastas dos potes, reforçando a hipótese de elaboração dos vasos no local e da inserção da 

argila vermelha com espículas. 

 A pasta C aparece como exclusiva para potes pequenos e de paredes finas, que foram 

usados como panelas. A quantidade de quartzo, em função da espessura fina das paredes das 

panelas, as caracteriza como pasta grossa, privilegiando uma melhor efetividade de 

aquecimento (maior transferência de calor) e uma alta resistência térmica. A abundância de 

antiplásticos diminui a resistência ao impacto, porém é compensado pela forma arredondada 

dos potes.  

 A pasta B, de menor resistência ao impacto devido aos grãos grossos do tempero, não 

é adequada para os grandes potes. Essas características não são compensadas pela baixa 

quantidade de cauixi nessa pasta, que aumentaria a resistência térmica e mecânica do 

recipiente. Rodrigues (op.cit.) prefere, nesse caso, não indicar uma intencionalidade.  

 Para a pasta A, se houve intencionalidade, foi no sentido de ter vasilhames com maior 

resistência mecânica à expansão e retração durante o cozimento e resfriamento e não com o 

aumento da capacidade de transmissão do calor, devido à baixa densidade de antiplásticos e 

temperos associados. Para as panelas grandes, o baixo conteúdo de quartzo, embora não 

contribua para uma melhor transferência de calor, favorece a resistência mecânica. O cauixi 

teria a função de dar melhor resistência ao choque térmico e mecânico, conferindo ainda 

leveza e porosidade, o que seria importante, para potes destinados a conter água. Para os 

vasos pequenos, tijelas e pratos feitos com a pasta A, como não foram levados ao fogo, as 

características dessa pasta, relacionadas à eficiência na condução e retenção de calor, não 

correspondem a necessidade funcional.  
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3.1.5 Os vestígios líticos 

 

 

 Pequena quantidade de vestígios líticos foi encontrada com relação ao cerâmico, 

constituído de cristal de quartzo rolado, lascas obtidas por percussão unipolar e bipolar, 

algumas com gume utilizável no processamento de alimentos e uma lâmina de machado 

polida que foi reutilizada. Em quadras periféricas à área de produção de alimentos, 

determinou-se a presença de um atelier lítico. A maioria das lascas encontradas nas quadras 

centrais, próximas às panelas tem gume cortante e foram para lá levadas com objetivos 

específicos. O lítico bruto era constituído de seixos rolados de quartzito, sem sinal de 

transformação voluntária, e sim, marcas de terem sido expostos ao fogo e de serem usados 

como percutores para algo macio, como alimentos. A lâmina de machado polido de anfibolito, 

que foi reaproveitada após sua quebra, constitui o artefato que melhor apresentou 

características associadas ao processamento de alimentos. Em uma das faces ocorre uma 

depressão, associada ao uso como quebra-cocos. O antigo talão tem um picoteamento nas 

duas faces, posteriores ao seu processo de polimento, o que indica também o uso para amassar 

algo macio como alimento. 

 

 

3.1.6 A tafonomia horizontal dos vestígios de Vereda III 

 

 

 Usando a clássica formulação de Schiffer, que entende como refugo de facto todos 

aqueles que não foram deliberadamente removidos a locais de descarte, podemos pensar que 

este é o caso para a maioria dos artefatos encontrados em Vereda III.  

 Fragmentos de alguns potes sofreram movimentação pós deposicional, relacionada 

principalmente ao fluxo de águas pluviais, e também ao surgimento de um montículo na 

região do Quadrado dos Potes, fato esse atribuído a fenômenos naturais. Um pote único pote 

foi localizado no setor Oeste (pote 17) (Rodrigues, op.cit.:124).  

 Os outros potes estavam todos no setor Leste, sendo que 16 deles no Quadrado dos 

Potes. Os poucos fragmentos dos potes 10, 11 e 23 haviam se deslocado até o abrigo Norte. 

Eles estariam mais a Oeste, talvez no setor central do sítio ou entre os setores Leste e central, 

em contexto não diretamente ligado ao Quadrado. Algumas peças dos potes 12 e 22 também 

haviam se deslocado no sentido da inclinação do terreno. Os potes 16 e 18 estão em local de 
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estabilidade de transporte de partículas. Alguns fragmentos do pote 7 foram deslocados pelo 

montículo de terra. As rodelas de fuso, densas, estavam em local de pouca movimentação 

horizontal. As bolotas de argila estavam em contexto de produção de alimentos, assim como a 

lâmina de machado, nessa mesma área, conformam refugo de facto.  

 

 

3.1.7 As marcas de utilização dos vasos  

 

 

 Dentre os 24 vasos, Rodrigues (op.cit.) indica as prováveis funcionalidades: 17 

panelas para comida, 3 panelas para bebidas, 2 pratos, 1 tigela e 1 vaso para armazenamento. 

Por comida Rodrigues entende qualquer substância alimentar de consistência pastosa ou 

sólida em função das marcas de resíduo carbônico nas faces internas. Consideradas as funções 

dos potes, a área central foi certamente o local de preparo de alimentos. As panelas para 

líquidos, potes de bocas fechadas, encontram-se próximas entre si e em lado oposto ao das 

grandes panelas de boca aberta. Rodrigues supõe que havia uma organização no espaço, com 

os alimentos sólidos sendo produzidos em um lado e os líquidos, no outro. Os potes 18 e 22, 

um prato e uma tigela, indicaram o consumo ao redor das panelas. Margeando a cozinha está 

o ateliê de lascamento, que fornecia lâminas de gume cortante. Também em contexto 

culinário, próximo às grandes panelas, estava a lâmina de machado quebrada. A panela 17, 

única no setor no Oeste do sítio, indicaria preparação de alimento no local. O autor 

(RODRIGUES, op.cit.) concluiu, em função dos grandes potes terem sido elaborados no 

local, que estes seriam para uso temporário ou cerimonial, e questiona: mas  porque num local 

escondido?  

 

 

3.2 INSERÇÃO LOCAL E REGIONAL DE VEREDA III 

 

 

3.2.1 Contextualização 

 

 

 Não está contemplado entre os objetivos dessa pesquisa aprofundar a questão da 

identificação e classificação dos artefatos. No entanto, como marco inicial para situar e pensar 
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o sítio, assume-se aqui as indicações dos trabalhos anteriores de que o material cerâmico 

exumado é relacionado à Tradição Aratu-Sapucaí, criada a partir do PRONAPA, e estabelece 

um elo com populações Gê.  

 No entanto, a mera utilização das unidades arqueológicas definidas pelo PRONAPA, 

classificações artificiais aplicáveis apenas aos próprios objetos, não definem “culturas”, 

deixando de lado o que há de “humano” por trás da cultura material, que resultam de um 

sistema de povoamento ou ocupação de um território (MORAIS, 1999/2000).  

  Os dados arqueobotânicos reunidos nesse trabalho, associados ao contexto físico do 

sítio quanto à fisionomia (tamanho, visibilidade, localização na paisagem), material 

arqueológico exumado e sua distribuição intra-sítio, características e funcionalidades e a 

cognição do mundo simbólico através da cultura material praticada, deverão permitir uma 

abordagem paleoetnobotânica mais embasada. 

 

 

3.2.2 Características regionais: Carste Lagoa Santa e o Cerrado 

 

 

 O sítio Vereda III está situado em uma região cárstica, a APA Carste Lagoa Santa, por 

sua vez inserida na grande área de predominância de cerrados que cobre boa parte dos 

chapadões do Brasil Central, representando ponto de equilíbrio entre diversos domínios ou 

sistemas biogeográficos brasileiros, já que se conecta a estes através de corredores 

hidrográficos, também usados pela fauna em suas migrações (BARBOSA, 2013).  

 Alguns trabalhos anteriores servirão de referência para alcançar uma visão abrangente 

das populações indígenas no Brasil Central, quanto a características dos assentamentos, 

cerâmica praticada, migrações, relações com outras tradições, domínio do ambiente, relações 

de troca, adoção de novas tecnologias, prática da agricultura e alimentação. 

 

 

3.2.3 Os horticultores ceramistas no Brasil Central 

 

 

 O Brasil Central esteve povoado por grupos ceramistas cujas origens e 

desenvolvimento são relacionados a distintos processos culturais (ROBRAHN-GONZÁLEZ, 

1996:55).  
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 A cerâmica de maior antiguidade está relacionada à tradição Una, simples morfológica 

e tecnologicamente e de ocorrência preferencial em abrigos. As datações obtidas em sítios 

associados a essa tradição cobrem desde 970 aC até os séculos IX-X da era cristã. Tal 

cerâmica pode estar relacionada à cerâmica mais antiga da América do Sul – tradição Mina, 

presente em sambaquis amazônicos em 3050 aC (BROCHADO, 1991 apud ROBRAHN-

GONZÁLEZ, op.cit.:56). A presença no Brasil Central, com datas mais recentes por volta de 

1000 dC, indica terem sido esses sítios contemporâneos à fase Mossâmedes da tradição Aratu. 

 Esta última ocorre desde o nordeste até a região central do Brasil, havendo datações 

muito antigas, como a encontrada em Goiás, de 171 dC. No entanto, a ocupação mais 

intensiva ocorreu a partir do século IX, sendo a datação absoluta mais recente situada no 

século XII. Pode ter persistido até o contato com o colonizador. Suas aldeias caracterizam-se 

pelo grande tamanho e formato circular e surgem sem vestígio de transição, o que sugere 

serem de origem externa, creditada (BROCHADO, 1991:86 apud ROBRAHN-GONZÁLEZ, 

op.cit.:57) ao deslocamento de populações filiadas ao tronco linguístico Macro-Gê, como uma 

segunda expansão da tradição Pedra do Caboclo, deslocando-se da Amazônia para o Planalto 

Central (ROBRAHN-GONZÁLEZ, op.cit.).  

 A partir do século X a implantação dos sítios na paisagem e seu tamanho sofrem 

mudanças na região dos vales do Araguaia e alto Tocantins, que constituiria fronteira e zona 

de tensão entre grupos de tradição Uru, a Oeste, e Aratu, a Leste. Os sítios Aratu apresentam 

visibilidade que configuraria marcação de território, ocorrendo ainda o deslocamento para 

posições mais estratégicas quanto à defesa de terras férteis daquela região. Outra alteração, 

registrada na implantação dos assentamentos e creditada à expansão da população, foi a 

ocupação de chapadões com visibilidade nula e vertentes de morros, antes restritos às 

encostas. (ROBRAHN-GONZÁLEZ, op.cit.).  

 A ocupação do Brasil Central por grupos agricultores associados à tradição Uru ocorre 

a partir dos séculos VIII-IX, sendo sugerido um movimento de ocupação de oeste para o leste 

em Goiás. Os sítios ocorrem em áreas de cerrado e apresentam assadores de cerâmica, 

indicando o processamento de mandioca e ligação a uma origem amazônica, relacionada a um 

desenvolvimento tardio da tradição Pedra do Caboclo (BROCHADO, 1991:86, apud 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, op.cit.:58).  

 A cerâmica tupi-guarani ocorre em sítios de todas as áreas pesquisadas do Brasil 

Central. As variações na decoração dos vasos cerâmicos sugerem duas extensões da tradição 

Polícroma Amazônica: a dos Guarani, que teriam saído da Amazônia por volta do ano 100 

dC, descendo pelos rios Paraguai e Paraná, e os Tupinambá, seguindo em direção ao Nordeste 
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por volta de 500 dC e descendo pela faixa litorânea até encontrar com os Guarani ao sul de 

São Paulo. Na região do Pantanal, ocorrem em grande quantidade os sítios em aterro, 

creditados aos Guató, do tronco Macro-Gê (ROBRAHN-GONZÁLEZ, 1996: op.cit.:61).  

 

 

3.2.4 Principais tradições ceramistas no Brasil Central 

 

 

Tradição Una 

 

 Esteve distribuída numa vasta região, hoje ocupada pelos estados do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo e teve uma duração estimada em dois mil anos. 

Didaticamente, Prous (op.cit:333) a dividiu em 2 variedades: A e B. A cerâmica Una foi 

definida inicialmente por oposição às tradições Aratu e Tupiguarani. Os vasilhames são 

pequenos, não apresentam decoração, têm formatos globulares ou cônicos, textura de pasta 

muito compacta, queima excelente. O milho parece ser a base da alimentação nos sítios onde 

ocorre, complementado pela coleta vegetal, caça, pesca e coleta de caramujos. 

 A tradição Una variedade A tem as mais antigas datações no norte mineiro e Goiás 

meridional, consideradas zonas nucleares. A lapa do Gentio e a vizinha lapa da Foice, em 

Minas Gerais, forneceram datações confiáveis em torno de 2600 AP. Em Januária, norte de 

Minas Gerais, as lapas do Boquete e da Hora apresentaram grande número por fossas forradas 

por folhas de coqueiro e armações de taquara ligadas por cordas. Armazenavam mandioca, 

feijão, diversos tipos de milho, urucum, coquinho licuri, folhas de tabaco (PROUS, 

op.cit.:335). Próximo a Lagoa Santa-MG, alguns abrigos apresentaram lascas pequenas de 

cristal de rocha não retocadas, escasso material cerâmico da tradição Una. Esse é um padrão 

que tem se repetido, porém em alguns níveis das lapas do Carroção e Vermelha surge 

abundante cerâmica atribuída a outra tradição – Aratu. A cerâmica mais antiga desta região é 

datada em 1620 AP, na lapa Vermelha (PROUS, op.cit.:335).  

 Esses grupos parecem ter convivido pacificamente em abrigos pouco cobiçados com 

os habitantes das grandes aldeias Aratu e Tupiguarani, até a chegada do europeu, evidenciado 

pela presença de metal na lapa da Hora. (PROUS, op.cit.:337).  
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Tradição Aratu-Sapucaí 

 

 No âmbito do PRONAPA, a tradição cerâmica Aratu foi estabelecida por Valentin 

Calderón a partir do material proveniente de sítios no litoral baiano, em Sergipe e 

Pernambuco. Sítios encontrados em São Paulo e Minas Gerais foram considerados por 

Calderón relacionados à tradição Aratu. Ondemar Dias Jr. foi o responsável pelo maior 

levantamento de sítios Aratu no sul de Minas Gerais, onde estabeleceu as fases Jaraguá, Itaci 

e Sapucaí, esta última posteriormente considerada uma tradição independente e próxima à 

Aratu (MARTIN, op.cit.). Em 1980, o encontro das observações de Calderón na Bahia, de 

Ondemar Dias em Minas Gerais e do Pe.Schmitz em Goiás, permitiu unificar as diversas 

tradições estabelecidas independentemente por esses pesquisadores. Prous analisa as 

manifestações cerâmicas sob a rubrica “Aratu”, de definição mais antiga, seguida da tradição 

Sapucaí para Minas Gerais e Uru para Goiás (PROUS, op.cit.:345). 

 Gabriela Martin (op.cit.) enfatiza que a presença de material Aratu modificado – urnas 

globulares e ovoides, e não mais piriformes, com engobo vermelho nas tigelas menores- 

surgem à medida em que se afasta do eixo central na Bahia, indo em direção ao Sul de Minas 

Gerais (fase Sapucaí) e Pernambuco (Pedra do Caboclo). 

 A tradição Aratu encontrada em Minas Gerais (ou Sapucaí) estende-se aos estados do 

Mato Grosso e norte de São Paulo. A cerâmica é marcada por vasos grandes de paredes 

espessas, incluindo urnas funerárias globulares não piriformes. Os vasos pequenos, de paredes 

finas, podem apresentar perfurações. A ausência de decoração alterna-se com o banho 

vermelho aplicado a todo tipo de recipiente. O material lítico inclui machados polidos e 

alguns semilunares, além de lascas não retocadas e martelos cilíndricos picoteados com sulco 

para encabamento. (PROUS, op.cit.:350) 

 Em Ibiá, Sudoeste de Minas Gerais, foi observada a coexistência de material cerâmico 

Sapucaí e da tradição Una: pequenos vasilhames pretos, que apresentam formas idênticas às 

da Pedra do Caboclo. Na região de Lagoa Santa são registrados sítios a céu aberto de 

pequenas dimensões, talvez sazonais, indicando convivência dos “Sapucaí“ e habitantes de 

grutas e abrigos, com sítios distando poucas centenas de metros. Também há registro de casas 

subterrâneas associadas a cerâmica do tipo Sapucaí em Nepomunceno, Arcos, Santana do 

Riacho e Rótulo. Em diversas localidades foi encontrada cerâmica da tradição Sapucaí 

próxima a amontoados de pedras em distintas disposições: em círculo, em Pompeu, zonal 

central mineira; em semicírculo ou em ferradura com um monólito no centro, em Monte Alto, 
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sertão da Bahia; em alinhamentos, em Pernambuco; em alinhamentos de pedras em cruz ou 

em linha quebrada irregular, no centro norte mineiro (PROUS, op.cit.:352). 

 

Tradição Uru 

 

 A tradição Uru foi estabelecida para o alto Tocantins e bacia do Araguaia. Ocupando 

regiões de transição entre cerrado e mata, próximas a pequenos riachos. Apresentam 

influência amazônica, transmitida por povoadores da tradição Mossâmedes. A cerâmica não 

traz elementos de decoração, exceto alguns apêndices. Como antiplástico, usam-se fibras 

vegetais, espículas vegetais, areia fina ou grossa, mica, cariapé. Fundos arredondados, e 

também planos, as vezes com pedestais. Formas encontradas: globulares, com gargalo, 

panelas, pratos assadores, vasilhas perfuradas. (PROUS, op.cit.:358) 

 

Tradição Taquara/Itararé 

 

 As tradições Taquara, criada por Eurico Miller, e a Itararé, mais setentrional, por Igor 

Chmyz, são consideradas em conjunto por Prous (op.cit.:310) como Taquara-Itararé , onde 

cada uma constituiria uma subtradição. Os grupos associados a essa tradição – também 

falantes Gê- construiu suas residências habituais semi subterrâneas em regiões elevadas e 

frias, em território acidentado e cortado por rios entalhados e gargantas estreitas onde os 

descampados se alternam com a mata fechada dominada pelas araucárias. A cerâmica Itararé 

é raramente decorada, utiliza antiplástico de areia com quartzo e grãos de hematita. A queima 

é redutora, com vasilhas pequenas, paredes finas e de formatos cônicos, hemisféricos, quase 

cilíndricos e bases arredondadas. A cor das paredes varia entre cinza a tijolo, geralmente 

escura, quase preta. A decoração, quando presente, resume-se às partes superiores, sendo 

exclusivamente plástica: incisos, ponteados, impressão de cestaria. A cerâmica Taquara tem 

as mesmas características, porém apresenta pasta mais fina e homogênea que a Itararé. Vasos 

simples elaborados por modelagem, porém nos decorados ocorre o uso de roletes. O fundo 

interno pode ser reto, apesar do exterior arredondado. A presença de machado semilunar em 

sítio no Rio Grande do Sul sugere o intercâmbio com Gês do Brasil Central (PROUS, op.cit).  
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3.2.5 Presença da cerâmica Aratu-Sapucaí em pesquisas recentes 

 

 

 Schmitz et Rogge (2008) relatam a descoberta de um sítio com cerâmica Aratu e 

Taquara-Itararé no norte do Paraná. Está localizado na alta vertente de uma colina suave, em 

área de encontro de floresta tropical com floresta sub-tropical, com predomínio de Araucaria 

angustifólia, sendo este, até o momento, o marco mais meridional de expansão da Tradição 

Aratu-Sapucaí e próxima à área de presença Taquara-Itararé. A datação referencial, em MAS, 

é de 590 +/- 40 AP. Foi detectado o uso de pasta com cariapé, presente nas vasilhas duplas, 

típicas Aratu-Sapucaí, e nas formas Itararé.  

 No norte de São Paulo, Fernandes (2001) escavou o sítio arqueológico de Água 

Limpa, obtendo uma dispersão temporal bastante significativa, entre 1424 +/- 212 AP e 375 

+/-40 AP. Discutindo os aspectos da chamada tradição Aratu-Sapucaí, Fernandes chama a 

atenção para o fato do material cerâmico e lítico, embora característico da tradição, difira pela 

presença de sepultamentos primários e secundários em urnas em meia-esfera, com bases 

convexas e nunca piriformes.  

 Ainda referindo-se ao norte de São Paulo, Marisa Coutinho Afonso (2005-2006) 

apresenta os resultados obtidos no sítio Água Branca, e refuta o uso direto e único do conceito 

de fases e tradições, aderindo ao Sistema Regional de Povoamento, proposto por Morais 

(1999/2000). As características Aratu-Sapucaí da cerâmica, a morfologia circular da aldeia no 

sítio Água Branca, com datação de 205+/-20 AP, indicam uma ocupação Gê da região, assim 

como na bacia do rio Grande, do Mogi-Guaçu e Paraíba do Sul.  

