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Resumo

O presente estudo refere-se à análise de fragmentos cerâmicos oriundos de escavações arqueológicas 
realizadas no Sambaqui do Bacanga, localizado na Ilha de São Luís do Maranhão. Para a análise dos 68 
fragmentos cerâmicos coletados nesse sítio, utilizou-se um Sistema Portátil de ED-XRF (PXRF-LFNA-02). Com 
a determinação da composição química elementar desses fragmentos, foi possível caracterizar vestígios de 
pintura presente em um fragmento e também verificar a existência de engobo em 43 fragmentos cerâmicos. 
A partir do gráfico de Sr e Zr construído para os fragmentos cerâmicos das estratigrafias 10 a 20 cm, 132 
cm e 144 cm, observou-se a formação de três grupos distintos para as argilas dos fragmentos das três 
estratigrafias. Utilizando quatro amostras de referência, foi possível quantificar os elementos K, Ti e Fe em 
alguns fragmentos cerâmicos.
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A construção de conhecimento a respeito 
de populações antigas, a partir do estudo de 
assentamentos, comumente designada de 
sambaquis, permite não só a compreensão da 
dinâmica dos indivíduos e características ambientais, 
mas também a discussão da complexidade social 
dessas populações.

Os sambaquis brasileiros têm uma grande amplitude 
geográfica sendo apontados em quase todo o 
litoral e em algumas áreas fluviais. Existem registros 
desses assentamentos pela faixa litorânea do Rio 
Grande do Sul até a Bahia e do Maranhão até o 
Litoral do Pará [1]. Apesar de pouco conhecidos 
arqueologicamente, os sambaquis da região Norte 
do Brasil oferecem uma grande e variável amostra 
de sítios para análise local e regional [2]

Os fragmentos cerâmicos que foram analisados 
no presente trabalho foram coletados no sítio 

arqueológico do Sambaqui do Bacanga, localizado 
no Parque Estadual do Bacanga na Ilha de São Luís 
– MA/BR. Esses fragmentos são caracterizados por 
apresentarem restos de conchas no tempero dos 
mesmos. A peculiaridade deste tipo de tempero 
tornou-se um marcador cultural bem característico 
da região, o que resultou na criação de uma tradição 
ceramista denominada de Mina, na década de 1960.

As civilizações pré-coloniais que habitavam este 
sítio foram caracterizadas por serem populações 
pescadoras - coletoras - caçadoras e ceramistas, e 
que se estabeleceram na região em torno de 6,600 
anos antes do presente e permaneceram habitando 
esse assentamento até o ano 900 antes do presente 
[2]

A caracterização química desses fragmentos pode 
fornecer informações importantes sobre a origem 
da matéria-prima, a qualidade do revestimento, 
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indícios da ocorrência de pinturas, etc., auxiliando 
os estudos arqueológicos sobre os povos desta 
região. Dessa forma, foi utilizada a técnica de 
Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia 
(ED-XRF) na identificação dos elementos químicos 
que constituem as cerâmicas. Por se tratar de uma 
técnica multi-elementar, simultânea e não destrutiva, 
a ED-XRF vem assumindo uma grande importância 
na análise de objetos de arte, arqueológicos e de 
patrimônio cultural em geral [3-5].

Os fragmentos cerâmicos foram analisados utilizando 
um Sistema Portátil de ED-XRF (PXRF) com os 
objetivos de verificar a existência de vestígio de 
pintura nos fragmentos; verificar se existe algum 
tipo de tratamento diferente nas faces (côncava 
e convexa) em relação à pasta cerâmica dos 
fragmentos; construir gráficos bidimensionais para 
verificar a similaridade entre os elementos químicos 
identificados nos fragmentos de mesma estratigrafia 
e de estratigrafias diferentes; e quantificar alguns 
elementos químicos que compõem a pasta de uma 
amostragem dos fragmentos cerâmicos coletados.

Materiais e metodos

Descrição do Sítio

Os fragmentos cerâmicos foram coletados no sítio 
arqueológico do Sambaqui do Bacanga, localizado 
no Parque Estadual do Bacanga na Ilha de São Luís 
– MA/BR. Este sítio está localizado na área centro-
oeste da Ilha de São Luís e parte da zona central 
do município de São Luís, e pertence a uma área 
próxima ao Equador.

