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Informe acerca dos procedimentos adotados no Laboratório de Arqueologia da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia.

1. Sobre as circunstâncias da coleta e a natureza dos achados
Através do contato telefônico, no dia 15 de fevereiro de 2011, da antropóloga Patrícia
Navarro, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, tomamos
conhecimento da ocorrência de uma urna funerária na reserva Indígena CaramuruParaguassu (BA). Manifestado nosso interesse pelo achado, Navarro passou nossos
contatos aos agentes do Conselho Missionário Indigenista (CIMI), da sede municipal de
Itabuna, por quem fora levada até a reserva para a constatação do tipo de objeto,
atendendo um pedido do cacique Gerson Souza Melo. A antropóloga Navarro também
passou-nos algumas fotografias tomadas nessa visita, pelas quais podemos confirmar
que se tratava, efetivamente, de uma urna funerária, ainda com restos esqueletais dentro.
Nos dias posteriores a essa comunicação tramitamos nossa viagem a Itabuna com os
agentes do CIMI, Alda Maria de Oliveira, Jenário Alves de Souza, Domingos Alves
Andrade e Haroldo Guilherme Heleno, já que eram eles quem nos conduziriam até a
reserva indígena Caramuru-Paraguassu. A viagem aconteceu entre os dias 28 de
fevereiro a 02 de março de 2011, sendo que a vistoria e coleta dos materiais
arqueológicos foram realizadas no dia 01 de março. A equipe estava composta pelos
professores Maria Rosário G. de Carvalho, antropóloga, Carlos Etchevarne, arqueólogo,
(ambos do Depto. de Antropologia da UFBA), e Luydy Fernandes (arqueólogo e
professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), bem como pelo auxiliar de
campo Ivo Dantas Bezerra.
No dia 01 de março chegamos de manhã à localidade de Água Vermelha, dentro da
Reserva Caramuru-Paraguassu, onde éramos esperados pelo cacique Gerson Souza
Melo, outras lideranças indígenas e membros das comunidades étnicas que ali habitam,
entre os quais os Kariri-Sapuyá, Pataxó Ha-ha-hãe e Tupinambá, conformando um
grupo de umas 70 pessoas, aproximadamente. Todos tinham sido convocados pelo
cacique Gerson e sabiam dos objetivos de nossa presença. Houve, preliminarmente, um
momento dedicado à identificação dos pesquisadores e às explicações do que poderia
ser feito com os materiais que seriam coletados, com o propósito de se obter
informações sócio-históricas. Nessa ocasião foi explicado que os materiais deviam ser
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levados ao Laboratório de Arqueologia da UFBA, em Salvador, contando com a
autorização pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Foinos notificado que haveria mais urnas no campo e em outros locais próximos, como na
área da roça de cacau, por exemplo.
A área de ocorrência arqueológica constitui uma superfície plana atravessada por um
riacho e circundada por serras baixas, com exuberante vegetação nativa de Mata
Atlântica.

