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RESUMO 

 

 A Arqueometria, uma promissora conexão entre Química, Física, Ciência de 

Materiais e Arqueologia, constitui um significativo avanço para os estudos 

arqueológicos. Materiais derivados de rochas, metais, coprólitos e cerâmicas podem 

ser estudados, gerando importantes informações para os arqueólogos. Os dados 

obtidos de análises químicas de resíduos orgânicos impregnados em cerâmicas 

arqueológicas, por exemplo, fornecem aos arqueólogos um conjunto de informações 

que pode ajudá-los a verificar algumas hipóteses arqueológicas, assim como 

entender diferentes aspectos referentes a essas populações pré-históricas. Nesse 

contexto, esta pesquisa consiste no desenvolvimento de uma metodologia para 

identificar resíduos de alimentos em cerâmicas arqueológicas, mais 

especificamente, resíduos de milho e mandioca, os quais são alimentos típicos de 

populações pré-históricas de Florestas Tropicais. Inicialmente, um procedimento de 

extração de resíduos orgânicos característicos de milho e mandioca foi testado, 

utilizando-se para isso, diferentes solventes (hexano, clorofórmio + metanol 2:1 v/v e 

diclorometano). Os extratos foram analisados por Cromatografia Gasosa (GC). 

Alternativamente, algumas amostras simuladas foram produzidas através da mistura 

de milho e mandioca a cerâmicas previamente moídas. Primeiramente, as amostras 

simuladas foram analisadas por Espectroscopia do Infravermelho Próximo (NIR) e, 

depois disso, submetidas ao procedimento de extração com o melhor solvente e 

analisadas por GC. Os dados resultantes foram tratados por gráficos bidimensionais 

e pelo método quimiométrico de Análise dos Componentes Principais (PCA). Dentre 

os solventes testados, a solução de clorofórmio + metanol (2:1 v/v) apresentou o 

melhor resultado, permitindo identificar extratos de milho e mandioca, bem como 

distinguir entre cerâmicas que continham ou não os resíduos. Os resultados da 

análise por espectroscopia NIR indicaram uma boa diferenciação entre as amostras 

simuladas compostas pela mistura de cerâmica a resíduos de milho ou mandioca. 

Tanto por GC quanto por espectroscopia NIR foi possível distinguir entre cerâmicas 

que continham ou não os resíduos e também ter indícios se esses mesmos resíduos 



 

 

eram à base de milho ou de mandioca. Contudo, os resultados apresentados pela 

espectroscopia NIR são mais promissores, já que a técnica é mais sensível, mais 

rápida e permite a análise do fragmento de cerâmica pré-histórica sem a destruição 

do mesmo. Sendo assim, esta pesquisa oferece uma nova perspectiva para a 

compreensão da vida humana na Pré-História das populações de Floresta Tropical.  

 

Palavras-chave: Arqueometria, resíduos orgânicos, milho, mandioca, Cromatografia 

Gasosa, Espectroscopia no Infravermelho Próximo, Análise de Componentes 

Principais. 



 

 

ABSTRACT 

 

Archaeometry, a promising connection between Chemistry, Physics, Materials 

Science and Archaeology, constitutes a significant advance in archaeological 

studies. Classes of artifacts like stone objects, metal containers, coprolites and 

potteries can be studied, providing very useful information to archaeologists. Data 

obtained by chemical analyses of organic residues impregnated in pottery, for 

example, can give to archaeologists a set of information which can help them verify 

some archaeological hypotheses as well as understand different aspects of 

prehistoric populations. In this context, this research will evaluate the possibility of 

developing a methodology to identify food residues in archaeological pottery, more 

specifically, maize and manioc residues, which are typical food of Tropical Forest 

populations. Initially, an extraction procedure was tested employing different solvents 

(hexane, chloroform and methanol 2:1 v/v and dichloromethane) to extract 

characteristic substances of maize and manioc. The extracts were analyzed by gas 

chromatography (GC). Alternatively, some laboratory-prepared samples were 

produced mixing maize and manioc to pottery powders. These simulated samples 

were analyzed by near infrared spectroscopy (NIR) and by gas chromatography 

(GC). The data were treated by bidimensional graphics and Principal Component 

Analysis method (PCA). It was observed that among the tested solvents, chloroform 

and methanol (2:1 v/v) provided the best result, allowing the maize and manioc 

extracts identification. Employing this solvent it was possible to distinguish between 

potteries containing or lacking the residues and even to distinguish between potteries 

containing maize or manioc residues. The NIR spectroscopy results indicated a good 

differentiation between the simulated samples composed by ceramics and maize or 

manioc residues. Both GC and spectroscopy NIR methods made it possible to 

distinguish between ceramics containing or not these residues and whether these 

same residues were manioc or maize residues. The results presented for NIR 

spectroscopy are better, since the technique is more sensible, faster for non-



 

 

destructive analysis of the archaeological ceramic. This approach gives a new tool 

for a better understanding about the Tropical Forest human life in the Prehistory.  

 

Key-words: Archaeometry, organic residues, maize, manioc, Gas Chromatography, 

Near Infrared Spectroscopy, Principal Component Analysis. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 As pesquisas arqueológicas possibilitaram o conhecimento de muitas das 

informações históricas obtidas. Sabemos que uma parcela significativa do estudo 

arqueológico se dá em laboratório, no qual todo o material coletado em campo é 

processado. Nas últimas décadas, a troca de conhecimentos entre arqueólogos, 

historiadores, físicos, químicos e geólogos tem proporcionado o desenvolvimento de 

diversos métodos de datação e análise de materiais, o que acabou por resultar 

numa nova área do conhecimento: a Arqueometria. Dentre os diversos estudos 

realizados em laboratórios, surgiram os estudos arqueométricos que consistem em 

combinações de métodos físicos e químicos para análise dos diversos vestígios de 

origem arqueológica. Esta importante etapa do estudo arqueológico fornece 

subsídios para interpretações mais completas sobre as populações estudadas. 

Apesar de ser uma das classes de artefatos mais estudadas por arqueólogos 

e arqueometristas, o estudo de cerâmicas arqueológicas não é simples (Figura 1.1). 

À variedade de informações que as cerâmicas podem oferecer (tecnologia cerâmica, 

intercâmbios tecnológicos, subsistência, etc.) opõem-se a dificuldade de sua 

“descoberta” (que não é por acaso, exige pesquisa e planejamento), de sua 

classificação (na maioria das vezes, são encontrados fragmentos que demandam 

classificação e reconstrução para que obtenhamos uma peça inteira ou a maior 

parte dela) e de sua conservação (preservar um artefato arqueológico, além de uma 

questão de respeito pela História de um povo e pela nossa própria, possibilita que 

novos estudos possam ser desenvolvidos, no futuro). 
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FIGURA 1. 1: Charge ilustrando a dificuldade de estudos arqueológicos relacionados à 

“descoberta” de cerâmicas arqueológicas (Adaptada de MEGGERS, 1979). 

 

A caracterização de fragmentos cerâmicos pré-históricos, no contexto de um 

estudo arqueológico, possibilita não somente a catalogação/conservação desses 

fragmentos, como também um melhor entendimento de seus processos de produção 

e de usabilidade. Dessa forma, a promissora conexão entre Química, Ciência de 

Materiais e Arqueologia contribui para uma reconstrução da trajetória dos artefatos 

encontrados – desde a sua fabricação ao seu descarte, passando por sua 

funcionalidade - das escolhas tecnológicas das populações históricas e pré-

históricas investigadas pelos arqueólogos, bem como para um significativo avanço 

desse tipo de estudo. A análise de resíduos orgânicos adsorvidos em cerâmicas, por 

sua vez, é uma das mais recentes vertentes dessa linha de pesquisa. 

No campo da Arqueologia, a vertente do estudo de resíduos orgânicos pode 

contribuir fortemente para o conhecimento a respeito de aspectos do cotidiano de 

determinadas populações históricas e pré-históricas.  O emprego de técnicas como 
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cromatografia gasosa e espectroscopia no infravermelho tem gerado um amplo 

conjunto de informações que relacionam o uso-função de uma cerâmica ao 

correlacionar a natureza do resíduo orgânico encontrado com as hipóteses 

referentes a ele (EVERSHED, 2008). 

Dentro dessa vertente de estudo de resíduos orgânicos em cerâmicas 

arqueológicas, a nossa proposta é a verificação da possibilidade da criação de uma 

metodologia de análise capaz de diferenciar resíduos de milho de resíduos de 

mandioca.  Estes alimentos, segundo Meggers (1979), estão na lista dos vegetais 

mais cultivados em zonas tropicais, ao lado da batata-doce e do feijão e entre os 

nove mais estudados em pesquisas arqueológicas no mundo (Figura 1.2). 

 

 

FIGURA 1. 2: Mapa-múndi ilustrando os centros de origem e domesticação dos alimentos mais 

estudados em pesquisas arqueológicas. 1 – Girassol, 2 – Milho, 3 – Mandioca, 4 - Batata, 5 – 

Trigo, 6 – Sorgo e Milho miúdo africanos, 7 – Inhame / Batata-doce, 8 – Milho miúdo chinês e 9 

– Arroz chinês (Adaptada de VAN DER MERWE & TSCHAUNER, 1999). 

 

  Sendo o milho, um vegetal e a mandioca, uma raiz, ambos característicos de 

populações de Florestas Tropicais, eles possuem composições químicas muito 

parecidas. A existência de uma metodologia que seja capaz de diferenciar seus 
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resíduos orgânicos que ficaram adsorvidos em fragmentos arqueológicos ou peças 

inteiras pode contribuir com os estudos etnográficos já realizados que relacionam a 

morfologia de cerâmicas utilizadas por um grupo em particular com os tipos de 

alimentos que foram preparados nessas peças (BROCHADO, 1977).  

 

Objetivos e Etapas da pesquisa 

 

 O propósito deste trabalho é estudar a possibilidade do desenvolvimento de 

uma metodologia para a caracterização de resíduos orgânicos, mais 

especificamente resíduos de milho e mandioca, em cerâmicas arqueológicas. 

Dentro da perspectiva da construção dessa metodologia, estudaremos o 

melhor solvente para a extração dos resíduos, produziremos algumas amostras 

simuladas e utilizaremos as análises de cromatografia gasosa (GC) e 

espectroscopia na região do infravermelho próximo (NIR), bem como a técnica 

quimiométrica de Análise de Componentes Principais (PCA), numa tentativa de obter 

dados que possibilitem: 

 1) separar as amostras que possuem resíduos alimentares das amostras 

sem resíduos alimentares, o que numa perspectiva arqueológica pode ajudar a 

entender a funcionalidade de uma peça cerâmica; 

 2) separar as amostras em dois grupos - aquelas que contêm resíduos de 

milho e aquelas que contêm resíduos de mandioca (e derivados), visando a análise 

do consumo destes alimentos nas populações estudadas.  