O Sambaqui do Bacanga localiza-se às margens do 

rio de mesmo nome, que nasce na Ilha de São Luís. 
O curso do rio Bacanga encontra-se protegido por 
unidade de conservação ambiental denominada de 
Parque Estadual do Bacanga.

Descrição das amostras e padrões certificados

Foi realizada uma coleta estratificada de 68 
fragmentos cerâmicos provenientes dos seguintes 
setores: Área de Escavação 1, Perfil 2, Trincheira 
Exploratória e Perfil 1, como mostram as Tabelas 
a seguir.

As amostras de referência certificadas utilizadas na 
quantificação de alguns elementos que constituem 
os fragmentos cerâmicos são provenientes do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo (32-Argila Plástica e IPT 42-Argila São Simão), 
da Agência Internacional de Energia Atômica (Solo 
Soil-7), e da MINTEK (Cerâmica SARM-69).

Para que as amostras certificadas fossem analisadas, 
as mesmas foram confeccionadas na forma de 
pastilha de 1,7 gramas. Essas pastilhas foram 
irradiadas com as mesmas condições de medidas 
dos fragmentos cerâmicos, ou seja, 28 kV e 5 μA 
no mini-tubo de Raios X e um tempo de aquisição 
de 500 segundos.

Sistema Portátil de ED-XRF

O sistema portátil de ED-XRF (PXRF-LFNA-02) 
utilizado para a irradiação/detecção dos fragmentos 
é composto por um mini-tubo de Raios X de 4W 
com anodo de Ag e filtro de Ag de 50 μm (Moxtek, 
Inc.); um detector de Raios X tipo Si-PIN com pré-
amplificadorXR-100CR (AMPTEK Inc.), FWHM de 221 

 

 

Tabela 2. Informações dos fragmentos do Perfil 2.

Tabela 1. Informações dos fragmentos da Área de Escavação 1.
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eV para a linha do Mn de 5.9 keV, janela de Be de 
25 μm e um sistema de resfriamento termoelétrico 
por Efeito Peltier; módulo com fonte de  alta tensão 
e amplificador conjugados PX2CR (AMPTEK Inc.); 
analisador multicanal modelo MCA8000A (AMPTEK 
Inc.); um módulo de posicionamento do sistema de 
excitação-detecção com graus de liberdade XYZ e 
rotação com respeito à amostra analisada; e um 
notebook para aquisição e armazenamento dos 
dados. 

As condições de medidas foram 28 kV e 5 μA no 
mini-tubo de Raios X e um tempo de aquisição de 
500 segundos. Foram feitas em média nove medidas 
para cada fragmento, sendo três medidas na face 
côncava, três na face convexa e três na pasta 
cerâmica. Para a análise dos espectros foi utilizado 
o software Quantitative X-Ray Analysis (WinQXAS), 
distribuído pela Agência Internacional de Energia 
Atômica (IAEA).

Resultados e discussão

Análise qualitativa

Os elementos Ca, Ti, Mn, Fe, Zn, Sr e Zr apareceram 

na pasta cerâmica de todos os 68 fragmentos 
analisados, indicando que estes elementos estão 
presentes na composição da argila utilizada na 
fabricação destas cerâmicas.

Em 43 fragmentos cerâmicos, os elementos Fe, 
Sr, Mn, Ti, e Zn apresentam sistematicamente 
intensidades maiores nas faces em relação à pasta 
cerâmica, indicando que existe um tratamento nas 
faces, com enriquecimento para esses elementos, 
que é o engobo. Este comportamento está ilustrado 
na Fig. 1, que se referem aos elementos Fe e Ti da 
Trincheira Exploratória, com exceção da amostra 
20.

Analisando a amostra 3, que é o único fragmento 
que podemos visualizar vestígios de pintura em 
ambos os lados do fragmento, nota-se que as 
faces côncava e convexa têm maior concentração 
de Fe nestas regiões com vestígios de pintura em 
relação a regiões das mesmas faces sem pintura. 
Este comportamento está ilustrado no gráfico do 
elemento Fe na Fig. 1, em que no lado esquerdo 
tem um retângulo separando a amostra 3 das 
demais amostras deste setor, onde as medidas 
feitas na região sem pintura estão nos pontos do 

 

 

 
 
 

Tabela 3. Informações dos fragmentos da Trincheira Exploratória.

Tabela 4. Informações dos fragmentos do Perfil 1.
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lado esquerdo, e as medidas feitas na região com 
pintura estão nos pontos do lado direito.