 Morais (2005 apud AFONSO, op.cit.) propõe que os interflúvios das bacias dos rios 

Tietê e Grande constituem uma faixa onde teria ocorrido solapamento entre os sistemas 

Tupinambá, Guarani e Aratu-Sapucaí. A presença de grupos de fala Gê no vale do rio Pardo 

já havia sido indicado pela literatura histórica –denominados de Caiapó- em ocupação no vale 

do rio Pardo e Tupi-Guarani, no vale do rio Mogi-Guaçu (CALDARELLI et NEVES, 

1982:35 apud AFONSO, op.cit.).  
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3.2.6 Sítios similares ou próximos a Vereda III 

 

 

O sítio Mané do Juquinha- Pains, MG 

 

 Gilmar Henriques (2006) desenvolveu um projeto em sítios da Província Cárstica do 

Alto do São Francisco, Minas Gerais, região de Pains e Pium-hí. Distingue-se de outras 

regiões cársticas do São Francisco pela intensa drenagem fluvial, o que não ocorre na região 

de Lagoa Santa ou vale do Peruaçu. Na região foram levantados, neste e em outros trabalhos, 

200 sítios arqueológicos, dos quais 70 estavam em cavernas, vários sítios em abrigos 

diaclases e em locais cujo acesso se dá través de fissuras estreitas, caracterizados por amplos 

espaços cobertos por matas e cercados por paredões. As hipóteses levantadas por Henriques 

são de que, os povoadores tinham livre trânsito por toda a região, sendo os sítios abrigados 

utilizados ocasionalmente em situações rituais ou de conflito.  

 Destaca-se o sítio Mané do Juquinha, localizado no endocarste, com as mesmas 

características de conformação do sítio Vereda III: localização camuflada na paisagem, 

entrada por passagens estreitas contando com diversas rotas de fuga, coberto por matas e 

cercada de paredões rochosos. Em função de ter encontrado cerâmica da tradição Una e Aratu 

Sapucaí no sítio Mané do Juquinha, escolheu-o para a realização das escavações, de forma a 

buscar informações sobre as relações tecnológicas e temporais entre essas tradições. Artefatos 

líticos polidos –mãos de pilão e machados- indicariam uma economia baseada no milho e na 

batata-doce, em roças que exigiriam a derrubada da mata. (PROUS, op.cit.; SCHMITZ, 1991 

apud HENRIQUES, op.cit.). Horizontes de ocupação local proposos por Henriques: 

 

 
Figura 16. Datações obtidas na região de Pium-hi, Minas Gerais. Fonte: Henriques, op.cit.:70 
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O sítio Poções III, MG 

 

 Junqueira et Malta (1978) realizaram coleta de material cerâmico e lítico , assim 

como de informações escritas e orais na região de Lagoa Santa, descrevendo suscintamente 

os fragmentos cerâmicos encontrados. O sítio de Poções III, na forma como foi descrito, 

guarda algumas semelhanças com Vereda III, ambos situados na região de Lagoa Santa. 

Trancrevo abaixo a descrição publicada: 

 
   “A localização deste sítio cerâmico foge um pouco ao padrão normal. De uma 
maneira geral eles estão situados em encostas médias de morros ou pelo menos, se mais baixos, 
em local de ampla visibilidade. Poções está em uma passagem entre rochedos calcários, bem no 
fundo de uma depressão. O terreno decai um pouco para ambos os lados, permitindo que o solo 
não fique sob as águas na estação chuvosa. Dista 200m da gruta do mesmo nome e 300 m do 
abrigo com pinturas. No mesmo maciço, a apenas 40 m , bem defronte a este sítio cerâmico 
existem 2 pequenos abrigos (Poções I e II – MG-BF-102) voltados para o NO. O sedimento 
arqueológico foi totalmente escavado e erodido mas mesmo assim coletamos cerâmica e 1 fuso. 
Tanto os 2 abrigos quanto o sítio cerâmico a céu aberto, fazem parte de um mesmo complexo 
habitacional. Defronte a um dos pequenos abrigos há um sumidouro bastante profundo, 
semiobstruído, com águas no fundo. A cerâmica é simples, sem qualquer decoração, com 
predomínio de quartzo no antiplástico.” 

JUNQUEIR e MALTA, op.cit.: 133 
 

O sítio Riacho Dantas 

 

 Outro sítio descrito brevemente pelos autores á o denominado Riacho Dantas, indicado 

por Rodrigues (op.cit.) como muito próximo às lagoas Grande e Pequena, situadas entre 4,5 e 

6 km de Vereda III. Está a 400 m de um riacho e a vegetação é de cerrado secundário, 

explorado anteriormente por carvoeiros. Encontrou-se cerâmica simples enquadrada nas duas 

classificações propostas pelos autores (paredes finas e paredes grossas), com pouco 

antiplástico, predominando o quartzo pouco rolado, algumas lascas de sílex e quartzo rolado. 

 

 

3.2.7 O trabalho de Junqueira e Malta na região de Lagoa Santa 

 

 

 Essa pesquisa traz informações sobre o entorno de Vereda III (ver mapa abaixo). Os 

45 sítios arqueológicos estudados continham cerâmica, sendo 29 a céu aberto, situados em 

encostas suaves, a maioria na porção média e com diâmetro entre 50 e 100 m, tendo alguns 

20m e alguns ultrapassando 200m. Na base das colinas sempre ocorria um pequeno riacho ou  
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dolina. Os demais 16 sítios estavam em abrigos ou grutas, comportando poucos habitantes. A 

maioria é cerâmica simples, com predominância de cacos grossos, de características rudes e 

sinais de queima no exterior, provavelmente por sua destinação à preparações culinárias. Dias 

Júnior (1974 apud JUNQUEIRA ET MALTA 1978:156) classifica a ceramica de Lagoa Santa 

como integrante da tradição Sapucaí. 

 

 

3.3 ALIMENTAÇÃO EM VEREDA III E A COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

 

 Para delimitar as espécies vegetais a serem incluídas na Coleção de Referência e 

propiciar elementos de comparação para a identificação dos microvestígios, consultaram-se 

alguns trabalhos arqueológicos e etnográficos acerca da alimentação de populações indígenas 

que tenham alguma identificação com a de Vereda III, como a tradição ceramista, grupo 

linguístico ou localização.  

 Há um grande vazio quanto aos hábitos alimentares dos grupos indígenas do interior 

do País, especialmente na época do contato com o europeu. O etnógrafo Câmara Cascudo, em 

sua obra fabulosa sobre a formação dos hábitos alimentares do brasileiro (CASCUDO, 2004), 

traz vários capítulos dedicados à herança indígena onde aborda esses aspectos. Porém os trata 

de forma homogênea, agrupados sob o título “alimentação indígena”. As fontes primárias do 

século XVI disponíveis referem-se majoritariamente aos tupinambás da costa e grupos da 

Amazônia, onde os “cultivadores da floresta tropical” praticavam sua alimentação fortemente 

derivada da mandioca.  

 Especificamente quanto à alimentação dos Gê, as fontes de Câmara Cascudo são 

Gabriel Soares de Sousa no século XVI, que relata serem cultivadores do milho e não da 

mandioca; do botânico Saint Hilaire e do viajante Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, 

que tiveram contato com esses grupos já no século XIX (CASCUDO, op.cit.). 
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3.3.1 A alimentação dos grupos indígenas da região de Lagoa Santa 

 

 

 Análises palinológicas na Lagoa Santa, a 30 km de Vereda III, indicaram nos últimos 

extratos pesquisados indícios de clima mais seco entre 700 e 1000 AP e maior atividade 

antrópica, situada ao redor do século XVIII, o que coincide com o maior desenvolvimento 

agropecuário na região, registrado por fontes históricas (PARIZZI, 1993). 

 Há indícios sobre a presença do milho em Santana do Riacho (a 45 km de Vereda) no 

período posterior a 2800 AP, obtidos em trabalho abrangendo a alimentação de caçadores-

coletores no Brasil Central a partir de informações isotópicas de C13 e N15. Embora o autor 

ressalte a necessidade de uma melhor amostragem, ossadas de 2 indivíduos de Cavea aperea 

(preá) apresentaram relação isotópica para 13C compatível com consumo de plantas C4, 

possivelmente milho (HERMENEGILDO, 2009).  

 Resende e Prous (1991) relatam os vestígios vegetais encontrados na escavação do 

Grande Abrigo de Santana do Riacho e fazem um levantamento da flora local conhecida e 

utilizada pelos habitantes atuais. Nas camadas média e inferior do nível mais superficial, até 

2800 AP, os vestígios das estruturas mais preservadas incluíram cocos Astrocaryum sp, restos 

de fruto do jatobá (Hymenaea stilbocarpa Hayne), licuri (Syagrus coronata Mart.) e frutos de 

erva de passarinho (Struthanthus sp.). Restos vegetais associados a uma fogueira incluíram: 

sementes de Symplocos sp [nota: maria-mole-do-cerrado, árvore frutífera], frutos de palmácea 

não reconhecida, cocos patauá (Oenocarpus bataua) e endocarpo de Vantanea sp. Em outra 

extremidade da escavação, foram coletados semente e fruto de jatobá, de cabaça (Lagenaria 

vulgaris Ser.), de sucupira do cerrado (Pterodon pubecens Benth.) e um único grão de milho 

associado a fogueira. No entanto, no nível intermediário superior, de 2800 a 4500 AP 

aparecem vários grãos de milho, inquestionavelmente in loco, junto a licuri, chichá (Sterculia 

chicha St.Hil.) e vegetais não identificados. O milho foi classificado como “mole”, tendo 

ultrapassado o estágio primitivo do tipo pipoca e menos evoluído que do que os tipos córneos, 

como o Cateto dos Charrua, Caraíba e Guarani do litoral e do dentado dos Caingang. Nos 

sepultamentos foram encontrados licuri e pequi (Caryocar brasiliense), este último com 

antiguidade de 10.000 anos. 

 Já mencionado anteriormente neste trabalho, a pesquisa de Mirtle Shock (op.cit.) em 

duas cavernas no noroeste de Minas Gerais, trouxe os seguintes resultados. Nos estratos mais 

profundos, datado em 4250 a 6400 AP, os vestígios recuperados foram basicamente 

coquinhos de palmeiras e jatobá. No estrato superior, datado em 2000-4500 AP, surgem o 
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pequi, umbu (Spondias tuberosa Arr.Cam.) e possivelmente mandioca. No estrato datado 

entre 750 e 2000 AP acrescentam-se aos anteriores: milho, solanáceas, cajá (Spondias 

mombin L.) e maracujá (Passiflora edulis Sims). No estrato superior, 150 a 750 AP, ademais 

dos anteriores, encontraram-se abóbora, amendoim, feijão comum, murici (Byrsonima 

crassifolia (L.) Rich). O aumento em variedades de alimentos da dieta se deu através de 

produtos cultivados (Zea mays e Manihot esculenta entre 2000 e 750 AP; abóbora e feijão no 

período mais recente), concomitantemente aos de coleta. 

 Também já mencionado anteriormente, na região de Januária, Noroeste de Minas 

Gerais, revelaram-se em cavernas alguns depósitos de material vegetal, denominados “silos”, 

muito bem preservados (FREITAS, 2001). Grande variedade de vegetais foi relacionada: 

mandioca, coquinho guariroba (Syagrus oleracea), feijão (Phaseolus vulgaris), algodão 

(Gosspium sp), urucum (Bixa orellana) espigas de milho de diversos tamanhos e coloração de 

grãos. A morfologia das espigas de milho encontradas foi analisada (FREITAS, 2004), 

revelando-se dois fatos importantes: primeiro, a guarda de espigas sem mistura na cor dos 

grãos, o que indica raças “puras” sendo preservadas, talvez para semeadura em momentos 

distintos, embora não fosse descartado o uso ritual dos silos. As amostras de milho foram 

identificadas como sendo das raças: Cateto, Caingang, Complexo Guarani, Entrelaçado, 

Pontinha São Simão e Moroti.  

 

 

3.3.2 Os Gês e sua agricultura 

 

 

 Marta Pedri (2006) desenvolveu um trabalho etnobotânico focado no milho de 

populações Karib de Roraima, Gê de Santa Catarina, e de outras etnias, motivada pela 

constatação de que cultivares tradicionais indígenas encontravam-se em rápida perda de 

variabilidade genética: milho, feijão, abóbora e mandioca. Sua pesquisa traz diversas 

informações valiosas para esse trabalho, que não pudemos acessar diretamente nas fontes. 

Usamos então o panorama traçado por Pedri, sobre as relações de tribos Gê com a agricultura, 

traçados por pesquisas arqueológica e etnográficas, estas realizadas em diferentes épocas.  

 Apesar dos resultados de pesquisa de Balée, que aponta os indígenas falantes do 

tronco Macro-Gê como cultivadores do milho e da mandioca, é o cultivo do milho que 

aparece em todas as etnografias e trabalhos arqueológicos citados por Pedri. Escavações em 

Santa Catarina recuperaram material cerâmico similar a dos Xokleng, com vestígios de milho, 
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datados em 2350 AP. A antiguidade da cultura agrícola entre os Gê do Sul é reforçada por 

Noelli. Ainda referente aos Gês do Sul, as etnografias de Metraux em 1946 e Schaden em 

1954 relatam a presença de cultivo de milho branco e violeta, abóbora e feijão pelos 

Kaingang. Estes, e os Xokleng, ainda tinham o pinhão como recurso alimentar nos períodos 

de inverno. Schaden relata mitos Kaingang relativos à origem das plantas úteis, em que o 

milho, a moranga (Cucurbita máxima) e a abóbora (Cucurbita moschata) foram ganhas 

através do corpo de um velho, para plantio em consórcio (BALÉE, 1992; FERNANDES, 

2006; DE MASI, 2006 com.pess.; METRAUX, 1946; NOELLI, 2005; SANTOS, 1973; 

SCHADEN, 1954; apud PEDRI, 2006:30) Os Xavante e Bororo de Mato Grosso cultivavam 

o milho, batata doce e inhame, na descrição de Flowers. Os Xikrin (Kaiapó) descritos por 

Vidal cultivavam mandioca, macaxeira, inhame, batata doce (Solanaceum sp), abóbora, 

banana, mamão e algodão (FLOWERS, 1994; VIDAL, 1977 apud PEDRI, op.cit.:30). 

 

 

3.3.3 Alimentação de ceramistas Aratu-Sapucaí 

 

 

 O relato de Fernandes (op.cit.) sobre o sítio de Água Limpa, em Monte Alto -Norte de 

São Paulo, já mencionado anteriormente, cita uma relação restos alimentares vegetais 

parcialmente calcinados e vestígios de alguns enterramentos. A descrição, no entanto, abrange 

apenas os vestígios faunísticos (FERNANDES, op.cit.). 

 

 

3.3.4 A Coleção de Referência 

 

 

 A seleção de vegetais para montar a Coleção de Referência focou principalmente 

grãos e raízes mencionados acima, deixando-se de lado a maioria dos frutos, já que, ao serem 

consumidos em estado maduro, todo o amido já se transformou em açúcar. Também foram 

excluídos os coquinhos, que são fontes de óleo e não de amido, e o algodão e cabaça por não 

serem passíveis de encontrar em artefatos do tipo panela. 

 Foi então montada uma Coleção de Referência, com vegetais provenientes de 

supermercados locais ou de coleta, em Belo Horizonte. Cada vegetal teve analisada sua parte 

principal de reserva de amido, porém em casos como o do pequi, analisaram-se também a 
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casca e a madeira da raiz. O urucum (Bixa orellana), obtido em árvore do Instituto de 

Ciências Biológicas, foi analisado após a retirada dos pigmentos e moagem das sementes. A 

banana e o fruto do pequi, como esperado, não revelaram grânulos de amido. Na pimenta, foi 

analisada a polpa e não se encontrou amido, que apenas se apresentam nas sementes, não 

analisadas na ocasião. Com relação ao inhame, existe uma antiga confusão a respeito de 

inhames e carás, que provém do relato de Pero Vaz de Caminha (Cascudo, op.cit.). Foi 

analisada a Colocasia esculenta, que em alguns locais do Brasil é chamado de cará, em 

outros, inhame, confundindo-se com a Dioscorea sp (ver Anexo 5). Esta última não foi 

encontrada nos mercados à época da preparação da coleção e será acessada via bibliografia.  

 Foram analisadas as espécies relacionadas abaixo para grânulos de amido.  

 

1. Amendoim (Arachis hypogeae L.): semente 

2. Mandioquinha ou batata baroa (Arracacia xanthorriza Bancroft): polpa 

3. Urucum (Bixa orellana L.): semente 

4. Pimenta dedo de moça (Capsicum baccatum var pendulum (Wild.)Eshbaugn): polpa 

5. Pequi (Caryocar brasiliense Cambess.): fruto, casca da raiz e madeira da raiz 

6. Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott.): polpa 

7. Abóbora (Cucurbita sp L.) 

8. Batata doce (Ipomoea batatas (L.) Poir.) 

9. Mandioca (Manihot esculenta Crantz) 

10. Feijão (Phaseolus vulgaris Wall.) 

11. Milho (Zea mays L.) 

 

 

3.4 A SELEÇÃO DO MATERIAL CERÂMICO E LÍTICO PARA ANÁLISE 

 

 

 Para fazer o ataque arqueobotânico aos materiais exumados do sítio em estudo, 

cumpre, em primeiro lugar, inferir quais artefatos e respectivos fragmentos permitirão uma 

boa recuperação de microvestígios, para se ter uma amostragem representativa, sem exacerbar 

o campo de análise.  

 A grande quantidade de microvestígios encontrada na base de um assador cerâmico e 

na parede com borda de um alguidar indicou as melhores posições para a realização de 

amostragens CASCON, op.cit.). Busquei fazer as amostragens na região do bojo superior 
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considerando uma possível linha de preenchimento, nem sempre visível, mas que deve ser a 

região com acúmulo de material com a evaporação da água no cozimento. Os fundos também 

parecem interessantes, em primeiro lugar por ser onde se depositarão os alimentos por 

gravidade. No caso dos vasos “pontudos”, enterrados em uma cova, a região com 

temperaturas menores são aquelas que não estiveram expostas aos movimentos de convexão 

do líquido aquecido. Isto fica evidente ao se observar os fundos sem resíduo carbônico dos 

potes que foram usados enterrados, abaixo da linha da terra.  

 É desejável, para a compreensão do sítio, abranger uma variedade de artefatos com 

diferentes características morfológicas e de funções: servir, cozimento, tostagem, secagem, 

armazenamento, fermentação. Por outro lado, a comparação entre vasilhas que guardem 

algum tipo de similaridade, ou, caso contrário, de exclusividade dentro de um grupo de 

artefatos, poderá revelar critérios usados na elaboração de um pote para determinada 

atividade, conforme tamanho, morfologia e decoração específicos. 

 

 

3.4.1 A morfologia e funções do material cerâmico 

 

 

 Considerando a população que produziu e usou os artefatos sob análise, e a tradição a 

qual foram identificados os vasos cerâmicos, tem-se por certo tratar-se de um grupo Gê. 

Assim, seria importante que se conhecesse os seus artefatos culinários. Algumas informações 

foram encontradas, porém são poucas. Nessas, nota-se a recorrência de descrições de viajantes 

acerca do grande tamanho de potes usados para a fermentação pelas populações Gê, o que não 

difere muito dos outros grupos. 

 A vasta revisão bibliográfica de caráter funcionalista que realizou Brochado (1977), 

focando aspectos da alimentação dos “cultivadores da floresta tropical na América do Sul” 

traz uma aproximação ao questionamento sobre as relações entre formas e funções de vasos 

cerâmicos. O trabalho de recompilação etnográfica, muito vasta, abrange tribos de 

provavelmente a maioria das etnias/grupos linguísticos no Brasil, onde estão incluídos alguns 

grupos Gê.   

 As vasilhas foram classificadas por Brochado em 4 categorias, segundo suas 

proporções. 

• panela: altura igual ou maior do que o diâmetro máximo; algumas vezes a abertura superior 

é mais ou menos constrita. Utilizadas geralmente para cozer os alimentos em água. 
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• tigela: altura é igual ou menor do que o diâmetro máximo, usualmente não é restringida e o 

diâmetro maior se encontra na abertura superior.   

• jarro: altura é igual ou maior do que o diâmetro máximo do bojo e que apresenta constrição 

na porção superior, formando gargalo. São utilizados geralmente para armazenar líquidos. 

• prato ou assador: recipiente cuja altura é muito menor do que o diâmetro, com base plana 

ou muito aplanada podendo ser muito baixas ou mesmo inexistentes. 

 Pode-se esperar que a morfologia desses potes Gê em análise tragam em si 

intencionalidade relativa a função mais imediata, como fermentar ou cozer, que poderão ser 

identificadas na análise arqueobotânica, e outras, ligadas à cosmologia do grupo, de difícil 

realização no trabalho arqueológico. 

 

 

3.4.2 A seleção do material cerâmico para análise 

 

 

 Alguns potes foram escolhidos para análise em função da ausência de resíduo 

carbônico na face externa, o que pode denotar funções de servir ou de armazenar 

alimentos/água.  

 Quanto à presumida função de servir, o pote 18, em meia-calota, parece ser um bom 

exemplar para análise. Outro vaso de pequeno volume e sem marcas de ter ido ao fogo é o 

pote 22, hemisférico, volume é de 0,7 L. Ambos foram elaborados com a pasta A e sem 

engobo nos fragmentos encontrados. O pote 9, feito com a pasta C, é hemisférico com 3 L de 

volume, possui engobo em ambas faces, marcas de fuligem e de resíduo carbônico e também 

será incluído neste grupo para comparação. Tem-se aqui 3 potes pequenos, dois deles – o 9 e 

o 22-  sem marcas de fuligem e de engobo, hemisféricos, porém feitos com pastas distintas. 

