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CONTEXTO E RELAÇÕES CRONOESTILÍSTICAS
DAS CERÂMICAS CAIAMBÉ NO LAGO AMANÃ,
MÉDIO SOLIMÕES
Jaqueline Gomes
Eduardo Góes Neves

RESUMEN
Contexto y relaciones cronológicas-estilísticas de las cerámicas Caiambé en el lago Amanã, medio Solimões,
Brasil
El texto presenta nuevas informaciones contextuales y cronológicas de la fase Caiambé. Los resultados provienen
de las investigaciones realizadas en la Reserva de Desarrollo Sustentable Amanã, medio Solimões, Amazonas,
Brasil. Inicialmente se contextualiza la definición de la fase, así como las preguntas de investigación.
Posteriormente, se exponen los sitios y contextos locales de fase Caiambé y los resultados del análisis de cerámica,
con el fin de afinar sus características tecnológicas y contextuales. Finalmente, se discuten los posibles significados
socio-políticos de su presencia en el lago Amanã, con el fin de entender los procesos de continuidad y cambio
cultural a una escala mayor en el curso medio del río Solimões.
ABSTRACT
Context and chrono-stylistic relations of the the caiambé ceramics from Amanã Lake, Middle Solimões River,
Brazil
This article presents new contextual and chronological data about the Caiambé archaeological phase obtained
from research carried out at the Amanã Sustainable Development Reserve, in the Middle Solimões River valley,
Amazonas, Brazil. It starts with contextualization of the phase definition and the research questions. Then we
present both sites and local contexts of the Caiambé phase, together with the results of the ceramic analysis,
aimed at refining technological and contextual data. Finally, we discuss possible socio-political meanings of
this occurrence in the Amanã Lake, in order to understand the processes of continuity and cultural change on
a larger scale in the Middle Solimões
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Introdução
A fase Caiambé é uma manifestação na região do médio Solimões da tradição Borda Incisa (Hilbert,
1968). Essa tradição envolve um debate bastante intenso entre os pesquisadores, por uma série de motivos,
dentre os quais, pelas suas cerâmicas apresentarem uma grande variabilidade estilística e morfológica,
devido à sua ampla distribuição geográfica e sua associação aos contextos de terra preta (Lima, 2008).
Na Amazônia Central1 o período correlacionado às ocupações Borda Incisa é considerado de adensamento
populacional, quando as mudanças nas paisagens são mais intensas, associadas aos falantes de línguas Arawak,
fruto de um processo de mudança lento relacionado às ocupações anteriores da tradição Pocó-Açutuba (Neves
et al., 2014). A partir de meados de primeiro milênio da Era Cristã, a área parece abrigar um sistema regional
multiétnico, com circulação de cerâmicas e compartilhamento de uma mesma cosmologia baseada na ocupação
de aldeias circulares (Neves, 2013: 197). Portanto, relações entre as tradições Pocó-Açutuba e Borda Incisa
são interpretadas sob a premissa de uma história de continuidades culturais, expressas na sobreposição de
camadas culturais nos pacotes de terra preta, na tecnologia cerâmica e formato de aldeias. Após o período
de um milênio de ocorrência dessas tradições, essa dinâmica não parece ter sido a mesma quanto ao surgimento
e expansão da tradição Polícroma na calha do Amazonas – que, segundo os modelos atuais, foi relativamente
rápida e envolveu conflitos e disputas por territórios (Moraes; Neves, 2012; Moraes, 2013).
As pesquisas nas últimas décadas se configuram como uma revisão das informações arqueológicas, oferecendo
refinadas cronologias de ocupação e relativizando relações entre manejo de paisagens, dinâmicas sociais
e produção e circulação de objetos. Desenha-se um processo de ocupação humana não necessariamente
cumulativo, mas marcado pela alternância de períodos de mudança e estabilidade – cujos elementos nos
remetem a histórias de longa duração (Lima, 2008; Neves, 2011, 2008). Apesar de todo o avanço na
produção de novas informações arqueológicas, apenas agora diversas regiões começam a passar por esse
processo de “revisitação”, após pesquisas pioneiras. Este é o caso do Médio Solimões e Baixo Japurá,
uma região bastante interessante para pensar os fluxos e interações culturais por estar inserida entre duas
importantes bacias de águas pretas e brancas.
Neste texto apresentamos resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito da elaboração do plano de
gestão de uma Unidade de Conservação – a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (RDSA) –
cuja área focal é o lago Amanã, um curso hídrico com 44 km de extensão. Os objetivos foram revisar a
fase Caiambé e oferecer informações contextuais sobre a sua ocorrência, de maneira a pensar seus significados
no quadro cronológico local e suas relações – se de continuidade, ruptura ou inovação – com complexos
culturais anteriores e posteriores a ela, neste caso, respectivamente, as tradições Pocó-Açutuba e Polícroma.
A justificativa para essa questão será desenvolvida a seguir, junto ao breve histórico da definição da fase
Caiambé, sua dispersão geográfica e datações disponíveis, para então apresentar novos dados contextuais
de quatro sítios localizados no lago Amanã. Na terceira parte do texto são expostos o tratamento e análise
das cerâmicas coletadas. Por fim, são discutidos alguns significados da fase Caiambé em escala local e
regional. É no período de sua ocorrência que aldeias contemporâneas em diferentes pontos do lago Amanã
começam a se estabelecer, com a formação de espaços específicos nas próprias aldeias e próximos a elas,
reservados para a deposição de grandes urnas funerárias e rituais. Sugerimos que Amanã seja uma paisagem
basicamente Borda Incisa, frente à expansão Polícroma pela calha do Amazonas.
1. Amazônia Central refere-se à região de confluência dos rios Negro e Solimões, que compreende a cidade de Manaus e arredores.
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A fase Caiambé está presente nos principais lagos da região de desembocadura do rio Japurá no Solimões,
próximo ao município de Tefé. O limite leste de sua ocorrência encontra-se em algum ponto entre a
cidade de Coari e o lago Caiambé, e se estende pelo menos até as cidades de Fonte Boa e Maraã, a oeste
(Figura 1). Esta foi identificada por Peter Hilbert, responsável pelas primeiras escavações na Amazônia
Central na década de 1960. Caracterizada em seis estilos, suas cerâmicas são decoradas por incisões simples
e duplas, sendo comum o uso de modelado, mas o que chama a atenção é a frequência da pintura em
vermelho e do chamado estilo polícromo – a combinação de vermelho e branco – que na seriação de
Hilbert era estável em toda a estratigrafia (Hilbert, 1968).
Essas cerâmicas estavam associadas às camadas de terra preta, sobrepostas pela fase Tefé, da tradição
Polícroma da Amazônia, que foi classificada em três tipos que elucidam uma aparente baixa variabilidade.
Hilbert, em sua primeira publicação a respeito dessas cerâmicas, fez apontamentos sobre uma sequência
de transição gradual de uma fase para a outra, ao observar o uso concomitante dos antiplásticos cauixi
e caraipé e a presença constante de policromia em ambas as fases (Hilbert, 1962). Essa informação é
bastante importante por dois motivos: é representativo e frequente o uso de técnica pintada durante a
fase Caiambé, o que é ligeiramente distinto da fase Manacapuru, sua contemporânea na Amazônia Central,
em que a pintura é moderada e pouco significativa se comparada com as cerâmicas mais antigas da fase