Apesar de iniciais, estudos que como este propiciem o desenvolvimento de 

uma metodologia que possa ser aplicada na diferenciação de resíduos orgânicos de 

alimentos de composições químicas tão próximas possibilitarão um significativo 

avanço, no que diz respeito aos estudos arqueológicos da paleodieta das 

populações pré-históricas e históricas da Floresta Tropical. 

 Em paralelo aos objetivos científicos, esperamos criar um grupo 

multidisciplinar de estudos arqueométricos, contendo pesquisadores do 

Departamento de Química Fundamental (DQF – UFPE), dos Programas de Pós-
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Graduação em Arqueologia (PGArq – UFPE) e Ciência de Materiais (PGMtr - UFPE) 

e do Laboratório de Análise de Combustíveis (LAC – UFPE). 

Sendo assim, constituem as etapas do nosso estudo: 

 

Teste dos melhores solventes orgânicos para extração dos resíduos 

incorporados às peças cerâmicas; 

 

Preparação de amostras simuladas para análise, contendo resíduos de milho 

e mandioca, com e sem cerâmica; 

 

Análise dos extratos das amostras por Cromatografia Gasosa (GC); 

 

Análise das amostras simuladas por Espectroscopia na Região do 

Infravermelho Próximo (NIR) - avaliação da possibilidade de uso de método 

não-destrutivo, sem necessidade de extração com solvente; 

 

Tratamento estatístico/quimiométrico dos dados obtidos por GC e 

espectroscopia NIR, como uma primeira etapa para a criação de um protocolo 

a ser utilizado em futuras análises dos artefatos de interesse arqueológico; 

 

Avaliação da possibilidade de discernimento entre resíduos de milho e 

mandioca presentes nas amostras; 

 

Análise de algumas peças reais (de interesse arqueológico ou não) para 

testar a metodologia desenvolvida. 

 

 

Estrutura do trabalho 

 

O Capítulo I é dedicado à fundamentação teórica. Nele são apresentados 

pontos da teoria arqueológica que fundamentam a nossa pesquisa arqueométrica no 
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campo da paleodieta de extintas populações da região de Floresta Tropical. São 

realizadas também, considerações a respeito das origens dos alimentos cujos 

resíduos pretendemos diferenciar (milho e mandioca), bem como, uma pequena 

descrição das técnicas de análise que pretendemos empregar no desenvolvimento 

da metodologia em questão. Finalizando esse primeiro capítulo, temos uma 

exposição sobre o tratamento quimiométrico dos dados a ser empregado. 

No Capítulo II, são expostos os procedimentos experimentais para o 

desenvolvimento da metodologia. São descritos os procedimentos de extração e de 

escolha do melhor solvente, os processos de coleta e processamento das amostras 

simuladas, assim como, as análises realizadas para avaliação da viabilidade da 

criação da referida metodologia de diferenciação de resíduos de milho e mandioca. 

O Capítulo III apresenta e discute os resultados obtidos através das análises 

de Cromatografia Gasosa e Espectroscopia NIR e tratados por gráficos 

bidimensionais e Análise de Componentes Principais. 

O Capítulo IV, por sua vez, apresenta as conclusões referentes ao estudo em 

questão. 

No Capítulo V, são mencionadas as perspectivas para continuidade do 

referido trabalho. 

Em seguida, o Capítulo VI enumera as produções relativas ao projeto 

desenvolvido. 

Por fim, o Capítulo VII apresenta as fontes consultadas, seguidas dos 

documentos que constam no apêndice dessa dissertação. 
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Capítulo I 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1 A teoria arqueológica e a prática arqueométrica 

 

 

A maior contribuição da Nova Arqueologia foi a metodológica. Os arqueólogos 

passaram a se interessar pelos problemas de inferência, de amostragem e de 

investigação, com o crescente uso de técnicas quantitativas e estatísticas. A 

pesquisa arqueológica passou a relacionar, mais intimamente, “Teoria”, “Prática” e 

“Métodos de investigação” (Figura 1.3).  Podemos dizer que foi com essa mudança 

de mentalidade que se passou a conviver, com mais naturalidade, com métodos de 

análise que são empregados pela Arqueometria. 

 

 

              FIGURA 1. 3: Esquema representativo do “Pensar Arqueométrico” (Fonte da Autora, 

2009).           

     

 Na fase Pós-Processual, houve a inclusão, de um termo denominado 

“processo”, de uma nova consideração de como atuam os indivíduos em uma 

sociedade e de como diferentes populações podem protagonizar, em diferentes 
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momentos, trajetórias semelhantes – o interesse pela variabilidade e pela 

reconstrução do conteúdo de significados históricos.  

 A posição da crítica Pós-Processualista, além de interpretar os diferentes 

significados e os diferentes passados que tentamos reproduzir no presente (a 

pluralidade de enfoques) fez com que tivesse início um debate sobre as interações 

“indivíduo-indivíduo, indivíduo-artefato e artefato-artefato”, aproximando a 

Arqueometria ainda mais dessa corrente teórica. Propôs-se uma análise mais 

técnica e com uma reconstrução rigorosa dos significados subjetivos. Usando uma 

metodologia contextual, podemos enfrentar, portanto, a complexidade real dos 

dados arqueológicos e todas as associações e diferenças espaciais e temporais 

podem ser úteis na tentativa de estabelecer esses significados e conhecer as 

responsabilidades do arqueólogo, no que diz respeito ao mundo, no qual vive. 

 A Arqueologia, portanto, tem por objetivo “a reconstituição da história das 

culturas humanas, a partir de teorias, métodos e técnicas específicas, baseadas nos 

artefatos arqueológicos e nas características locais” (LAET, 1976; SCHUCHARDT, 

1972). 

Compreender o significado dessa variabilidade é uma das principais 

preocupações dos arqueólogos. Considerando que essa variabilidade é resultado de 

diversos processos de formação de um ciclo de vida desses artefatos, toda a 

sequência de atividades e acontecimentos a que eles foram submetidos torna-se de 

extrema relevância para esse estudo (SCHIFFER, 1983). Assim, podemos perceber 

que a Arqueologia, enquanto reconstrução de uma história cultural é nitidamente 

uma prática interdisciplinar. 

Sendo assim, toda a pesquisa arqueológica deve ser encarada como um 

processo interdisciplinar por natureza e dessa forma pode ser vista como eficaz, se 

executada com as colaborações de pesquisadores de áreas distintas: geólogos, 

biólogos, químicos, físicos, matemáticos, cientistas de materiais e arqueólogos 

(Figura 1.4). Esta combinação assegurará que hipóteses mais amplas serão 

levantadas, com possibilidades reais de sucesso em suas respostas.  
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FIGURA 1. 4: Representação do conceito da Arqueometria como prática multidisciplinar (Fonte 

da Autora, 2010). 

 

Se considerarmos a importância de manter um foco no objetivo do projeto e a 

necessidade de permitir um grau de flexibilidade desse objetivo (para acomodar 

resultados inesperados 1), a categoria de investigação, na qual haja interação entre 

distintos pesquisadores é essencial. É provável que tal linha de investigação gere 

um conjunto de informações que exigirá interpretações mais amplas. Essas mesmas 

informações serão o ponto de partida para a reconstituição dessas culturas 

humanas. 

                                            
1
 Resultantes das interações “indivíduo-indivíduo, indivíduo-artefato e artefato-artefato”. 
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1.2 Origem dos estudos arqueométricos 

 

 

Apesar do termo “Arqueometria” ter surgido apenas em 1958, na primeira 

edição da revista internacional “Archaeometry” (uma promissora publicação da 

Universidade de Oxford – Londres, envolvendo trabalhos nas áreas das ciências 

físicas e biológicas com a Arqueologia e a História da Arte), os primeiros indícios de 

estudos arqueométricos surgiram em 1786, com a divulgação do trabalho: 

“Observations on some ancient metallic arms and utensils with experiments to 

determine their composition”, de George Pearson (CAVALHEIRO, 2005) e a 

caracterização química de materiais arqueológicos, tais como vidros e moedas 

(LEUTE, 1987). Em 1810, Giovanni Fraboni amplia o campo de estudos, com a 

publicação de um artigo sobre a composição dos metais de uma tumba Etrusca 

(DRAGONI, 2002). 

As metodologias científicas disponíveis na primeira metade do século XIX2 

foram aplicadas à Arqueologia de maneira esporádica (TOYOTA, 2009), até que, em 

1840, Göbel, um dos pioneiros na caracterização química de materiais 

arqueológicos (HARBOTTLE, 1982), declarou que a Química poderia estar a serviço 

dos estudos arqueológicos. Em meados de 1850, surgiram estudos que procuravam 

relacionar a composição química de materiais arqueológicos com a origem, 

manufatura e uso dos mesmos (HARBOTTLE, 1990). Em 1953, surgiu a datação por 

Termoluminescência e em 1962, foram divulgados os primeiros resultados 

relacionados à datação de cerâmicas (TOYOTA, 2009). 

Enquanto o século XX ficou marcado pela pouca difusão dos estudos 

arqueométricos e, principalmente, pela pequena aplicação dessa metodologia 

                                            
2
 Estas estavam em conformidade com o pensamento positivista da época, que via com otimismo o 

emprego da ciência em todos os setores da vida humana. 
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interdisciplinar, no século XXI, o emprego de ferramentas analíticas para o estudo de 

artefatos arqueológicos intensificou-se consideravelmente. Como resultado desta 

interdisciplinaridade, nas últimas décadas houve um aumento significativo dos 

estudos sobre cerâmicas arqueológicas, visando compreender fatores como, 

produção, tecnologia da manufatura (temperatura de queima, processo de 

confecção, produtos de transformação presentes nas pastas cerâmicas, etc.), o uso 

dos artefatos manufaturados, bem como, seu intercâmbio cultural. Tal estudo é 

essencial para o processo de reconstrução da Pré-História humana e especialmente 

para o estabelecimento das relações sociais e culturais entre os grupos. Os 

primeiros trabalhos mais efetivos tiveram início em 1985, tendo Richard Evershed3 

como representante máximo e a revista “Archaeometry” como ponto alto das 

publicações. 