Nesse

campo

preparado

para

o

cultivo

havia

duas

depressões

aproximadamente circulares do terreno, em função do arado ter afundado nos locais
onde estavam duas urnas. Estas foram protegidas por uma cobertura improvisada,
providência tomada pelas pessoas que trabalhavam com o arado. Na superfície plana do
campo existe uma grande dispersão de fragmentos cerâmicos lisos ou com alguns
elementos decorativos. A distribuição dos fragmentos mostra em parte o resultado da
ação do arado. Mas, a localização das urnas distantes em mais de 100m uma da outra,
somada ao fato terem sido localizadas mais duas na roça de cacau, a 300 m,
aproximadamente, provam que a extensão da aldeia indígena era muito grande. Existem
visíveis ainda pelos menos 6 grandes manchas escuras e elípticas bem definidas e duas
outras menos delimitadas, constituídas por sedimentos escuros correspondentes aos
fundos de palhoças, transformados em sedimentos humíferos. Nesses locais a
concentração de material cerâmico fragmentado é maior.
Antes de começar os trabalhos de retirada das duas urnas, um grupo de índios, liderados
por mulheres, efetuaram rezas, entoaram cantos e dançaram em círculo, em torno da
primeira urna a ser retirada. Alguns jovens colaboraram com a equipe de pesquisadores,
se revezando na escavação em torno do recipiente funerário e toda a operação foi
acompanhada pelo conjunto das pessoas, que evidenciavam grande satisfação nesse
acontecimento. Por diversas vezes, durante a escavação retomavam os cânticos.
A primeira urna (Urna 1- com decoração corrugada) estava em bom estado de
conservação, com apenas uma fenda no bojo e com ausência de uma pequena porção da
borda. No seu interior havia sedimentos que ocupavam aproximadamente 2/4 partes do
recipiente funerário, deixando exposto um fragmento de fêmur. O opérculo estava
quebrado e alguns fragmentos estavam no interior do vasilhame. Na abertura do solo
para a extração da urna não houve identificação de nenhum material arqueológico que
pudesse constituir acompanhamento funerário.
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Na escavação da segunda urna (Urna 2 - sem decoração) observou-se que a área
afundada era maior e que havia mais um recipiente, além daquele já notificado.
Ampliando a área de escavação foi achado um recipiente de formato diferente daquele
das outras duas urnas. Chamada de Urna 3, esta consiste em um vasilhame cerâmico de
cerca 50 cm de altura, por 30 de diâmetro. De forma mais ou menos cilíndrica, se
estreita no estremo da abertura que, aparentemente, foi ampliada propositalmente, se são
consideradas as retiradas regulares, seguindo o círculo da borda. Esta ampliação pode
ter sido realizada para a entrada do corpo de uma pequena criança, adaptando um
recipiente já existente ao novo uso funerário.
A Urna 2 apresentou grau de integridade total. O opérculo, ao contrário, estava
quebrado, provavelmente pelo peso do arado. Este vasilhame encontrava-se com
sedimentos no seu interior, que, como na Urna 1, chegavam a ocupar 2/4 do bojo. Não
apareciam fragmentos ósseos à vista e não foram identificados, no espaço em torno,
elementos que possam ser considerados acompanhamentos funerários.
As duas urnas encontradas na roça de cacau, contígua ao campo de cultivo, estavam in
situ, como as outras, com os opérculos quebrados. Pelo que se podia verificar, o
conteúdo, em termos de sedimentos, era semelhante aos das escavadas. Estavam a uma
distância entre si de 30 m. A pessoa encarregada de cultivar o campo ocupa-se também
de manter as plantas de cacau e se encarregará por zelar por esses dois conjuntos
funerários.
Quando as urnas estavam acondicionadas para o transporte, os índios realizaram uma
cerimônia especial de despedida, com cantos e danças em círculos, em torno das três
urnas. Desta vez houve a presença de uma xamã que, incorporando uma entidade, fez
prometer a um arqueólogo membro da equipe que os materiais retornariam, uma vez
restaurados e obtidas as informações possíveis. Cabe ressaltar que, desde o primeiro
momento, os membros das comunidades indígenas representadas nessa ocasião
manifestaram sua preocupação de que os materiais tivessem que sair da reserva, por
temor de que não lhes fossem restituídos.
Paralelamente à retirada das urnas foi realizada uma coleta de fragmentos cerâmicos e
líticos em diferentes partes do sítio, com a ajuda de membros das comunidades
indígenas que ali se encontravam. O objetivo era ter uma amostra de cerâmica
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correspondente a objetos de tipo doméstico (isto é, não ritualísticos). Os fragmentos
coletados foram acondicionados também para o transporte.