Cerâmicas Arqueológicas da Amazônia • AMAZÔNIA CENTRAL

Definição da fase e questões de pesquisa

Figura 1. Mapa de localização da área de pesquisa e sítios arqueológicos identificados até o momento na RDS Amanã, com
destaque para aqueles mencionados no texto.
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Açutuba (Lima, 2008; Lima; Neves, 2011). A segunda questão diz respeito às pesquisas no Baixo Japurá,
que insere a região no contexto de ocupações da recém-definida tradição Pocó-Açutuba (Costa, 2012;
Neves et al., 2014). Boa Esperança, o primeiro sítio estudado no lago Amanã, possui 14 hectares, com
extensa área de terra preta, tendo uma ampla ocupação Pocó em sua base, mas composto por outros três
complexos cerâmicos: a fase local e inédita Amanã mais profunda; e as fase Caiambé e fase Tefé mais
próximas à superfície (Costa, 2012). As cerâmicas da tradição Pocó-Açutuba possuem uma ampla
variabilidade tecnológica e decorativa, cujas técnicas de modelado e pintura se distinguem da tradição
Borda Incisa e demonstram maior correlação com as séries Barrancoide e Saladoide da Venezuela (Lima,
2008). São cerâmicas antigas, que apresentam datas do primeiro milênio antes de Cristo, o que vêm
sendo interpretadas como os primeiros sinais visíveis de uma colonização Arawak da calha do Amazonas
(Neves et al., 2014).
Indícios da intensificação de ocupações no lago Amanã estão impressos na formação das camadas de
terra preta datadas em meados do primeiro milênio. A fase Caiambé foi encontrada em todos os sítios
escavados e, considerando as informações disponíveis para a Amazônia Central, é neste período que aldeias
contemporâneas em diferentes pontos do lago começam a se estabelecer. Essa hipótese em certa medida
pode ser aceita devido às datas obtidas em contextos por nós estudados. Há oito datas radiocarbônicas
disponíveis para a fase (tabela 1), sendo as mais antigas de 640 ± 60 AD, publicadas por Hilbert (1968),
e as mais recentes são próximas ao ano 1000 dC.
Nº LAB.
GrN-4331
GrN-4332
Beta-321196
Beta-294196
Beta-386834
Beta-383582
Beta-383585