Por serem bem resistentes às variações climáticas, os objetos cerâmicos são 

os mais encontrados e estudados. De modo geral, os principais aspectos estudados 

em Arqueometria são a composição química, as técnicas de manufatura e as 

cronologias dos vestígios resgatados. Entretanto, são os elementos traço4 (menos 

que 0,1%) os que normalmente proporcionam a melhor informação para estudos 

arqueométricos. Sendo assim, à alta ocorrência e durabilidade (resistência às 

variações climáticas), podemos somar o grande número de informações que 

podemos obter através de uma análise minuciosa das cerâmicas arqueológicas. Isto 

confirma, mais uma vez, que a interdisciplinaridade entre as ciências exatas 

(técnicas analíticas de caracterização) e humanas (teorias arqueológicas) vem 

contribuindo, significativamente, na obtenção de melhores resultados (MUNITA et al, 

2003). 

 

                                            
3
 Bristol University - UK; 

4
  Elementos encontrados em quantidade mínima que, por não fazerem parte da composição básica 

dos argilominerais, caracterizam a procedência da argila, possibilitando distinguir a origem de peças e 

fragmentos.  
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1.3 A cerâmica arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cerâmicas são produzidas através do aquecimento da argila e podem 

assumir muitas formas e serem caracterizadas de várias maneiras. As cerâmicas 

são compostas de três matérias-primas básicas: argila (elemento plástico), 

antiplástico5 e água. 

 Um geólogo irá analisar a cerâmica em termos dos constituintes químicos e 

mineralógicos de suas matérias-primas básicas. O químico verá a cerâmica em 

termos da composição química das suas matérias-primas, a natureza das ligações 

químicas entre os elementos e as transformações químicas que resultam da 

aplicação de calor, enquanto que um ceramista pode definir cerâmica com base na 

sua forma e nas técnicas envolvidas na sua fabricação. Os arqueólogos, por sua 

vez, irão analisar aspectos particulares da cerâmica como funcionalidade, 

usabilidade e representatividade dentro do contexto de uma população histórica ou 

                                            
5
 Possui uma conotação ampla e refere-se a materiais não-plásticos e podem ser de origem animal 

(esponjas de água doce queimadas – cauixí), vegetal (palha, fibras e casca queimada de árvores 

ricas – cariapé) ou mineral (cinzas ou areia, por exemplo). Esses materiais podem ser provenientes 

tanto da própria fonte de argila como elementos acrescentados pelo artesão, bolos de argila ou cacos 

de cerâmica, por exemplo. Sua função é reduzir os riscos de quebra ou rachaduras das peças 

durante o processo de secagem e queima. 

[...] A Arqueologia não é apenas descoberta, interpretação e classificação dos 
objetos de que o homem se serviu; o homem viveu num espaço organizado, 
espaço que é uma combinação dinâmica, e por isso mesmo instável, de 
elementos físicos e de fatores culturais: tecnologia, divisão social do trabalho, 
estruturas sócio-econômicas e sócio-políticas, ideologia, condicionam essa 
organização, sendo função da Arqueologia reconstituir o espaço, explicá-lo, 
acompanhá-lo na sua constante evolução [...] 
 

 
(ALARCÃO, 1996) 
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pré-histórica. Para tal, ele procederá à classificação das peças e/ou fragmentos 

encontrados (Figura 1.5), lançando mão da análise das matérias-primas e suas 

fontes, técnicas de fabricação, processo de produção, etc. 

 

 

FIGURA 1. 5: Esquema simplificado ilustrando os passos para reconstrução do formato de 

uma cerâmica arqueológica por um arqueólogo (Adaptada de SOUSA et al, 2009). 

 

 Os ceramistas pré-históricos não possuíam o conhecimento químico e 

mineralógico que possuímos hoje. Contudo, tinham uma enorme riqueza de 

conhecimento baseado na experiência, o que permitiu que soubessem qual tipo de 

argila era mais apropriada para fazer, por exemplo, uma vasilha resistente ao calor e 

que pudesse ser utilizada no cozimento de alimentos.  

 A maior parte dos estudos referentes à cerâmica pré-histórica do Brasil visou 

esclarecer questões relacionadas à sua origem. Procurava-se elucidar se a 

tecnologia da cerâmica teria sido o resultado de uma evolução técnica dos próprios 

grupos da região ou se teria sido o fenômeno de transferência tecnológica, originária 

de migração ou comércio (OLIVEIRA, 1990) e os principais critérios de análise 

observados englobavam itens relacionados à classe da peça, à técnica de 

manufatura e ao tipo de queima6. A figura a seguir (Figura 1.6) exemplifica a questão 

                                            
6
  A constituição da atmosfera de queima somada à composição dos elementos químicos existentes 

na argila – concentração de ferro, argilominerais, matéria orgânica - irá contribuir para a coloração da 

cerâmica. De maneira geral, uma queima oxidante é realizada a céu aberto, onde o oxigênio do ar 

reage com a pasta gerando tonalidades claras e uniformes. A queima redutora muitas vezes é 

realizada em fornos fechados produzindo uma cerâmica de coloração escura e com manchas. No 
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da variabilidade de hipóteses/estudos que podem ser observados apenas no âmbito 

da manufatura de artefatos cerâmicos: 

 

 

FIGURA 1. 6: Variáveis envolvidas no conhecimento da fabricação de cerâmicas (Adaptada de 

LEEUW & SANDER, 1984). 

 

 Os arqueólogos não podem descobrir e dizer muito sobre o indivíduo que 

produziu uma determinada peça cerâmica. Contudo, como as cerâmicas podem 

fornecer um testemunho eloquente das habilidades, conhecimento e estética dos 

povos que a fizeram e a usaram (SINOPOLI, 1991), é possível para um arqueólogo 

                                                                                                                                        
entanto, a mesma peça, por exemplo, pode apresentar estes dois tipos de queima, isto é, queima 

oxidante na parede externa e queima redutora na parede interna. Tais indícios apontam um processo 

de queima pouco controlado. 
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obter informações sobre a cultura, a sociedade e a alimentação de um determinado 

povo, visto que a produção da cerâmica está diretamente ligada às necessidades 

(Figura 1.7) deste povo (LA SALVIA & BROCHADO, 1989).  

 

 

FIGURA 1. 7: Charge ilustrando a relação entre a produção cerâmica e as necessidades da 

população (Adaptada de MEGGERS, 1979). 

 

1.4 A análise de resíduos orgânicos na Arqueologia 

 

 

  

 

 

“Explicar como tudo isso aconteceu é, 
sem dúvida, fascinante, mais 
fascinante que contar e descrever 
„bones and stones‟” 

 

(GONÇALVES, 2002) 
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Enquanto a pesca, a caça, a segurança do grupo e a conquista de novas 

terras eram atribuições masculinas, a mulher exercia outros papéis fundamentais 

para o sustento do grupo. Era responsável pelas tarefas domésticas (limpar, 

cozinhar, plantar, coletar, cuidar dos filhos, domesticar animais, etc.) e pela 

produção das cerâmicas que seriam utilizadas pelo grupo (Figura 1.8). Sendo assim, 

não é surpresa que a produção cerâmica seja um reflexo das necessidades do 

grupo e que a mesma esteja relacionada ao que era produzido e consumido pelo 

grupo (LA SALVIA & BROCHADO, 1989). Consequentemente, não há como pensar 

em análise de resíduos orgânicos sem atrelar essa vertente à produção cerâmica e 

ao estudo da forma-função desses artefatos e dos demais aspectos que 

influenciaram as suas manufaturas. 

 

  

FIGURA 1. 8: Figura ilustrando a relação entre a produção cerâmica e o cultivo de mandioca 

(Adaptada de ZOCCHIO, 2008). 

 

 

 O uso dado a objetos cerâmicos por povos tradicionais deixa, em geral, 

resíduos impregnados, os quais podem ser utilizados por pesquisadores para inferir 

a respeito da função desempenhada pela peça. 

A análise de indicadores bioquímicos se estabeleceu como uma vertente a 

mais para o campo da caracterização de artefatos cerâmicos (EVERSHED, 2008), já 

que, na análise histórica da cerâmica, além da forma, manufatura e procedência, 
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podemos, agora, estudar os conteúdos7, ampliando o número de informações que 

podemos obter com a análise de um conjunto cerâmico (Figura 1.9). 

 

 

FIGURA 1. 9: Esquema das etapas do estudo arqueométrico (Adaptada de MARTÍNEZ, 1999). 

 

 

Uma influência importante para o desenvolvimento dessa nova vertente – 

Arqueometria - foi o surgimento de novas metodologias químicas analíticas, que 

permitiram a caracterização química e física de fragmentos arqueológicos 

complexos, como forma de subsidiar os modelos explicativos teóricos, 

estabelecendo, com isso, novos paradigmas (BROCHADO, 1977). Métodos 

espectroscópicos, tais como a espectroscopia na região do infravermelho (IR), a 

espectroscopia Raman e a Ressonância Magnética Nuclear (RMN), além de 

                                            
7
 Embora seja necessário considerar que, por causa da natureza fragmentária do registro do material, 

a análise de resíduos orgânicos em Arqueologia nos traz com alguns desafios consideráveis. Os 

fragmentos de superfície, raramente, produzem significativos índices de resíduos, e são, dessa 

forma, “uma classe de alto risco de produtos manufaturados para a análise orgânica do resíduo” 

(EVERSHED, 2008). Além disso, é preciso realizar, paralelamente, estudos de porosidade, de 

recobrimento da peça e das condições de conservação, nas quais essas cerâmicas ou fragmentos 

foram encontrados. 
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métodos cromatográficos, forneceram padrões de composições que permitiram a 

comprovação de certas “assinaturas químicas”8 de classes de resíduos orgânicos 

(lipídios, carboidratos e proteínas) encontradas nos artefatos pesquisados 

(EVERSHED, 2008; BARDET et al, 2009). Dessa forma, o arqueólogo passou de 

uma analogia etnográfica a um estudo mais quantitativo, relacionando o resíduo 

orgânico encontrado à fonte específica do produto natural e ao uso dado à peça 

(KIMPE et al, 2004).  

Kimpe e colaboradores (2004) utilizaram a relação entre os biomarcadores 

encontrados em artefatos cerâmicos de origem romana, provenientes do sítio 

arqueológico de Sagalassos (Sudoeste da Turquia), com a forma da cerâmica e sua 

possível utilização. Baseando-se na análise lipídica dos resíduos encontrados nos 

diferentes artefatos cerâmicos, foi construída uma tabela que distingue os tipos 

cerâmicos com base na forma e no uso (Figura 1.10).   