Dentre aqueles feitos com a mesma pasta (A), um tem morfologia em meia-calota (pote 18) e 

outro hemisférico (pote 22). 

 O pote 20, piriforme de 380 L, sem marcas de ter ido ao fogo, é o único que  apresenta 

acabado interno com camada adicional de argila e alisado nas duas faces. Não se detectaram 

desplacamentos ou outro tipo de perda do material interno associado ao uso. Todas essas 

características o distinguem dos demais e tornam sua análise interessante. O seu grande 

volume sugere utilização para armazenamento de alimentos/água e não encontra similar 

dentro da coleção. Ainda dentre os que não aparentaram terem ido ao fogo, o pote 19, 

piriforme com 50 L de volume, destaca-se pela capacidade volumétrica não muito grande, e 
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camada adicional de argila na face interna, porém são evidentes marcas de fermentação, o que 

estaria associado à produção de bebidas alcoólicas. Ambos os potes foram elaborados com a 

pasta A, são piriformes, de volume expressivo, sem marcas de exposição ao fogo e sem 

engobo.  

 Na pasta B, o pote 13 torna-se obrigatório para análise, por todas suas características 

peculiares, já mencionadas acima. Marcas de erosão da superfície interna, exposição ao fogo 

supostamente brando e marcas de uso de uma tampa indicam este pote na provável utilização 

para a etapa final de fermentação. O pote 7 apresentou também marcas de erosão associadas à 

fermentação, exposição a fogo brando, porém sem marcas de ter sido tampado. O pote 19, já 

incluído anteriormente, feito com a pasta A, porém morfologia e função –fermentação- 

idêntica poderá servir como um contraponto. No entanto, há uma grande diferença de volume 

entre esses potes: 417 L no pote 13, contra 200 L no pote 7 e 50 L no pote 19. Por serem os 

três potes piriformes, de grande volume, com marcas associadas à fermentação, talvez a 

análise dos microvestígios traga alguma compreensão sobre sua utilização. 

 Finalmente, focando a questão da morfologia dos potes, será incluída a análise do pote 

2, cônico, para permitir comparação com o pote 4. Ambos têm a mesma morfologia, 

tamanhos compatíveis, ao redor de 100 L, sem engobo, e com marcas de exposição ao fogo, 

mas não de fermentação. Do primeiro foi encontrad o bojo superior, com marcas de exposição 

ao fogo enterrado em cova rasa. 

 A morfologia globular parece ser uma categoria de transição, ou mais flexível que as 

demais quanto ao uso de pasta, volume e engobo. Com relação à pasta: os dois menores são 

feitos com a pasta C, concordando com os demais potes pequenos, todos elaborados com ela. 

O pote maior, de 30 L foi feito com a pasta A ( utilizada para potes pequenos e grandes) e 

sem engobo, assim como todos os potes grandes. Porém, o pote de 10 L (pote 17) não 

apresenta engobo, como os grandes, porém a espessura de parede é típica dos vasos pequenos, 

o que não acontece com o pote de 6 L (pote 24), que segue a tendência dos potes pequenos 

quanto à espessura de parede. A série dos potes globulares será analisada inteiramente: pote 

14, pote 17 e pote 24.  
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3.4.3 A seleção do material lítico para análise 

 

 

 Escolheu-se a lâmina de machado polida encontrada em contexto primário no 

Quadrado dos Potes, ou seja, área de produção de alimentos e por ter recebido lascamentos 

posteriores à quebra, de forma a ter sua função redirecionada. Em uma das faces está 

caracterizada uma região de “quebra-cocos”, e na região do talão há indicativos de ter sido 

usada como cunha, com marcas suaves indicando o processamento de algo macio, que 

poderia ser alimento.  

 

 

3.5 O CAUIM 

 

 

3.5.1 O cauim: representações; a constituição do sujeito 

 

 

 Ainda que o foco deste trabalho sejam os remanescentes de um possível grupo Gê 

habitante do Brasil Central, vale considerar as informações relativas a outros grupos, mesmo  

separados geográfica e culturalmente, devido à pouca informação que se tem para esses 

grupos.  

 A obtenção do processo adequado, com as matérias-primas e temperaturas ideais são 

resultado de um longo processo de experimentação, passando a constituir um corpo de 

conhecimentos notável das primeiras populações do continente na produção de muitas formas 

de bebidas fermentadas, onde estavam amplamente distribuídas, podendo inclusive estas 

serem marcadoras de diferentes etnias (LIMA, 1975; BARGHINI, não publicado). 

 Os Tupinambás associavam o consumo do cauim à cerimônia antropofágica realizada 

com os inimigos capturados na guerra, uma atividade eminentemente masculina, sendo sua 

produção atividade exclusivamente feminina (LIMA, op.cit.). No Auto representado na Festa 

de São Lourenço, Anchieta traz o conceito indígena sobre a festa do cauim e elementos para a 

compreensão das representações associadas à produção e consumo da beberagem, através da 

fala de um personagem diabólico indígena, o Guaixará, onde destaca-se que o seu consumo 

constituía ato admirável, apreciado. Anchieta reforça o caráter feminino da produção e o 
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masculino do seu consumo (embora não exclusivo), já que predispunha para a guerra os 

homens valentes (LIMA, op.cit.).  

 Ainda tratando de populações de língua Tupi, Castro (1986) encontrou entre os 

Araweté, às margens de um afluente da margem esquerda do rio Xingu, no Pará, cauins doce 

e alcoólico. As cerimônias coletivas Araweté do cauim, precedidas de uma caçada coletiva, 

constituem um banque místico para deuses e mortos, seguido de uma refeição humana. Não se 

trata, portanto, de comensalidade entre humanos e deuses/mortos. Viveiros nota que, quase as 

únicas situações em que a sociedade Araweté age de forma coletiva –excetuada a pesca com 

timbó- são justamente na produção e obtenção de alimentos como os cauins doce e alcoólico, 

passíveis de xamanização. Vê então que são os deuses, na sua vinda ou na sua volta que 

fundam a sociedade como unidade. Esses banquetes místicos assumem ademais os ciclos 

anuais que governam as atividades produtivas Araweté e são ocasiões em que se faz a 

neutralização dos perigos que rondam a morte de um inimigo ou de um jaguar. Constituem 

motivo para o agrupamento Araweté, quando a comunidade masculina se reúne em torno de 

um matador-cantador e do espírito do inimigo morto. Os mortos, deuses e inimigos seriam 

então os entes capazes de contrabalançar a dispersão social dos Araweté. 
 
O ciclo do milho ocupa lugar central nas concentrações e dispersões na vida cotidiana dos 
Araweté, “um constante oscilar entre a aldeia e a mata, a agricultura e a caça e coleta, a 
estação seca e a chuvosa; ou, como poriam eles, entre o milho e o jaboti”.(CASTRO, 
1986:270) 

 

 Em trabalho etnológico recente, Vanessa Lea (2012), citando Viveiros de Castro, 

afirma que os Araweté, assim como os Mebêngôkre (Kayapós do Brasil Central), têm o milho 

e não a mandioca como base alimentar e, como eles, também se dispersam após o plantio do 

milho até a sua colheita (LEA, 2012: 405). 

 Wied, em 1815, descreve as práticas dos camacân, povo de língu Gê que encontrou em 

Minas Gerais na Bahia e, na região de Vitória da Conquista (LIMA, op.cit.; COSTA, 2008). 

Para eles também a atividade era uma exclusividade das mulheres. O caráter mágico-religioso 

da cauinagem é indicado pelo cerimonial de cantos e danças que precedem a beberagem, que 

estava associada à comemoração de uma boa caçada.  

 Estevão Pinto (1952) etnografou o grupo Pancararu, próximo à represa de Paulo 

Afonso, na divisa entre Pernambuco, Bahia e Alagoas. O autor descreve várias festas e danças 

Pancararu e acredita que vários elementos mágico-religiosos componentes são vestígios de 

antigos costumes peculiares às tribos Gê, como o ritual de iniciação dos meninos na sociedade 

secreta dos praiás, protetores mágicos da aldeia, quando é servida uma bebida, 
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“proporcionadora de belos sonhos” e que permite aos participantes comunicarem com os 

encantados feita com as raízes raspadas da jurema [Mimosa hostilis], que é misturada com 

água e agitada até formar espuma, sinal de que está “pronta“. Uma alusão à espuma do 

cauim?  

 Sendo a mastigação do milho, mandioca e outros recursos, uma etapa comum na 

preparação do cauim, Lima (op.cit.) chama a atenção para o fato de não se conhecer, 

etnograficamente, para os aborígenes americanos, a significação da saliva, com suas virtudes 

de purificação e cura, ou o caráter sagrado que portava a saliva dos caciques chibcha 

colombianos. 

 

 

3.5.2 A produção do cauim: relatos, etnografias, etnoarqueologia 

 

 

 Brochado (1977) descreve a preparação do cauim, em ampla resenha de etnografias 

das populações originadas entre os “cultivadores da floresta tropical”, abrangendo diversos 

grupos linguísticos, inclusive alguns Gê. O autor descreve os processos de produção de 

cauim, muito similares, em que a principal variação está na preparação das diferentes formas 

com que a mandioca é empregada (raiz in natura, farinhas, beiju, farinha pubada), intervindo 

eventualmente o uso do milho apenas para dar começo à fermentação.  

 Outros relatos, etnografias e resenhas tratam do assunto direcionando de forma mais 

particular povos falantes dos troncos linguísticos Tupi-guarani e Macro-Gê. 

 

O cauim dos Tupinambá  

 

 São muitas as descrições feitas sobre o preparo e consumo do cauim pelos tupinambás 

da costa na época do contato, através de relatos de Hans Staden, Padre Manuel da Nóbrega, 

Padre Anchieta, e pelos franceses André Thevet e Jean de Léry. O botânico Frederico Carlos 

Hoehne em Botânica e Agricultura no Brasil no Século XVI  (HOENE, 1937), coletou esses 

relatos nos textos originais. Hans Stadens foi prisioneiro dos tupinambás e participou da vida 

cotidiana acompanhando-os nas batalhas, participando do trabalho na roça e da preparação do 

cauim. O seu relato, publicado na Europa em 1556 e traduzido na publicação de Hoehne 

(op.cit.), talvez seja o mais minucioso dentre os quinhentistas, transcrita na íntegra a seguir: 
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 “Quando chega o momento de se embriagarem, como é seu costume quando comem 
alguma victima, fazem de uma raiz uma bebida forte, que chamam Kawi e bebem-na toda 
antes de matarem o prisioneiro. [...] As mulheres fabricam as bebidas. Para isto tomam raízes 
de mandioca, deixam-nas ferver em potes. Depois de fervidas retiram-nas dos mesmos e 
deixam-nas esfriar um pouco. Então as moças sentam-se em roda da vasilha que contém as 
raízes e começam a mastigal-as aos poucos, cuspindo o mastigado numa vasilha aparte. 
Trituradas assim todas as raízes, põem a papa num pote e juntam-lhe agua, misturando tudo 
muito intimamente e deixam-no ferver de novo. Em vasos especiaes, que ficam enterrados no 
chão até ao meio da sua altura e que funcionam a modo de toneis de vinho ou cerveja, 
despejam depois o conteúdo total dos potes, o tampam e deixam quieto para fermentar até 
ficar bem forte. Em dois ou três dias completa-se a fermentação e então bebem o liquido até se 
embriagarem. A bebida é um tanto pastosa e deve ser bem nutritiva.” (HOEHNE, op.cit.:76, 
grifos meus) 
 

 Em 1584, José de Anchieta refere-se ao cauim tupi, produzido a partir da mandioca, 

do milho e de frutas, confirmando os elementos já apontados por Staden e Jean de Léry. A 

etnografia de Métraux com os chiriganos, publicada em 1930 (Lima, op.cit.), resume as etapas 

do processo, onde se apresenta uma variante com relação às já mencionadas, que é a torra de 

parte da farinha de milho antes de ser insalivada.  

 

Tupinambá e Guarani 

 

 Noelli e Brochado (1998) comparam a produção do cauim de tupinambás e guaranis, 

calcados em fontes quinhentistas, seiscentistas e dados arqueológicos. O processo e 

equipamentos cerâmicos e líticos, concluem, eram fundamentalmente os mesmos, embora 

com diferentes denominações, havendo variações quanto à preparação das matérias-primas 

empregadas, de acordo às suas peculiaridades.  

 O cozimento se fazia diretamente sobre o fogo, em vasilhas sem tratamento de 

superfície pintada, apenas decoração plástica, com tamanhos de até 250 L. Os ingredientes 

cozidos eram retirados da panela para que uma parte fosse mastigada e cuspida em outra 

vasilha. A outra parte era amassada com as mãos ou em pilão antes de ser agregada ao esputo 

(produto mastigado). O aquecimento era brando, ao redor dos 50-60 oC e se fazia com 

revolvimento até obter espessamento da mistura. As vasilhas tinham formato um pouco 

distinto das demais, aproximadamente tronco-cônico e altura menor que as panelas. As 

vasilhas para fermentação podiam ser pintadas externamente da boca até a porção superior 

acima do seu maior diâmetro. Tinham grande capacidade, às vezes mais de 450 L, eram bem 

fechadas e podiam ser vedadas com uma tampa. Deveria haver um pequeno orifício na 

vedação para sair o excedente de gases. O tempo de fermentação era comumente de 2 a 4 dias, 

podendo chegar a 7-10 dias (NOELLI e BROCHADO, op.cit.).  
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O cauim dos Gê 

 

 Para os povos de língua Gê, dispõe-se de informações apenas a partir do século XIX, 

reunidos pelo cientista pernambucano Oswaldo Gonçalves de Lima, no seu livro Pulque, 

Balchê e Pajauaru. Na etnologia das bebidas e dos alimentos fermentados (LIMA, op.cit.). 

São todas focadas sobre os grupos orientais e meridionais. O ramo setentrional somente mais 

tarde foi observado, quando já estava em curso interferências dos civilizados e mesmo dos 

tupis (LIMA, op.cit.).  

 Os Gê orientais foram descritos por Wied em 1815, por Jommard em 1846 e por 

Ehrenreich em 1887:  botocudos, do Espírito Santo, leste de Minas e sul da Bahia; pataxós de 

Minas Gerias e  “camacâns” do baixo rio de Contas e Pardo, estes dois últimos grupos já em 

franca miscigenação com brancos e negros na época. Os “camacân” preparavam seu cauim da 

seguinte forma, segundo relato de Wied: 

 
“Quando fazem uma boa caçada, ou têm outra ocasião qualquer de divertirem, não deixam de 
celebrar uma festa, acompanhada de dansas e cantos [...].enquanto os homens trabalham 
nisso [o corte de uma barriguda para ser usada como vaso de fermentação] as mulheres se 
ocupam em prepara o ‘cain’ com mandioca ou milho. Doze ou dezesseis horas antes mastigam 
os grãos de milho (é a substancia que preferem para tal bebida, mas empregam também 
batatas), cuspindo num vaso os grãos mastigados e acrescentando depois agua quente; 
despejam depois a mistura no vaso de casca de árvore, onde continua a fermentação, então , 
acende-se um fogo por baixo, depois de fixada a base num buraco cavado na terra” (LIMA, 
1975:220). 
 

 Uma maior complexidade do processo foi a registrada para os “camacâns” por 

Douville. A produção do cauim incluía a etapa de maltagem dos grãos, obtida pelo remolho 

prolongado dos grãos de milho, constituindo processo mais elaborado que os seguidos pelos 

tupis e guaranis  

 Os coroados, gês orientais habitantes da região entre o rio Paraíba do Sul até o Espírito 

Santo e a parte leste de Minas Gerais sabiam preparar o cauim, utilizando, segundo Martius, o 

milho grosseiramente moído e cozido em uma grande urna cônica, sendo recolhida uma parte 

para a mastigação. Freireyss os viu em princípios do século XIX no território de Minas, onde 

tratavam sua bebida predileta feita de milho “em grandes potes de barro, cujo fundo pontudo 

está enterrado no chão”, parecendo confirmar sua forma cônica. A mastigação era também 

realizada pelas mulheres, chegando a durar um a dois dias, quando então a massa insalivada 

era misturada com água e deixada a fermentar (Lima, op.cit.).  

 Lima (op.cit.) informa que os Gê meridionais, como os Kaingang, usavam na sua 

bebida de milho fermentado, também os pinhões ( Araucária sp). Depois de mastigados o 
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milho e os pinhões, os diluíam numa panela colocada ao fogo, adicionando então o mel para a 

etapa de fermentação. Também menciona o cauim feito com mel (hidromel) pelos botocudos 

de Santa Catarina e Paraná. Um elemento que distingue os Gê dos demais grupos, segundo 

Lima (1975) é o uso do aquecimento dos potes com bebida por pedras aquecidas.  

 

 

3.5.3 Microrganismos e enzimas na cauinagem 

 

 

 Muitos microorganismos, associados ou não, promovem a fermentação em distintos 

processos: bactérias, mofos, leveduras, e podem utilizar diversos substratos amiláceos – 

mandioca, milho, batata doce – e açucarados, como frutas, em diversas combinações e 

seguindo etapas muito parecidas (LIMA, op.cit.). O cauim é classificado entre as “cervejas 

primitivas”, que ele divide em 3 gêneros: 

 Cervejas insalivadas: obtidas pela técnica do esputo, ou seja, mastigação do substrato 

amiláceo, quando ocorre a ação da enzima alfa-amilase presente na saliva, degradando a 

molécula de amido a açúcares fermentescíveis. Nelas se incluem as chichas e o cauim, 

presumidos como as mais antigas por Lima.  

 Cervejas maltadas: obtidas a partir da sacarificação do amido pelas enzimas alfa e 

beta amilase liberadas dos grãos, especialmente cereais, durante a germinação. Há registros 

da adoção desta técnica por alguns povos de língua Gê. 

 Cervejas de bolor: nessas, os agentes sacarificantes são fungos produtores de 

amilases. Aqui se incluem o cauim-mbeiuxiçara, relacionado ao caxiri elaborado no Rio 

Negro. Os tupinambás também praticavam a inoculação por fungos em uma das etapas da 

fermentação, como informam Noelli e Brochado (op.cit.). 

 Lima (op.cit.:178) realizou experimentalmente a fermentação do suco de cajú, o acaiu-

cauim tupi. O sumo foi deixado a temperatura ambiente, mostrando sinais de fermentação 

após 12 horas. Ao microscópio foram observadas muito poucas células leveduriformes. O 

processo fermentativo cessou de forma visível após dois dias, sendo identificadas no seu 

sedimento flora bacteriana e de leveduras, essas em pequeno número de Kloeckera apiculata.  

 Almeida et al. (2007) estudaram a população microbiana durante a fermentação do 

cauim não alcoólico produzido a partir da mandioca pelos Tapirapé , extremo Norte de Mato 

Grosso. Esta foi deixada em água corrente por 2 dias para o amolecimento da casca, 
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descascada, seca ao sol e transformada em farinha. Depois de misturada com arroz e água foi 

adicionada de esputo obtido com batata doce e fermentada em recipiente em temperatura 

ambiente por 48h. Houve produção de ácido lático em quantidades apreciáveis desde o início 

até o final do processo, sintetizado em especial por Lactobacillus pentosus e L. plantarum. No 

decorrer do processo houve desenvolvimento de leveduras e fungos filamentosos, mas a 

identificação não foi publicada. Também houve produção de pequenas quantidades de álcool 

etílico, apenas nas primeiras 12 horas da fermentação.  

 Apenas duas enzimas atacam o grânulo de amido: α-amilase e amiloglucosidase, sós 

ou em conjunto. Após isso, as demais enzimas podem começar a catálise, como a redução da 

amilose a maltose (um dímero) pela β-amilase . Como o grânulo de amido contém pequenas 

quantidades de proteínas, lipídeos e outros polissacarídeos, outros tipos de enzimas podem 

causar uma degradação secundária (HASLAM, 2004).  

 

 

3.5.4 Tafonomia no processo de fermentação 

 

 

 Os estudos com fermentação são complexos, já que esta se dá a partir de distintos 

microrganismos e atingem grânulos mais ou menos suscetíveis ao ataque e suscetibilidade a 

danos. Isto se relaciona de forma direta com a sua cristalinidade, tamanho e outros fatores 

(GALLANT et al, 1997). A forma de relatar os resultados é uma dificuldade adicional: esta 

pesquisa se faz com microscopia ótica, enquanto que muitos trabalhos utilizam a microscopia 

eletrônica de varrido para expor esses efeitos. 

