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A CONSERVAÇÃO DE CERÂMICAS ARQUEOLÓGICAS
DA AMAZÔNIA
Silvia Cunha Lima
RESUMEN
La conservación de las cerâmicas arqueológicas de Amazonia
El artículo analiza el diálogo entre la conservación y la arqueología como ciencias complementarias en el análisis
y tratamiento de material de cerámica arqueológica. Y resalta la importancia de la limpieza del material como
parte integrante y esencial de la investigación arqueológica, ya que este procedimiento, así como la excavación,
se caracteriza por su carácter irreversible.
ABSTRACT
The conservation of archaeological ceramics from the Amazon
The article discusses the dialogue between conservation and archeology as complementary sciences in the analysis
and treatment of archaeological ceramic material. Furthermore, emphasizing the importance of investigative
cleaning as an integral and essential part of archaeological research, since this procedure, as well as excavation,
is characterized by its irreversibility.
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A conservação pode ser definida como a atividade que visa prolongar a vida de um objeto prevenindo
sua deterioração natural ou acidental pelo maior tempo possível. Restauração, por outro lado, pode ser
considerada como uma operação especializada com o objetivo de preservar e revelar o valor estético e
histórico de um objeto, devolvendo-o ao seu estado original ou autêntico (Berducou, 1996; Viñas, 2010;
Carta de Veneza de 1966; Brandi, 1963). Na prática, a conservação e a restauração, em inúmeras situações,
sobrepõem-se com frequência, de forma que nem sempre é possível distinguir as atividades entre ambas.
Ou seja, uma mesma intervenção produz simultaneamente efeitos de tipo conservativo (prolongando a
durabilidade de um objeto) e restaurativo (melhorando a legibilidade de um objeto). Em muitos casos a
restauração é apenas um meio para se alcançar os objetivos da conservação (Viñas, 2010).
A Conservação se ocupa da parcela do patrimônio cultural dotada de materialidade, trata dos bens culturais
materiais que possuem conteúdo descritivo e referencial (como documento etno-historiográfico) e também
simbólico (como narrativa sociocultural ou pessoal) (Appelbaum, 2009; Pearce, 1994; Berducou, 1996).
No caso da Conservação Arqueológica, os bens culturais são o registro arqueológico (p.ex. artefatos,
biofatos, ecofatos), que é compreendido como um conjunto, também constituído por objetos culturalmente
significativos (Hodder, 1994), que trazem em si atributos (ambientais, culturais, sociais, etc.) relacionados
com o seu ciclo de vida e contexto pré e pós-deposicional que, por sua vez, podem ser apreendidos a
partir de diferentes referenciais analíticos (Holtorf, 2002).
Para os arqueólogos, o registro arqueológico, bem como seu contexto pré e pós-deposicional são matériaprima fundamental para a produção do conhecimento arqueológico. É a materialidade do registro
arqueológico e de seu contexto que torna possível a compreensão de aspectos tangíveis e intangíveis de
uma determinada cultura.
A Ciência da Conservação contribui para a construção deste conhecimento, na medida em que auxilia o
arqueólogo a compreender os diversos aspectos físico-químicos, informacionais, estéticos, funcionais, tecnológicos
– pré e pós-deposicionais – que definiram o ciclo de vida e a persistência dos bens arqueológicos, até a atualidade.
Conciliar a perspectiva arqueológica com a da Ciência da Conservação implica refletir sobre questões teóricometodológico específicas, relativas à complexa relação dos bens arqueológicos e seu contexto pré e pósdeposicional (González-Varas, 2008; Berducou, 1990, 1996; Cronyn, 1990; Dowman, 1970). A
irreversibilidade da escavação demanda a preservação de informações in situ e a posteriori, que tornem possível
a compreensão do contexto de inserção dos bens arqueológicos, bem como dos processos naturais e culturais1
que conjuntamente corroboraram para a configuração do registro arqueológico, desde a sua deposição até
o momento da pesquisa. Portanto, a definição de tratamentos conservativos deve respeitar a sua integridade,
sem afetar a sua natureza, seus materiais constituintes ou os significados que lhe são subjacentes.