 

 

FIGURA 1. 10: Esquema ilustrativo relacionando algumas cerâmicas romanas aos produtos 

que armazenavam (Adaptada de KIMPE et al., 2004). 

                                            
8
 Do Inglês, “Fingerprintings”. 
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O grupo do pesquisador Evershed também se especializou na determinação 

de assinaturas químicas de resíduos orgânicos adsorvidos em cerâmicas 

arqueológicas, sendo uma das principais referências dessa área. Desde 1985, 

Evershed e colaboradores utilizam a técnica de cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas para elucidar os principais marcadores de alimentos de 

origem vegetal (óleos, legumes, etc.) e animal (principalmente carnes de cordeiro, 

porco e boi). Segundo Evershed, estudos muito específicos (que elucidem 

marcadores para um só alimento de um grupo) exigem um maior, mais cuidadoso e 

criativo estudo que os desenvolvidos anteriormente. E muito provavelmente “a 

identificação desses biomarcadores em resíduos orgânicos arqueológicos, resíduos 

de milho, por exemplo, não será possível apenas com o uso de tentativas de 

aproximação que levem em conta os seus ácidos graxos específicos” (REBER & 

EVERSHED, 2004).  

Com relação à degradação dos resíduos, estudos existentes indicam que 

resíduos orgânicos adsorvidos9 sobrevivem em mais de 80% das cerâmicas 

arqueológicas classificadas como de cozimento (EVERSHED, 2008). Além disso, 

outros trabalhos apontam que os biomarcadores (principalmente lipídios) podem 

responder de maneiras diferentes quando expostos a aquecimento (cozinhar, assar, 

fritar) e/ou ação mecânica (triturar, moer, misturar), contribuindo para a preservação 

de alguns desses biomarcadores (MALAINEY et al, 1999) e facilitando estudos 

arqueométricos de forma e uso de uma peça cerâmica (KIMPE et al, 2004).  

Um trabalho interessante a esse respeito é o de Hernández e colaboradores 

(1999), no qual foram avaliadas as diferentes reações químicas (oxidação, hidrólise 

e polimerização) que sofreram os ácidos graxos de uma carne de porco submetida a 

aquecimento. Com o uso de porcos selecionados (criados sob dieta controlada) e 

testando diferentes métodos de preparação (fritura, assamento, cozimento e 

recozimento), os pesquisadores observaram que houve uma diminuição dos ácidos 

                                            
9
 Sob circunstâncias favoráveis, os compostos orgânicos também podem sobreviver nos solos e 

sedimentos. As análises químicas das biomoléculas de tais depósitos fornecem informações 

relevantes a respeito dos processos de deterioração e/ou preservação da cerâmica arqueológica, em 

determinado ambiente. 
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graxos das carnes assada e recozida, uma manutenção do percentual de ácidos 

graxos nas carnes submetidas à fritura e um aumento na carne submetida a um 

único cozimento. Mais adiante, outro estudo (WRIGHT, 2003), desta vez com 

plantas, reforçou a idéia de que alguns componentes são capazes de sobreviver a 

temperaturas de 500°C e, ocasionalmente a 600°C, sob determinadas condições 

(misturas, atmosfera, forma de exposição) e quando expostos por até cinco minutos 

ao aquecimento.  

Sendo uma das mais relevantes fontes de resíduos orgânicos (Tabela 1), a 

determinação do uso de peças cerâmicas pode gerar, dentre outras contribuições, a 

identificação formas de consumo de alimentos, com a identificação de um padrão de 

assentamento (nomadismo) ou de um período, no qual, determinado alimento foi 

introduzido em determinada cultura.  

 

TABELA 1: Fontes de resíduos orgânicos para os estudos arqueológicos e sua relevância em 

função da fonte (Adaptada de EVERSHED, 2008).       

   

        

Até o momento, as análises de resíduos orgânicos têm focado em pequenos 

conjuntos de artefatos e têm como objetivo determinar a natureza e os processos 
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tecnológicos que conduziram à formação desses resíduos. São estudos qualitativos 

que buscam definir a identidade (origem vegetal ou animal – carne ou peixe) dos 

produtos naturais que, possivelmente, foram utilizados nesses vasilhames 

cerâmicos.  

Até então, não há estudos de resíduos de alimentos específicos e próximos 

em suas composições, como o milho e a mandioca. Da mesma forma, nenhum 

estudo arqueológico sobre indicadores bioquímicos relacionou variáveis tais como, a 

presença, a ausência e a distribuição desses indicadores.  Assim sendo, o estudo 

dos resíduos alimentares de populações tropicais consiste em um ponto de grande 

relevância para a Arqueologia. Para tal, entretanto, é fundamental que sejam 

desenvolvidas metodologias adequadas para o estudo dos principais alimentos 

dessas populações (milho, mandioca e peixe). 

 

1.5 Alimentação na Pré-História 

 

 Estudos sobre a alimentação na Pré-História são particularmente difíceis. 

Além de, a passagem do caçador-coletor para o agricultor ser considerada apenas 

como um período intermediário e não como um período de características próprias, 

o estudo dessa transição criou uma série de pressupostos muito utilizados na 

Arqueologia, que merecem passar por uma reavaliação, tais como:  

 

“a introdução da agricultura teria sido uma revolução econômico-social. A 
ocorrência da simultaneidade do início da agricultura com a introdução das 
técnicas ceramistas, o desenvolvimento das técnicas de cultivo teriam sido 
a causa do processo de sedentarização humana e que a agricultura teria 
surgido em função de uma escassez alimentar” (BINFORD, 1994) 

 

 

Somados a isso, temos o fato desses artefatos e desse processo agrícola 

estarem relacionados a resíduos orgânicos ainda preservados em uma peça e/ou 
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fragmento arqueológico que possibilitem a investigação dos biomarcadores que o 

constituem.  

Tais indicadores bioquímicos são definidos como aquelas substâncias que 

ocorrem nos resíduos orgânicos e que fornecem informações com relação à 

atividade humana no passado. Tal conceito pode ser aplicado a qualquer classe de 

biomoléculas, geralmente lipídios, proteínas e carboidratos – de origem vegetal e 

animal. Como principais indicadores bioquímicos, temos: o ácido tartárico (utilizado 

como marcador para identificação de resíduos de vinhos e uvas), o oxalato de cálcio 

(relacionado à cerveja), os ácidos graxos, os acilgliceróis, os ésteres de ceras 

(componente típico das ceras de abelha, utilizadas como impermeabilizantes de 

alguns tipos de artefatos cerâmicos que seriam utilizados como cerâmicas para 

transporte de sementes), os esteróis (relacionados aos resíduos de carnes) e os 

lipídios (os mais estudados). Por serem extremamente perecíveis, sua identificação 

e quantificação demandam uma série de técnicas analíticas que se adaptem à 

presença em quantidades mínimas de resíduos desse material nas peças de estudo. 

 Brochado (1977) foi um dos pesquisadores que, através de evidências 

indiretas, estabeleceu uma analogia etnográfica para a reconstrução da alimentação 

com mandioca na Floresta Tropical. As vasilhas10 recuperadas em prospecções 

arqueológicas (escavações) eram classificadas como panelas, tigelas, jarros e 

pratos e assadores, e foram associadas a um determinado tipo de alimento, que 

poderia ser cozido, assado ou em forma de farinha (ou beiju, no caso da mandioca). 

Contudo, como já dissemos, tais analogias são hipóteses fundamentadas em 

evidências etnográficas. 

 

 

                                            
10

 O design do artefato é especialmente responsável pelas variações situacionais de potes de 

cozimento, de armazenamento e de exposição, além de outros usos. 
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1.5.1 Alimentação na Pré-História da Floresta Tropical 

  

Os indícios arqueológicos, vegetais ou animais, ligados ao modo de 

subsistência são escassos em sítios localizados em áreas de Florestas Tropicais. 

Em virtude da não existência de um quadro que explique o desenvolvimento e os 

possíveis intercâmbios das diversas formas de produção e consumo desses 

alimentos (milho e mandioca), o conhecimento da área e a análise de um indício 

indireto como a cerâmica são de suma importância para inferir os processos 

envolvidos na captação e na utilização desses produtos (SCATAMACCHIA, 1991).  

A área de Floresta Tropical, alvo de nosso estudo, é “caracterizada por uma 

agricultura semipermanente, aldeias semifixas, tecnologias básicas e uma 

organização social fundamentada no parentesco” (BROCHADO, 1977). Contudo, 

ainda não há estudos arqueométricos relevantes no que diz respeito aos resíduos 

orgânicos encontrados nos utensílios cerâmicos arqueológicos provenientes dessa 

região. 

 As terras tropicais, com exceção das regiões basálticas e das várzeas 

amazonenses, não eram tão ricas e úmidas e, dessa forma, exigiam certa 

preparação para a prática agrícola, o que tudo indica que não era realizada pelo 

homem pré-histórico. Com isso, supomos que o mesmo adaptava suas formas de 

cultivo às condições naturais (Figura 1.11). Por exemplo, o “cultivo da mandioca nas 

encostas bem drenadas e de milho em terras mais ricas, com umidade assegurada 

ao final do ciclo” (BROCHADO, 1977). 
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FIGURA 1. 11: Área (Região cinza) de cultivadores da Floresta Tropical (BROCHADO, 1977). 

 

 Enquanto no litoral os mariscos constituíam a base da alimentação protéica, 

nas regiões de Floresta Tropical houve a predominância dos tubérculos ricos em 

carboidratos (mandioca, batata-doce) e do milho. As características básicas de uma 

cultura11 de Floresta Tropical foram descritas como: presença de cultivadores de 

raízes tropicais (especialmente a mandioca amarga), uso de embarcações fluviais 

(canoas de troncos ou casca de árvores), uso de rede para dormir e produção de 

cerâmica12 (BROCHADO, 1977). 

 

                                            
11

 “Uma cultura arqueológica concreta é composta por uma série objetos materiais (cerâmicas, 

utensílios, etc.) distintos (diferentes dos de outras culturas, ainda que alguns possam ser comuns) e 

repetidos (aparecem em todos os sítios pertencentes a essa cultura), que foram fabricados em uma 

zona geográfica determinada durante um período de tempo concreto” (MARTINEZ, 1990); 

12
 A cerâmica é descrita como: rudimentar sem decoração; simples, plástica e pintada. A finalidade 

dessa produção é cozinhar, guardar ou consumir alimentos. 
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1.6 Origens e aspectos gerais do milho 

 

 

 

 

 

 

 

 

O milho é uma espécie da família das gramíneas, sendo o único cereal nativo 

do Novo Mundo (SANDERS & MARINO, 1971). Muitas são as teorias evolutivas que 

tentam explicar a origem do milho atual. A primeira delas, defendida por Mangelsdorf 

& Reeves (1939), sugere que o milho que conhecemos hoje descende de uma 

espécie selvagem extinta cultivada por índios, cuja origem remete à América Central 

(Figura 1.12). Essa primeira espécie, após um cruzamento com o Tripsacum (um 

parente do milho moderno conhecido como “Capim Guatemala”), deu origem ao 

Teosinto (um parente contemporâneo ao milho que conhecemos). O teosinto, por 

sua vez, gerou as variações atuais (Figuras 1.13 e 1.14). 