 Sendo a fermentação de produtos amiláceos precedida necessariamente de uma etapa 

em que haja quebra das longas cadeias da amilose e amilopectina para formação de açúcares 

aproveitáveis pela flora microbiana, reúnem-se abaixo algumas indicações de pesquisas feitas 

sobre a ação de enzimas da saliva, do pâncreas, de fungos dos próprios grãos, liberadas no 

processo de maltagem 

 

Estrutura dos grânulos de amido: as primeiras pesquisas: 

 

 Carl Nägeli introduziu no pensamento científico de meados do séc. XIX o 

reconhecimento dos polímeros e suas estruturas finas para a compreensão dos fenômenos 

biológicos. Aos constituintes do amido deu a denominação de granulose [nota: amilose] e 
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celulose [nota: amilopectina]. Grande parte das suas teorias já estava desenvolvida na sua tese 

apresentada em 1858 (WILKIE, 1961). Nägeli obteve a separação das frações do amido, 

através de digestão pelas enzimas da saliva, também presente na produção do cauim. 

Transcrevo abaixo um trecho mencionado por Reichert (op.cit.) em que descreve a 

manutenção da forma e estrutura do grânulo de amido original com a exposição à saliva.  

 
In 1858 there appeared the elaborate monograph of Carl Nageli (Die Stärkekörner. 

Morphologische, physiologische, chemisch-physicalische und systematisch-botanische 

Monographie, Zurich, 1858, 25 Tafellen, 625 S.) which covers a wide field of inquiry. To this 

author cliefly is due the conception, which even to the present day receives almost universal 

acceptance, that the starch-grain consists fundamentally not only of two substances, granulose 

and cellulose, but also that they have markedly different properties. The differentiation of these 

components was brought about by subjecting raw starch to the action of saliva for several 

months at 45° to 55° C. The larger portion of the grains was slowly dissolved, while the 

remaining part was found to retain the form and structure of the original grains. (REICHERT, 

op.cit.:23) 

 

 Em 1859, van Mohl (em Botanische Zeit.,1859, XVII, 225) relata a digestão do grânulo 

de amido de Canna indica pela saliva, o que ocorreu a partir das bordas para o centro. Os 

grânulos resultantes apresentavam menor tamanho e peso, flutuavam na água, eram menos 

refrativas, porém mantinham a birrefringência com a luz polarizada (REICHERT, op.cit.:27).  

 Meyer (em Botanische Zeit.,1886, XLIX, 697, 713) aplicou saliva e outras substâncias 

ao grânulos de amido. Após a digestão, os esqueletos do amido assumem um colorido 

amarelado ou avermelhado com o iodo e consistem de amylodextrin [nota: amilopectina]. 

Essa substância cristaliza muito rapidamente na forma de spherical spherocrystals , formados 

por agulhas de cristais, ou raramente na forma de prato e assemelham-se aos grânulos que 

tem estrutura concêntrica. Os saliva-skeletons comportam-se frente à luz polarizada da mesma 

forma que os grânulos de amido, exceto que a cruz escura não é ortogonal, mas diagonal 

(REICHERT, op.cit.:41). Griessmayer (Allgem.Bauer- u.Hopfenzeit, 1887, XXVI, 147) repete 

o experimento de Nägeli com amido de batata. Após extrair a amilopectina com saliva e 

congelá-la, formaram-se spherocrystals compostos de minúsculas agulhas radiais 

(REICHERT, op.cit.:41).  
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Estudos atuais: micro e nanoestrutura dos grânulos de amido 

 

 Gallant et al (op.cit.) revisaram a literatura, científica desde a de Nägeli em 1858, que 

trata de explicar a micro e nano estrutura dos grânulos de amido. Concluem por uma estrutura 

similar à proposta por Nägeli, embora este não contasse com os modernos recursos que 

Gallant e equipe. Na Figura 18, abaixo, o grânulo está representado na sua visão com luz 

polarizada, em que a as regiões cristalinas da amilopectina apresentam-se escuras. No grânulo 

também há regiões semi-cristalinas, formadas por pequenos blocos de amilopectina, e regiões 

amorfas presentes nos locais de onde partem as ramificações, que apresentam-se iluminadas 

na observação com luz polarizada. Na mesma figura são representados os poros na superfície 

do grânulo e canais radiais. A presença desses canais, e poros relacionados, na superfície do 

grânulo embasam as proposições: a) a existência real de uma estrutura radial no grânulo;  

 

 
Figura 18. Estrutura do grãnulo de amido.  Fonte Gallant et al, op.cit.:188 .................. 
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b) a pré-determinação de locais claramente radiais (possivelmente entre os blocos mais 

cristalinos) que são mais facilmente degradados pelas enzimas; c) sua possível função, 

associado a outros fatores, na determinação da resistência do amido (GALLANT et al, 

op.cit.:189) . 

 Recentemente, Jaroslav & Gilbert (2010) acompanharam a digestão enzimática através 

da α-amilase e amiloglucosidase de Aspergillus niger [age sobre o amido até a produção de 

glucose] sobre 6 tipos de grãos, incluindo o milho comum. Os resultados são observados 

através de microscopia eletrônica (SEM) e são relevantes para nossa pesquisa. Para milho 

comum, exibe-se a micrografia na Figura 19, abaixo, onde se nota o pitting por toda a 

superfície do grânulo, sem locais preferenciais. Os anéis de crescimento ficaram muito 

aparentes em alguns grânulos e as estruturas internas pareceram mais suscetíveis à digestão 

que as camadas externas (BLAZEK & GILBERT, op.cit.), . 

 

 
Figura 19.  Micrografias eletrônicas de varredura para amido original e digerido (à direita). Barra de escala 20 

µm Fonte: Blazek e Gilbert, op.cit.: 3279 
 

 

Fermentados arqueológicos 

 

 Samuel e Bolt (1995) pesquisaram uma instalação no Egito, do período de 1550-1100 

AC, caracterizada como produtora de fermentados, onde, na análise de macrovestígios, foram 

encontrados trigo emmer e cevada. O tipo de dano relatado para o grânulo de amido malteado 

mostrou os grânulos com furos e canaletas, sendo o ataque preferencialmente lançado contra 

os de maior tamanho (Figura 20). A análise por microscopia eletrônica em resíduos de borra 

indicou a presença de leveduras e agrupamentos de bactérias, possivelmente láticas. A mistura 

de grânulos malteados e não malteados levaram os autores a concluir pela mistura de dois 

tipos de grão na produção da cerveja e a propor um diagrama de fluxo para o processo 

(SAMUEL e BOLT, op.cit.).  
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1   2   3  
Quadro 20. Efeito da maltagem em grânulos de cereais arqueológicos. Fontes: Samuel e Bolt, 1995:29 (foto 1) e 
Juan-Tresserras, 1998:246-247 (fotos 2 e 3).  
Foto 1: Grânulos de amido com marcas de malteado (furos e canais) ; Foto 2: Massa de amido gelatinizada 
atacada pelas enzimas na maltagem. Foto 3: Grânulos mostrando furos e canaletas resultantes do ataque de 
enzimas e, ao centro, grânulo exibindo lamelas expostas pela degradação do grânulo.  
 

 Juan-Tresserras (1998) analisou vasos cerâmicos de Genó, Catalunha. Os cereais 

reconhecidos foram: o trigo comum, trigo emmer, cevada e milheto. Identificou 3 tipos de 

cereais nos recipientes: inteiros, moídos e usados para fermentação. Os cereais inteiros 

deixaram como vestígios predominância de silicofitólitos e grânulos de amido associados ao 

parênquima de armazenamento. Os recipientes de armazenamento foram indicados pelas 

marcas de moagem nos grânulos de amido e ausência de silicofitólitos associados a partes não 

comestíveis. Os recipientes de fermentação foram identificados através do “sedimento de 

cerveja”: fitólitos, grânulos de amido alterados por ação enzimática, oxalato de cálcio, 

leveduras, diatomáceas e bactérias láticas. O oxalato, informa Juan-Tresserras, foi um dos 

primeiros indicadores usados na arqueologia para a detecção da fermentação de cerveja. Os 

recipientes atribuídos à etapa de fermentação possuíam todos os microvestígios provenientes 

das fases anteriores: grânulos de amidos e emplastos de grânulos de amido submetidos ao 

cozimento e atacados por enzimas (formação de furos e canaletas). Alguns grânulos de amido 

exibiram o ataque às bordas, em que se vêm as lamelas. Os seus resultados são bastante 

coincidentes com os encontrados por Samuel & Bolt (Figura 20) e com os experimentos de 

Jaroslav & Gilbert (2010) (Figura 19).  

 

 

Estudos experimentais com tafonomia do grânulo, com uso de microscópio ótico 

 

 Na figura abaixo, fotos em microscopia ótica com os resultados apontados por Vinton 

et al (2009), referentes a estudo experimental com fermentação espontânea precedida de ação 

da saliva.  
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FERMENTAÇÃO  
Grânulos de amido de milho após fermentação experimental. Farinha de 
milho foi exposta à ação da ptialina (saliva humana) e deixada em 
temperatura ambiente, entre 23 e 31 0C por 4 dias. Ao final, foi descrito o 
surgimento de odor a starter de massa de sourdough bread, encerrando-
se então o processo. Identificou-se a formação de canaletas radiais e 
gretas na superfície dos grânulos de amido. [Starter: fermentado prévio 
em parte da farinha, usado posteriormente na mistura]  
Figura 21. Efeitos da fermentação em grânulo de amido de milho. Fonte: 
Vinton, 2009:4 

 

 

 Em trabalho experimental, HENRY et al (2009) realizaram a fermentação por 

exposição à levedura de panificação por 4 dias a temperatura ambiente, em local fechado. As 

amostras inteiras não mostraram mudanças significativas com relação ao remolho simples, 

exceto o sorgo que apresentou superfície com canaletas radiais. O resultado para sorgo em 

Henry (2009) é semelhante com os obtidos para milho exposto à exposição à ptialina da saliva 

seguida de fermentação espontânea, relatado por Vinton (2009) comentado acima. A 

característica mais relevante na fermentação de grãos inteiros apontada por Henry et al (2009) 

foi a formação de orifícios na superfície dos grânulos, embora de baixa prevalência, cerca de 

1-2% (Figura 11).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 A COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

 

 A preparação da Coleção de Referência abrangeu 10 espécies vegetais, como indicado 

na seção 3.3.4, e acrescentou de forma importante muitas informações quanto ao 

desenvolvimento da técnica arqueobotânica, um dos objetivos específicos estabelecidos para 

essa monografia. Permitiu o desenvolvimento de diversas técnicas de amostragem, preparação 

de lâminas e condições operacionais necessárias à boa visualização em microscópio. 

 A obtenção de assembleias de grânulos de amido de um determinado vegetal leva de 

imediato ao questionamento de quais seriam as formas/tamanhos, além de outras 

características, que permitem distinguir um grânulo de amido isolado, quando obtido no 

contexto arqueológico. Medir o tamanho de grânulo, especificar sua morfologia e suas 

características quanto a hilo, lamelas, cruz de extinção e outros, exigiu a consulta a diversas 

publicações, desde a clássica obra de Reichert (1913) até o International Code for Starch 

Nomenclature, passando por diversas obras publicadas, entre artigos específicos e livros como 

Ancient Starch Research. Os resultados obtidos na preparação da Coleção de Referência 

foram confrontados com pesquisas como as de Reichert, Winton e Winton, autores 

americanos como Babot, Korstanje, Pagán-Gimenez e outros, obtendo-se na maioria das 

vezes correlação positiva.  

 Danos resultantes do processamento de alimentos constituem outro item importante de 

análise e, novamente, foram consultadas pesquisas experimentais de alguns pesquisadores, 

que posteriormente foram comparadas entre si e estão dispostas no texto no item 1.3.3. 

 Algumas dificuldades existem. Com relação à lista de vegetais incluídos na Coleção 

de Referência, sabe-se de antemão que estes se referem somente aos descritos por etnografias, 

relatos de viagem e algumas pesquisas arqueológicas com macrovestígios. Certamente, 

muitos vegetais de coleta usual em momentos passados, ou que foram abandonados no 

decorrer do tempo, não estão incluídos na Coleção de Referência (Babot, 2004).  

 Ocorreram limitações, como a impossibilidade em obter a rotação dos grânulos no 

meio de montagem para se obtivesse visão tridimensional , mas os resultados então obtidos 

não foram descartados, embora limitados quanto à capacidade de explicitar todas as 
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características de alguns grânulos de amido. Outra limitante ao trabalho foi decorrente do 

equipamento para registro das observações. Embora fosse utilizado um bom microscópio com 

filtro polarizador, este não contava com câmera embutida, o que por vezes impactou 

negativamente na qualidade das fotos obtidas com câmera digital de uso comum.  

 Nos Anexos 1 a 10 estão dispostas as fichas com o produto das observações dos 

grânulos de milho de distintas espécies e referências usadas na validação desses resultados.  

 

 

4.2 CAUIM: TESTES COM FERMENTAÇÃO E TAFONOMIA DO GRÂNULO 

 

 O questionamento inicial de se obter informações a respeito dos vegetais usados na 

alimentação do grupo que ocupou Vereda III assume importância secundária frente à presença 

impactante do milho em todos os potes e mão de pilão analisados, bem como aos elementos 

trazidos pelo trabalho prévio realizado por Rodrigues (op.cit.), indicando que, dentre 24 potes, 

13 são de grande porte, alguns com marcas de fermentação. Dados de relatos de viajantes e 

etnográficos, assim como o estudo de Neumann (2008) em vasos Guarani atribuídos à 

fermentação, trouxeram mais elementos indicando a produção de bebidas fermentadas. A 

partir dessas constatações, entender a localização dos vasos cerâmicos no processo de 

elaboração de cauim passou a ser o fio condutor do trabalho, direcionando a proposição 

inicial de agregar elementos de compreensão ao sítio. 

 A fermentação do milho, tratando de simular a produção do cauim, constituiu outro 

grupo de estudos realizados no decorrer dessa monografia e também trouxe elementos 

valiosos à proposição inicial de desenvolver conhecimentos na área da Arqueobotânica.  

 Dados etnográficos (Lima, op.cit.; Hoehne, op.cit.), apoiados por resultados 

experimentais do próprio Lima (op.cit.) e de Almeida (op.cit.) forneceram a pista a ser 

seguida. Foram então feitas inicialmente algumas fermentações com milho para se conhecer 

como esta ocorre, ainda sem registro dos danos ao grânulo de amido em microscópio. A 

fermentação deu-se de forma espontânea, resultando odor ácido, mas não alcoólico, como 

indicou Lima (op.cit.). Conhecido o processo, os experimentos feitos a partir de então foram 

observados em microscopia e registrados, trazendo alguns elementos esperados para a 

identificação dos vasos em relação às etapas do processo. Uma posterior fermentação, obtida 

através de insalivação e de adição de Saccaromyces cerevisiae (fermento de pão), produziu 

então o álcool desejado, ademais de confirmar os resultados anteriores, assim como relatos e 

dados etnográficos, quanto aos tempos do processo. 
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 Constam poucos dados na literatura sobre danos tafonômicos ao amido na 

fermentação, registrados através de microscópio ótico, como a que foi aqui realizada. Dois 

desses trabalhos são o de Vinton et al (op.cit.), que usou apenas digestão pela saliva e o de 

Henry et al (op.cit), utilizando apenas leveduras de panificação. Como produto dos 

experimentos em busca da determinação dos efeitos tafonômicos da produção do cauim sobre 

o grânulo de amido de milho (Anexos de 11 a 15), obtiveram-se aqui os padrões de ação da 

enzima salivar sobre os grânulos de milho verde, milho seco moído e torrado, milho seco em 

grão e milho branco para canjica. No processo de fermentação como um todo, estes são os 

muito evidentes experimentalmente.  

 Na etapa da fermentação propriamente dita, após a liberação de açúcares no meio de 

fermentação com a quebra das macromoléculas constituintes do amido, as enzimas dos 

microrganismos fermentadores podem então produzir os compostos esperados, como o álcool. 

Portanto, já não devem ocorrer danos nos grânulos nessa etapa, que seja decorrente dos 

microrganismos fermentadores.  

 As pesquisas atuais com a tafonomia dos grânulos durante o processo de fermentação 

recorrem à microscopia eletrônica para explicitar os seus efeitos. Dessa forma, os referenciais 

usados nessa pesquisa para os testes de tafonomia na fermentação foram os estudos clássicos 

realizados no século XIX, com exposição do amido à saliva e outros agentes. Isto não 

constitui demérito de forma alguma, já que estudos recentes mencionados acima, feitos com 

sofisticadas técnicas de microscopia, confirmam proposições feitas por cientistas como os de 

Nägeli, em 1858 (Gallant, op.cit.). 

 Uma série de vasos foi preparada pelo autor para ser empregada em experimentos com 

a produção do cauim ,sendo usado até o momento o prato para fazer a tostagem dos grãos de 

milho e o último pote à esquerda na foto abaixo para realizar algumas fermentações. 
 

 

 
Figura 22.  Preparação de vasos cerâmicos para realização de estudos com a fermentação do milho  
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4.2.1 Tafonomia da ação mecânica sobre os grânulos de amido 

 

 

 A presença de pequenas marcas radiais nos grânulos de amido não alterado foi 

relatada por Reichert(1913:199), sendo mais evidentes nos grãos de milho secos, mas já são 

notadas nos grãos frescos. Alguns grânulos obtidos do milho “verde”, como no Anexo 11 

mostram essa característica. Quando se trata porém do milho seco, a extração da farinha ou 

dos grânulos para análise se faz através de ação mecânica, sempre acompanhada de calor 

gerado pelo atrito com os grãos. Dessa foram, no Anexo 12, encontram-se grânulos 

provenientes da parte amilácea do grão, mais facilmente extraída, mas já com fissuras 

pequenas porém fundas, assim como escavação na parte central do grânulo (scooping), 

conforme referência de Babot (2003) e Vinton et al (op.cit.), em Moagem no ítem 1.3.3. 

Esses efeitos podem ser mais pronunciados quanto maior seja a força necessária para a 

extração do amido, como ocorre para a parte vítrea do grão de milho. Ver no Anexo 12 o 

conjunto de fotos 4. Há grânulos com fissuras radiais pronunciadas nas bordas, fissuras 

transversais através de toda a superfície do grânulo e mesmo rompimento do grânulo em 

fatias, seguindo a orientação radial. Isto está também reportado por Babot (2003) no citado 

ítem 1.3.3. A explicação para a fragilidade do grânulo em direções radiais está relacionada a 

presença de regiões semi-cristalinas, em que se dão preferencialmente as rupturas, e é 

encontrada no trabalho de Gallant et al (op.cit.), detalhado no item 3.5.4. 

 

 

4.2.2 Efeitos tafonômicos da tostagem 

 

 

 Um dos efeitos da tostagem do milho foi aqui presenciado, que é a formação de 

grumos de amido gelatinizado, como também de agrupamentos de grânulos aderidos uns aos 

outros, conforme visto no Teste 1b, conjuntos de fotos 1 e 2,  Anexo 12. Esses efeitos são 

similares aos resultados experimentais de Babot (2003) e Henry et al (op.cit.), seção 1.3.3. 

Não se obtiveram aqui a presença de hilo escurecido, como apontado pela primeira autora, 

devido provavelmente ao curto tempo de tostado que foi necessário para a pequena 

quantidade empregada no teste. 
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4.2.3 Efeitos tafonômicos da ptialina (alfa-amilase) 

 

 

 No ítem 3.5.4, a enzima da saliva, aplicada aos grânulos de amido desde os estudos do 

século XIX mencionados acima, exerce sua ação de acordo à micro e nanoestrutura dos 

grânulos, às formas de cristalização da amilopectina, interação entre esta e a amilose (Gallant 

et.al., op.cit.), operando em forma radial, por regiões menos resistentes, e explica o resultado 

obtido na exposição do amido de milho moído grosso e tostado à saliva, registrado em uma 

sequencia de fotos no Teste 1b, Anexo 12. Os efeitos são muito similares aos da ação 

mecânica, diferindo porém quanto ao início do processo, que na exposição à enzima exibe 

suas marcas a partir do centro do grânulo, enquanto que na ação mecânica isto ocorre a partir 

das bordas e de fissuras transversais aleatórias. Ao final da digestão enzimática, acompanhada 

no Teste 1b, resta uma massa amilácea, similar visualmente aos grumos gelatinizados 

produzidos na tostagem e na cocção com presença de água. No teste 3, Anexo 15, alguns 

grânulos mostraram lamelas pronunciadas após contato com a saliva. Talvez seja o que está 

descrito por autores como von Mohl (1859 apud Reichert, op.cit.:27 ), descrito no ítem 3.5.4, 

mas do qual não se tem registro de imagens.  

 

 

4.2.4 Efeitos do cozimento/insalivado/aquecimento 

 

 

 Essa é uma sequencia de etapas prévias à etapa de fermentação propriamente dita e foi 

observada em conjunto, com sucesso, para milho seco em grão. Para milho verde, raríssimos 

grânulos resistiram a esta sequência de agressões. Com o milho em grão, após essas etapas 

restam no mosto resquícios de grânulos de amido, sem forma definida quando observados 

com luz normal. Com luz polarizada a parte iluminada adquire a forma de “gravatinhas 

borboletas”, com a cruz de extinção não mais em 90°, mas obtusas. Nägeli, Van Mohl e 

Meyer reportaram esse efeito (seção 3.5.4), mas não dispomos de gravuras correspondentes às 

descrições. No teste 3, Anexo 15, com milho branco canjicado, exposto às mesmas etapas de 

cozimento, insalivado e aquecimento, porém fermentado através de fermento de panificação, 

também ocorrem as “gravatinhas borboletas” formadas pela luz polarizada.  
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4.2.5 Danos atribuíveis à etapa de fermentação propriamente dita 

 

 

 Conforme mencionado anteriormente, esta etapa não deve produzir danos sobre o 

grânulo de amido, e sim sobre os açúcares formados pela ação enzimática sobre eles.  