A Conservação Arqueológica pode então ser definida como o conjunto de ações que visa preservar a
integridade do registro arqueológico durante e após o processo de investigação, por meio de procedimentos
conservativos diretos ou indiretos: 1) in situ, prevenindo que ao serem expostos às condições atmosféricas
e à ação humana se deteriorem, perdendo consideravelmente o seu potencial informacional; 2) a posteriori,
investigando sobre a sua natureza (p.ex. material, funcional, tecnológica) e suas possíveis alterações,
objetivando a proposição de tratamentos compatíveis com o seu estado atual de conservação ou degradação
1. Processos culturais definidos como comportamentos e atividades humanas que são subjacentes à produção, uso, reuso, armazenagem e descarte dos vestígios
materiais duráveis e não duráveis; e processos naturais os eventos de intemperismo e processos de deterioração e conservação desencadeados pelo ambiente
natural, que atuam sobre os vestígios materiais duráveis e não duráveis (Schiffer, 1987, 1995).
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e para contribuir com seu estudo etno-histórico, estético e simbólico; 3) a posteriori, colaborando para
a adequada gestão do patrimônio, observando suas características materiais, seu ambiente de guarda e
seus significados – simbólico, histórico e funcional – para proposição de estratégias de preservação (Cronyn,
1990; Stanley-Price, 1984; Berducou, 1990).
Para que esses objetivos sejam alcançados é fundamental que sejam compreendidos tanto os contextos
nos quais os registros foram inseridos ao longo de sua trajetória de vida, reconhecendo os fatores de
degradação pertinentes aos seus diferentes ambientes de deposição, como também as características físicoquímicas e tecnológicas que compõem esses registros em si.
Cabe ressaltar, ainda, que quaisquer que sejam as medidas adotadas para a conservação, as ações devem
partir de um estudo necessariamente interdisciplinar do registro arqueológico, tendo em vista a complexa
relação entre os processos naturais e culturais de sua formação, que agem direta ou indiretamente em
seu estado atual de preservação; ações que viabilizem, em última instância, o estudo e acesso ao patrimônio.
Portanto, a gestão do patrimônio deve ser pensada através do diálogo entre os diversos agentes envolvidos,
para uma compreensão abrangente do registro arqueológico.
Apesar das dificuldades enfrentadas nos primórdios da interlocução entre esses dois campos científicos,
a contribuição da conservação arqueológica para o desenvolvimento do conhecimento técnico dos vestígios
do passado é indiscutível. Da mesma forma, muitos dos conceitos teórico-metodológicos da conservação
foram definidos no âmbito da pesquisa em conservação arqueológica.
Archaeologists welcome the conservators’ ability to improve both the longevity and the interpretive
potential of artifacts that might otherwise be lost, and they enjoy relief from some of the chores
of cleaning, transporting, and cataloging their recoveries. Conservators welcome the opportunity
to develop and refine treatment techniques through experimental use of ‘test expendable’ materials
recovered from same environmental context as important artifacts. But, perhaps most important,
the museum’s conservation staff has induced its archaeologists to ask analytical questions they
could not answer alone. (Bourque et al., 1980).

O entendimento das causas e significados da variabilidade artefatual encontrada no registro arqueológico
é um dos principais objetivos da pesquisa arqueológica (Silva, 2008). Apesar disso, o entendimento da
diversidade e dos efeitos dos processos culturais e naturais responsáveis por esta variabilidade ainda não
têm sido intensivamente estudados sob a ótica da conservação. Para o estudo da variabilidade dos registros
arqueológicos e seus significados é necessário compreender os processos culturais pré e pós-deposicionais
que atuam no período de inserção dos vestígios em seu contexto sistêmico; e naturais pós-deposicionais
que atuam no período de inserção dos vestígios no contexto arqueológico (Schiffer, 1987 e 1995; Renfrew;
Bahn, 1993; Berdudou, 1990; Bergeron; Rémillard, 2000).
Se processos de formação culturais e naturais são responsáveis pela configuração e transformação do
registro arqueológico, é preciso apreender o registro arqueológico como um fenômeno contemporâneo,
que resulta de uma dinâmica transformacional ao longo do tempo. A padronização que ele apresenta no
presente, portanto, não necessariamente reproduz o contexto sistêmico pretérito, mas sim suas
transformações. Além disso, traços similares encontrados no registro arqueológico podem ter sido produzidos
por diferentes processos naturais e culturais (Binford, 1981, 1991; Schiffer, 1987, 1995).
Para a arqueologia é fundamental identificar os processos de formação do registro arqueológico. Em
primeiro lugar, para compreender os modos de vida no passado e, em segundo lugar, para entender o
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ciclo de vida deste registro material desde a sua deposição até o momento da pesquisa. A conservação
arqueológica contribui para a construção deste conhecimento e, inclusive, pode “corrigir” ou “estabilizar”
as ações transformacionais do tempo sobre os vestígios arqueológicos (Guinchen, 1984).