DATA
SÍTIO / LOCAL
640 ± 60 AD Sítio Caiambé /
Lago Caiambé
730 ± 60 AD Sítio Caiambé /
Lago Caiambé
1.080±30 BP Sítio Boa Esperança /
Lago Amanã
1270 ± 30 BP Sítio Cacoal /
Lago Amanã
1270 ± 30 BP Sítio Cacoal /
Lago Amanã
980 ± 30 BP Sítio Cacoal /
Lago Amanã
1240 ± 30 BP S. Miguel Cacau /
Lago Amanã

Beta-386836 990 ± 30 BP S. Miguel Cacau /
Lago Amanã
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AMOSTRA PROVENIÊNCIA PROF.
REFERÊNCIA
Carvão Poço 1
45-75 cm Hilbert, 1968
Carvão

Poço 1

45-75 cm Hilbert, 1968

Caraipé Unidade 2
(cerâmica)
Carvão Base de F3

97 cm

Gomes, 2014

Carvão

Base

Gomes, 2014

77 cm

Gomes, 2014

Perfil
35 cm.
estratigráfico.
Camada II
Interior
Base
de urna

Gomes, 2014

Carvão
Carvão
Carvão

Interior
de urna
Base de F6

30-40 cm Costa, 2012

Gomes, 2014

A principal característica da fase Caiambé é sua associação com as camadas de terra preta. No lago Amanã
foram identificados 32 sítios, dos quais seis foram mapeados e quatro escavados e todos apresentam
cerâmicas Caiambé. Cacoal e São Miguel do Cacau são sítios de contextos semelhantes, compostos por
terra preta e grande quantidade de vestígios cerâmicos característicos de remanescentes domésticos.
Apresentam datas contemporâneas e estão localizados em diferentes pontos do lago.
Cacoal encontra-se na porção superior da margem direita do lago, e sua área compreende 5,8 hectares,
apresentando um formato elipsoide. Na porção NW do sítio há uma concentração de urnas, mas grande
parte do pacote arqueológico concentra-se até 40 cm de profundidade, em uma distribuição homogênea
por 400 m na orientação E/W. A partir dos 40 cm diminui a quantidade de cerâmicas, restringindo-se a
uma área de 150 m; e aos 80 cm o sítio é praticamente estéril. Uma área de 4x1 m foi escavada para coleta
de amostras e atingiu 1,90 m de profundidade. A camada de terra preta possui aproximadamente 50 cm,
diferenciando-se em coloração, sendo considerada ainda em campo, como duas camadas culturais (Figura
2a). Há uma grande inversão estratigráfica para deposição de uma urna evidenciada a 1,3 m de profundidade;
que foi escavada em campo, sem identificação de sepultamento. Sua morfologia é bastante complexa e singular,
com um ombro alargado e um bojo elipsoide, com afunilamento até a base. A decoração é realizada por
incisões duplas e pintura em diferentes tons de vermelho, vinho e amarelo, cujo motivo no ombro é diagnóstico
da fase Caiambé, mas as bordas são decoradas com motivos típicos da fase Tefé (Figura 3).
São Miguel do Cacau está localizado na margem esquerda do igarapé Cacau, que deságua na porção
inferior do lago Amanã. O pacote arqueológico distribui-se esparsamente por uma área de 3,1 hectares.
Na porção nordeste do sítio se concentra a camada de terra preta e maior densidade cerâmica; e na oeste,
há uma concentração de urnas aflorando na superfície do terreno de matriz argilosa. Uma área de 2x1 m
foi escavada atingindo 80 cm de profundidade e nela foram coletadas duas urnas e escavadas em laboratório
com identificação de dois sepultamentos (Rapp Py-Daniel, 2011). Em uma delas tratava-se de uma criança,
acompanhada de estatueta chocalho e um prato. Na segunda urna foi identificado um indivíduo que,
embora sem coerência anatômica, apresentou costelas e ossos pequenos associados, havendo possibilidade
de um sepultamento primário (Costa et al., 2012). O pacote arqueológico é composto por duas camadas
formadas por terra preta, que se diferenciam em coloração do solo e quantidade de vestígios materiais
(Figura 2b). Na porção oeste foi coletada uma urna que apresentou em seu interior grande quantidade de
cerâmicas decoradas com alto grau de remontagem, mas nenhum vestígio de sepultamento.
A estratigrafia e o contexto registrados nos dois sítios são, em certa medida, semelhantes. Nos dois casos,
as camadas observadas se distinguem em coloração, mas não em textura, sendo mais claras nos níveis
superficiais e tornando-se gradualmente mais escuras nos níveis profundos, quando há, de fato, uma mudança
abrupta entre a terra preta e o solo argiloso característico da região2. Em ambos os sítios o pacote arqueológico
possui profundidade em torno de 50 cm, e a camada mais profunda possui estruturas diversas e intervenções
para deposição de urnas. Por fim, há lugares específicos dentro dos sítios para enterramento de urnas,
que podem ter sido formados em período posterior à ocupação das áreas de solo antrópico.
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Os sítios da fase Caiambé na RDS Amanã