 

“Cavador de milho, que está fazendo? 
A que milênios vem você plantando? 

Capanga de grãos dourados a tiracolo. 
Crente da Terra, Sacerdote da terra. 

Pai da terra. 
Filho da terra. 

Ascendente da terra. 
Descendente da terra. 

Ele; mesmo; terra”. 

(Poema do milho - Cora Coralina, 2006) 
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FIGURA 1. 12: Representação da origem lendária do milho entre os povos americanos 

(Adaptada de http://www.cubbrasil.net). 

 

 

 A segunda hipótese, defendida por George Beadle (1939) e considerada a 

mais coerente, qualifica o milho como um produto oriundo de diversas mutações e 

seleção artificial cujas diferenças genéticas com relação ao teosinto não são tão 

consideráveis quanto às sugeridas pela teoria de Mangelsdorf & Reeves (1939).  

Por fim, uma terceira teoria, defendida por Weatheriwax (1955) sugere que 

tanto o milho moderno, quanto o Tripsacum e o teosinto teriam surgido de um 

mesmo ancestral comum já extinto.     
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FIGURA 1. 13: Diferenças entre exemplares de teosinto e milho (Adaptada - Imagens 

disponíveis em http://www.google.com.br). 

 

 

FIGURA 1. 14: Diferenças entre espigas de Tripsacum, teosinto e milho (Imagem disponível em 

http://www.google.com.br). 

 

http://www/
http://www/
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A mais antiga espiga de milho foi encontrada no vale do Tehucan, na região 

onde hoje se localiza o México e é datada de 7.000 a.C (SILVA, 2006). Em escritos 

do romano Plínio, o Velho (ano de 77), também já há menções sobre o consumo de 

uma espécie de milho miúdo (um parente próximo do milho moderno) entre os 

etruscos (FREITAS, 2001). Estudos arqueológicos (GOODMAN, 1978; PIPERNO, 

1978; MCCLINTOCK, 1981) permitem afirmar que o milho, provavelmente, teve 

origem na América Central e que através de migrações humanas foi difundido para a 

América do Sul. No Brasil, segundo achados arqueológicos (PROUS, 1986), o 

cultivo de milho ocorreu na região de Minas Gerais, pelo menos desde 4.450 B.P. 

(considere o ano de 2000). Na Europa, a introdução se deu provavelmente a partir 

do contato dos colonizadores com os Maias, Astecas e Incas (povos que consumiam 

milho regularmente) e de amostras de milho que foram levadas para a Espanha, 

Portugal, França e Itália, onde eram, a princípio, cultivadas em jardins, como 

exemplares de plantas exóticas e ornamentais. Uma vez reconhecido seu valor 

alimentar, o milho passou a ser cultivado no restante da Europa e difundido para 

Ásia e Norte da África (Figura 1.15). Hoje, praticamente, é cultivado no mundo todo 

(terceiro cereal mais cultivado no planeta), exceto em regiões que apresentam 

limitações climáticas (SILVA, 2006). 
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FIGURA 1. 15: Difusão do cultivo de milho no mundo (Adaptada de 

http://www.cialombardia.org). 

 

1.7 Origens e aspectos gerais da mandioca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Área de origem          Área de cultivo 

 

Área de cultivo 

 

“Mani, loura criança que nascera 
De uma virgem, por todos admirada, 

Foi cedo numa cova sepultada, 
E a mãe saudosa o pranto ali vertera. 

Ao rebentar o ardor da primavera, 
Surgiu da cova uma árvore encantada, 

De tão longa raiz, que triturada, 
Toda uma tribo a carne lhe comera. 

Da túbera uma tão maravilhosa 
Bebida dentro em pouco se inventara, 
Que a tribo toda se embriagou radiosa. 

A lenda se espalhou festiva e clara 
E a mandioca tornou-se a milagrosa 

Fênix americana excelsa e rara!” 

(Lenda da Mandioca – Lindolfo Xavier) 

(SANTOS, 1995) 
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A mandioca é uma planta dicotiledônea da família Euphorbiaceae e gênero 

Manihot, originária de regiões tropicais (FUKUDA, 1999). Segundo Sauer (1993), em 

2.500 a.C.13, a mandioca era cultivada no Nordeste da América do Sul. Contudo 

diferentes versões buscam explicar o local de origem da mesma. Segundo Nassar 

(1978; 2000), devido ao grande número de variantes do gênero da mandioca 

localizadas na região central do Brasil, pressupomos que esta região deve ter sido o 

provável centro difusor dessa cultura tuberosa. Para isso, essa difusão contou com o 

apoio das populações indígenas conhecidas como “plantadoras de mandioca” 

(Tupis), consumidoras de longa data do tubérculo, e às quais está vinculada a 

origem lendária (Figura 1.16) da mandioca (DEL PRIORE & VENÂNCIO, 2006). 

 

 

FIGURA 1. 16: Representação da origem lendária da mandioca entre os indígenas, como sendo 

o corpo da índia branca “Mani” (BASTOS, 2008). 

 

Uma segunda teoria (SCHMIDT, 1951) considera a região amazônica como 

ponto de origem da cultura da mandioca. A partir dessa localidade, o cultivo foi 

                                            
13

 Existem evidências de um possível cultivo de mandioca na base do Orinoco de cerca de 2000 a.C.. 

Tais evidências se baseiam em ferramentas de cerâmica e de pedra, cuja utilização está relacionada 

ao preparo da mandioca. 
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estendido para a região Norte, chegando às Antilhas, à América Central e, por fim, à 

América do Norte. Estudos mais recentes indicaram os estados de Tocantins, Goiás, 

Mato Grosso, Rondônia e Acre como possíveis regiões brasileiras de domesticação 

da mandioca (ALLEN, 1997; OLSEN & SCHAAL, 1999). 

Após o descobrimento da América, houve uma rápida dispersão dessa 

espécie e a mandioca foi introduzida pelos colonizadores portugueses e espanhóis, 

na Ásia e na África, onde se desenvolveu com grande sucesso. Com isso, segundo 

Lefévre (1989), o continente africano passou a ser considerado um centro 

secundário de diversidade dessa cultura. 

 Em geral, qualquer tipo de solo proporciona boas colheitas de mandioca, não 

demandando técnicas refinadas para o seu cultivo (LORENZI & DIAS, 1993). A 

importância econômica da cultura está na produção de raízes que são utilizadas na 

alimentação14 de humanos e animais (uma das mais importantes fontes de 

carboidratos), na fabricação de uma variedade de produtos (principalmente 

alimentícios) e na produção de álcool. Atualmente, a mandioca é cultivada em 

oitenta países e o Brasil ocupa a segunda posição na produção mundial (dados 

disponíveis em http://www.cnpmf.embrapa.br/). 

 

                                            
14

 As variedades de mandioca chamadas "bravas" podem provocar intoxicações quando ingeridas 

cruas ou mesmo cozidas devida à presença da substância "linamarina" (glicosídeo cianogenético) 

capaz de produzir o ácido cianídrico (HCN), quando na presença dos ácidos ou enzimas encontradas 

no estômago. As variedades relatadas como "mansas" (aipim ou macaxeira) também possuem essa 

substância, porém, em quantidades inócuas. A divisão em pequenos pedaços, a lavagem e a 

secagem pelo calor do sol eliminam a “linamarina” por volatilização. Por outro lado, o cozimento pode 

não eliminá-la totalmente, razão pela qual a mandioca "brava", ainda que cozida, pode ocasionar 

problemas (http://www.cnpmf.embrapa.br/); 
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1.8 Técnica de análise empregada - Cromatografia gasosa (GC) 

 

Desenvolvida no início do século XX, a cromatografia compreende uma 

importante série de métodos que permitem a separação, identificação e 

determinação de componentes muito semelhantes em misturas complexas. Por 

constituir uma técnica com excelente poder de resolução e sensibilidade, sua 

aplicação, nas últimas décadas, cresceu consideravelmente (SKOOG et al, 2009). 

A cromatografia gasosa é utilizada na separação de gases e substâncias, 

contudo seu uso não se restringe a separações analíticas, podendo ser usada na 

preparação de substâncias puras, estudo de cinéticas de reação, investigação 

estrutural de moléculas e determinação de constantes físico-químicas, como 

estabilidade de complexos, entalpia, entropia e energia livre (GROB & BARRY, 

2004).  

A Figura 1.17 mostra um esquema das partes básicas de um cromatógrafo a 

gás típico, no qual a interação das espécies eluídas com a coluna é responsável 

pela separação dos compostos. Ou seja, a amostra é transportada por uma fase 

móvel (gás) e passa através de uma fase estacionária imiscível fixa. As duas fases 

são determinadas de modo que os componentes da amostra se distribuam entre as 

duas fases (SKOOG et al, 2009). Esta interação é determinada pela polaridade da 

coluna e dos compostos. O resultado dessas diferentes velocidades de migração é a 

separação dos componentes da amostra em bandas ou zonas discretas, que podem 

ser analisadas qualitativamente (se uma amostra produz um pico em um tempo de 

retenção semelhante ao de um padrão usado em condições idênticas) e/ou 

quantitativamente (com a comparação da altura ou da área de um pico da amostra 

com a altura ou área de padrões) (SKOOG et al, 2009). 
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FIGURA 1. 17: Esquema das partes básicas de um cromatógrafo a gás simples (Adaptada de 

MCNAIR et al., 1997). 

 

 

1.9 Técnica de análise empregada – Espectrometria no Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 A região espectral do IR compreende a radiação com número de onda que 

varia de 12.800 cm a 10 cm-1 e comprimento de onda de 0,78 a 1000 µm. Um 

espectro de IR é dividido em três regiões, conforme a Tabela 2:  

 

TABELA 2: Regiões espectrais do infravermelho (Adaptada de SKOOG et al, 2009). 
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Podemos entender os espectros de infravermelho como o resultado de 

mudanças nos níveis de energia das moléculas em virtude de alterações do 

momento de dipolo ocasionado por vibrações (SKOOG et al, 2009).  

