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Resumo 

No presente trabalho apresentamos alguns dos resultados preliminares obtidos 

com a análise tecnológica da cerâmica coletada no sítio arqueológico Campo 

Belo I em Queluzito, MG. Esse sítio foi escavado no âmbito do projeto Gasbel 

2, empreendimento da PETROBRAS no ano de 2009, assim como outros que 

estão na mesma localidade e região. O propósito é estabelecer uma 

comparação entre os dados do sítio arqueológico Campo Belo II, já estudado, 

de modo a verificar a continuidade e/ou contemporaneidade dos elementos 

tecnológicos apreendidos nos assentamentos. 

 

Introdução 

O sítio lito-cerâmico Campo Belo I foi pesquisado no âmbito da Arqueologia 

Preventiva. Tal assentamento está situado no compartimento ambiental da 

região metropolitana de Belo Horizonte. A finalidade do estudo é proceder a 

uma análise sistemática do material arqueológico cerâmico evidenciado.  

 

Objetivo  

A partir da análise detalhada dos vestígios cerâmicos dos sítios mencionados, 

o nosso objetivo é o de compreender a dinâmica de ocupação desse contexto 

regional, diagnosticando as semelhanças tecnológicas e, a rigor, socioculturais 

que caracterizam os sítios Campo Belo I, com a finalidade de compará-lo com 

o sítio Campo Belo II. 

 

Metodologia 

Na realização do presente trabalho, utilizamos a metodologia de análise 

desenvolvida por Oliveira (2000), que visa à reconstituição do perfil técnico 

cerâmico do sítio, de modo a evidenciar as escolhas tecnológicas priorizadas 

no processo de produção material. 

 

Desenvolvimento  

A cerâmica foi submetida aos trabalhos de higienização, segregação dos 

fragmentos residuais, tombamento e por fim, classificação tecnológica de 

acordo com metodologia de Oliveira (2001). Até o momento, já foram 

finalizadas as análises da cerâmica do sítio Campo Belo II e, atualmente, vem 



sendo classificado o material arqueológico do sítio Campo Belo I e III. O sítio 

Campo Belo I possui um total de 11597 fragmentos que está em processo de 

seleção de fragmentos com traços identificadores de modo a verificar a 

pertença ao mesmo vasilhame. O objetivo é alcançar um número expressivo de 

cacos remontados para inferir sobre a forma do vasilhame a sua possível 

função. 

 

 

Resultados preliminares 

Com as análises, observamos que a cerâmica do sítio Campo Belo II apresenta 

características que permitem a sua filiação arqueológica na tradição Una. 

Encontramos uma similaridade no sítio Campo Belo I, em que sua cerâmica 

possui uma característica mais fina, com contornos simples, com técnica de 

confecção de modo de produção acordelado. Os fragmentos apresentam 

superfície lisa, sem decoração, alguns com engobo vermelho. Quanto aos tipos 

morfológicos, são comuns os bojos globulares e as bordas diretas com lábios 

arredondados. Até o momento, podemos afirmar que os aspectos tecnológicos 

do sítio Campo Belo I apresenta uma similaridade tecnológica com o sítio 

Campo Belo II. 
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