2. Essas distinções tênues, interpretadas em campo como possíveis camadas distintas de ocupação, podem ser também resultado do processo de formação do pacote de
solo antrópico, cujos nutrientes poderiam ter migrado para os níveis mais profundos – uma hipótese que deve ser testada através de estudos geomorfológicos, com a
continuidade das pesquisas.
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Figura 2. a) Perfil estratigráfico do sítio Cacoal: observar as estruturas (feições) das quais são provenientes as amostras enviadas
para datação (Foto: Marilene Ribeiro). b) Perfil oeste da unidade escavada no sítio São Miguel do Cacau: destaque da proveniência
da amostra datada e coleta de urna funerária (Foto: Jaqueline Gomes).

Figura 3. Urna coletada no sítio Cacoal e parcialmente remontada. Apresenta decoração pintada em diferentes tons de vermelho,
vinho e laranja, com motivo típico da fase Caiambé (Fotos: Jaqueline Gomes).
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Os próximos dois sítios são amostras de contextos funerários densos, já que dos 32 sítios identificados em
torno do lago Amanã, 13 apresentam campos de urnas, nos quais foram contabilizadas mais de 320 recipientes
aflorando à superfície (Furquim, 2014). Bom Jesus do Baré está localizado próximo ao sítio Cacoal, na
margem esquerda do lago, e não apresenta solos antrópicos e estratigrafia com camadas culturais; sua área
é de 0,7 hectares, com duas concentrações de urnas (Costa, 2012). Em 2 m² foram coletados cinco recipientes,
apesar de outras cinco urnas terem sido evidenciadas nos limites da área escavada (Figura 4b). Devido ao
estado de conservação, pastas muitos friáveis e alto grau de fragmentação, apenas duas foram coletadas
de forma íntegra. O uso funerário dos recipientes foi atestado em dois casos, e em pelo menos um deles
(Figura 5g), o contexto registrado é de sepultamento primário (Costa et al., 2012). Sem datações absolutas,
mas devido às características morfológicas e decorativas das cerâmicas, o sítio foi vinculado à fase Caiambé.
O sítio Kalafate está localizado na porção inferior do lago e se restringe à presença de urnas em uma
área de 0,22 hectares, ausência de terra preta e de fragmentos cerâmicos em subsuperfície, que não são
associados aos grandes recipientes. Por não apresentar nenhuma estratigrafia e pela sua composição,
consideramos plausível que o local tenha sido utilizado somente para o enterramento de urnas, demonstrando
um contexto semelhante ao de Bom Jesus do Baré (Figura 4a).
Seria prematuro falar em padrão de assentamento, mas há uma organização espacial regional composta
por sítios de habitação, que combina áreas domésticas e funerárias, e sítios cemitérios, de uso exclusivo
para deposição de grandes urnas. Tais sítios estão implantados em espaços estratégicos, como entradas de
igarapés que dão acesso a locais com concentração atual de recursos naturais, tais como castanhais, andirobais
e áreas abundantes de caça3. Além do estilo comum entre as urnas coletadas nos diferentes tipos de sítios,
há motivos presentes nas urnas que são também aplicados nas cerâmicas de contexto doméstico. Tais
semelhanças estilísticas das cerâmicas são corroboradas pela contemporaneidade de diferentes assentamentos.