 

 

4.2.6 Danos e microvestígios não satisfatoriamente explicados 

 

 

 No decorrer da análise dos potes e dos trabalhos experimentais, algumas ocorrências 

não encontraram identificação ou explicação satisfatórias.  Uma delas foram os grânulos com 

um forte sombreamento das bordas (imagens 1 e 3, na Figura 23, abaixo), que inicialmente 

atribui a ajuste deficiente do microscópio. Posteriormente observei esses grânulos com 

aumento de 1000x (imagens 2 e 4), e obtive uma imagem que encontrou semelhanças à 

oferecida por Barton (2007) (imagem 5), de um grânulo de amido atacado por enzimas, 

registrada em  microscópio por contraste de interferência diferencial (DIC). Confrontando as 

imagens (2,4 e 5) pode-se ver a similaridade dos danos no hilo e nas bordas (cavidades). 

Independentemente da explicação para as imagens de grânulos de amido com bordas 

sombreadas, elas ocorrem apenas em determinados potes: 9 e 13 (Anexos 19,20) e também 

nos potes 4, 7, e 19.  

 
POTE 9 

1   2   
POTE 13 

3   4  

5  
Figura 23. Danos não satisfatoriamente explicados. Imagens 1 e 2 são dos mesmos grânulos (a 400x e 1000x). 
Comparar o hilo e cavidades nas bordas com a imagem 5, publicada em Barton, 2007; As imagens 3 e 4 
(aumentos de 400x e 1000x respectivamente) apresentam o hilo alterado, mas que também poderia ser causado 
por desidratação (BABOT, 2009:13), já que não estão presentes as cavidades (pits) nas bordas. 
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 É necessário considerar que essas marcas poderiam tanto ser resultantes de um 

processo de ataque por enzimas prévias à fermentação ou relacionada à tafonomia pós-

deposicional. O fato de não havê-los encontrado nos potes destinados a cozimento e serviço e 

sim, apenas após a etapa de insalivagem, dão algum reforço à primeira suposição. A ausência 

de conclusão a respeito dessas marcas tafonômicas direcionou nossa análise sobre a 

funcionalidade de alguns potes levando em consideração apenas suas marcas de uso, 

indicadas por Rodrigues (op.cit.), e as informações etnográficas e históricas a respeito da 

morfologia dos vasos usados na fermentação. Alguns microvestígios não foram 

satisfatoriamente identificados (fotos 1,5,6,7,8 e 9 da Figura 24), no entanto, ocorre 

similaridade com esferulitas de carbonato de cálcio, conforme figura publicada no Ancient 

Starch e com dados publicados por Canti (1998). No ambiente cárstico, a formação dessas 

pequenas esferas no sistema digestório de ruminantes (bovinos, coelhos) não pode ser 

desprezada. Dessa forma, essa ocorrência também será desconsiderada na análise funcional 

dos potes. 

 
POTE 17 

1  2  3  

4  
LÂMINA DE MACHADO  (mão de pilão) 

5   6  7  
 

8  9  10  
 

     
À esquerda, esferulitas de Jeitun, Paquistão (cortesia de Susan Limbrey e Wendy Matthews). Ao centro, algumas 
formas de cristalização das esferulitas. Comparar com imagens 1 a 10 (aumento 400x) na Figura 25.Fonte: Canti 
(1998: 436) À direita, esferulita de gipsita (carbonato de cálcio). Fonte: Torrance e Barton, 2006: pranchas  
Figura 24. Microvestígios não satisfatoriamente interpretados. Imagens 1 a 10 de microvestígios não 
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reconhecidos.  
4.3 ANÁLISES DOS VASOS CERÂMICOS E MATERIAL LÍTICO 

 

 

 A amostragem nos potes foi sempre feita buscando: a) bojo, parte superior, na linha de 

preenchimento, quando demarcada; b) bojo, parte média e c) base ou o mais próximo dela. A 

recuperação de grânulos de amido nos diversos potes não mostrou uma tendência perceptível 

quando se analisa o número de grânulos por lâmina, embora a coleta tenha sido padronizada 

em quanto a tempo de “escavação” com a agulha, e a montagem das lâminas feita com 1 gota 

do líquido amostral, também comparáveis, embora de forma semi-quantitativa. O pote 19, por 

exemplo, que foi o primeiro a ser analisado, teve 14 lâminas montadas para testes de método. 

A grande maioria não apresentou um grânulo sequer. Uma lâmina apenas, feita com 

amostragem na linha de inflexão do pote, apresentou 18 grânulos. Outros potes, como o 

número 18, apresentou 3 grânulos na borda e 13 na base. Esse assunto requer então estudo 

mais aprofundado e bem delimitado para poder ser conclusivo. 

 As análises dos vestígios quanto à identificação das espécies vegetais presentes e 

reconhecimento de danos nos grânulos de amido, são apresentados na Ficha de cada artefato, 

dispostos nos Anexos 16 a 27. 

 

 

4.3.1 Hipóteses preliminares para a interpretação  

 

 

 Algumas hipóteses são assumidas para orientar o discernimento sobre a função dos 

potes no processo de produção do cauim, visto agora como uma possibilidade concreta.  

 É oportuno ter um mente um processamento “genérico” de cauim, já que não sabemos 

exatamente como este se deu, mas obrigatoriamente deve ter seguido algumas etapas 

tecnologicamente necessárias e descritas na maioria das etnografias, ou seja: (a) cozimento da 

matéria-prima para facilitar a mastigação; (b) mastigação; para colocar o amido em contato 

com a saliva; (c) aquecimento brando para inativar as enzimas da saliva; (d) fermentação. 

 Outra hipótese assumida é a da exclusividade dos potes para realizar cada etapa da 

fermentação, que se depreende de várias narrativas, como a de Staden com os Tupinambá e 

Wied sobre os Gê, do estudo de Noelli e Brochado (seção 3.5.2) com os Tupinambás e 

Guarani, e de Neumann (op.cit.) com vasos Guarani.  
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 Além dos utensílios exclusivos para essas etapas do processo de fermentação, 

seguramente havia o uso de potes menores para transporte entre as etapas, que poderiam ser 

cerâmicos ou derivados de vegetais, como cabaças e gamelas escavadas em árvore.  

  Podemos pensar, por exemplo, de um pote para levar o milho cozido para a etapa de 

mastigação, assim como de outro recipiente para conter a matéria prima insalivada. Outro 

pote necessário seria o de trasvase do mosto (massa insalivada agregada de água e aquecida) 

para a próxima etapa, que seria a fermentação propriamente dita. Não se pode descartar a 

prática de trasvase do cauim fermentado ou em fermentação para equalizar o grau de 

fermentação entre os vários potes, como descrito por Viveiros (CASTRO, op.cit.), ou mesmo 

reunião do resultado de vários potes em um pote central. 

 Foi descartada da primeira etapa (a) a possibilidade de torra do milho, que não aparece 

como microvestígio, e também foi desconsiderado o emprego de germinação dos grãos 

(maltagem), que não encontrou respaldo na análise preliminar dos microvestígios. 

 Também foram descartadas algumas caracterizações referentes à identificação de 

marcas tafonômicas no amido de milho que requerem comprovação, não alcançada nessa 

pesquisa. Trata-se do espessamento das paredes dos grânulos e de alguns microvestígios, que 

foram tratados na seção 4.2.6 (Danos não satisfatoriamente explicados). 

 

 

4.3.2 Grânulos de amido e marcas de uso: utilidade dos potes cerâmicos 

 

 

Potes globulares (14,17,24) 

 

 Os três potes globulares, pote 14, 17 24, apresentam basicamente o mesmo padrão de 

alteração nos grânulos de milho, de cozimento, sendo que em dois deles, o 17 e 24, há marcas 

de moagem nos grânulos. A observação inicial de uma certa flexibilidade nos critérios de 

elaboração do pote 17 não encontram respaldo na análise arqueobotânica. Alguns 

microvestígios encontrados nesse pote tampouco encontraram explicação satisfatória e não 

serão levados em conta nesta análise, já que seus vestígios foram todos encontrados em 

superfície, podendo esses microvestígios serem atribuídos a fatores ambientais, 

movimentação de animais e outros.  

 Considerada a hipótese inicial de homogeneidade e especificidade das formas em 

relação à função, esses potes estariam participando da fase inicial do processo, de cozimento 
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da matéria prima. Isto encontra paralelo nas observações de Neumann (2008), que relaciona a 

ausência de resíduos internos de carbonização (como acontece no 14 e 24) a grandes volumes 

de líquido em que se cozinhava alimentos com partículas grandes em suspensão, que desta 

forma não causariam a formação de resíduos carbônicos por toda superfície do pote. 

Espacialmente, a posição deles não tem conexão aparente. A maioria dos cacos do pote 14 

estava concentrada no setor Sudeste. Os fragmentos do pote 24 estavam concentrados na 

quadra G8, próximo ao local do atelier lítico. Nenhum deles é tão pequeno que caracterizasse 

uso para servir ou consumir alimentos. Os sinais de aquecimento são leves.  

 Resumindo, os potes 14, 17 e 24 estariam realizando a etapa (a), seja o cozimento 

propriamente dito, e/ou transporte ou armazenamento até que ocorresse a próxima etapa, de 

insalivação. 

 

Potes cônicos (1,2,3,4,5,6,8,21) 

 

 Os potes 1, 5, 8 e 21, apresentam fuligem na parte externa, mas como apenas foram 

encontrados fragmentos da parte superior do bojo, ou poucos fragmentos desta parte, não se 

sabe se há marcas de resíduo carbônico nas partes inferiores. 

 Aqueles que tiveram localizadas as partes inferiores do bojo ( potes 2,3,4,6) 

mostraram as mesmas marcas de uso: oxidação no miolo da parede próxima à base, indicando 

exposição a fogo alto localizado, ou seja, uso do pote em uma cova recebendo as labaredas 

diretamente nessa área. Nas partes correspondentes a essas, internamente, ocorrem marcas de 

resíduos carbônico, resultante da queima de um líquido espesso, conforme interpretação de 

Neumann (op.cit). O acabamento é alisado fino em ambas faces e não trazem marcas de 

desplacamento relacionado à fermentação. Noelli e Brochado (op.cit:122) indicam que, tanto 

Tupinambás como Guaranis usavam vasos de forma tronco-cônica para o aquecimento sem 

fervura da massa insalivada e acrescida de água, antes da etapa da fermentação propriamente 

dita.  

 No estudo arqueobotânico, o pote 2 apresentou grânulos de amido de milho típicos, 

com marcas de aquecimento. Já o pote 4 mostrou grânulos com marcas que atribuímos 

provisoriamente ao ataque por enzimas, e por isso não constituem critério seguro para indicar 

a tafonomia do grânulo nesta etapa. É possível, no entanto, uma interpretação que leve em 

consideração principalmente as marcas de uso, como mencionado acima. Os potes cônicos 

teriam a função de realizar a etapa (c) de aquecimento brando após o insalivado. Brando, não 

lento, o que explicaria a questão do fogo alto.  
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Potes piriformes (7,13 e 19,20) 

 

 Foram analisados 4 potes piriformes, o 7, 13, 19 e 20. Os potes 7 e 13 foram os únicos 

onde foi empregada a pasta B e os vasos 19 e 20, tem a pasta A na sua constituição. Esses 

últimos apresentam no perfil uma suave inflexão, portanto uma morfologia um pouco distinta 

a dos potes 7 e 13.  

 O pote 20 é o mais atípico de todos os vasos de morfologia piriforme, já que não 

contém marcas externas ou internas de ter ido ao fogo, nem de desplacamentos relacionados à 

fermentação. Apresentou apenas 1 grumo de grânulos de amido de milho e 1 grânulo isolado. 

Num local onde se manipulava tanto milho, os microvestígios encontrados neste vaso podem 

tanto indicar que era usado para remolho do milho em grão antes do cozimento, como de 

armazenamento de água, neste caso, contaminada com alguns fragmentos de milho trazidos 

por algum recipiente usado para retirar a água. Não se pode descartar o armazenamento de 

grãos, o que deveria gerar a presença abundante de fitólitos, como indicado em trabalho 

anterior (JUAN-TRESSERRAS, op.cit.). Foram encontrados alguns microvestígios com 

morfologia similar a de fitólitos de milho, mas a técnica empregada não foi adequada para 

identificar com certeza esses microvestígios. Tampouco se encontraram diatomáceas, 

indicativas da presença da água. Portanto, os dados não são conclusivos para esse pote. Para 

isso, seria importante iniciar pela investigação de uma possível marca de preenchimento que 

aparece em apenas um fragmento (retirado na escavação) e seguir uma amostragem maior na 

superfície do vaso. 

 Os fragmentos do pote 13 foram resgatados como refugo de facto, dessa maneira a sua 

posição presumida no sítio, através do local com maior concentração de peso desses 

fragmentos, não deve estar muito afastada da última posição que efetivamente ocupou. A falta 

dos fragmentos da base impossibilita o estudo das marcas de oxidação no interior das paredes, 

e da determinação da sua forma, como foi possível determinar para alguns potes cônicos. 

Quanto a relação entre morfologia e função, as descrições etnográficas dos grandes potes 

pontiagudos fincados na terra usados para a fermentação não usam obviamente as categorias 

morfológicas empregadas aqui, mas podem ser referências aos potes piriformes e/ou cônicos. 

 O pote 13 t em marcas de uso atribuídas à fermentação. As marcas de ter recebido 

chama não tão alta como os demais pode estar relacionado a um aquecimento rápido para 

interromper a fermentação, antes do consumo. O possível uso de uma tampa poderia estar 

relacionado à vedação do pote durante a fermentação e impedir a saída dos gases, ou, para 
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vedar a saída do álcool durante o aquecimento. Essa marca de uma possível tampa não foi 

encontrada em nenhum dos outros potes. Com relação ao desgaste da face interna por 

descolamento de placas por ação dos gases de fermentação, progressivamente maior em 

direção ao fundo, nota-se que foi um pote utilizado muitas vezes e onde ocorreu fermentação 

bastante vigorosa.  

 O pote 7, exceto pelo fato de estar distribuído por todo o Quadrado dos Potes, e o pote 

19 são muito similares ao pote 13 quanto às marcas de fermentação e de desgaste -em temos 

das características e da intensidade. Em termos de microvestígios, no pote 7 a recuperação foi 

feliz quanto à identificação do milho, porém as marcas tafonômicas não satisfatoriamente 

explicadas, que poderiam ser decorrentes do ataque enzimático inicial, apresentam-se apenas 

em 1 grânulo. A atribuição do pote 19 à fermentação está então embasada principalmente a 

partir das marcas de uso.  

 Portanto, em função principalmente das marcas de uso (desplacamentos nas faces 

internas), os potes 7 , 13 e 19 estariam cumprindo com a função (d) , fermentação. 

 

Potes hemisféricos (9,10,11,12,15,16,22) 

 

 Do pote 22 foram apenas encontrados 2 fragmentos, impossibilitando a localização 

exata de abandono do mesmo, assim como a interpretação das marcas de uso. Um único e 

inequívoco grânulo de milho foi encontrado nesse vaso, sem marcas tafonômicas evidentes. 

Por ser um pote pequeno, de 700 mL, certamente exercia a função de servir ou transportar 

alimentos.  

 Já o pote 9 , também pequeno, de 3 L, com superfície alisada fina em ambas faces, 

encontrado de forma concentrada na periferia do Quadrado dos Potes, apresentou um padrão 

compatível com os potes cônicos quanto a: superfície alisada em ambas faces, exposição ao 

fogo, resíduos carbônicos difundidos pela superfície interna indicando o cozimento de algo 

pastoso, e diversos grânulos com as bordas difusas, de tafonomia não conhecida 

satisfatoramente. Um pequeno agrupamento de grânulos encontrado teria relação com a 

prática da tostadura , embora não permita uma conclusão definitiva, apenas uma sugestão para 

análieses futuras. Adicionalmente, a pequena capacidade volumétrica deste pote, 3 L, difere 

em muito com relação aos cônicos, dificultando a sua interpretação funcional no momento. 
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Potes em meia calota (18,23) 

 

 Foi analisado o pote 18 , um pequeno prato para 400 mL, distribuído dentro e fora do 

Quadrado, sem marcas de uso, que apresentou grânulos de amido em quantidade e variedade 

acima a dos outros vasos. Dentre quatro grânulos de leguminosa, não identificada quanto a 

espécie, dois apresentaram marcas de moagem, e um terceiro, de cozimento. Também foram 

encontrados 4 grânulos de milho e 1 grânulo de batata doce, sem marcas tafonômicas 

evidentes. Um grânulo não identificado mostrou danos de gelatinização por cozimento (forma 

irregular e espessamento da cruz de extinção). Fica evidente sua função de servir alimentos 

variados, inclusive derivados do milho.  

 

 

4.3.3 Grânulos de amido e marcas de uso: artefato lítico 

 

 

 A lâmina de machado quebrada e posteriormente reutilizada apresentou na face 

usada como quebra-cocos uma variedade de grânulos, onde 3 foram identificados como de 

milho e outros 4, não identificados. Um dos grânulos não identificados mostrou sinais de 

cozimento.  

 No antigo talão da lâmina, usado como parte ativa de mão de pilão, três grânulos 

foram identificados como sendo de milho e dois , como de batata doce. Os demais não foram 

identificados. Quanto à tafonomia, 1 grânulo não identificado mostrou sinais de moagem, que 

condiz com a morfologia da peça, e 1 grânulo de milho, tinha marcas de cozimento.  

 Os vestígios parecidos a “gravatinhas borboleta” quando vistos com luz polarizada, 

similares aos encontrados no pote 17, aparecem novamente aqui. Como já foi expresso 

anteriormente, esses vestígios ainda não encontraram identificação segura. A localização da 

peça lítica remete a uso dentro do Quadrado dos Potes, e possivelmente foi usado para no 

preparo de alimentos derivados da batata doce e das leguminosas.  Também é possível que 

tenha exercido uma função de preparar o milho para a fermentação ou outra preparação.  
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5. CONCLUSÕES 
 

5.1 O CONJUNTO DE POTES E A PRODUÇÃO DO CAUIM 

 

 

 Em primeiro lugar, os vestígios presentes no Quadrado dos Potes conformam um 

espaço produtivo de alimentos para uso coletivo, tratando-se majoritariamente de elaboração 

de fermentado de milho, o cauim. A presença de outros utensílios, como as lascas de gumes 

cortantes e a lâmina de machado, posteriormente usado como quebra-coco e mão de pilão, 

reiteram a afirmação referente à elaboração de alimentos, conforme interpretou Rodrigues 

(op.cit.).  

 Considerando as hipóteses iniciais descritas acima, as marcas de uso estudadas por 

Rodrigues (op.cit.) e os dados etnográficos e históricos, fazemos a seguinte proposição para a 

morfologia de vasos Gê para a produção do cauim: 

 Nas etapas iniciais do processo estariam participando: o pote 20, para armazenamento 

de insumos (água ou milho em grão) ou preparação da matéria-prima para as etapas 

posteriores (remolho do milho em grão). 

 Os potes globulares 14, 17 e 24 seriam usados para o cozimento dos grãos (etapa a). 

 Não se encontraram os utensílios usados para o acúmulo do milho mastigado (etapa 

b);  

 Os potes cônicos receberiam a massa de milho cozida e insalivada, acrescida de água, 

para aquecimento rápido, obtendo a inativação da enzima salivar (etapa c). 

 A etapa d , fermentação, estaria ocorrendo nos potes piriformes, 7, 13 e 19. 

 O recipiente 18 estaria exercendo a função de servir alimentos, inclusive derivados do 

milho. Não fica claro se foi utilizado para servir/consumir o cauim. 

 Os potes hemisféricos enfraquecem a hipótese inicial da relação forma-função. O pote 

9, de 3 L, com engobo vermelho característico dos potes pequenos, apresenta padrões de 

marcas de uso e de tafonomia de grânulo encontrados nos grandes potes cônicos. Já o pote 18, 

apresentou uma variedade de espécies vegetais que condizem com sua função de servir. 

 Finalmente, a lâmina de machado aproveitada para uso como mão de pilão e quebra 

coco traz elementos de microvestigios que remete a atividades distintas dentro do contexto 

culinário, a partir de diversos vegetais.  
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5.2 INSERÇÃO DE VEREDA III LOCAL E REGIONALMENTE 

 

 

 No maciço Vereda são diversos os locais onde se encontraram vestígios cerâmicos em 

superfície. Em se tratando de agrupamento ceramista Aratu-Sapucaí, normalmente instalados 

em grandes aldeias, a topografia do local não teria permitido a instalação de moradias nesses 

moldes de aldeia. O sítio habitacional conhecido mais próximo, Riacho Dantas, está a poucos 

quilômetros e pode ter feito parte de um sistema de povoamento local, caso fossem 

contemporâneos.  