 A espectrometria no infravermelho é considerada uma das mais eficientes 

técnicas de análise química de substâncias orgânicas, por apresentar a impressão 

digital das espécies analisadas e oferecer diversas oportunidades de aplicação, 

como no controle de qualidade de alimentos e medicamentos (KAWANO, 1995; 

PARISOTTO et al, 2009; BLANCO et al, 2010) e na produção de petróleo e 

derivados (BLANCO & VILLARROYA, 2002).  

 Dois tipos de espectrômetros de infravermelho são bastante usados em 

laboratórios: os dispersivos e os de transformada de Fourier (FT). Ambos fornecem 

espectros de compostos nas faixas de 4.000 a 400 cm-1 (PAVIA et al, 2010) 

A técnica de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) utiliza um 

interferômetro de Michelson, que é constituído de dois espelhos, sendo um fixo e 

outro móvel e um divisor de feixe, geralmente composto de um cristal de KBr. A 

Figura 1.18 mostra um esquema que representa as partes componentes de um 

espectrômetro de Infravermelho com Transformada de Fourier de feixe duplo. Como 

vantagens deste tipo de equipamento, podemos citar a boa razão sinal/ruído, a 

obtenção do espectro em um tempo reduzido (2 a 3 segundos), a reprodutibilidade, 

sendo possível coletar dezenas de espectros da mesma amostra e guardá-los na 

memória de um computador e a maior sensibilidade que um instrumento dispersivo 

(CAROLEI, 2005; PAVIA et al, 2010).  
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FIGURA 1. 18: Esquema das partes básicas de um espectrômetro de infravermelho com 

transformada de Fourier (Adaptada de CAROLEI, 2005). 

  

 Um espectrômetro de infravermelho determina as posições e intensidades 

relativas de todas as absorções, ou picos, na região do infravermelho e os registra 

graficamente. Esse gráfico de intensidade de absorção versus número ou 

comprimento de onda é chamado de espectro de infravermelho (PAVIA et al, 2010). 

A absorbância de uma determinada frequência do infravermelho é uma 

característica da ligação química presente no composto analisado. Todas as 

ligações com momento dipolo diferente de zero como, por exemplo, as ligações C-O, 

C-H, C-N, N-H, O-H e N-H, possuem comprimentos de onda de absorção 

característicos. Para extrair informações estruturais do espectro, devemos nos 

familiarizar, através de tabelas de correlação, com as freqüências, nas quais os 

vários grupos funcionais absorvem. 
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1.9.1 Espectroscopia na Região do Infravermelho Próximo (NIR) 

 

 

O espectro na região do infravermelho próximo (Near Infrared – NIR) 

corresponde ao intervalo de números de onda de 12800 cm-1 a 4000 cm-1 e 

comprimentos de onda de 780 nm a 2500 nm (Figura 1.19). 

 

 

FIGURA 1. 19: Espectro eletromagnético evidenciando a região do infravermelho próximo 

(Adaptada de SOTELO, 2006). 

 

 

Por não serem muito intensos e gerarem alguma sobreposição (bandas 

largas) os espectros NIR não são facilmente interpretáveis, havendo a necessidade 

da utilização de técnicas quimiométricas para o entendimento dos espectros, bem 

como para a extração da informação contidas nos mesmos. Entretanto, como 

grande vantagem, os métodos de reflectância NIR apresentam a praticidade no 

preparo e análise das amostras, permitindo que várias medidas sejam realizadas em 

poucos minutos. As Figuras 1.20 a 1.22 apresentam os espectros NIR obtidos nesse 

trabalho.  
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FIGURA 1. 20: Espectros brutos das amostras de cerâmica (A a G). 

 

 

FIGURA 1. 21: Espectros brutos das amostras simuladas (Cerâmica + Milho Cozido ou Massa 

de Mandioca). As letras correspondem a amostras de cerâmica (A a G), os números de 1 a 9 a 

amostras de massa de mandioca e de 10 a 18 a amostras de milho cozido. 
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FIGURA 1. 22: Espectros brutos das amostras de contraprova – Cuscuzeira (CZ) e Peça da 

Casa de Farinha (PCF). 

 

Das mais importantes aplicações da radiação NIR, podemos citar a 

determinação quantitativa de substâncias como água, proteínas, carboidratos e 

componentes de produtos farmacêuticos, alimentícios, petrolíferos, agrícolas e 

químicos (BLANCO & VILLARROYA, 2002; SKOOG et al, 2009). 

 

 

1.9.2 Espectrometria na Região do Infravermelho por Reflectância Difusa 

(DRIFTS) 

 

 A técnica de espectrometria na região do infravermelho por reflectância difusa 

(DRIFTS), aplicada desde o início dos anos 60, é amplamente utilizada em 

equipamentos FTIR que operam no infravermelho próximo. Esta técnica é um meio 

eficaz para a análise de amostras em pó com o mínimo de preparo da mesma 

(SKOOG et al, 2009), sendo especialmente interessante para amostras opacas e 

espessas, as quais não permitem a transmissão do feixe de luz.  
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 A refletância difusa é observada quando uma luz incide em uma matriz 

descontínua, penetra na amostra (amostras do tipo pó, sólido, placa ou filme) e 

reflete trazendo informações espectrais (SOUZA & FERRÃO, 2006). A Figura 1.23 

mostra um esquema simplificado da obtenção de dados via DRIFTS. 

  

 

FIGURA 1. 23: Esquema exemplificando o princípio de operação da técnica de espectrometria 

na região do infravermelho por reflectância difusa (Adaptada de NATALINO, 2006). 

 

Sua medição é feita com a comparação com a medida de uma referência 

(branco), como por exemplo, o brometo de potássio (KBr), o sulfato de bário (BaSO4) 

ou o óxido de magnésio (MgO). Como o efeito do tamanho da partícula causa 

deslocamento da linha de base, a granulometria da amostra deve ser levada em 

consideração. A penetração da radiação na amostra e diferenças composicionais 

entre a superfície e o interior da amostra também devem ser consideradas.   
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1.10 Quimiometria e a Análise dos Componentes Principais (PCA) 

 

 

O termo Quimiometria15, proposto nos anos 70, descreve uma ferramenta 

(multidisciplinar) matemática e estatística para interpretação de dados experimentais 

(Figura 1.21). Duas das áreas de atuação desse método são a do “planejamento 

experimental”, na qual são otimizados os parâmetros para a realização de 

experimentos com abordagem multivariada; e a da “análise multivariada”, a qual é 

aplicada na interpretação dos dados oriundos de diversas técnicas analíticas.  

 

 

 

FIGURA 1. 24: Esquema ilustrativo demonstrando a Quimiometria como área multidisciplinar 

(Fonte da Autora, 2010). 

 

 

A análise por componentes principais (PCA)16 é uma técnica de 

reconhecimento de padrões não supervisionados que busca, com a análise de 

                                            
15

 Do Inglês, “Chemometrics”; 

16
 Do Inglês, “Principal Component Analysis”; 
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informações, a observação de agrupamentos naturais entre as amostras que são 

estudadas (BROWN, 1995; FERREIRA, 2002). Uma das suas principais 

características é a capacidade de compressão dos dados em função de uma 

correlação entre as variáveis medidas, ou seja, o conjunto das variáveis originais é 

substituído por um conjunto de variáveis denominado “Componentes Principais” e 

cuja principal característica é a ortogonalidade (BEEBE, 1998). Com isso, há uma 

diminuição da dimensão dos dados originais (as amostras passam a ser 

representadas por alguns pontos e as informações mais importantes estão contidas 

nas primeiras componentes principais), sem uma perda da informação que eles 

podem fornecer. 

A Figura 1.22 mostra em um esquema um resumo da aplicação da técnica de 

PCA neste trabalho. 

 

 

 

FIGURA 1. 25: Esquema ilustrativo das etapas do tratamento quimiométrico aplicado nesse 

trabalho (Fonte da Autora, 2010). 
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2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
 

2.1 Testes Preliminares - Extração e teste dos solventes 

 

 A primeira etapa do trabalho consistiu em uma investigação preliminar da 

possibilidade de separação entre resíduos de milho e mandioca e na avaliação do 

melhor solvente para a extração desses resíduos, em cerâmicas arqueológicas. 

Inicialmente, foram utilizadas amostras de milho e mandioca puras (sem mistura com 

cerâmica), como forma de conhecer melhor os sistemas a serem estudados. Numa 

segunda etapa, os resíduos foram extraídos da mistura com cerâmicas. 

Em um levantamento bibliográfico, verificamos que os três solventes mais 

utilizados em estudos de resíduos orgânicos eram diclorometano (SPANGENBERG 

et al, 2006), hexano (KOIRALA et al, 2009) e clorofórmio + metanol 2:1 v/v 

(EVERSHED et al, 1990). Contudo, até então, nenhum dos trabalhos havia realizado 

um estudo comparativo a esse respeito. Visando testar o processo sem 

equipamentos especiais17, as amostras de milho e mandioca foram processadas em 

três grupos cada (Figura 2.1). Enquanto as amostras de milho foram classificadas 

em milho cru (MiCr), cozido (MiCo) e assado (MiA) (as duas últimas preparadas sem 

controle de temperatura), as amostras de mandioca foram classificadas em crua 

(MaCr)18, massa de mandioca (MM) e beiju (B) (as duas últimas são  comerciais e 

foram usadas sem nenhum tratamento adicional). As amostras não sofreram 

nenhum processamento adicional como, por exemplo, moagem ou peneiramento. O 

principal objetivo do uso dos três tipos de amostras nesta etapa era verificar se o 

aquecimento poderia alterar o conjunto de compostos típicos das espécies de 

interesse. Esta etapa é de grande relevância, pois permite avaliar se é possível 

encontrar resíduos em peças usadas para cozimento, além de indicar a 

                                            
17

 A maior parte dos trabalhos publicados utiliza extratores especiais. A única vantagem do processo 

seria a redução do tempo de extração; 

18
 Amostras descascadas, deixadas de molho em água (por três dias e com troca da água a cada 

12h), lavadas em água corrente e cortadas em pedaços de, aproximadamente, 1x1 cm. 
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possibilidade de diferenciação entre resíduos de milho ou mandioca in natura 

(encontrados, por exemplo, em recipientes de armazenamento) de resíduos após 

cozimento (encontrados, por exemplo, em panelas, assadores ou vestígios de 

fogueiras).  