As cerâmicas
As cerâmicas provenientes dos sítios apresentados foram analisadas explorando aspectos da tecnologia e
os processos de continuidade e mudança (Dietler; Herbich, 1998; Hegmon; Kulow, 2005; Lemonnier,
1992; Van der Leeuw, 2002; Van der Leeuw; Torrence, 1989; DeBoer; Lathrap, 1979; Shiffer; Skibbo,
1997; Silva, 2000). A análise foi realizada em três etapas, englobando a aplicação de uma ficha de análise
baseada na cadeia operatória da cerâmica; formação de conjuntos morfológicos a partir de desenhos técnicos
e reconstituições gráficas; e, finalmente, uma análise detalhada do sistema decorativo, sendo observados
atributos como simetria e regularidade do conteúdo gráfico.
As cerâmicas da fase Caiambé apresentam grande variação na composição das pastas, mas cinco principais
antiplásticos podem ser considerados como básicos: caraipé (licania ssp), cauixi (filo Porifera), minerais
(grãos de quartzo e hematita), nódulos de argila e carvão. De modo geral, as pastas em que o cauixi é
predominante, geralmente são mais uniformes, compactas e menos friáveis. São cerâmicas queimadas
em ambiente oxidante, resultando em queimas completas. Nas pastas com caraipé a cerâmica geralmente
é mais friável, a queima raramente é completa, apresentando maior variação da coloração dos núcleos.
3. Devido às pesquisas multidisplinares realizadas para a elaboração do plano de gestão da unidade de conservação, há informações georreferenciadas sobre
locais reconhecidos pelas populações atuais como de caça e coleta, que compreendem florestas de recursos extrativos amplamente difundidos nas porções de
terra firme da RDSA.
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Figura 4. a) Mapa do sítio cemitério Kalafate. (Mapa: Marcos Brito); b) Escavação para coleta de urnas do sítio Bom Jesus do
Baré. Foto: Bernardo Costa.