 Conforme mencionado por Prous (op.cit.: 350), ao Norte de Belo Horizonte foi 

encontrado material cerâmico Aratu-Sapucaí, assim como na cidade, no Museu de História 

Natural e Jardim Botânico. São sítios grandes nas imediações de rios, com até 600 m de 

extensão, que o autor atribui a intrusão dos “Sapucaí”, em convívio com grupos Una 

assentados a pouca distância. Não há datações para sítios Aratu-Sapucaí nesta região. As mais 

próximas referem-se a estudos na região de Pium-hi, a 220 km de Vereda, já mencionados no 

ítem 3.2.6, e que vão de 1840 +/- 120 a 450+/-60 AP, ou seja, bastante ampla e alcançando o 

período pós contato.  

 Na região também é citada a presença de casas subterrâneas na região (Serra do Cipó), 

relacionadas a fase Jaraguá, também associada a grupo falante Gê. A datação mais antiga está 

situada em 2500+/- 50 AP.  

 A falta de datação em Vereda III e outros do entorno, dificulta estender a análise 

inclusive de forma regional imediato, assim como mediato, pensando no Brasil Central. 

 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O uso das técnicas arqueobotânicas permitiu a identificação de grânulos de amido de 

milho em todos os artefatos analisados. A quantidade de microvestígios e o grau de 

preservação excelente de muitos deles nos levaram a fazer essa afirmação com segurança. 

 A onipresença do milho e de potes com grande capacidade volumética, voltados à 

fermentação, direcionaram a pesquisa para o estudo dessa bebida/alimento, como atividade 

primordial realizada através daquele grupo de vasos. As considerações da tafonomia dos 

grânulos de amido, derivadas de literatura e de experimentações feitas no estudo, levaram ao 
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reconhecimento de algumas etapas do processo de produção de cauim nos potes e material 

lítico analisados, levando a uma melhor compreensão do processo.  

 A pesquisa arqueobotânica deve aqui dialogar com os aspectos práticos e simbólicos 

que moveram a intencionalidade das oleiras. A importância disto pôde ser presenciada nessa 

pesquisa, em que muitas proposições feitas por Rodrigues (op.cit.) foram corroboradas pelo 

estudo arqueobotânico e experimental, assim como, à falta de dados arqueobotânicos 

confiáveis, apoiou-se nas marcas de uso trazidas por esse autor. 

 Assim, aqui é apresentada uma proposta inicial para o estudo da morfologia de vasos 

para a série produtora do cauim de um grupo falante Gê. Sua confirmação requer estudos mais 

profundos com o material exumado em Vereda III, o que inclui a ampliação do campo de 

análises, comparando com os dados disponíveis para os Tupinambá e Guarani. Deverá 

também lançar mão de técnicas arqueobotânicas que facilitem a identificação de fitólitos e 

diatomáceas e técnicas mais sofisticadas para análise, observação e registro dos grânulos de 

amido. 

 A arqueologia experimental também será necessária no estabelecimento dessas 

relações, basicamente funcionais, mas que poderão trazer subsídios a formulações 

interpretativas mais contundentes. 

 Se não é possível uma afirmação categórica de todas as funções do sítio, o Estudo de 

Caso permite considerar os espaços, em meio aos maciços rochosos calcários, como ocupando 

um lugar de relevância no modo de vida das populações horticultoras-ceramistas; e não se 

trata apenas de uma hipótese ou de uma ideia em si razoável, mas da observação concreta de 

práticas relacionadas à produção e consumo de cauim nesses espaços. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

Anexo 1  

 

Família: Fabaceae 
Gênero-espécie: Arachis hypogaea L. 
Nome comum:  amendoim 
Origem:  comercial, mercado B.Horizonte 
Parte: semente 

 

 
Tecido: grânulos de amido simples, sob luz normal e polarizada 

 
Grânulos compostos: não foram encontrados 
Grânulos simples: Formatos-circulares ou ligeiramente ovalados (81% do total); semicirculares com extremidade 
oposta ao semi-círculo com menor diâmetro (15%) ou elíptica (4%). 
Tamanho: Comprimento entre 4 e 10 µm (97% dos grânulos) e largura entre 4 e 8 µm (90% dos grânulos); C/L 
entre 1,0 e 1,2 (89% dos grânulos), superfície lisa às vezes visíveis elevações circulares ao redor do hilo, que é 
ligeiramente excêntrico, como uma pequena cavidade circular, com fundo linear. Lamelas pouco visíveis, às 
vezes ficando evidente uma lamela grossa concêntrica, próxima à borda. Fissuras: não apresenta. Cruz de 
extinção: braços retos, iguais dois a dois, formando 2 quadrantes mais estreitos opostos. Intersecção às vezes de 
aparência linear; inúmeros glóbulos de óleo presentes na semente confundem-se com os grânulos de amido sob 
luz normal (observar fotos 1, mostrando o tecido celular) 
REFERÊNCIAS 
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Anexo 2 

 

Família: Apiaceae 
Gênero-espécie: Arracacia xanthorrhiza Bancroft 
Nome comum: mandioquinha, batata baroa 
Origem: comercial 
Parte:  raiz  

 

  

  
Tecido: sob luz normal e polarizada 

Notam-se os grânulos de amido compostos e simples dentro das células.Drusas de oxalato de cálcio, como a 
mostrada acima, são comuns.  

 

    
 

    
 
Grânulos compostos 
Os grânulos compostos formam agrupamentos de 3 granula ou mais. O aspecto geral é ovóide com facetas de 
pressão bem marcadas entre os granula. Superfície lisa, lamelas pouco evidentes, hilo observado em alguns 
granula, constituído de uma depressão central. Embora sejam observados grânulos compostos muito pequenos, a 
maioria parece constituir-se daqueles com maior tamanho. Sob luz polarizada, diversas cruzes de malta são 
observadas, com distorções nas regiões vizinhas às das fissuras entre os granula, o que confere irregularidade a 
elas. Nas últimas fotos à direita observam-se, duas drusas de oxalato de cálcio, sob luz polarizada. Os grânulos 
compostos apresentam tamanho que chega a 24 µm, na amostra analisada 
 
Grânulos simples 
Os granula (grânulos simples) apresentam múltiplas formas, sendo muito comum a borda parcialmente esférica 
contraposta a duas ou mais facetas de pressão; superfície lisa; lamelas pouco visíveis, hilo constituído de uma 
pequena depressão ligeiramente excêntrica na face semi-esférica. Cruz de malta visível, constituída de quatro 
braços em ângulo próximo a 90o.Os grânulos simples são os de menor tamanho , desde 3 a 14 µm de 
comprimento máximo.  
 

 
REFERÊNCIAS 
EMBRAPA 2013  
HERMANN, M 2014 
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Anexo 3 

 

Família: Bixaceae 
Gênero-espécie: Bixa orellana L. 
Nome comum:  urucum 
Origem:  jardim ICB/UFMG 
Parte: semente sem o pigmento 

    

   
Tecido: sob luz normal e polarizada  

1   2  
                        fotos 1e 2  (luz normal e polarizada). Barra=20  µm 
 
Grânulos compostos: A julgar pela disposição das cruzes de extinção, alguns grânulos parecem ser compostos, 
empacotados; com formato oval lanciforme ou alongado com faceta de pressão em um dos lados e vesículas nas 
bordas lateral e distal. Raras ocorrências, com 27 x 12 µm e 22 x 17 µm 
 
 

 
 

 
      fotos 3               fotos 4               fotos 5              fotos 6                fotos 7              fotos 8 
 
Grânulos simples 
Ovalados lanciformes ou riniformes, bordas nítidas, superfície lisa, fissura linear, irregular e longitudinal sobre 
o hilo, como cicatriz em alguns grânulos; lamela não visível; cruz de extinção bem definida nos grânulos sem 
fissura, com intersecção pontual e braços de igual tamanho, formando quadrantes distintos, 2 a 2; quando ocorre 
o fissuramento, a cruz de extinção mostra-se alongada, formando quadrantes desiguais dois a dois com 
cruzamento linear ou difuso, (fotos 3 a 8 e as correspondentes em luz polarizada, abaixo). Tamanho: 
comprimento médio 18 µm (71% entre 15 e 25 µm); largura média 13 µm (76% entre 12 e 18 µm); C/L médio 
1,4 (82% entre 1,2 e 1,5 µm) Circular ou facetado pentagonal com uma das bordas irregular, raros, de menor 
tamanho que os demais; bordas bem definidas, superfície lisa, hilo pontual, sem lamelas aparentes; cruz de 
extinção com braços retos, formando quadrantes desiguais. Tamanho: circular- comprimento e largura, 6 µm, 
facetado: comprimento 14 µm, largura 11 µm; C/L 1,3  
REFERÊNCIAS 
KORSTANJE, Maria A. et BABOT, Maria del P.  2007  
PAGÁN-GIMÉNEZ, Jaime R.  
REICHERT, Edward T. 1913 
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Anexo 4 

 

Família: Caryocaraceae 
Gênero-espécie: Caryocar brasiliense Camb. 
Nome comum: pequi 
Origem: jardim ICB/UFMG 
Partes: casca e madeira da raiz; polpa  

Fonte: Oliveira,W.L de. Boas práticas para o 
extrativismo sustentável do pequi.Brasília: 
Embrapa,2010 

Casca da raiz: tecido (luz normal e polarizada) 

1   2  
Foto 1: esclerócitos; Foto 2: cristais (provavelmente de oxalato de Ca), abundantes, poliédricos e maiores que os 

grânulos 
Madeira da raiz: tecido (luz normal e polarizada) 

 
Corte de tecido, onde são visíveis os grânulos de amido. 

Polpa do fruto maduro: tecido (luz normal e polarizada) 

 
Corte de tecido da polpa onde se observam inúmeros glóbulos de óleo, porém já não estão mais presentes os 

grânulos de amido  
Casca, pilada (luz normal e polarizada) 

1   2  

3   4  
Grânulos de amido extraídos da casca da raiz pilada. 

Grânulos simples 
Circulares ou ovalóides (56% do total, fotos 1-3), comprimento entre 5 e 10 µm; C/L entre 0,9 e 1,0; superfície 
lisa, bordas nítidas, hilo central nos grânulos circulares com pequena cavidade e ligeiramente excêntrico nos 
demais, podendo apresentar também pequena cavidade; lamelas não visíveis; cruz de extinção com braços retos 
centrada e regular definindo quadrantes iguais nos grânulos circulares; ligeiramente excêntrica e com braços 
ligeiramente curvos definindo quadrantes desiguais nos grânulos ovalóides. Circulares com 1 ou 2 facetas 
retilíneas ou ligeiramente arredondadas (44% do total, foto 4): comprimento entre 3 e 11 µm; C/L entre 0,9 e 1,7. 
superfície lisa com bordas nítidas, hilo ligeiramente excêntrico às vezes com pequena cavidade; lamelas não 
visíveis; cruz de extinção incompleta nos duplamente facetados e, naqueles com 1 faceta, descentralizada, 
definindo quadrantes desiguais dois a dois opostos pelo vértice. 
REFERÊNCIAS: não encontradas referências para esse vegetal 
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Anexo 5 

 

Família: Araceae 
Gênero-espécie: Colocasia esculenta (L.) Schott 
Nome comum: cará, inhame, taro (ver texto abaixo) 
Origem: Belo Horizonte, mercado 
Parte: polpa do rizoma 

 

Tecido: grânulos compostos visiveis(sob luz normal e polarizada) 

 
Polpa pilada, filtrada – difícil visualização dos grânulos  

   
Polpa pilada, bifiltrada 

   

   
Grânulos simples 
Grânulos maiores juntos a um grande número de grânulos pequenos, como que desfeitos dos maiores; Grânulos 
grandes arrendados (não se visualizou em 3D), com muitos cortes radiais próximos aos bordes. Hilo cêntrico, 
cavidade com linhas radiais; não se avistam lamelas; cruz de malta irregular, com dois braços curvilíneos ligados 
com uma ou duas linhas que bordeiam o hilo; comprimento entre 4 e 10 µm; relação C/L entre 0,9 e 1,2.  
 
Grânulos pequenos poligonais nas 3 dimensões, sem forma definida, a menos quando um dos bordes é circular, o 
que sugere terem se originado dos grãnulos maiores.  Hilo e lamelas não visíveis; cruz de Malta muito nítida e 
definida, braço retos formando dois ângulos agudos opostos pelo vértice. Tamanho entre 1 e 5 µm, e ainda 
menores em grande quantidade, e relação comprimento/largura muito variável entre 0,5 e 1,5. 
REFERÊNCIAS  -  não se encontraram referências para essa espécie em outros trabalhos 

Esclarecimentos sobre as Denominações dos Gêneros Disoscorea e Colocasia 
Elson Soares dos Santos 

 Pesquisador da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A. - EMEPA-PB 
 
No Brasil, durante muitas décadas, os nomes vulgares do inhame, cará e taro vem causando grande confusão. No 
meio rural é comum o uso da denominação cará ou inhame, ao passo que o consumidor normalmente usa o termo 
"inhame". Nos Estados da Paraíba e Pernambuco é comum chamar inhame as espécies de Dioscorea que 
produzem túberas grandes (inhame da Costa, inhame São Tomé) e "cará" as espécies de Dioscorea que produzem 
túberas pequenas (cará Nambú). Corrêa (1969) relata que pelo nome vulgar de inhame são conhecidas várias 
espécies de plantas pertencentes à família das Aráceas, mas em outros países, mesmo das Américas, é empregado 
por diversas espécies da família das Dioscoreáceas, em lugar de cará. 
Em algumas regiões do País também chamam erroneamente de inhame o rizoma das Aráceas, conhecido como 
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"Taro". Segundo Cereda (2002), no Sul do Brasil, principalmente a denominação para Dioscorea como inhame 
era aplicada ao gênero Colocasia, gerando confusão entre os técnicos, os produtores e mesmo em relação a 
consumidores. O pior é que muitas das informações técnicas, como as estatísticas de produção e custo também 
foram invertidas. 

 
Na verdade, botanicamente a espécie Colocasia esculenta não apresenta nenhuma semelhança com as espécies 
do gênero Dioscorea. Portanto, infere-se que a espécie Colocasia esculenta não é inhame nem cará, podendo 
receber a denominação de Taro. São duas espécies completamente diferentes, conforme pode-se observar pelas 
caracterizações botânica de ambas, apresentadas resumidamente a seguir: 
 
Inhame (Dioscorea sp.) 
É uma planta monocotiledônea, da família Dioscoreaceae, herbácea, trepadeira, pertencente ao gênero 
Dioscorea, que contem a cerca de 600 espécies (Purseglove, 1975; PEDRALLI, 2002), sendo as mais 
importantes por suas túberas comestíveis: Dioscorea cayennensis, Dioscorea rotundata, Diososcorea alata, 
Dioscorea trífida e Dioscorea esculenta. 
A título de comparação, apresenta-se uma descrição da espécie Dioscorea cayennensis a mais importante na 
Região Nordeste. De acordo com Santos (1996), a planta apresenta raiz tuberosa, alongada, de cor castanha-clara; 
caule volúvel, cilíndrico, tênue, com cerca de 3 mm de diâmetro, glabro, esparsamente aculeado; folhas opostas e 
raramente alternadas, lâmina ovalada a sub-oblonga, com sete a nove nervuras principais, base mais ou menos 
cordiforme com cerca de 7 cm de comprimento e 4,5 cm de largura; flores dióicas, dispostas em espigas 
masculinas solitárias, simples ou compostas. Apresenta túberas cilíndricas e de tamanho variável, geralmente de 
1 a 10 kg. 
 
Taro (Colocasia esculenta (L.) Schott) 
É uma planta pertencente à família Araceae, cujos representantes são caracterizados pelo tipo de inflorescência 
em espádice, com as flores masculinas no ápice e as femininas na base do espádice. As folhas são formadas por 
grandes limbos aveludados, de formato cordiforme com nervuras bem visíveis e salientes na face abaxial, pecíolo 
longo e carnudo. O caule é modificado em rizoma feculento, constituindo a parte comestível da planta. As raízes 
são abundantes e do tipo fasciculadas (Santos & Puiatti, 2000). 
 
Para contornar o problema, durante o primeiro Simpósio Nacional sobre as Culturas do Inhame e do Cará (2001), 
foram propostas e aprovadas, em Assembléia Geral, as denominações de Inhame para Dioscorea e Taro para 
Colocasia esculenta, uniformizando os termos brasileiros com a denominação internacional, corroborando os 
relatos de diversos pesquisadores (Pedralli, 2001; Cereda, 2002). 
 
REFERÊNCIAS 
CEREDA, M. P. Importância das tuberosas tropicais. In: Agricultura: tuberosas amiláceas latino 
americanas. São Paulo: Fundação Gargil, 2002. v.2, p.13-25. 
CORRÊA, M. P. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas. Rio de Janeiro:Ministério da 
Agricultura/IBDF, 1969. v.4, p.306-313. 
PEDRALLI, G. Distribuição geográfica e taxonomia das famílias Araceae e Dioscoreaceae no Brasil. 
In:CARMO, C. A. S. do. Inhame e Taro: Sistemas de produção familiar. Vitória, ES: INCAPER, 2002.289p. 
PURSEGLOVE, J. W. Tropical crops: monocotyledons. New York: J. Wiley & Sons, 607 p. 
SANTOS, E. S. dos. Cultura do inhame (Dioscorea sp.). João Pessoa: EMEPA-PB, SEBRAE, 2002. 13 p. 
SANTOS, E. S. dos; PUIATTI, M. Cultura do taro (Colocasia esculenta). João Pessoa: EMEPA-PB, UFV, 
SEBRAE, 2002. 9 p.SIMPÓSIO Nacional 
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Anexo 6 

 

Família: Cucurbitaceae 
Gênero-espécie: Cucurbita spp. 
Nome comum: abóbora 
Origem: mercado 
Parte:  polpa 

 

Tecido da polpa (luz normal e polarizada) 

 
 

 Grânulos simples 

1    2  

3  
 

No tecido podem ser observados os grânulos compostos de 2, 3 e 5 unidades, o que origina granula simples em 
formato de bowl , sino e globulares com facetas de pressão. Comprimento dos grânulos variando entre 5 e 20 µm 
(94% deles); relação C/L variando entre 0,8 e 1,2  (94% dos casos); grânulos simples ovóides irregulares, ou em 
sino, superfície irregular e bordas com irregularidades ligeiras, às vezes configurando pressão de outro grânulo. 
Hilo excêntrico em forma de ponto, podendo mostrar aspecto de  risco ou cicatriz mais pronunciados. Lamelas 
visíveis, especialmente sob luz polarizada. Cruz de extinção bem definidas, braços alargam-se em direção às 
bordas dos grânulos.   
 
REFERÊNCIAS 
Korstanje et Babot (2007)  
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Anexo 7 

 

Família: Convolvulaceae 
Gênero-espécie: Ipomoae batatas L. 
Nome comum:  batata doce 
Origem:  comercial, mercado B.Horizonte 
Parte: raíz tuberosa    

Tecido da polpa 
 

1   2  
Tecido exibindo muitos grânulos compostos (foto 1,luz normal e polarizada) e drusas de oxalato de cálcio 

(foto 2, luz normal e polarizada) 
 

Grânulos compostos: ovais; sugerem grupos de 4 a 10 grânulos simples. Comprimento médio 20 µm (100% entre 
15 e 25 µm); relação C/L entre 1,0 e 1,2. Cruz de malta evidente 

 
Grânulos simples 

 

 

 
 

  
 
Grânulos simples: formato varia de acordo com a posição que ocupou nos grânulos compostos. Uma das faces 
arredondada, com 1 a 5 facetas de pressão nas laterais ou partes superior/inferior do grânulo.  
Tamanho: Circulares e ovais (40% do total): comprimento mais frequente entre 5 e 15 µm; C/L de 1,0 em média; 
sino( 23% do total), comprimento majoritário entre  5 e 15 µm; C/L de 1,0 em média; “bowl” (20% do total): 
comprimento mais frequente entre 10 e 15 µm; C/L de 1,0 em média; circulares e ovais facetados (15% do total): 
comprimento mais frequente entre 6 e 12 µm; C/L de 1,0 em média. 
Superfície: em geral lisas; podem apresentar facetas de pressão resultantes do contato com até 5 grânulos. 
Hilo: pontual, ligeiramente excêntrico. Às vezes apresenta cavidade circular ou forma de “Y” ou estrela. 
Lamela: visíveis nos grânulos maiores e ligeiramente excêntricas, grossas. Fissuras: não apresenta 
Cruz de extinção: Intersecção pontual sobre o hilo, portanto ligeiramente excêntrica; braços iguais dois a dois, 
podendo apresentar 1 braço maior de acordo a posição do grânulo na lâmina. 
REFERÊNCIAS 
REICHERT (1913:47)  
WINTON & WINTON (1932) 
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Anexo 8 

 

Família: Euphorbiaceae 
Gênero-espécie: Manihot esculenta Grantz 
Nome comum: mandioca 
Origem: mercado Belo Horizonte 
Parte:  polpa (corte e pilada/filtrada) 

 

 

   
Tecido: sob luz normal e polarizada 

Um grande número de grânulos de amido está presente nas células; não forma grânulos compostos porém os 
granulos apresentam, em função do empacotamento, grande variedade de formatos na face pressionada por um ou 
mais grânulos. 
 