 

 

FIGURA 2. 1: Imagem das amostras de milho e mandioca processadas que foram utilizadas 

nesse estudo. Da esquerda para a direita – milho cru, milho cozido, milho assado, mandioca 

crua, massa de mandioca e beiju. 

 

Após o processamento das amostras, foram pesados, com uma balança 

analítica (Marca: Bioprecisa e Modelo: FA – 2104N), 50g de milho cru, cozido e 

assado. As amostras foram postas em recipientes de vidro com tampas com rosca, 

contendo 90 mL dos solventes diclorometano (FMaia e Dinâmica), hexano 

(Dinâmica) e da solução de solventes de clorofórmio (Quimex) + metanol (Dinâmica) 

2:1 v/v, gerando um conjunto com vinte e sete amostras, sendo nove para cada 

solvente estudado (Tabela 3). As amostras assim permaneceram por 60 e 20 dias, 

com agitações manuais a cada cinco dias, para a extração dos compostos típicos do 

milho e da mandioca. Um procedimento similar de extração foi realizado com o 
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conjunto de nove amostras de mandioca, sendo três19 amostras para cada solvente 

estudado (Tabela 3).  

A Tabela 3 mostra um resumo das amostras utilizadas na análise. A Figura 

2.2 mostra uma fotografia de amostras de milho e mandioca durante o processo de 

extração. 

 

TABELA 3: Amostras preparadas para os estudos preliminares de extração de milho e 

mandioca 

AMOSTRA TIPO PROVENIÊNCIA PROCESSAMENTO 

MiCr Ald Milho Aldeia In natura 

MiCr BN Milho Bairro Novo In natura 

MiCr Ga Milho Garanhuns In natura 

MiCo Ald Milho Aldeia Cozido 

MiCo BN Milho Bairro Novo Cozido 

MiCo Ga Milho Garanhuns Cozido 

MiA Ald Milho Aldeia Assado 

MiA BN Milho Bairro Novo Assado 

MiA Ga Milho Garanhuns Assado 

MiCr Ald Milho Aldeia In natura 

MiCr BN Milho Bairro Novo In natura 

MiCr Ga Milho Garanhuns In natura 

MiCo Ald Milho Aldeia Cozido 

                                            
19

 A razão para o menor número de amostras de mandioca consistiu na dificuldade de encontrarmos 

as amostras in natura, já que, existem poucas casas de farinha na região. 



47 

 

MiCo BN Milho Bairro Novo Cozido 

MiCo Ga Milho Garanhuns Cozido 

MiA Ald Milho Aldeia Assado 

MiA BN Milho Bairro Novo Assado 

MiA Ga Milho Garanhuns Assado 

MiCr Ald Milho Aldeia In natura 

MiCr BN Milho Bairro Novo In natura 

MiCr Ga Milho Garanhuns In natura 

MiCo Ald Milho Aldeia Cozido 

MiCo BN Milho Bairro Novo Cozido 

MiCo Ga Milho Garanhuns Cozido 

MiA Ald Milho Aldeia Assado 

MiA BN Milho Bairro Novo Assado 

MiA Ga Milho Garanhuns Assado 

MaCr LJ Mandioca Lajes Crua 

MaCr LJ Mandioca Lajes Crua 

MaCr LJ Mandioca Lajes Crua 

MM CdC Mandioca Chã de Conselho Massa 

MM CdC Mandioca Chã de Conselho Massa 

MM CdC Mandioca Chã de Conselho Massa 

B CdC Mandioca Chã de Conselho Beiju 

B CdC Mandioca Chã de Conselho Beiju 

B CdC Mandioca Chã de Conselho Beiju 
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FIGURA 2. 2: Imagens de amostras de milho cozido e massa de mandioca durante o processo 

de extração. 

 

Após o tempo de extração, as amostras foram submetidas a uma 

rotaevaporação para eliminação do solvente e concentração dos extratos de 

interesse. Para a rotaevaporação das amostras utilizamos os rotaevaporadores das 

marcas Büchi R-114 e Laborota Heidolph 4000, respectivamente. As temperaturas 

utilizadas na rotaevaporação dos extratos estão descritas na Tabela 4 a seguir:  

 

TABELA 4: Temperaturas de rotaevaporação dos extratos 

Solvente utilizado Temperatura da rotaevaporação 

Diclorometano 40°C 

Hexano 65°C 

Clorofórmio + Metanol 2:1 v/v 50°C 

 

 

Na sequência, as amostras foram conduzidas à análise por cromatografia 

gasosa. Para a análise cromatográfica dos extratos utilizamos um cromatógrafo a 

gás da marca Shimadzu, modelo GC 17 A. A coluna utilizada foi do tipo DB5 com as 

seguintes dimensões: 30 metros de comprimento por 0,25 mm de diâmetro. Para o 
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tratamento dos dados utilizamos gráficos bidimensionais (comparação entre as 

intensidades dos dois principais ácidos graxos - palmítico20 e linoléico21 – comuns 

aos dois alimentos estudados) e o programa The Unscrambler® para análise do 

cromatograma inteiro. Os arquivos contendo os dados cromatográficos foram 

dispostos numa planilha de dados do Excel® e, em seguida, foram transferidos para 

o The Unscrambler®, para os tratamentos quimiométricos. Nesse ambiente, os dados 

foram pré-processados e tratados através do método de Análise de Componentes 

Principais visando uma possível separação entre os grupos de milhos e mandiocas. 

Os gráficos bidimensionais resultantes da comparação entre as intensidades dos 

dois principais ácidos graxos - palmítico e linoléico, por sua vez, foram processados 

no próprio Microsoft Office Excel®. A Figura 2.3 mostra um cromatograma típico 

obtido neste trabalho, indicando os picos principais referente aos ácidos palmítico e 

linoléico.   

 

 

FIGURA 2. 3: Esquema ilustrativo da utilização dos dados cromatográficos. 

                                            
20

 Tempo de retenção: 17,1 minutos; 

21
 Tempo de retenção: 18,9 minutos. 
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2.2 Testes com as amostras simuladas: cerâmica + milho ou mandioca 

 

 Dando continuidade ao desenvolvimento de uma metodologia de 

caracterização de resíduos de milho e mandioca, impregnados em cerâmicas 

arqueológicas, numa segunda etapa da pesquisa, procuramos aperfeiçoar as 

condições iniciais de preparação das amostras, ampliando o número de amostras de 

milho e mandioca coletadas e utilizando cerâmicas moídas misturadas às mesmas. 

Dessa forma, foram processadas amostras simuladas que pudessem ser analisadas 

em condições próximas às condições de análise de um resíduo orgânico encontrado 

em um artefato pré-histórico. Primeiramente, foram providenciadas algumas 

amostras de milho, mandioca e derivados e cerâmicas (vasilhames comuns e 

amostras de teste), de distintos locais de origem, conforme Figuras 2.4 a 2.6. 

  

 

FIGURA 2. 4: Procedência das amostras de milho utilizadas nesse estudo. 
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FIGURA 2. 5: Procedência das amostras de mandioca utilizadas nesse estudo. 

 

FIGURA 2. 6: Procedência das amostras de cerâmica utilizadas nesse estudo. Localidades com 

o (*) correspondem ao local de origem de amostras reais utilizadas como contraprovas para 

testar a metodologia (Peça da Casa de Farinha e Cuscuzeira). 

 

As cerâmicas foram quebradas, moídas em almofariz de porcelana e 

peneiradas em peneira comum. A este conjunto de amostras foram adicionadas 

mais amostras, chamadas de contraprova – peça da casa de Farinha, que equivale 
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a um pedaço da cerâmica que constitui o chão do forno de farinha de uma casa de 

farinha situada em Abreu e Lima (PE) e uma cuscuzeira cerâmica fabricada e usada 

por um longo período de tempo por uma artesã de Salgueiro (PE). Em virtude do uso 

destas peças acredita-se que contenham um teor relativamente alto de resíduos de 

mandioca e milho respectivamente. A Figura 2.7 mostra uma fotografia da 

preparação das cerâmicas e das amostras de cerâmica moída. A Figura 2.8 mostra 

uma fotografia das amostras utilizadas como contraprova (peça da casa de farinha - 

PCF e cuscuzeira - CZ). 

 

 

 

FIGURA 2. 7: Etapas de moagem da cerâmica para preparação das amostras simuladas e 

amostras de cerâmica (previamente moídas) utilizadas na preparação das amostras simuladas. 

A: Bairro Novo/PE I – B: Bairro Novo/PE II – C: Catanduva/SP I – D: Catanduva/SP II – E: Feira 

Nova/PE – F: Pará e G: Recife. 
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FIGURA 2. 8: Foto das peças usadas como contraprovas no teste da metodologia. 

A - Peça da Casa de Farinha e B – Cuscuzeira 

C - Amostra retirada da Peça da Casa de Farinha (parte superior - lateral). As manchas brancas 
representam os resíduos de mandioca 

D - Amostra retirada da Cuscuzeira (parte superior - interna). As manchas marrons (região 
mais escura) representam os resíduos de milho. 

 

 Em virtude de estudarmos o desenvolvimento de uma metodologia, as 

amostras cerâmicas utilizadas nesta etapa da pesquisa foram peças artesanais, sem 

valor arqueológico, adquiridas em diversas localidades do país (Figura 2.6).  

Em seguida, porções das amostras de milho cozido e massa de mandioca, 

ambas submetidas a aquecimento com temperatura não controlada22, foram 

adicionadas em uma proporção de 10% em massa (2g de milho ou mandioca para 

cada 20g de cerâmica moída). As Tabelas 5 e 6 identificam as amostras utilizadas 

nessa segunda parte do estudo: 

                                            
22

 No caso da massa de mandioca, o objetivo do aquecimento foi o de eliminar a maior parte da água 

contida nas amostras e facilitar a mistura com as cerâmicas moídas. Já os milhos foram submetidos a 

cozimento para amolecer os grãos e facilitar a mistura com as cerâmicas moídas. 