No sítio Cacoal, chama a atenção a quantidade de caraipé que é adicionada, às vezes tão abundante que
pode ser vista a olho nu, com processamento grosseiro, ocorrendo negativos das partículas de caraipé
na superfície do fragmento. A variabilidade é vislumbrada pela ocorrência e associação dos antiplásticos,
a exemplo do sítio Cacoal, onde 32 misturas foram identificadas – consideradas as proporções dos aditivos
básicos – o que nos leva a pensar que as distintas pastas estão mais relacionadas à performance dos vasos,
do que necessariamente um índice de diferenciação cultural.
A principal técnica de manufatura é o roletado, mas nas bordas, apliques e estatuetas o modelado é
geralmente usado. Há ainda a combinação de diferentes técnicas na produção de uma parte do vaso,
sendo as bases produzidas através de roletes ou placas moldadas em apoio coberto de folhas, que imprimem
suas formas na superfície externa das bases. As urnas analisadas apresentam paredes espessas, nas quais
foram observadas combinações de rolete e placas na manufatura do bojo.
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Entre os tratamentos de superfície, o alisamento é a principal técnica, seguida do polimento. O alisamento
é bastante fino, sendo raro observar estrias ou irregularidades das junções de roletes ou até mesmo direções
e movimentos que indiquem gestos. O estado de conservação da superfície dos fragmentos variou de
forma expressiva, sendo provável que o polimento tenha sido mais frequente. O escovado ocorre nas
paredes, mas não é significativo quando considerado quantitativamente. Outros acabamentos como
enegrecimento são raros, ocorrendo em ambas as faces dos vasos.
O engobo foi considerado um aspecto decorativo nesta análise. Sua ocorrência é muito frequente,
seja na cor branca ou em diferentes tons de vermelho. Parece haver uma distinção entre o engobo
branco nas cerâmicas Caiambé e Tefé, enquanto nas últimas o engobo geralmente é aplicado em camadas
espessas e possui uma textura bastante lisa – e em diferentes níveis de conservação – apresentando
desgaste e menor grau de craquelamento, nas cerâmicas Caiambé percebe-se o uso menos padronizado,
sendo aplicado em camadas de diferentes espessuras, e frequentemente em péssimo estado de conservação4.
Corroborando as observações de Hilbert (1698), o engobo vermelho ocorre muitas vezes desgastado
e com manchas, cujos vestígios estão na superfície externa do vaso e raramente em ambas as superfícies
de paredes e bases. Em nossas análises constatamos o predomínio do engobo branco sobre o vermelho
(Gomes, 2012; Furquim, 2014), o que é bastante peculiar das coleções do lago Amanã, primeiro porque
nas cerâmicas analisadas por Hilbert sua ocorrência se restringe à associação à pintura vermelha no
tipo Caiambé polícromo, sendo também pouquíssimo relevante em outras fases da tradição Borda
Incisa na Amazônia Central. Por fim, embora o engobo seja um elemento definidor de um tipo na
classificação inicial desta fase, ocorre nas cerâmicas Caiambé o mesmo já observado por Lima e Neves
(2011) nas cerâmicas da fase Manacapuru: na grande maioria das vezes o engobo está associado a outras
técnicas decorativas, raramente sendo exclusivo em um fragmento. A observação microscópica de todos
os fragmentos permitiu identificar, de forma frequente, vestígios de engobo e/ou pintura dentro de
sulcos da superfície decorada – incisões simples e duplas ou acanalados –, sendo comum a aplicação
de técnicas plásticas e pintadas em um mesmo projeto decorativo.
De modo geral, o uso da pintura é relevante e significativo, seja através da monocromia, bicocromia ou
policromia. A bicromia, via de regra, é executada na cor vermelha – e raramente em preto – em um
fundo de engobo branco, que pode variar de um tom de cinza ao amarelado. Podem ser identificadas
linhas largas e finas, e raramente detalhes específicos. A policromia, sempre que identificada, foi realizada
exclusivamente em diferentes tons de vermelho, variando do vinho ao alaranjado.
Para a identificação das técnicas plásticas de decoração foram considerados os gestos e instrumentos utilizados
na execução do projeto decorativo. Oito técnicas foram observadas no sítio Cacoal e seis no sítio São
Miguel. As predominantes são incisões simples, duplas ou múltiplas e os acanalados, que podem ser
aplicadas sozinhas ou combinadas, e foram registradas em 94% dos fragmentos da coleção. No restante
dessa amostra foram observados ponteados ou estocados, digitado/ungulado, modelado e aplicações de
esfera e rolete. O uso dessas técnicas é bastante tímido, enquanto a incisão e acanalado são técnicas
preferenciais, que ocorrem predominantemente sozinhas e com um leque pequeno de combinações. No
sítio Cacoal, das 481 peças que apresentaram decoração plástica, em apenas 17 foi registrado o uso
combinado de técnicas plásticas.
4. Isto é interessante, por tratar-se de possíveis técnicas distintas de produção e aplicação do engobo, que se identificadas e melhor caracterizadas através de
análises arqueométricas, podem contribuir para uma melhor diferenciação das cerâmicas Caiambé e Tefé.
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Os elementos gráficos mais comuns na decoração são linhas retas únicas e paralelas horizontais, verticais