Para a conservação é fundamental a compreensão do maior número possível de variáveis que atuam na
configuração do registro arqueológico. É através do estudo dos processos culturais (p.ex. tecnologia de produção
e uso dos objetos, práticas de escavação e resgate dos objetos arqueológicos) e naturais (p.ex. ação de agentes
físico-químicos, decomposição dos materiais e bioturbações), e sua interação no contexto arqueológico, que
se torna possível a reflexão sobre os processos de degradação/conservação dos vestígios e, consequentemente,
a definição de tratamentos conservativos pertinentes para o mesmo (Dowman, 1970; Cronyn, 1990).
Neste sentido, a conservação deve ser observada como parte integrante e essencial da pesquisa arqueológica,
uma vez que sem ela informações cruciais poderiam ser perdidas ou inexploradas (Cronyn, 1990). A
Arqueologia e a Conservação, juntas, ocupam-se de forma complementar do conhecimento sobre o registro
arqueológico e dos seus processos de formação.
Para o arqueólogo, compreender determinada escolha tecnológica no processo de produção de um objeto
pode constituir uma informação fundamental, por exemplo, para a construção de modelos interpretativos
sobre filiação cultural, processos de migração ou expansão populacional, adaptabilidade, funcionalidade
dos objetos, processos de aprendizagem, etc. (Lemmonier, 1992). Para o conservador, o conhecimento
sobre uma determinada escolha tecnológica é essencial, por exemplo, para a investigação sobre os processos
de degradação dos objetos, compreensão da interação da matéria-prima com o ambiente e suas alterações
(Froner, 2012; Vaccaro, 1989).
Dentre os vestígios mais abundantes e importantes encontrados nos mais diversos contextos arqueológicos
está a cerâmica. A matéria-prima constitutiva dos objetos cerâmicos pode ter uma estrutura muito
diversificada devido às escolhas tecnológicas envolvidas em seu processo de produção (p.ex. escolha e
processamento de argila, antiplástico, atmosfera e técnica de queima, técnicas e tratamentos de superfície
e etc) e, consequentemente, apresentarem um comportamento peculiar perante o envelhecimento e a
agressão de agentes ambientais (Skibo, 2013; Najera, 1988; Fabbri, 1993).
É evidente que as condições nas quais se produzem mudanças físico-químicas que degradam as matériasprimas são, por sua vez, das mais variadas, pois o contexto arqueológico também apresenta características
(p.ex. tipo de solo, umidade ambiental, presença de sais solúveis, sistema hídrico, etc.) que são variáveis
específicas de cada lugar. Assim, o processo de degradação de objetos cerâmicos que apresentam um
mesmo tipo de pasta, mas que foram depositados em ambientes diferentes, ocorrerá de maneira distinta
e, portanto, implicará em tratamentos de conservação também distintos (Berducou, 1990; Dowman,
1970). Porém, objetos cerâmicos depositados em contextos arqueológicos inseridos em ambientes com
características semelhantes (p.ex. o ambiente amazônico) também podem apresentar diferentes processos
de degradação que, neste caso, poderiam estar relacionados com diferenças na estrutura desses objetos,
resultante de sua tecnologia de produção (Caprio, 2007; Rice, 1987).
Portanto, definir o estado de conservação de um objeto arqueológico sempre parte da seguinte equação:
1) identificar suas características tecnológicas; 2) observar as transformações decorrentes do uso; 3) avaliar
o resultado da interação do objeto com seu ambiente de deposição.
Desse modo, é necessário compreender não apenas as especificidades ambientais de inserção do registro
arqueológico (que podem acentuar as alterações físico-químicas do registro material), mas também as
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características tecnológicas do mesmo, na medida em que estas podem definir uma maior ou menor
resistência dos objetos perante essas especificidades ambientais.
O estudo arqueométrico de materiais cerâmicos arqueológicos provenientes da Amazônia tem colaborado
para determinação de características tecnológicas específicas da cerâmica, identificação de matérias-primas
e observação de produtos de alteração desse material, com o intuito de elucidar os processos de interação
entre objeto e ambiente de deposição, para a compreensão dos agentes modificadores do registro arqueológico
e do estado de conservação dos objetos. Esses estudos também têm permitido a caracterização físicoquímica de complexos cerâmicos, gerando novos dados para a interpretação cronológica e espacial do
registro arqueológico.
O ambiente amazônico impõe condições climáticas específicas, que atuam sobre os bens arqueológicos
que, por sua vez, possuem características tecnológicas próprias. Mas como se dá a interação entre os
vestígios arqueológicos e esse contexto? Quais os processos culturais e naturais que influenciam na
conservação ou degradação desses vestígios? Quais as ações possíveis? Visando responder essas questões
para a adequada preservação do patrimônio arqueológico em suas mais variadas dimensões, temos trabalhado
em conjunto, arqueólogos e conservadores, em projetos de pesquisa na região amazônica.