 

 

 
foto 1                            foto 2                            foto 3 

Grânulos simples 
O grânulo maior da fotos 1  (sob luz normal acima e polarizada, imediatamente abaixo) é mostrado na foto 2 em 
outra posição e, junto com as fotos do grânulos nos tecidos, ilustra bem a razão da grande variedade de formatos 
quando vistos em duas dimensões. Os grânulos são ovais ou em forma de sino, com superfície lisa e bordas 
nítidas. Facetas de pressão resultandes do contato com 1 ou mais grânulos são formadas em uma das 
extremidades, resultando grânulos que se apresentam em duas dimensões como arredondados ou arredondados e 
facetados, de acordo com a extremidade sobre a qual repousam na lâmina. Lamelas pouco evidentes no geral, hilo 
descentralizado com aparência de um pequeno corte, de onde erradiam marcas em formas de estrela. Cruz de 
malta ligeiramente descentralizada, de braços retos. Observam-se duas categorias de grânulos, de maior e menor 
dimensões, nos mesmos formatos. O comprimento é bastante variável, de 2 a 24 µm e a relação 
comprimento/largura bastante difusa, entre 0,6 e 1,2. 

 
REFERÊNCIAS 
Winton & Winton (1932:37 
Reichert, (1913:.262)  
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Anexo 9 

 

Família: Fabaceae 
Gênero-espécie: Phaseolus vulgaris L. 
Nome comum:  feijão 
Origem: comercial, mercado B.Horizonte 
Parte: semente  

 

 

   
Tecido: sob luz normal e polarizada 

 
 

    
 

Grânulos compostos: Riniformes ou elípticos (36% do total): bordas nítidas, superfície irregular, hilo linear e 
irregular no sentido do comprimento, lamelas não aparentes; cruz de malta constituída por dois V’s unidos por 
uma linha ou irregular exibindo braços adicionais; comprimento entre 20 e 33 µm; comprimento/largura bastante 
variável. 
 

 

     

     
 

Grânulos simples: frequentemente (56% do total) ovais, ovóides ou elipsoidais, raramente triangulares ( 3%) ou 
em sino (5%); superfície lisa, hilo geralmente linear e irregular; lamelas não aparentes. Cruz de malta de braços 
retos, quadrantes desiguais dois a dois. Ovais, ovóides e elipsoidais apresentaram comprimento entre 9 e 25 µm; 
C/L concentrado próximo a 1,2 Grânulos triangulares, comprimento entre 18 e 21 µm , C/L ao redor de 1,8 e, em 
sino, entre 17 e 24 µm, C/L ao redor de 1,1. 
 
 
REFERÊNCIAS 
WINTON & WINTON (1932:42)  
REICHERT(1913:211)-  
KORSTANJE et BABOT, 2007 
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Anexo 10 

 

Família: Poaceae 
Gênero-espécie: Zea mays var. everta  
Nome comum: milho de pipoca 
Origem: comercial 
Parte:  centro amiláceo do endosperma   
Grânulos simples 
 

1   2  3  
 

4    5  
 

 
 
Os grânulos simples apresentaram tamanho entre 12 e 18 µm, a maioria em torno de 14 µm. A relação entre 
comprimento e altura é variável, com valores predominantes ao redor de 1,2. O formato preponderante é globular, 
ocorrendo grânulos com aspecto poligonal, irregular, devido a facetas de pressão. O hilo apresenta-se como uma 
depressão pontual ou pequena cavidade, ligeiramente excêntrica. Não se observam lamelas. A superfície dos 
grânulos é lisa e ligeiramente irregular. Alguns grânulos apresentam estrias radiais a partir do hilo (fotos 1,3 e4) 
Bordas bem definidas. Cruz de malta de braços retos, bem definidos. 
Obs: não foi possível isolar os grânulos da parte exterior (vítrea) do endosperma. 
 

 

Família: Poaceae 
Gênero-espécie: Zea mays var. Kculli 
Nome comum: maíz morado 
Origem: Chile 
Parte: endosperma farináceo 

 

1   2  

3    4  
 

 
Grânulos simples, variando de 5 a 23 µm e relação entre comprimento e largura muito variável. Formato muito 
irregular, podendo ser globular regular ou de formas variadas. Hilo como pequena cavidade , bem centradas nos 
grânulos globulares regulares; nos grânulos irregulares, o hilo pode ser ligeiramente excêntrico. Cruz de extinção 
regular e de braços retos em muitos grânulos, podendo ser ligeiramente curvos e descentralizados nos grânulos 
irregulares.  
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Anexo 10 (continuação) 

 

Família: Poaceae 
Gênero-espécie: Zea mays spp 
variedade mole (dentado) 
Nome comum: milho verde 
Origem: comércio, Belo Horizonte 
Parte: suco leitoso 

 

1   2  
 

   
Grânulos predominantemente ovais ou ovalados, às vezes apresentando facetas de pressão Alguns grânulos com 
estrias radiais visíveis, com centro no hilo (foto2) 

Aumento: 400x 
 

 

 

 

Família: Poaceae 
Gênero-espécie: Zea mays spp 
variedade semi-dura 
Nome comum: milho comum 
Origem: comércio, Belo Horizonte 
Parte: endosperma vítreo (externo) e farináceo 
(interno) 

 

 
Fração vítrea (amostragem em lâmina 
delgada).Grânulos comprimidos, facetados, 
poligonais  Aumento 400x; barra 20 µm 

 
 

 
Fração amilácea (amostragem por raspagem de um grânulo 
rompido parcialmente durante a moagem). Grânulos 
arredondados, alguns já com marcas de exposição ao calor 
da moagem (cavidade no hilo e agrandamento deste sob luz 
polarizada) e às forças de impacto da moagem (gretas desde 
a borda em direção ao hilo).Aumento 400x 
 

REFERÊNCIAS 
BABOT (2004) 
REICHERT(1913b:343 
WINTON e WINTON (1932:35-36) 
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Anexo 11 

 

TESTE 1a 
Milho verde cortado - ação da α-amilase (ptialina) 

 
Z.mays sp 

variedade mole 
(dentado) 

Nesse teste foi usado o chamado “milho verde”, que é o milho colhido de 70 a 120 dias após 
o plantio, enquanto os grãos estão ainda na forma leitosa. Usa-se no Brasil, para essa 
finalidade, cultivares de grãos dentados amarelos (EMBRAPA, 2014).  
Para esse teste, foi feita uma amostragem do suco leitoso para observação dos grânulos de 
amido com o mínimo de intervenção. Depois, os grãos foram cortados com faca e 
submetidos à mastigação. As observações em microscópio ótico foram feitas imediatamente 
após a insalivação e após 1 hora de exposição à saliva.  

Grânulos de 
amido originais 

 

1  
Grânulos na maioria esféricos, superfície lisa; alguns grânulos apresentam estrias radiais 
leves (foto acima à esquerda, dois grânulos na posição superior). Tamanho entre 7 e 16 µm, 
com média de 13 µm. 

Exposição de 
1 h à 

ptialina 

 
Os sulcos vão se tornando mais profundos, com formação de canaletas que atravessam o 
grânulo e gretas profundas; grânulo rompe-se em fatias. Obs: não se trata dos mesmos 
grânulos nas fotos. 

Os resultados obtidos aqui para o milho verde coincidem com os de Vinton (2009), que expôs milho à saliva, 
seguido de fermentação espontânea, provavelmente por bactérias láticas, que já não teriam ação sobre o grãnulo, 
e sim sobre os açúcares extraídos dele pela ptialina da saliva. No entanto, no conjunto de fotos 1, já se vêm alguns 
grânulos com leves estrias radiais próximas às bordas, características do grânulo que talvez constituam pontos de 
ruptura na ação mecânica e da saliva.  
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Anexo 12 

 

TESTE 1b 
Milho moagem grosseira (comercialmente chamado de milho quebrado):  

tostagem  e exposição à α-amilase (ptialina) 

 
 

Z.mays sp 
variedade semi-

dura 
 

Grânulos extraídos da fração córnea e amilácea 
 

1  
Tecido da fração córnea (vítrea): grânulos empacotados e facetados; 

observação em fatia fina do endosperma córneo. 
 

2  
Grânulos da fração amilácea: foram  retirados cuidadosamente de um grão rompido, porém 
devido às forças e calor da moagem prévia, já apresentaram danos de moagem: gretas 
profundas e centro escavado (scooping), com efeitos também sobre a cruz  de extinção 
(aumento da área escura na região do hilo). 

 
Grânulos 
presentes 

na farinha de 
quebra 

 
 

(solta-se dos 
grãos a medida 

que são quebrados 
grosseiramente) 

 

Grânulos obtidos na farinha de quebra 
 

3    
Grânulos mostrando pouca alteração, talvez provenientes da fração amilácea (esféricos), 
menos impactada durante a moagem; sem alteração visível nas cruzes de extinção. 

 

4  
Grânulos mostrando gretas a partir das bordas, canaletas atravessando o grânulo por toda a 
superfície ou rompendo a estrutura dos grânulos, em fatias. Mesmo nos grânulos onde 
somente se observam, com luz normal, gretas nas bordas ou canaletas atravessando a 
superfície (à esquerda), a cruz de extinção apresenta escurecimento no hilo. O grânulo com 
a estrutura desfeita também teve a cruz de extinção completamente desconfigurada. 

O efeito da moagem são notados no conjunto de fotos 2 (escavado esférico no hilo-scoopin- e rachaduras no 
grânulo principalmente radiais, formando fatias triangulares, mas também atravessando a superfície toda, 
aparentemente da borda para o centro (fotos 4), com defeitos na cruz de extinção, conforme Babot(2003) e Vinton 
(2009), seção 1.3.3,que aqui tornaram-se mais difusas . 
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TESTE 1b (continuação) 

 
 
 

 
Milho moído 
grosso torrado 

por 10 min. 

Milho moagem grosseira exposto à torra  
 

1   

2   
Com a torra, houve formação de agrupamentos de grânulos e grumos de amido gelatinizado, 
com perda da cruz de extinção (grupo de fotos 1). Mesmo depois da moagem e torra, ainda 
são encontrados grânulos sem marcas de danos, ou com marcas do processo anterior, como 
as gretas e desorganização do hilo (grupo de fotos 2). 

 
Tempos de 
exposição  

à saliva, sob as 
fotos (luz normal, 

acima e com 
luz polarizada, 
imediatamente 

abaixo). 
 

Milho moído grosso, torrado e exposto à saliva 
 

  

  
          t=0,                   14 min             20 min                25 min                32 min 

    

 
       t=40 min              45 min              60 min             70 min                 18h 
 
Ação da ptialina: rompimento do grânulo, aparentemente a partir do hilo, formando gretas 
que avançam formando pedaços triangulares do grânulo e, finalmente, fazendo surgir uma 
massa amilácea informe. Os efeitos da enzima α-amilase (ptialina) sobre o milho em grão, 
em muitos aspectos é bastante similar aos efeitos da moagem: formação de gretas profundas 
e rompimento do grânulo em fatias. No entanto, no início do processo (fotos com 14 
minutos), percebe-se o rompimento do grânulo a partir do centro, estendendo-se então às 
bordas. 

Os efeitos da torra, formação de grumos da amido e de agrupamentos de grãnulos estão conforme o exposto por 
Babot (2003) para milho e Henry et al (2009) para outros grãos. Quanto aos efeitos da saliva sobre os grânulos já 
torrados, na sequência acima, parece iniciar-se no centro do grãnulo, contrariamente aos efeitos da moagem, mas 
da mesma forma evoluindo em direção radial através de gretas profundas, com formação de pedaços triangulares. 
Conforme o estágio do ataque enzimático, os efeitos são visualmente muito parecidos aos da moagem sob 
microscopia ótica.   
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Anexo 13 

 

TESTE 2a 
Milho verde cortado, cozido/insalivado/aquecido e 

fermentado 
 

Os grãos do milho verde foram cortados com faca e submetidos a cozimento por 15 minutos após o início da 
fervura. Depois de esfriar, fez-se a mastigação, repouso subsequente por 1h, seguido de aquecimento moderado, 
sem fervura. Adição de folhas da espiga para veiculação de esporos ou microrganismos da flora deterioradora, 
entre as quais possivelmente encontram-se bactérias láticas. Após 24 horas o odor ainda era o típico do milho. 
Com 60 horas (2,5 dias) já se notava o odor de azedo. Com 86 h de fermentação (3,5 dias) interrompeu-se o teste 
e fizeram-se as observações em microscópio ótico.  

  
Milho verde. Grânulos esféricos ou globulares, hilo e lamela não visíveis, superfície lisa, 
bordas bem definidas, tamanho entre 3 e 8  µm, com média em 6 µm. 

Milho verde após 
cozimento, 

insalivação e novo 
aquecimento, sem 

fervura.  

 
Pouquíssimos grânulos de amido permaneceram íntegros, não resistindo ao aquecimento e 
exposição à enzima amilase, restando grumos de amido gelatinizado. O grânulo acima é um 
raro sobrevivente e apresenta marcas de desidratação (provávelmente sofrida nas bordas da 
panela, com pouca presença de água). Na visão com luz polarizada vê-se o agrandamento 
do hilo. 

 
 

Milho verde após 
cozimento, insali-
vação, aquecimen-
to e fermentação 

espontânea (foto). 

  
Pouquíssimos grânulos presentes na amostra Na foto 1 (luz normal e polarizada, aumento de 
400x) o grânulo não apresenta maiores danos. O grânulo da foto 2 (luz normal e polarizada, 
aumento de 1000x) não apresenta danos reconhecíveis sob luz normal, porém sob luz 
polarizada fica evidente o espessamento da cruz de malta relacionado ao aquecimento. 

Talvez devido ao pequeno tamanho dos grânulos de amido, ou ainda se encontrar com baixa resistência, não 
houveram poucos sobreviventes ao processo. O que se viu foram massas de amido gelatinizado. 
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Anexo 14 

 

 TESTE 2b 
Milho em grão, cozido/insalivado/aquecido e fermentação espontânea 

 
O milho em grão foi deixado de remolho em água por 1 h, seguindo-se cozimento por 30 
minutos e resfriamento. Os grãos foram mastigados e deixados por 1h em repouso para ação 
da ptialina. Em seguida, aquecimento moderado sem fervura e, após resfriamento, adição de 
uma folha da espiga. Tampado o vasilhame, foi deixado em repouso para que ocorresse a 
fermentação espontânea. Após 24 h, início da fermentação, notado pela alteração do odor; 
após 38 horas, formação de espuma e após 48 horas, bolhas na superfície. Após 86 horas 
(foto abaixo), o cheiro era de massa de pão, quando foi interrompido o teste e feitas as 
observações fermentado em microscópio ótico. Não houve sinal de fermentação alcoólica 
(odor). 

 

 

 
Milho em grão, 

submetido a 
Cozimento/ 
insalivado/ 

aquecimento 1   
Após o cozimento, insalivado e aquecimento, ainda restam grânulos apenas com marcas de 

dano pelo calor, como na foto acima.  

2   

3   
Presença de muitos grânulos com marcas de cozimento com água e alteração na cruz de 
extinção, mais obtusa e parcialmente iluminada, em formato de “gravata borboleta”. 

 
Milho em grão, 

após a 
 fermentação 
espontânea. 

4   
Fotos acima: prováveis resquícios de grânulos submetidos a todo o processo de produção de 
fermentação. Grânulo pouco visível com luz normal. Em luz polarizada nota a presença de 
polarização em forma de “gravata borboleta”. Aumento de 1000x.  

Os resultados acima apenas encontram referência nos trabalhos de Meyer (1886), descrito a seção 3.5.4, em que 
descreve os grânulos digeridos pela saliva (saliva skeletons , ou spiegel skelett) comportando-se frente à luz 
polarizada da mesma forma que os grânulos, exceto que a cruz não é ortogonal, mas diagonal ( em REICHERT, 
1913:41).  
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Anexo 15 

 

TESTE 3 
Milho branco canjicado, cozido/insalivado/aquecido e 

fermentado por Saccharomyces cerevisiae 
A canjica de milho branco passou pelas seguintes etapas: 3,5 h de remolho em água mineral, sem cloro; 
cozimento por 15 minutos; esfriamento; mastigação; deixado por 3h sob ação da ptialina; aquecimento a 72°C; 
esfriamento até 30 °C; adição de 1% de fermento biológico liofilizado sobre o peso inicial do milho canjicado 
(100g). Houve desprendimento de gás nas 56 horas de fermentação, com temperaturas entre 18 e 20 °C. Foram 
feitas observações ao microscópio: da canjica ao final do remolho, após cozimento, após 3 e 4 h de insalivado, 
após aquecimento e ao final das 56 h de fermentação alcoólica.  Obs: Canjica é o grão de milho do qual foi 
retirado total ou parcialmente o gérmen e a película externa (Agência EMBRAPA de Informação Tecnológica). 

 
 

Milho após remolho 

 
 

1  

2    3   
Foto 1: milho após 3 h de contato com saliva; Fotos 2 e 3 (aumento 1000x)  após contato por 4 h com a saliva; 
notar a exposição das lamelas nas fotos; comparar zonas iluminadas nas fotos 3 sob luz polarizada (à direita)  com 
a foto 4 (abaixo), onde ambas exibem o padrão de gravatinha borboleta. 

4   
Milho após 4h de exposição à saliva e aquecimento a 72 °C; notar o aspecto de “gravatinha borboleta”; os 

grânulos sob luz normal estavam pouco visíveis. Comparar esses resultados com o do teste 2b. 
 

5   
Após 56 horas de fermentação, havia pouquíssimos grânulos de amido inteiros ou reconhecíveis. Notar a presença 
danos nos grânulos resistentes, já sem birrefringência ( a foto da direita foi alterada digitalmente para poder exibir 

o perfil dos grãnulos) . Notam-se ainda leveduras mortas. 
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Anexo 16 

 

 

 
 

Fonte: adaptado de 
Rodrigues 
(2011:245) 

 

POTE 2 
 

Pasta A; Cônico, contorno simples, boca irrestrita, borda direta, lábio arredondado; 
alisamento fino em ambas as faces. Não possui engobo. 
 
V= 102,5 L   h= 53,5 cm    Dboca = 64 cm    e= 15 a 17 mm 
 
Marcas na face interna: depósitos carbônicos praticamente em todo o vasilhame, com 
a porção inferior de coloração mais acentuada. Na borda há nitidamente o nível de 
marcas escuras. Acima desta faixa de transição da parte escura para a clara aparecem 
grandes concentrações de pequenos negativos de lascas térmicas.  
 
Marcas na face externa: fuligem somente na parte superior e média do pote; oxidação 
desde o trecho superior ao inferior; negativos de lascas térmicas na porção média do 
pote. 
A inflexão das paredes do pote na sua base, indicam talvez a elaboração do pote 
dentro de uma pequena depressão no terreno. O interior da parede que corresponde à 
esta inflexão, não exibe coloração oxidada, que apenas surge acima desta, indicando 
proximidade do fogo direto; a parte que pôde estar enterrada tem interior reduzido, 
parecendo não ter recebido aquecimento  direto.  

Fonte: Rodrigues (2011) 

 

Fragmento Vd3 2210-Borda 
Amostragem na parte próxima à borda, entre duas linhas de marcas de preenchimento. 

1.  2  3  
  Identificação: 1,2. grânulos de amido não identificados; 3. microvestígio não indentificado 
  Tafonomia: nada identificado 
 

 

Fragmento Vd3 7015 48-Base 
Amostragem feita na face interna da base, na região de miolo reduzido. 

4   5  

6  7  8  9  10  
  Identificação: 4. grânulo de amido cf. Zea mayz sp, fração córnea; 5,6. grânulo de amido cf. Zea mays sp 
fração 
   amilácea; 7. microvestígio não identificado 8.Silica hair não identificado; 9.Cristal mineral não 
identificado;10.  
  microvestígio não identificado.  
  Tafonomia: nada identificado; Fotos de 8 a 10, barra de 50 µm. 
  Obs: quando não indicado, barra de escala de 20 µm; todas as imagens com mesma numeração foram feitas  
  com luz normal (à esquerda) e polarizada.  
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Anexo 17 

 

 
 

 
 
Fonte: adaptado 
de Rodrigues 
(2011) 

POTE 4 
 

Pote cônico, contorno simples, com boca irrestrita, borda direta, lábio arredondado. O 
tratamento de superfície é alisado fino em ambas as faces. Pasta A 
V= 130 L   h= 70 cm    Dboca = 60 cm    e= 14 a 18 mm 
 
Marcas Fi- depósitos carbônicos por todo o vasilhame, com parte inferior mais acentuada; 
pequenos negativos de lascas térmicas na borda. 
 
Marcas Fe- Fuligem aparece de forma acentuada na parte média e inferior; vestigial na 
superior. Manchas de oxidação na parte média. Negativo de lascas térmicas na parte 
superior apenas. 
Pouca fuligem externa: erosão pós-deposicional ou oxidação (alta temperatura); marcas 
térmicas também indicariam altas temperaturas no recipiente  

                          Fonte: Rodrigues (2011) 

 

Fragmento Vd3 2774 
Amostra constituída de coleta na face interna, em 3 pontos. 