e diagonais; linhas escalonadas; espirais retangulares; linhas onduladas, linhas em zigue-zague e curvas
(ondas). Essas linhas podem variar de 1 a 5 mm de espessura, a depender da técnica usada – se incisão
simples ou com instrumento de ponta dupla.
Um motivo típico é formado por linhas paralelas diagonais de 2-4 cm de comprimento, e em suas
extremidades são adicionadas linhas curtas para a esquerda ou direita. Essas linhas curtas também podem
ser usadas para preencher os campos vazios entre as linhas diagonais. Há certa variação de como são
feitas tais combinações de elementos, formando, dessa maneira, motivos distintos, que são repetidos e
mesclados com outros menores (retângulos, pontos, linhas curtas).
Embora o repertório gráfico seja muito rico, mesclando diferentes graus de linearidade que vão do
retilíneo ao curvilíneo, a decoração apresenta uma estrutura bastante rígida: linhas horizontais delimitam
o campo onde os elementos aplicados são repetidos, frequentemente no eixo horizontal de simetria,
formando padrões unidimensionais em banda ou faixa (Shepard, 1956; Washburn; Crowe, 1988). Os
movimentos de translação e reflexão com translação são os mais usados, assim como a rotação. Há
também o uso de falsa simetria, na qual, quando olhada globalmente a decoração é simétrica, mas
quando percorrido o motivo, ele apresenta pequenas distorções e assimetrias que acabam funcionando
como um recurso para quebrar o ritmo visual.
Em termos morfológicos, sete conjuntos foram definidos com base na classificação de Shepard (1956),
e podem ser vistos na Figura 5. Há uma tendência às morfologias irrestritivas, com evidente variabilidade
de pratos, sendo diagnósticas aquelas com flanges labiais e bordas extrovertidas expandidas. Em alguns
vasos as bordas para formação desses flanges possuem fortes inflexões. Essas bordas e flanges apresentam
certa variação no acabamento dos lábios, porém uma característica particular é o recorte e modelagem
dos lábios, que formam bordas irregulares, aspecto já pontuado por Hilbert (1968: 147).
Diferentes formas rasas, conhecidas como assadores, que apresentam grandes espessuras e variam muito
em dimensões, são muito representativas. No sítio Cacoal, foi identificado um ralador, que parece ser,
até o momento, o único fragmento desse tipo de artefato encontrado no Solimões-Amazonas. As morfologias
restritivas englobam vasos de contorno simples, composto e complexo. Geralmente esses vasos apresentam
como campo decorativo a porção superior do bojo. Os vasos de contorno complexo apresentam pelo
menos duas inflexões entre o bojo e o lábio, formando vasos com gargalo carenado, típicos da tradição
Borda Incisa, mas os exemplares encontrados no lago Amanã estão associados a contextos funerários e
rituais. Ainda é importante salientar que as formas das bordas não apresentam uma grande variação,
geralmente são retas ou contraídas, e em menor grau expandidas, sendo raro o reforço da borda com
aplicação de outro rolete. Os lábios serrilhados são marcantes e diagnósticos, ocorrendo indistintamente
em morfologias irrestritivas e restritivas.
Diferente de sua contemporânea Manacapuru, em que flanges mesiais estão ausentes (Lima; Neves,
2011: 216), a fase Caiambé apresenta alguns exemplares como este elemento morfológico, mas são pouco
expandidos e com uma decoração minimalista e sóbria, havendo ainda aqueles de pequenas dimensões,
sugerindo pertencer a vasos de pequenas proporções.
Apêndices e apliques modelados são frequentes, mas em menor escala, quando comparamos com fases
da tradição Pocó-Acutuba, e tendem para características híbridas e abstratas, com menor ênfase para
representação zoomorfa. Entre os conjuntos artefatuais encontram-se miniaturas, que são relativamente
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Figura 5. Cerâmicas Caiambé provenientes do Lago Amanã. A) Bordas extrovertidas e flanges labiais típicas da fase Caiambé.
B) Fragmentos de bordas de vasos restritivos. C) Flanges mesiais da fase Caiambé, de pequenas dimensões, pouco protuberantes
e decoração minimalista. D) Conjuntos artefatuais: estatuetas; rodas de fuso e apliques. E) Vaso miniatura encontrado no
interior de urna acompanhando um sepultamento, possui no bojo motivo decorativo diagnóstico da fase. F) Urna PN 685,
sítio São Miguel do Cacau. G) Urna funerária, sítio Bom Jesus do Baré. (Fotos: Jaqueline Gomes).
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frequentes, e também materiais de acompanhamento de sepultamentos no interior de urnas. Embora
não seja possível afirmar o uso específico, as rodelas de fusos apresentam diferentes morfologias, discoidais,
com seções côncavas e planas, e também maciças, decoradas por incisões o que sugere ser peso de rede
ou adorno. Considerando ainda a coleção estudada por Hilbert (1968), há exemplares de cachimbo e
peças com sinais de moagem. Por fim, existe uma ampla produção de estatuetas, que vão do antropomorfismo
às representações bastante naturalistas de animais, além das estatuetas abstratas maciças (que apresentam
similaridades com outras encontradas na Amazônia Central) e aquelas híbridas, que mesclam elementos
humanos e zoomorfos (Figura 5).