2. Procedimentos no laboratório de Arqueologia da FFCH/UFBA
O transporte das urnas foi realizado em duas etapas. A primeira, da reserva indígena
Caramuru-Paraguassu até a sede do CIMI, em Itabuna, e a outra, desde essa instituição
até Salvador. Em função do veículo não ter espaço suficiente, em primeiro momento a
equipe de pesquisadores somente conseguiu trazer duas urnas (1 e 3), ficando a Urna 2
na sede do CIMI para ser transferida em outra viagem. Pouco tempo depois os
funcionários do CIMI conseguiram essa transferência através de colaboradores, de
modo que hoje se encontram as três, junto com a amostragem cerâmica, no Laboratório
de Arqueologia da FFCH/UFBA.
No Laboratório, as urnas passaram pelo processo de higienização e de retirada dos
conteúdos, com ajuda dos instrumentos tradicionalmente usados para esta finalidade, ou
seja, espátulas pequenas, pinças e pinceis. Foram sendo retiradas camadas de
sedimentos, cada 2 ou 3 cm, e efetuado o registro fotográfico de cada camada retirada.
Quando se descobriam ossos, eram deixados no lugar e se prosseguia rebaixando para
poder entender o seu posicionamento e verificar se havia indícios de conexão
anatômica. Houve coleta de sedimentos em torno dos esqueletos para analisar
quimicamente e poder estabelecer alguma inferência de caráter cultural, no que se
relaciona ao tratamento do corpo ou ao procedimento de enterramento. Cabe ressaltar
que normalmente os sedimentos que estão no local do corpo são mais escuros e de
consistência porosa e granular.
Na Urna 1 o esqueleto estava quase completo e com cada parte em uma posição
convencional, conforme pode ser observado em outros sítios com urnas, na Bahia. Na
base encontram-se os ossos dos pés, das mãos e a cabeça, posto que, no momento em
que se perdem os tecidos musculares e conectivos, ela cai junto aos pés, na maioria das
vezes com a parte do crânio cerebral para baixo. Os ossos longos mantêm-se
aproximadamente verticais ou inclinados, apoiados nas paredes da urna. A coluna
vertebral e as costelas podem se encontrar apoiadas nas paredes do recipiente ou no
meio dele. Por todos esses indícios, identifica-se que, na Urna 1, o corpo foi colocado
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completo e disposto em posição fetal. Tampouco foram encontrados internamente
acompanhamentos funerários. Pelo tamanho da urna, de aproximadamente 60 cm de
altura, e pelas dimensões dos ossos pode-se pensar que a pessoa enterrada era prépúbere, ou seja, teria entre 8 a 10 anos aproximadamente.
Com a Urna 2 se procedeu da mesma forma que a anterior, observando-se que houve
pouca conservação do esqueleto. A totalidade dos ossos estava fragmentada, com
exceção da mandíbula, achada inteira, e que por isso não se pode constatar a conexão
anatômica. Como no caso anterior, havia sedimentos que variavam de cor e consistência
quando se encontravam no lugar que corresponderia ao corpo. O sepultamento não
apresentava acompanhamento funerário. Por se tratar de um vasilhame com tamanho
equivalente à Urna 1, é possível pensar que também nela foi enterrado um indivíduo
muito jovem.
Na Urna 3, de pequeno tamanho, os restos ósseos estavam muito fragmentados, mas
permitiam reconhecê-los como pertencentes a uma criança muito pequena. Deste
sepultamento conservaram-se as contas do colar que ela portava. São contas circulares,
do tipo discoidal, feitas em osso e inferiores a 1 cm de diâmetro. Cabe ressaltar que no
sítio Praça de Pirabiga, onde se encontraram mais de 120 urnas funerárias do mesmo
tipo, os enterramentos de crianças também apresentavam contas de colares cilíndricas,
feitas em osso, ou, então, pingentes de dentes de animais. Nesse sentido, convêm
apontar a semelhança de tratamento do corpo, quando se refere a crianças.
Como foi dito anteriormente, a Urna 3 não corresponde ao formato de vasilhame
cerâmico funerário das outras duas, o que leva a pensar que se trata de uma reutilização
de um recipiente que teria outros usos. As marcas de retirada de fragmentos da abertura
do vasilhame podem ser indicadores da necessidade de ampliá-la para a passagem do
corpo da criança.
Através da morfologia das Urnas 1 e 2 não restam dúvidas de que se trata de recipientes
funerários vinculados, arqueologicamente falando, à Tradição Aratu, muito recorrente
na Bahia e em muitas partes do Nordeste e Planalto Central do Brasil. Até o momento,
os invólucros funerários constituem o melhor elemento diagnóstico para definir essa
Tradição ceramista, posto que eles apresentam um padrão bastante regular em todo os
sítios nos quais foram localizados. As urnas caracterizam-se por serem piriformes (isto
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é, com forma de pêra ou de jambo invertido), com opérculo campaniforme (tampa
cônica tipo sino), tratamento de superfície alisado e sem decoração, a não ser, em alguns
casos, uma linha incisa acompanhando a abertura do vasilhame, como no caso das de
São Desidério, oeste baiano. Cabe destacar que este padrão era utilizado para adultos,
jovens e crianças, sem distinção de sexo nem idade, variando apenas o tamanho.
As duas urnas de Água Vermelha são piriformes, mas a Urna 1 se destaca pelo
tratamento em torno da abertura. Trata-se de uma faixa corrugada de 15 cm de largura,
aproximadamente. Este elemento distintivo já foi reconhecido para a região sul da
Bahia, pelo arqueólogo da UFBA Valentin Calderón, nos anos 60, quando ele associou
achados deste tipo à Tradição Aratu, criando uma fase (ou expressão regional da
Tradição) que denominou Itanhém (adotando o nome do local dos achados). Na década
de 1990, a equipe de Arqueologia da UFBA, atuante na região de Porto Seguro e Santa
Cruz Cabrália, encontrou uma urna deste tipo no Quadrado de Trancoso (praça),
próximo da igreja, que foi datada por termoluminescência aproximadamente de 650
anos AP. Existe a informação de que outro recipiente semelhante foi retirado, na década
de 1990, na Fazenda Noronha, município de Eunápolis, e estaria à disposição do
IPHAN, em Porto Seguro.
A ampliação da área de dispersão da Tradição com este elemento distintivo (faixa
corrugada) até a região da Reserva Caramuru-Paraguassu coloca em discussão algumas
questões, posto que não pode mais ser considerada uma variedade local de uma unidade
ampla (a Tradição). Poderia estar apontando para uma incorporação tecnológica
decorativa de grande aceitação, por parte dos grupos produtores, já que foi reconhecida
em quase todo o litoral sul da Bahia. Falta saber, no entanto, o tempo de duração da
mesma e para isso foram enviadas amostra de osso (uma costela do esqueleto da Urna
1), para o Laboratório Beta Analytic, de Miami (USA). Conforme esse laboratório, a
amostra ficou indexada segundo os dados que seguem, através dos quais é localizada na
internet :
Beta