As pesquisas sobre cerâmica arqueológica da Amazônia partem de estudos sobre um material cerâmico
‘lavado’. Apesar do procedimento de higienização do material ou ‘lavagem’ (como geralmente é denominado)
ser entendido como uma etapa imprescindível para a realização do estudo, dos complexos cerâmicos,
muitas vezes o tratamento adotado não corresponde às necessidades especificas do material, devido ao
seu estado de conservação ou às suas características tecnológicas.
Os processos de limpeza, mecânica e/ou química, fundamentais para a posterior análise do material
arqueológico, constituem etapas complexas e irreversíveis. É durante a limpeza que investigamos e definimos
quais vestígios são importantes para o estudo do material e, portanto, devem ser mantidos; e quais não
são pertinentes, devendo ser removidos. A observação das camadas que se sobrepõem à superfície do
objeto, sua textura, dureza e adesão ao material cerâmico deve também ser entendida como um processo
investigativo, de coleta de informações sobre os processos pré e pós-deposicionais pertinentes para a
avaliação da configuração e transformação do registro arqueológico, ou seu estado de conservação.
Uma avaliação das características tecnológicas dos artefatos ou fragmentos, mesmo que preliminar, devido
às condições do material após a escavação, é fundamental, pois determinados aspectos irão influenciar
na definição do procedimento de limpeza adotado, como, por exemplo: defeitos de fabricação do objeto
ou processos de degradação da pasta ou do revestimento podem se agravar devido à variação de umidade
brusca provocada durante o processo de limpeza (molha/seca); materiais cerâmicos cozidos a baixa
temperatura são especialmente sensíveis ao tratamento com água, assim como a estrutura mais ou menos
porosa do material também facilita a difusão de alterações; e tratamentos de superfície (pinturas, incisões,
etc) podem ser alterados ou completamente removidos devido a uma limpeza inadequada.
A escavação é um processo investigativo irreversível e a limpeza deve ser realizada como uma ‘microescavação’,
na qual a remoção de materiais e camadas é feita após a compreensão e registro das mesmas, revelando
as estruturas abaixo (Cronyn, 1990). Os parâmetros para a limpeza dependem das condições do próprio
objeto, mas também do tipo de informação pesquisada, e se está prevista ou não a exposição do material.
Estas definições podem interferir no grau ou nível de limpeza realizado, assim como no procedimento a
ser adotado.
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O processo de limpeza do registro arqueológico é o momento no qual o material cerâmico embalado in
situ é exposto a novas condições ambientais, alterando novamente e drasticamente a sua condição. É
também o primeiro contato e observação do material coletado em campo. Para a realização da limpeza
investigativa, é necessário compreender que:
• Um processo de limpeza adequado é aquele realizado de maneira controlada, atenta à sobreposição de
camadas de deposição e incrustação sobre o material, que pode dificultar a sua identificação. É preciso
compreender o quê queremos remover, para definir a maneira adequada para esta ação.
• Não existem procedimentos pré-estabelecidos de limpeza, pois cada peça é única, e pode responder
de maneira diferenciada a um mesmo tratamento.
• Este procedimento deve ser definido em função da condição do material e de sua preservação, sendo
necessário identificar a natureza do objeto e do que se deseja remover e, através de testes, definir o
procedimento mais idôneo, tendo sempre presente a irreversibilidade de tal ação.
• A limpeza de objetos arqueológicos também deve ser limitada pela não definição do que seria o aspecto
original e pela reminiscência de resíduos que podem ser importantes para outros estudos posteriores
dos fragmentos, objetos e seu uso.
• Durante a limpeza também é realizado o exame macroscópico das peças, quando se reconhece o seu
estado de conservação e as alterações que possam ter ocorrido: observa-se a integridade do material, a
presença de pinturas, incisões, rachaduras, manchas, incrustações, etc., que serão posteriormente analisadas.
Ainda é comum encontrarmos fragmentos e artefatos cerâmicos excessivamente limpos. O uso excessivo
e desatencioso de métodos de limpeza mecânica pode levar à abrasão da superfície e de métodos de limpeza
química pode enfraquecer a estrutura do material, alterar características de manufatura, remover vestígios
de uso, etc. Apesar disso, a combinação de métodos de limpeza mecânica e química é o procedimento
adotado para o tratamento de cerâmicas arqueológicas. Ressaltamos alguns cuidados que devem ser
observados para a realização adequada destes procedimentos, considerando apenas os métodos de limpeza
mais frequentemente utilizados nos laboratórios de arqueologia:
• Sempre que possível, a limpeza deve ser realizada mecanicamente, desde que com acurácia, pois este método
é o que permite maior controle e não envolve a introdução de solventes químicos no material (Figura 1).