Análise quantitativa

Diante dos resultados obtidos através da análise 
dos espectros das amostras certificadas, foi possível 
identificar entre as mesmas, elementos comuns, tais 
como: K, Ti e Fe. A partir disso foram construídas 
as curvas de calibração (intensidade versus 
concentração) para cada um desses elementos 
certificados.

Com o objetivo de montar um banco de dados com 
as concentrações dos elementos K, Ti e Fe na pasta 
de alguns dos fragmentos cerâmicos analisados, 
foi escolhido um fragmento de cada uma das 15 
estratigrafias estudadas. Neste trabalho serão 
apresentados os valores das concentrações desses 
elementos para seis fragmentos do setor Trincheira 

Exploratória, como mostra a Tabela 5.

Os valores médios do Limite de Quantificação para 
os elementos K, Ti e Fe foram de 0.51%, 0.07% e 
0.01%, respectivamente.

Na Tabela 5, observa-se que o elemento K apareceu 
em três dos seis fragmentos cerâmicos analisados, 
e a amostra 1 apresentou os maiores valores de 
concentração para o K e Fe e o segundo maior 
para o Ti.

Os intervalos de concentração obtidos para os 
elementos K, Ti e Fe para os 15 fragmentos 
cerâmicos foram de 1.12 - 4.03%, 0.16 - 0.61% e 
1.25 - 3.94%, respectivamente.

Análise de agrupamento

O gráfico das intensidades de Sr e Zr para os 
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Figura 1. Gráficos das intensidades dos elementos Fe e Ti para as amostras da Trincheira Exploratória, onde as amostras 
estão separadas em diferentes estratigrafias e o número de fragmentos está entre parênteses: superfície {amostras 3(1), 9(2) 
e 20(11)}, 125 cm {amostra 15(2)}, 128 cm {amostras 5(1) e 12(3)},135cm {amostra 17(3)}, 138 cm {amostra 18(2)}, 144 cm 

{amostra 7(8)} e 150 cm {amostra 1(1)}.

 
Tabela 5: Valores das concentrações dos elementos K, Ti e Fe nos fragmentos cerâmicos.
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fragmentos das estratigrafias 10 a 20 cm, 132 
cm e 144 cm mostrou a formação de três grupos 
distintos, esse comportamento está ilustrado na 
Fig. 2.  Isso indica que os elementos químicos 
Sr e Zr caracterizam as argilas utilizadas para a 
manufatura dos fragmentos de cada estratigrafia, 
e também que os fragmentos analisados foram 
confeccionados com argilas de três diferentes 
proveniências. 

Conclusões

Utilizando o Sistema Portátil de ED-XRF para a 
análise dos fragmentos cerâmicos coletados no sítio 
arqueológico Sambaqui do Bacanga, verificou-se 
que os elementos básicos da composição da argila 
utilizada para a fabricação desses fragmentos são 
Fe, Ca, Sr, Zr, Mn, Ti e Zn. 

Também se verificou que o pigmento vermelho 
utilizado em apenas uma amostra continha uma 
alta concentração de Fe. Em um trabalho realizado 
com fragmentos cerâmicos do estado do Paraná, 
concluiu-se que o pigmento vermelho utilizado 

para fazer a pintura era a laterita, que é um tipo de 
solo endurecido rico em Fe e Al [4]. Também existe 
laterita na Ilha de São Luís e existem indicações 
que este material também era utilizado pelas 
populações indígenas do Sambaqui do Bacanga.

Dos 68 fragmentos cerâmicos analisados, 43 
apresentavam um tratamento diferente nas faces 
em relação à pasta cerâmica. Nestes, foi aplicado 
o engobo, que é uma argila mais enriquecida com 
os elementos Fe, Sr, Mn, Ti, e Zn. Esse material 
mais refinado é caracterizado por formar um 
adensamento desses elementos nas faces, quando 
as cerâmicas são queimadas no seu processo de 
manufatura.

A partir do gráfico de Sr e Zr construído para 
os fragmentos cerâmicos de três estratigrafias, 
observou-se a formação de três grupos. Esse 
resultado indica que os fragmentos analisados 
foram confeccionados com argilas de três diferentes 
proveniências.
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 Figura 2. Gráfico das intensidades (cps) de Sr e Zr para as estratigrafias 10 a 20 cm, 132 cm e 144
cm, onde o número total de fragmentos coletados em cada estratigrafia está entre parênteses.
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