Considerações finais
Esta análise preocupou-se em caracterizar as cerâmicas Caiambé, dando pouca atenção à fase Tefé, encontrada
esparsamente nos sítios estudados. Neste momento gostaríamos de trazer questões sobre as relações entre
essas fases.
Vasos com flange mesial funcionam como um fóssil-guia da tradição Polícroma da Amazônia na calha
do Amazonas (Heckenberger et al., 2001; Oliveira, 2014). No lago Amanã, no entanto, este elemento
morfológico está presente em todas as fases identificadas: Amanã, Pocó, Caiambé e Tefé, distinguindose nas formas com que são manufaturadas e decoradas. Entre os contextos escavados, apenas o sítio
Boa Esperança apresentou todas as fases e ofereceu uma cronologia preliminar de ocupação do lago
(Costa, 2012). O período mais tardio, relacionado à fase Tefé, parece ser o mais frágil dessa classificação
em virtude dos escassos materiais encontrados, bem como de datações de cerâmicas que apresentam uma
inversão cronológica, contrariando, em parte, os nossos modelos5.
Dessa maneira, há uma dificuldade em determinar os contextos da tradição Polícroma no lago Amanã,
onde os materiais são esparsos e aqueles que seguramente são vinculados a esta tradição, apresentam
características muito marcantes, como vasos com flange mesial típica, vasos de bordas reforçadas e fragmentos
de paredes excisas. É mais comum reconhecer elementos dessa tradição aplicados em vasos que seriam
estruturalmente Borda Incisa. A urna coletada no sítio Cacoal representa uma síntese interessante dos
principais elementos das fases locais, na qual se mesclam técnicas de policromia – em diferentes tons de
vermelho e laranja, como nas cerâmicas mais antigas da tradição Pocó-Açutuba – e excisão de motivos
referentes a cobras bicéfalas, extremamente comuns nas cerâmicas Polícromas (Moraes, 2013; Oliveira, 2014).
A fase Caiambé apresenta ampla ocorrência de urnas depositadas em grandes concentrações, em contextos
que sugerem ser exclusivamente funerários. Característica de fundamental importância nas fases Paredão
e Manacapuru, os contextos funerários foram assinalados por Hilbert (1968) e melhor caracterizados
recentemente (Moraes, 2006; Rapp Py-Daniel, 2008, 2014), mas até o momento estavam ausentes na
literatura sobre a tradição Borda Incisa nesta área de pesquisa. Diante desse contexto funerário, não há
5. Um fragmento de cerâmica temperado com caraipé, com engobo branco e linhas incisas duplas, associado à fase Caiambé no sítio Boa Esperança, foi datado em
1.080+-30 BP (890-1.020 AD). Essa data é mais recente do que aquelas obtidas por Hilbert na definição da fase. No mesmo sítio, a datação de 1.220±30 BP foi
obtida a partir de uma flange tipicamente Tefé, apresentando, portanto, uma antiguidade inesperada. Embora seja necessária cautela nas interpretações dessa data,
considerada em conjunto com outras disponíveis para a Tradição Polícroma em afluentes do médio Solimões, a saber: 850 dC; 763 dC e 770 dC (Neves, 2013),
ela pode não ser aberrante na cronologia, reforçando o argumento sobre a expansão policroma como uma processo complexo e não linear.
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nenhum indício de urnas antropomórficas típicas da tradição Polícroma no lago6. Não seria absurdo
sugerir que o lago Amanã tenha sido um lugar significativo da paisagem do Baixo Japurá durante o
período da fase Caiambé, e depois durante a expansão da Polícroma na calha do Amazonas, sendo um
espaço de constituição física e espacial de memórias de uma ocupação milenar, iniciada durante o período
da tradição Pocó-Açutuba (Neves et al., 2014). Por fim, considerando as informações cronológicas obtidas
em nossas pesquisas, com mais datas próximo ao ano 1000 dC para ocupações Caiambé – aliada à falta
de evidência de conflitos, que poderia ser atestada pela presença de estruturas defensivas – parece ser
plausível considerar que nesta região, ao contrário do Baixo rio Madeira e da confluência dos rios Negro
e Solimões – as tradições Borda Incisa e Polícroma envolveram relações amistosas, como casamentos,
comércio, imitação e emulação entre os produtores dessas cerâmicas.
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