Cerâmicas provenientes de contextos arqueológicos com sedimento argiloso ou argilo-arenoso geralmente
apresentam uma camada espessa de sedimento aderido à superfície, que pode ser removido com auxílio de
espátulas, desde que o sedimento ainda se encontre úmido (caso contrário, deve ser umedecido), e que seja
mantida uma camada fina de sedimento ainda aderido, para remoção com outro método de limpeza, garantindo
que a superfície não tenha sido danificada durante o processo. Cerâmicas provenientes de contextos
arqueológicos com sedimento arenoso geralmente podem ser limpas com a utilização de pincel seco.
• Existe uma gama de instrumentos que podem ser utilizados para a limpeza mecânica, que devem ser
escolhidos de acordo com a integridade da cerâmica e a resistência do material que se deseja remover.
• Para evitar a abrasão da superfície cerâmica é importante que o instrumento utilizado seja mais macio
do que o material cerâmico que está sendo limpo. Portanto, é preferível o uso de pincéis – ao invés
de escovas – que podem ter diferentes tamanhos, tipos e dureza de cerdas.
• Espátulas rígidas devem ser manipuladas com cuidado, pois podem criar marcas e arranhões que podem
interferir na análise da cerâmica.

Figura 1. Engobo integro. Detalhe do engobo preservado.
Foto: Silvia Cunha Lima. Acervo: IDSM.
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• Incrustações muito duras e resistentes são preferencialmente mantidas, pois a sua remoção pode acarretar
danos à cerâmica.
• Em geral, a limpeza química é mais difícil de ser controlada. O produto utilizado (o mais comum é a
água) pode provocar o enfraquecimento da superfície cerâmica através da dissolução de seus componentes
e penetrar através de microfissuras, alcançando áreas internas do material.
• A água é um solvente com forte poder de dissolução. A limpeza química com água age ‘quebrando’ deposições
e incrustações (mas também tratamentos decorativos) tornando-as materiais solúveis, que são, então, lavados.
• Os materiais raramente precisam ficar ‘de molho’ para a remoção de sujidade, sendo preferível a repetição
do processo, pois o objetivo não é limpar o núcleo do objeto e sim a sua superfície (à exceção de
tratamentos de dessalinização).
• A limpeza com água e escovação delicada (com pincel) é normalmente o melhor método de limpeza
de cerâmicas com sedimento aderido à superfície. Quando o material cerâmico apresenta-se íntegro,
este procedimento pode ser repetido, porém é importante ressaltar que a cerâmica úmida sempre apresenta
maior fragilidade, podendo ser necessário a secagem do material antes de repetir o procedimento. No
caso de cerâmicas friáveis e/ou com pintura é importante observar se este procedimento não provoca
a perda da camada superficial. Preferencialmente, o procedimento não deve ser repetido e a limpeza
deve ser finalizada com outro método.
• O poder de dissolução da água pode ser parcialmente controlado através da limpeza com o uso de
cotonetes de algodão umedecidos (ao invés de escovação em água corrente) e também com a adição
de solventes mais voláteis, como álcool etílico, que impedem que o material seja encharcado.
O grande volume de material cerâmico que chega aos laboratórios para higienização, muitas vezes impõe
a adesão de procedimentos de limpeza ‘padronizados’, que não consideram aspectos que são fundamentais
para a conservação do registro arqueológico. Porém, a integração da Conservação nos projetos de Arqueologia
tem demonstrado que o esclarecimento sobre os processos de degradação da cerâmica e sobre os
procedimentos de acondicionamento e limpeza do material como parte integrante e essencial da pesquisa
arqueológica, tem transformado esta situação (Figuras 2, 3 e 4).

Figura 2. Engobo lavado com craquelamento. Detalhe do
craquelamento do engobo na área lavada. Foto: Silvia Cunha
Lima. Acervo: IDSM.
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Figura 3. Urna proveniente do sítio Tauary, Tefé. Superfície
polícroma preservada após limpeza superficial a seco com
pincel. Foto: Erêndira Oliveira. Acervo: IDSM.

Figura 4. Mesma peça. Perda total da policromia em área
lavada com escova e pano (segundo relato da comunidade).
Foto: Erêndira Oliveira. Acervo: IDSM
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