Due

Technique

Submitter Number

296867

Monday, May 09, 2011

standard AMS

aguavermelha

O ideal seria realizar datações dos conjuntos ósseos das 3 urnas, porém os custos são
altos e, por enquanto, não há recursos disponíveis, devendo-se considerar a elaboração
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de um projeto amplo de pesquisa para todo o sítio e enviá-lo a agências financiadoras,
para obtenção das verbas necessárias. Para essa finalidade, já foram separadas amostras
ósseas que serão guardadas no Laboratório de Arqueologia FFCH/UFBA.
A urna 1 e os três opérculos foram restaurados, conforme os princípios e os métodos
utilizados no Laboratório de Arqueologia da FFCH/UFBA, preenchendo-se as lacunas
com uma pasta especial, que segue a fórmula proporcionada pelos docentes do Instituto
Del´ Arte e Il Restauro de Florença (Itália), por ocasião do Curso de Restauro de
Cerâmica Arqueológica realizado em Salvador, em 2002.
Os fragmentos cerâmicos coletados em diferentes partes do sítio passaram também por
um processo de higienização e de classificação pelo tipo de tratamento externo das
paredes. Eles foram encontrados em superfície e não correspondem a objetos de um
contexto ritualístico funerário e sim de caráter doméstico (preparação, consumo e
conservação de alimentos). A maior parte são fragmentos alisados, mas chama a atenção
a alta freqüência do corrugado (simples e espatulado), em alguns casos, e, sobretudo, o
grafitado, técnica também presente em cerâmica de outros sítios do sul da Bahia. As
superfícies grafitadas o foram pela aplicação, através da fricção, do mineral grafite,
depois do alisamento, o que dá uma tonalidade acerada às paredes do recipiente e
permite impermeabilizar melhor a peça. Identificou-se também como técnica decorativa
o roletado (os roletes da construção do vasilhame ficam expostos na superfície externa),
o ungulado (utilização de unha para marcar zonas do corpo cerâmico) e por último o
inciso, em linhas geométricas.
Por se encontrarem espalhados, os fragmentos não permitiram a remontagem e
restauração dos objetos aos quais pertenciam, mas apenas a recomposição ideal das suas
formas, através das técnicas convencionais da Arqueologia laboratorial. Assim sendo
pode se dizer que de maneira geral os recipientes tinham dimensões médias, formas
simples (semi-esféricas ou cônicas), paredes verticais, arqueadas ou levemente evertidas
(inclinadas para o exterior). Foram coletados, também, um cachimbo (em ângulo) e
uma rodela de fuso, ambos de cerâmica.

