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Continuidade e mudança entre  o Perfil Técnico Cerâmico dos sítios Ubá e Ubá 

I, Vassouras, RJ e os sítios da Zona da Mata mineira 

 

RESUMO  

O trabalho em questão faz referência às atividades de laboratório do material 

proveniente das escavações desempenhadas pelo Programa de Salvamento, 

Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial,realizadas no ano de 2009, 

onde foram empreendidas intervenções nos sítios arqueológicos de Ubá I e II, 

estabelecendo assim, uma comparação com perfil técnico cerâmico encontrado nos 

sítios da Zona da Mata mineira. As pesquisas e os resultados decorrentes deste 

trabalho foram executados pela equipe do Museu de Arqueologia e Etnologia 

Americana da Universidade Federal Juiz de Fora e apresentados na obra 

"Movimentos e Sentidos: arqueologia preventiva nos condutos do conhecimento", de 

autoria da ProfªDrªAna Paula de Paula Loures de Oliveira. 

 

INTRODUÇÃO: 

Os sítios arqueológicos Ubá e Ubá I estão localizados nas proximidades das 

margens do rio Paraíba do Sul e da ferrovia Dom Pedro II, região fluvial composta 

por um relevo de declividade suave cuja vegetação é constituída,principalmente, por 

bracchiaria.  As evidências arqueológicas encontradas, sobretudo no que se refere 

aos aspectos do material cerâmico, filiados a tradição arqueológica Tupiguarani, 

assemelham-se aos encontrados nos sítios da Zona da Mata mineira, demonstrando 

assim, a existência de um possível corredor cultural e uma proximidade cronológica 

entre os grupos que viveram nessas regiões. 

 

OBJETIVO: 

O objetivo é enfatizar a metodologia e os resultados obtidos nas escavações feitas 

nos sítios arqueológico de Ubá e Ubá I, situado na cidade de Vassouras no estado 

do Rio de Janeiro, correlacionando-os com os sítios da Zona da Mata Mineira. 

Através da análise dos fragmentos cerâmicos achados, buscamos entender a 

dinâmica de ocupação destes sítios e seus possíveis limites tecnológicos , já que tal 



análise e seus respectivos resultados funcionam como importantes ferramentas e 

fontes de pesquisa para a interpretação das características socioculturais da 

população  que ali se desenvolveu. 

 

METODOLOGIA : 

No desenvolvimento do presente trabalho, nos baseamos na metodologia de análise 

proposta por Oliveira (2000), que reconstrói o perfil técnico cerâmico do sítio, de 

modo a ressaltar as escolhas tecnológicas priorizadas no processo de produção 

material, classificando os fragmentos de acordo com seus elementos de produção, 

morfológicos, funcionais e de design. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

O material cerâmico passou pelo processo de higienização e separação dos 

fragmentos residuais, cujo total de fragmentos em análise são 3640 para o sítio Ubá 

e 394 para o sítio Ubá I. Foi realizado também o tombamento e em seguida a 

classificação tecnológica,conforme o método proposto por Oliveira (2000), que 

consiste em evidenciar as técnicas de produção, tipos de pasta, queima, borda, 

lábio, bojo, e os métodos de acabamento superficial separando os fragmentos em 

unidades ou conjuntos a partir desses elementos. A partir daí iniciamos a 

remontagem com o intuito de verificar a forma do vasilhame.A análise 

tecnotipológica e os resultados das datações são elementos consistentes que 

permitem confirmar ou refutar as semelhanças com os sítios da Zona da Mata 

mineira. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES : 

Segundo Oliveira (2000), a cerâmica, assim como todo conjunto de objetos 

produzidos pelo homem, pode indicar e refletir comportamentos nas mais variadas 

dimensões.  

Os vestígios cerâmicos provenientes dos sítios Ubá e Ubá I apresentam algumas 

características marcantes, como: a pintura com motivos retilíneos e repetitivos, 

vermelho ou preto, sobre engobo branco. As bordas e bojos apresentam reforço 

interno e/ou externo e fragmentos com decoração plástica corrugada.No caso dos 

sítios da Zona da Mata Mineira foi observada a predominância do modo de produção 

acordelado, tipo de queima completa,superfície externa corrugada,vasilhas( panelas 



e talhas, tigelas para beber com pintura externa) com fundos cônicos , além de  

urnas de ombros escalonados e morfologia complexa com até 1m de diâmetro ( La 

Salvia e Brochado, 1989). Em termos cronológicos a temporalidade gira em torno de 

860 ± 100 AP, evidenciando um passado pré-colonial dinâmico, marcado pela 

contemporaneidade de ocupação de grupos que detinham diferentes tecnologias, 

fato que reforça a perspectiva de um possível corredor cultural entre estes grupos 

(Loures Oliveira, 2010).  
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