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O Perfil Técnico Cerâmico do Sítio Arqueológico Cam po Belo III, Queluzito, 

Minas Gerais. 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é dar continuidade ás pesquisas desenvolvidas pelo 

Museu de Arqueologia e Etnologia Americana com a realização do Programa de 

Salvamento, Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial do GASBEL II, 

em 2009, o qual efetuou intervenções nos sítios arqueológicos Campo Belo I, 

Campo Belo II, Campo Belo III no qual me deterei, procurando relacionar seu perfil 

cerâmico. 

Introdução  

Localizado no município de Queluzito no estado de Minas Gerais o sítio 

Campo Belo III está situado há aproximadamente 600m da margem oeste do rio 

Paraopeba, e é cortado por uma estrada utilizada como circulação entre as 

propriedades locais. Em seu terreno foi observado uma cobertura por gramíneas do 

gênero brachiaria. O sítio Campo Belo III, assim como o Campo Belo I e o Campo 

Belo II, também é um sítio lito-cerâmico a céu aberto, possivelmente incluído na 

tradição Una. 

 O material lito-cerâmico foi encontrado em grandes quantidades no sítio 

Campo Belo III, mas o índice de fragmentação e descarte, ocorrido pela ação 

humana, foi bastante considerável. Os trabalhos realizados no sítio ocorreram em 

duas fases, que resultaram num total de 137m² de área escavada. 

 

Objetivo 

O presente projeto tem como objetivo empreender um estudo da técnica 

empregada no fabrico do material cerâmico encontrado no sítio Campo Belo III com 

vistas a estabelecer uma comparação com o sítio Campo Belo II cujo perfil já fora 

estudado e com o sítio Campo Belo I, o qual sua pesquisa se encontra em 

andamento. 

 

Metodologia 



 Trata-se do Perfil Técnico Cerâmico proposto por Oliveira (2000) com a 

finalidade de unificar o corpus documental das análises tecnotipológicas do material 

cerâmico dos sítios da região, de modo a permitir comparações fidedignas entre 

estes. 

Tendo como base o conceito de Sistema Técnico, entendido aqui como um 

conjunto de estruturas, onde cada uma delas representa um perfil técnico, que é o 

conjunto de técnicas desenvolvidas por um grupo, podendo se relacionar com outras 

partes de um sistema social (OLIVEIRA, 2000:99).  

A reconstituição de perfis técnicos perpassa uma caracterização dos 

elementos técnicos, morfológicos e funcionais, organizados segundo certas regras 

de hierarquia. Tais informações possibilitam a separação dos fragmentos segundo 

suas características semelhantes, e posteriormente a análise dos mesmos.  

 

Desenvolvimento 

O perfil técnico do sítio estudado passa pelo processo de remontagem dos 

fragmentos que foram separados por categorias de cunho técnico e tipológico. Em 

seguida, os mesmos são agrupados através da análise individual que torna possível 

reconstruir a cadeia operatória empregada na produção do vasilhame, 

estabelecendo o perfil tecnotipológico do sítio Campo Belo III e possibilitando ainda 

um estudo comparativo com os sítios Campo Belo I e Campo Belo II.  

O registro de todo trabalho laboratorial está inscrito em uma ficha 

catalográfica de cerâmica (planilha EXCEL) já formulada pelos pesquisadores do 

MAEA/UFJF, baseada em referencial bibliográfico e fichas de outros centros de 

pesquisa arqueológica no Brasil. Os dados que alimentarão os registros são 

elementos tais como tipologia - borda, base, bojo – medidas, tipo acabamento 

interno, tipo de acabamento externo, técnica de manufatura, etc. Estes dados 

possibilitaram estabelecer o perfil tecnotipológico dos sítios. 

 

Resultados Preliminares 

Ainda em andamento, podemos afirmar que o material cerâmico do sítio 

Campo Belo III apresenta característica que podem ser relacionadas à Tradição 

Una, pela ocorrência de recipientes pequenos, de contorno simples ou infletido, de 



formas globulares e cônicas, na maioria das vezes de cor escura, o modo de 

produção da cerâmica identificada foi o acordelado, além de pequenos apêndices. 

Essa cerâmica é caracterizada pela ausência quase total de qualquer. Ressalta-se a 

excelente qualidade da queima, que se apresenta preponderantemente completa. 

Por fim, vale ainda mencionar que se trata de cerâmica muito fina, cuja espessura 

varia entre 0,3 e 1 cm. Em relação aos tipos morfológicos, são mais recorrentes 

fragmentos de bojos globulares e bordas diretas com lábio arredondado. 
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