 

1   2  

3 4  

5   6  7   8 

 9   10  
Identificação: 1. aglomerado de grânulos de amido (400x), luz normal e polarizada 2. ídem anterior, em aumento 
de 1000x; luz normal; notam-se grânulos (setas) com hilo e formato globular com múltiplas facetas de pressão, cf. 
Z.mays sp.; 3,4,5,6. grânulos de amido cf Zea mays; 7,8,9. grânulos de amido não identificados; 10. megasclera 
de Heterorotula fistula 
Tafonomia: 3. marcas de aquecimento com água; 4,5,6.-marcas não satisfatoriamente compreendidas 
(comentários no texto). Obs: quando não indicado, barra de escala de 20 µm; todas as fotos com mesma 
numeração foram feitas com luz normal (à esquerda) e polarizada (à direita) 

 
 

Fragmento Vd3 2774  
Amostragem em 4 pontos da face externa. 
Controle de contaminação – nenhum grânulo de amido 
detectado na face exterior do fragmento, anteriormente 
manipulado em laboratório. 
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Anexo 18 

 

 
 

Fonte: adaptado 
de Rodrigues 

(2011) 
 

POTE 7 
Pote piriforme, contorno simples, boca restringida, borda introvertida, lábio arredondado, 
base possivelmente cônica. Alisamento médio. Pasta B 
 
V= 200 L   h= 85 cm    Dboca = 52 cm    e= 13 a 20 mm 
 
Marcas de uso: 
Fi- a camada adicional de argila desaparece a partir do final da curvatura que restringe a 
boca em direção à base. Nos fragmentos da parte inferior há ausência total da camada 
adicional, com exposição do núcleo reduzido e antiplásticos/temperos. 
Marcas Fe- vestígios de fuligem na parte superior; rachaduras (craquelês) também na parte 
superior, porém mais restrita, ocorrendo somente até a metade da curva que restringe a boca 
do vasilhame. 
 
Interpretação: este pote foi levado ao fogo, porém não tão alto como nos potes 2,3,4 e 6. 

Fonte: Rodrigues (2011). 

 
Fragmento  
Vd3 7016 47 
Borda, próxima ao 
lábio, face interna, 
Coleta em 3 
pontos. 

 
 
 

1  
 

 

Fragmento 
Bojo, parte superior da face interna, coleta em 3 pontos no limite superior da marca de 

preenchimento. 

 

2  3  

4   5  

6   7   8  
Identificação: 1. grânulo de amido não identificado; 2,3. grânulo de amido cf. Zea mays; 4,5. grânulo de amido 
não identificados 
6, 7, 8.  microvestígios não identificados 
Tafonomia: 5. marcas não satisfatoriamente compreendidas (mais informações no texto) 
Fotos 6-8: Barra de escala 50 µm 
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Anexo 19 

 

 

 
Fonte: adaptado 

de Rodrigues 
(2011:278) 

 

POTE 9 
Pote hemisférico, contorno simples, borda direta, lábio arredondado, base convexa-
arredondada. Tratamento de superfície é alisado fino em ambas as faces. O corpo foi feito 
através de roletes ao passo que a base foi modelada. Possui engobo vermelho na face 
externa bem visível e na face interna, vestigial. Pasta C. 
 
V= 3 L   h= 13,5 cm    Dboca = 19 cm    e= 4 a 7 mm 
 
Marcas Fi- depósitos carbônicos acentuados na base do pote 

Marcas Fe- identificados intensos depósitos de fuligem em todas as partes do pote                                                                           
Fonte: Rodrigues (2011:273) 

 

 
Fragmento  
Vd3 2092 

Borda, , altura da 
suposta linha de 
preenchimento 

1    2  

3   4  
Identificação: 1.grânulo de amido cf. Zea mays sp; 2. grânulo de amido maior cf. Zea mays 
sp e os demais não identificados; 3 grânulo de amido na posição superior cf. Zea mays, o 
outro, não identificado; 4. grânulo de amido não identificado 
Tafonomia: nada identificado 

 
Fragmento 

Vd3 7006 76 
Base do vaso, face 

interna 

1   2   3  

4   5   

6   7  

8   9  
Identificação: 1,2,3. O mesmo grânulo em aumentos de 200x (foto1), 400x (conjunto de 
fotos 2) e 1000x (foto 3) cf. Zea mays; na foto 3, notar as bordas picoteadas; 4,5. grânulos 
de amido cf. Zea  mays; 6,7,8. grânulos de amido não identificados 
Tafonomia: Grânulos de amido 1, 4, 6, 7 e 8 marcas não satisfatoriamente compreendidas 
(informações no texto) 

 

 
Fragmento 

Vd3 7006 76 
Base do vaso, face 

externa 

Controle de contaminação laboratorial – não foram 
detectados nestes fragmentos grânulos de amido 
atribuíveis a contaminação laboratorial por luvas ou 
outros meios, que já foram submetidos a outras análises 
em trabalho prévio. 
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Anexo 20  

 

 

 
 
 

Fonte: adaptado 
de Rodrigues 
(2011:287) 

 

POTE 13 
Pasta A; Piriforme, contorno simples, boca restringida, borda introvertida, lábio 
arredondado; alisamento médio ambas as faces. Possui engobo vermelho no terço inferior 
da face externa, como uma possível faixa preta entre a parte sem e com engobo. Pasta B. 
 
V= 417 L   h= 102 cm    Dboca = 75 cm    e= 15 a 22 mm 
 
Marcas na face interna: abaixo da final da curva que restringe a boca (sentido borda para 
bojo) , a camada adicional de argila desaparece paulatinamente. Nos fragmentos da porção 
inferior há ausência total da camada adicional de argila, com exposição do núcleo reduzido 
e antiplásticos/temperos.  
 
Marcas na face externa: depósito de fuligem somente no terço inferior do pote; desgastes 
intensos logo abaixo do lábio; rachaduras (craquelês), com graus variados, em toda a 
circunferência, somente na porção superior. Elas ocorrem da borda até a metade da curva 
que restringe a boca do vasilhame.                                               Fonte: Rodrigues (2011) 

 

Fragmento Vd3 964 
Borda amostragem em 3 pontos;  

 

1  2  
 

3   4   5  

6  
Identificação: 1,2,3,4,5. grânulos de amido cf. Zea mays. 
Tafonomia: 1,2,3,4,5,6. Marcas não satisfatoriamente compreendidas (mais detalhes no texto); notar no conjunto 
de fotos 6, do mesmo grânulo, as últimas duas fotos da direita (ampliação de 1000x) o hilo danificado. 

 

Fragmento Vd3 1628 
Na face interna, em altura acima da suposta linha de preenchimento 

7.   8  

9  10  11  
Identificação: 7. grânulo de amido cf. Zea mays; 8,9,10,11 grânulos de amido não identificados. 
Tafonomia: 8,9,10,11.marcas não satisfatoriamente compreendidas (espessamento das bordas, mais detalhes no 
texto) 
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Fragmento Vd3 907 
Bojo superior, Coleta em 1 ponto da face interna, abaixo da suposta 

linha de preenchimento. 

 

12  13  
 

14  15   

16 17  18   

19 20   21  
 

Identificação:13,19,20. grânulos de amido cf. Zea mays; 20.Fragmento de megasclera de esponja; os demais 
microvestígios, não identificados. 
Tafonomia: 13,14,15,18. marcas não satisfatoriamente compreendidas (bordas sombreadas, mais detalhes no 
texto); grânulo 14, na última foto da direita com ampliação de 1000x; notar  possíveis picoteados (pits) indicados 
com seta,  não compreendidos satisfatoriamente  

 

Fragmento Vd3 923 
Bojo parte inferior, face interna, na altura correspondente à linha preta pintada na face 

externa, na altura entre dois roletes. 

 

22  23  
 

24  25   26  
 

27   28  
 

Identificação: 22,23. grânulos de amido cf. Zea mays; os demais, grânulos de amido não identificados 
Tafonomia: 24,26,28. marcas não satisfatoriamente compreendidas  (bordas sombreadas, mais detalhes no texto) 
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Anexo 21 

 

 
Fonte: adaptado de 

Rodrigues (2011:293) 
 

POTE 14 
Pasta A. Pote globular, contorno simples, boca levemente restringida, borda direta, 
lábio arredondado; base possivelmente convexa-arredondada. 
 
V= 30 L   h= 36 cm    Dboca =38 cm    e= 9 a 14 mm 
 
Marcas na face interna: nada foi identificado.  
Marcas na face externa: depósito de fuligem vestigial, parte superior do pote. 
Interpretação: devido às marcas de fuligem, entende-se que este pote foi levado ao 
fogo, tendo sua função como panela. 

Fonte: Rodrigues (2011) 

 
Fonte: adaptado de 
Rodrigues (2011) 

 
Fragmento Vd3 2799 
Amostragens próximas à 
suposta linha de 
preenchimento 

1  

2  
Identificação: 1,2. grânulos de amido cf. Zea mays;  
Tafonomia. 1,2. marcas de cozimento 
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Anexo 22 

 

 
 

Fonte: adaptado de 
Rodrigues (2011:295) 

POTE 17 
Pasta C; Globular, contorno simples, boca levemente restringida, borda direta, lábio 
arredondado e base convexa-arredondada; alisamento fino em ambas as faces. 
 
V= 10 L   h= 22 cm    Dboca = 26 cm    e= 5 a 6 mm 
 
Marcas na face interna: nada foi encontrado. 
Marcas na face externa: vestígios de fuligem. 
 
Interpretação das evidências: pela presença de fuligem na face externa, pode-se 
pensar que este pote foi levado ao fogo, portanto, com esta função, trata-se de uma 
pequena panela. 

Fonte: Rodrigues (2011) 

 

Fragmento Vd3 2016 
Amostragem na face interna, na altura da inflexão do bojo. 

 

1   2  

3   4  

5   6  

7   8  
 
Identificação: 1,2,3,4. grânulos de amido cf. Zea mays; 5,6,7,8. microvestígios não identificados 
Tafonomia: 2. Marcas de moagem (bordas com canaletas e fissuras radiais ) e cozimento (espessamento da cruz 
de extinção na região do hilo); 3,4. Desidratação (hilo aumentado) e cozimento (cruz de Malta aumentada e 
difusa).  
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Anexo 23 

 

 

 
 
 
Fonte: adaptado 
de Rodrigues 
(2011:298) 
 

POTE 18 
 

Pote em meia-calota esférica, contorno simples, borda direta, lábio arredondado e base 
convexa--arredondada. O tratamento de superfície é alisado fino em ambas as faces. Pasta 
A. 
 
V= 0,4 L   h= 3,5 cm    Dboca = 18 cm    e= 5 a 10 mm 
 
Marcas na face interna: nada foi encontrado     
Marcas na face externa: nada foi encontrado. 
 
Com ausência de marcas de uso e pela morfologia do vasilhame, bem como sua baixa 
capacidade volumétrica, pode-se pensar que  tenha exercido função de servir. Se assim o 
for, temos um prato. 

Fonte: Rodrigues (2011:298) 
 

 

 
Fragmento Vc3 1766 

Borda, face interna, 3 pontos 
 

 

1   2  
 

3  
 
Identificação: 1,2,3. Grânulos de amido cf. Zea mays; 
Tafonomia: 2. Marcas de moagem (bordas com fissuras) 
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Fragmento Vd3 1884 (Pote 18, continuação) 
Bojo inferior, próximo à base, face interna, área sem camada adicional de 
argila (1 ponto de coleta, onde foi recuperado o grânulo de amido do 
conjunto de fotos 5, na próxima página) e, em área coberta com camada 
adicional de argila face interna, 2 pontos de amostragem, de onde provém os 
demais microvestígios 

5   6  

7   8  

9  10  

11   12  13

 14  14 

15 16 17  
 

 
Identificação:5,6,7,8. Grânulos de amido cf. leguminosa; 9,10,11,12. Grânulos de amido cf. Zea mays; 13. 
grânulo de amido não identificado; 14. grânulo cf. Ipomoae batatas; 15,16,17. grânulos de amido não 
identificados;  
Tafonomia:2,5,7. Moagem (grânulos quebrados); 6.Marca de cozimento (engrossamento da cruz de extinção); 
15. grânulo de amido parcialmente gelatinizado; 
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Anexo 24 

 

 
 
Fonte: adaptado 
de Rodrigues 
(2011:304) 
 

POTE 19 
Pasta A. Piriforme, contorno simples, boca restringida, borda introvertida, lábio 
arrendondado, base convexa-arredondada.     
 
V= 50L   h=52,5 cm     Dmax=80 cm  Dboca=52,5 cm    e=15-25 mm      
Face externa: nada foi identificado 
 
Face Interna: camada adicional de argila que é preservada no terço superior do vasilhame; 
apenas parcialmente preservada na base e, imediatamente acima dela, desaparece 
completamente, expondo o núcleo reduzido e os antiplásticos/temperos. 
Interpretação das evidências: a ausência de fuligem e oxidação indicam que o vaso não foi 
levado ao fogo; a remoção da camada adicional de argila interna pode estar ligada à função 
de fermentação do pote.            
Fonte: Rodrigues (2011) 

 

 
Fragmento Vd3 1718 

Amostragem acima da linha de inflexão 

1  2  3  4  5  

     2             
 

6  7  8  9  10  

                     

11  12  13  

                
Identificação: 1,2,3,4,5,6,7. grânulos de amido cf. Zea mays; 8,9,10,11,12,13. grânulos de amido não 
identificados.  
Tafonomia: 1. Grumo com grânulos com marcas de moagem (fissuras de direção aleatória na região do hilo e 
com quebra, indicadas com setas) 11. Grânulo com marca de moagem (cavidade esférica na região do hilo, 
indicada por seta). 
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POTE 19 (continuação) 

 

 
Fragmento Vda 3 1317, 

sem local definido no pote, provavelmente bojo inferior em direção ao fundo,  
idêntica a de outros fragmentos com marcas na camada adicional de argila. Amostragem 
feita no miolo da parede. 

16   17       18  

 
 
Identificação: 16,17. grânulo de amido cf.Zea mays;18. Fragmento de megasclera de Heterorotula fistula. 
Tafonomia: nada identificado 
 

 

 
Fragmento Vd3 1743 

Bojo próximo à base, amostragem 
Em área altamente marcada por 

desplacamentos circulares. 

 

20  
 

21  
 
Identificação: 20. grânulo de amido cf. Zea mays; 21. Grânulo de amido não identificado; 
Tafonomia: 20,21. Marcas não satisfatoriamente compreendidas. 
 

 

 
Fragmento Vd3 1750 

Fundo do vaso, face interna 
Não foram detectados grânulos de amido, fitólitos ou espículas de esponja. 
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Anexo 25 

 

 

 
Fonte: Rodrigues 

(2011:308) 

POTE 20 
Pasta A; Piriforme, contorno levemente infletido, boca restringida, borda introvertida, lábio 
arredondado; base convexa ou cônica; alisamento fino nas faces interna e externa. 
 
V= 380 L   h= 100 cm    Dboca = 52 cm    e= 15 a 25 mm 
 
Marcas Fi- nada identificado; escurecimento na marca de uso e em algumas áreas (talvez 
resíduo carbônico) 
Marcas Fe- nada identificado                                                    Fonte: Rodrigues (2011:308) 

 

 
Fragmento Vd3 7015 182 (encontrado em superfície) 

Bojo parte superior, Fi- o local de amostragem sugere uma linha de preenchimento, que não 
é confirmada pelos demais fragmentos (encontrados na escavação); 3 pontos 

 

1   2  3  
Identificação:1. Grumo com grânulos, compatível com Zea mays imaturo ou de fração amilácea (grânulos 
pequenos e agrupados) 2. Grânulo que se soltou do grumo do conjunto de fotos; 3. Espícula de Heterorotula 
fistula, barra de 100 µm. 
Tafonomia: nada identificado 
 

 
 
 

 
Fragmento Vd3 1551 

Bojo superior- coleta na face 
interna, ao longo da depressão 

entre dois roletes, posição 
 no vaso indeterminada. 

  

4.  
4. Fitólito oblongo, semi-decorado, de espigas ou 
folhas de milho (PIPERNO,2006:141) 

 

Fragmento Vd3 2743 
Bojo: Coleta na face interna, 

raspagem sobre resíduo escuro em 
local indeterminado. 

Muitas espículas, como nas amostras anteriores, porém 
mais fragmentadas e em menor quantidade que no bojo 
superior; sem presença de grânulos de amido ou 
fitólitos. 

 

 
Fragmento Vd3 1551 

Bojo, Coleta de amostra por raspagem sobre resíduo escuro 

5  6  
Identificação: 5. Grânulo de amido não identificado 6. Fitólito elongated, compatível com gramíneas (referência 
PIPERNO,2006:189) ou Zea mays luxuriens  (referência PEARSALL,2011:130) 
Tafonomia: nada identificado 
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Anexo 26 

 

 
 

Fonte: adaptado 
de Rodrigues 
(2011:313) 

 

POTE 22 
Pasta A. Pote hemisférico, contorno simples, borda direta, lábio arredondado, base 
possivelmente convexa-arredondada. O tratamento de superfície é alisado fino em ambas as 
faces. Há 2 fragmentos provenientes da coleta de superfície. 
 
V= 700 mL   h= 9 cm    Dboca = 14 cm    e= 6 a 8 mm 
 
Marcas na face interna: nada foi identificado.  
Marcas na face externa: nada foi identificado. 
 
Interpretação das evidências: pote definido com apenas dois fragmentos, este pode ser o 
motivo para a ausência de marcas de uso, porém, por sua baixa capacidade volumétrica, a 
menor da coleção, pode-se pensar hipoteticamente que tenha exercido a função de servir. 

Fonte: Rodrigues (2011:313) 
 

 
Fragmentos 
Vd3 791 e 792 
Bojo parte 
superior. 
Amostragem em 4 
pontos da face 
interna 

 

 
 
Identificação: Grânulo de amido cf. Zea mays sp 
Tafonomia: nada identificado 

 

 

 
 

Fonte: adaptado 
de Rodrigues 
(2011:311) 

 

POTE 24 
Pasta C: Globular, contorno simples, boca levemente restringida, borda direta, lábio 
arredondado; base possivelmente convexa-arredondada. Tratamento de superfície é alisado 
fino em ambas as faces, com engobo vermelho bem vestigial em ambas as faces. 
 
V= 6 L   h= 16,5 cm    Dboca = 24 cm    e= 4 a 7 mm 
 
Marcas na face interna: nada foi identificado.  
Marcas na face externa: depósito de fuligem somente na face externa do vasilhame. 
 
As marcas de fuligem indicam que se tratava possivelmente de uma pequena panela, e o 
posicionamento destas no fundo do pote, de que seria usado sobre um suporte, acima do 
fogo. 

Fonte: Rodrigues (2011) 
 

 
Fragmentos 
Vd3 7001 15a 
Nível do 
preenchimento; 
Vd3 7001 11 
Bojo, parte 
inferior 

   

1   2   
 
Identificação: 1,2. grânulos de amido cf Zea mays.  
Tafonomia: 1. os grânulos, em especial aquele na posição inferior da foto, apresentam hilo 
com marcas de moagem (estrias sem direcionamento definido) e cozimento (cruz de malta 
aumentada na intersecção dos braços). 
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Anexo 27 

 

 

 
 

Fonte: Rodrigues 
(2011:188) 

Lâmina de machado 
 
Lâmina de machado quebrada, feita de anfibolito, de formato retangular, comprimento 
máximo de 11,8 cm, largura de 8,2 cm, espessura de 4,5 cm. Peso, 725,7 g, O gume lascado 
é convexo, com ângulo de 900, comprimento de 6,5 cm e é assimétrico com relação ao eixo 
central da peça. O talão possui 7,2 cm de comprimento e 3,2 cm de largura. A lâmina possui 
vários traços tecnológicos visíveis: o polimento foi feito possivelmente em toda a peça; 
apresenta lascamentos nas duas faces do gume; a face B do corpo da lamina contém uma 
depressão picoteada na parte central; o talão da lamina possui duas facetas com 
picoteamento 

Fonte: Rodrigues (2011) 
 
 

 
 
 
Fonte: adaptado 
de Rodrigues 
(2011) 
 

Quebra-cocos 

 
 

1   2  

3   4  
 

5   6  
 

7  
 
 
 
 
 
 
 
Identificação: 1,2,3. grânulos de amido cf. Zea mays; 4,5,6,7. grânulos de amido não 
identificados;  
 
Tafonomia: 7. marca de cozimento (espessamento da cruz de extinção). 
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Fonte: adaptado 
de Rodrigues 
(2011) 

11  
 

12   13  
 

14  
 

15  16  
 

17  
 
 

18    19    
 

20  
 
 

Identificação: 11,12,13,14 e 15. microvestígios não identificados; 16 (grânulo à direita no 
conjunto de fotos) e  18,19. grânulos de amido cf. Zea mays . 17. grânulos de amido cf. 
Ipomoae batatas.; os demais grânulos de amido, não identificados.  
 
Tafonomia:16.  marcas de moagem no grânulo à esquerda na foto; 18. marcas de 
cozimento (engrossamento da cruz de extinção) 
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