3. Providências a serem tomadas
A importância do sítio de Água Vermelha, na Reserva Caramuru-Paraguassu, não é
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medida apenas pela quantidade de materiais que podem ser encontrados, nem pela
integridade dos objetos, o que por si já justificaria uma intervenção de escavações
sistemáticas para aprofundar o conhecimento sobre a Tradição Aratu nessa região. Mas
o é, fundamentalmente, pelo caráter emblemático que ele assume para os grupos
indígenas que hoje se encontram nessa Reserva e que veem nas urnas e demais materiais
uma continuidade simbólica no processo de ocupação dessas terras.
Por isto, a equipe do Grupo de Pesquisa Bahia Arqueológica, atuante no âmbito do
Laboratório de Arqueologia da FFCH/UFBA, pretende elaborar um projeto de
escavações, no qual os membros das diferentes comunidades étnicas da Reserva possam
participar, em todas as etapas, e tomar decisões acerca do destino dos objetos
encontrados. Para já, deve ser pensado, urgentemente, o retorno das urnas e dos
fragmentos cerâmicos para a Reserva Caramuru-Paraguassu, para o que deverão ser
preparados, necessariamente, espaço e equipamentos expositivos adequados, sob a
forma de um Memorial Indígena.

Salvador, 17 de abril de 2011.

Carlos Etchevarne
Luydy Fernandes

Resultado da datação radiocarbônica realizada pelo Laboratório
Beta Analytic (Miami/USA)
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April 19, 2011
Mr. Carlos A. Etchevarne
Rua Aloisio de Carvalho, 147
Apt. 501 - Edificio Bahia Dourada
Salvador, Bahia 40081-300 (Brazil)
RE: Radiocarbon Dating Result For Sample Agua Vermelha
Dear Mr. Etchevarne:
Enclosed is the radiocarbon dating result for one sample recently sent to us. It provided
plenty of carbon for an accurate measurement and the analysis proceeded normally. The
report sheet contains the method used, material type, and applied pretreatments and,
where applicable, the two-sigma calendar calibration range.
This report has been both mailed and sent electronically. All results (excluding some
inappropriate material types) which are less than about 20,000 years BP and more than
about ~250 BP include a calendar calibration page (also digitally available in Windows
metafile (.wmf) format upon request). Calibration is calculated using the newest (2004)
calibration database with references quoted on the bottom of the page. Multiple
probability ranges may appear in some cases, due to short-term variations in the
atmospheric 14C contents at certain time periods. Examining the calibration graph will
help you understand this phenomenon. Don’t hesitate to contact us if you have
questions about calibration.
We analyzed this sample on a sole priority basis. No students or intern researchers who
would necessarily be distracted with other obligations and priorities were used in the
analysis. We analyzed it with the combined attention of our entire professional staff.
Information pages are also enclosed with the mailed copy of this report. If you have any
specific questions about the analysis, please do not hesitate to contact us. Someone is
always available to answer your questions.
Thank you for prepaying the analysis. As always, if you have any questions or would
like to discuss the results, don’t hesitate to contact me.
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Sincerely,
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Mr. C. Etchevarne Report Date: 4/19/2011
Material Received: 4/4/2011
Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)
Beta - 296867 530 +/- 30 BP -16.8 o/oo 660 +/- 30 BP
SAMPLE : aguavermelha
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (bone collagen): collagen extraction: with alkali
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 1280 to 1320 (Cal BP 670 to 630) AND Cal AD
1350 to 1390 (Cal BP 600 to 560)

CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables : C13/C12=-16.8 :la b. mult=1)
Laboratory number: Beta-296867
Conventional radiocarbo n age: 660±30 BP
2 Sigma calibrated results:
(95% probability)
Cal AD 1280 to 1 320 (Cal BP 670 to 630) and
Cal AD 1350 to 1 390 (Cal BP 600 to 560)
Intercept data
Intercept of radiocarbon age
with ca lib ration curve: Cal AD 1300 (Ca l BP 660)
1 Sigma calibrated results :
(68% probability)
Cal AD 1290 to 1310 (Cal BP 660 to 640) and
Cal AD 1360 to 1380 (Cal BP 590 to 570)
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Registro fotográfico de campo
O registro fotográfico foi realizado por membros da equipe da UFBA, existindo, ainda,
um registro em vídeo, ainda, sem editar, no Laboratório de Arqueologia da
FFCH/UFBA.

Inicio dos trabalhos de escavação das urnas, com presença de representantes da
comunidade indígena da Reserva Caramuru Paraguassu
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Trabalhos de escavação das urnas, acompanhados por representantes da comunidade
indígena da Reserva Caramuru Paraguassu

Mulheres indígenas observando os trabalhos de escavação das urnas
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Criança indígena observando a escavação das urnas

Os trababalhos de escavação das urnas sob o olhar atento de representantes da
comunidade indígena
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Participação de representantes da comunidade indígena em todo o processo de escavação
das urnas

Mulheres indígenas realizando rituais em torno das urnas retiradas
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Rituais com cantos e rezas para no momento da retirada das urnas

Reporter da TVregional combrindo a retirada das urnas
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Momento final de retirada das urnas para serem analisadas e restauradas em Salvador
(UFBA), para posteriormente serem devolvidas à Reserva Indígena Caramuru
Paraguassu

Urna Nº 1 antes da escavação. Vista do opérculo fragmentado
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Início da escavação da urna Nº 1 por parte de representante da equipe da UFBA

Escavação da urna Nº 2, efetuada por jovens indígenas paramentados, dirigidos pela
equipe da UFBA
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Escavação da urna Nº 2, com vista do interior preenchido parcialmente com sedimentos

Escavação das urnas Nº 2 e Nº 3, sendo escavadas por jovens da comunidade indígena
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Escavação das urnas Nº 2 e Nº 3, com participação de jovens da comunidade indígena da
Reserva Caramuru Paraguassu

Escavação das urnas Nº 2 e Nº 3, com participação da comunidade indígena
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Rituais indígenas antes da retirada das urnas Nº 2 e N º 3.

Rituais indígenas antes da retirada das urnas Nº 2 e N º 3.
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Fragmento de borda com decoração corrugada e apliques paralelos transversais à
abertura

Lasca de sílex com retoques marginais
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Fragmento cerâmico com decoração incisa paralela

Fragmento cerâmico com decoração roletada
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Fragmento cerâmico, com decoração corrugada espatulada

Fragmento de borda, com decoração incisa paralela
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Cachimbo cerâmico, em ângulo

Lasca de quartzo hialino
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Lâmina de machado polido, fragmentada

Fragmento de borda de recipiente grafitado, com corrugado simples
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Fragmento de borda com decoração roletada e incisões transversais

Fragmento corrugado

28

Rodela de fuso fragmentada, em cerâmica

Fragmento de borda com apliques paralelos perpendiculares à abertura do recipiente
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Fragmento de borda, de recipiente grafitado, com aplique triangular

Lasca em sílex retocada

II - Trabalhos no Laboratório de Arqueologia da FFCH/UFBA
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Urna Nº 1 com material ósseo exposto, da forma em que foi encontrada pela equipe de
pesquisadores da UFBA, na Reserva Indígena Caramuru Paraguassu.
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Urna Nº 1, sem os ossos expostos. Observam-se alguns fragmentos cerâmicos, na parte
central, com sedimentos ocupando uma parte do recipiente.

Urna Nº 1 Início da evidenciação do crânio e de ossos longos.
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Urna N º 1 com crânio, ossos longos e clavícula

Urna Nº 1 crânio (vista do occipital), ossos longos, clavícula e costelas
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Urna Nº 1 Evidenciação das vértebras, em meio a outros restos ósseos bem conservados.

Urna N º 1 Detalhe do conteúdo ósseo, na base do recipiente.