54 

 

TABELA 5: Amostras de milho e mandioca utilizadas na segunda etapa do estudo: 

AMOSTRA TIPO PROVENIÊNCIA 

DA AMOSTRA  

PROCESSAMENTO 

1 - AL Mandioca Alagoas Massa de Mandioca 

2 - Ar Mandioca Areia - PB Massa de Mandioca 

3 - CdC Mandioca Chã de Conselho - 

PE 

Massa de Mandioca 

4 - CG Mandioca Campina Grande - 

PB 

Massa de Mandioca 

5 - RN Mandioca Rio Grande do 

Norte 

Massa de Mandioca 

6 - For Mandioca Fortaleza - CE Massa de Mandioca 

7 – MT/GO/SP Mandioca MT/GO/SP Massa de Mandioca 

8 - PA Mandioca Pará Massa de Mandioca 

9 - Paud Mandioca Paudalho - PE Massa de Mandioca 

10 - AL Milho Alagoas Milho Cozido 

11 - Ar Milho Areia - PB Milho Cozido 

12 - CG Milho Campina Grande - 

PB 

Milho Cozido 

13 - For Milho Fortaleza - CE Milho Cozido 

14 - Ib Milho Ibimirim - PE Milho Cozido 

15 – MG/GO Milho MG/GO Milho Cozido 

16 – MG/GO  Milho MG/GO Milho Cozido (Pipoca) 

17 - Pass Milho Passira - PE Milho Cozido 

18 - Pir Milho Pirassununga - SP Milho Cozido 
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TABELA 6: Amostras de cerâmica moída utilizadas na segunda etapa do estudo: 

AMOSTRA PROVENIÊNCIA 

CERÂMICA 

A Bairro Novo - PE I 

B Bairro Novo - PE II 

C Catanduva - SP I 

D Catanduva - SP II 

E Feira Nova - PE 

F Pará 

G Recife - PE 

 

 

Seguindo um procedimento semelhante ao descrito no Item 2.1, as amostras 

foram submetidas à extração mais concentrada com clorofórmio (Dinâmica) + 

metanol (Dinâmica) 2:1 v/v (75 mL), por 20 dias, seguida pela análise cromatográfica 

dos extratos. As amostras simuladas também foram submetidas à análise pela 

técnica de espectroscopia NIR. 

As análises de reflectância difusa foram realizadas no espectrômetro NIR, 

modelo FTLH 2000-160 (ABB Bomem), na faixa do infravermelho próximo (4000 – 

14000 cm-1) e com a utilização do branco a cada cinco amostras analisadas.  

Para o processamento dos resultados, os arquivos contendo os dados 

cromatográficos e espectrais foram dispostos numa planilha de dados do Excel® e, 

em seguida, foram transferidos para o programa The Unscrambler®, para os 

tratamentos quimiométricos (Item 2.1). A grande vantagem da análise por 

espectroscopia NIR em relação à cromatografia gasosa é a praticidade da análise 

(não é necessário nenhum procedimento de extração) e o caráter não destrutivo que 

permite preservar as amostras arqueológicas. Entretanto a granulometria da amostra 
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a ser analisada deve ser levada em consideração, por influenciar nos resultados da 

análise por DRIFTS. 

Os conjuntos de dados obtidos foram testados com diversos pré-

processamentos23, até a obtenção do modelo ideal para cada uma das análises 

utilizadas. Após essa longa etapa, as condições otimizadas utilizadas no pré-

processamento foram:  

 

• Cromatografia: Dados centrados na média + Derivação com Janela de 11 pontos e 

Polinômio de 2ª ordem. 

• Infravermelho: MSC (Multiplicative Scatter Correction) + Suavização com Janela de 

41 pontos e Polinômio de 2ª ordem. 

 

 Na discussão dos resultados, privilegiamos as duas principais componentes 

(PC1 e PC2) e, em casos especiais, a PC4, por descreverem a maior parte da 

variância total dos espectros. 

 

 As etapas descritas nos Itens 2.1 e 2.2 podem ser resumidas segundo o 

esquema 2.9 a seguir: 

 

                                            
23

 Em virtude de não existirem trabalhos similares que pudessem ser usados como parâmetros para 

esse estudo, foram testados diversos pré-processamentos até a obtenção do modelo que 

favorecesse a interpretação e separação dos grupos de amostras. Entre os pré-processamentos 

utilizados podemos citar: “Suavização”, “Normalização”, “Derivação”, “SNV”, etc. Como sugestão para 

o desenvolvimento de outros trabalhos nessa área, recomendamos a leitura do livro BEEBE, K. R.; 

PELL, R. J.; SEASHOLTZ, M. B. Chemometrics: A practical guide. USA: John Wiley & Sons, 1998. 
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FIGURA 2. 9: Esquema representativo das etapas de análise desenvolvidas neste trabalho. 
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Capítulo III 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Como já mencionado anteriormente, o trabalho foi divido em três etapas. 

Inicialmente, procurou-se identificar qual o melhor solvente para extração dos 

resíduos de milho e mandioca. Na sequência os extratos obtidos e as amostras 

simuladas foram analisados por GC e espectroscopia NIR. Posteriormente foram 

analisadas amostras simuladas, compostas da mistura intencional de milho ou 

mandioca a cerâmicas moídas, as quais também foram analisadas por GC e 

espectroscopia NIR. Por fim, foram analisadas algumas peças reais contendo 

resíduos de milho (fragmentos de cuscuzeira cerâmica) ou mandioca (fragmentos de 

forno de uma casa de farinha) para verificação da metodologia desenvolvida. 

Os dados obtidos por cromatografia gasosa e espectroscopia NIR foram 

analisados com o auxílio de ferramentas quimiométricas (dados da GC e 

espectroscopia NIR) e gráficos bidimensionais (apenas os dados da GC). O intuito 

foi realizar uma avaliação da eficácia das técnicas na diferenciação dos resíduos de 

milho e mandioca, bem como nos estudos sobre a utilização ou não de cerâmicas 

para fins alimentares (preparação, armazenamento ou consumo de derivados de 

milho e mandioca).  

No caso dos tratamentos quimiométricos, após o pré-processamento, a 

Análise de Componentes Principais (PCA) foi efetuada no novo conjunto de dados. 

Na discussão dos resultados, privilegiamos as duas principais componentes (PC1 e 

PC2) e, em casos especiais, a PC4, por descreverem a maior parte da variância total 

dos espectros. A técnica de Análise de Componentes Principais (PCA) é importante, 

pois é capaz de reduzir a dimensionalidade dos dados, facilitando a observação de 

padrões de agrupamentos entre as amostras. 
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3.1 Análise por Cromatografia Gasosa 

 

3.1.1 Teste dos solventes 

 

 A respeito dos testes de tempos de extração, não verificamos diferença 

qualitativas com relação às extrações realizadas com 20 dias ou 60 dias. Com 

relação aos solventes utilizados, verificamos que o solvente hexano não foi eficaz na 

extração de nenhum componente relevante para o estudo, enquanto que o solvente 

diclorometano se mostrou insatisfatório por extrair apenas algumas das amostras. A 

extração com clorofórmio + metanol 2:1 v/v, por sua vez, mostrou-se satisfatória em 

todas as amostras submetidas à extração, conforme podemos verificar nos 

resultados a seguir. Os símbolos utilizados na análise dos resultados são 

apresentados na Figura 3.1 a seguir. 

 

 

FIGURA 3. 1: Lista de símbolos utilizados nas análises dos gráficos bidimensionais (GBs) e 

das PCAs. 
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Na Figura 3.2 (a) temos um exemplo de cromatograma obtido da análise de um 

extrato de milho cozido com clorofórmio + metanol 2:1 v/v. Os picos localizados nos 

tempos de retenção 17,1 minutos e 18,9 minutos correspondem aos ácidos graxos 

palmítico e linoléico, respectivamente. A Figura 3.2 (b), por sua vez, corresponde a 

um cromatograma obtido da análise de um extrato de massa de mandioca. Assim 

como no cromatograma do extrato de milho cozido, os picos localizados nos tempos 

de retenção 17,1 minutos e 18,9 minutos correspondem aos ácidos graxos palmítico 

e linoléico, respectivamente, o que não é motivo de surpresa, devido à similaridade 

química entre essas duas espécies (milho e mandioca), mas constitui um fator 

limitante na análise deste tipo de resíduo orgânico em cerâmicas arqueológicas. 

Com relação às intensidades dos ácidos graxos de interesse, na maior parte dos 

cromatogramas de milho cozido as intensidades dos ácidos foram maiores que as 

intensidades dos mesmos ácidos graxos nos cromatogramas de massa de 

mandioca. Outra característica interessante foi que na maior parte dos 

cromatogramas das análises de extrato de milho cozido, a intensidade do pico 

correspondente ao ácido palmítico (17,1 minutos) foi menor que a intensidade do 

ácido linoléico (18,9 minutos). Na maioria dos cromatogramas de extratos de massa 

de mandioca, por sua vez, ocorreu o inverso. Contudo, essas características não se 

mantiveram em todos os cromatogramas (seja de milho cozido ou de massa de 

mandioca), fazendo com que a intensidade relativa entre estes dois ácidos não seja 

suficiente para diferenciar o extrato de milho do extrato de mandioca. Sendo assim, 

a análise do cromatograma inteiro se mostrou importante para a elucidação dos 

extratos. 

 



62 

 

 

FIGURA 3. 2: Exemplos de cromatogramas característicos, obtidos na análise de extratos com 

clorofórmio + metanol 2:1 v/v de milho cozido (a) e massa de mandioca (b) ilustrando as 

diferenças de intensidades dos dois ácidos graxos de interesse (tempos de retenção dos 

ácidos graxos palmítico – 17,1 minutos e linoléico 18,9 minutos). 

 

Na Figura 3.3, apresentamos o resultado da extração com clorofórmio + metanol 

2:1 v/v de amostras de milho cozido e massa de mandioca sem mistura com 

cerâmica. Na Figura 3.3 (a) temos um gráfico bidimensional (GB) que correlaciona a 

intensidade dos dois principais ácidos graxos estudados - palmítico e linoléico.  Duas 

regiões podem ser assinaladas: uma região de amostra de milho (círculo verde) e 

uma “região de dúvida” entre amostras (retângulo preto), na qual, além das amostras 

de mandioca, estão presentes algumas amostras de milho, não sendo possível 

diferenciar, com segurança, os extratos. Como dito anteriormente, esta região de 

dúvida vem do fato das intensidades relativas dos ácidos palmítico e linoléico não 

terem um comportamento linear, tornando impossível a diferenciação inequívoca do 
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tipo de extrato. O gráfico bidimensional na Figura 3.3 (a) evidenciou ainda diferenças 

sutis entre as amostras de milho, de acordo com os processamentos, aos quais 

foram submetidas. As amostras de milho que foram cozidas se mantiveram 

agrupadas (indicadas pela seta roxa) em uma região distante da região de dúvida, 

na qual estão presentes as amostras de milho cru (indicadas pela seta amarela) e 

assadas (indicadas pela seta azul). Entretanto, como algumas das amostras de 

milho assadas e cruas permaneceram agrupadas junto às amostras de mandioca, 

não podemos considerar a perfeita separação entre as amostras de milho assadas 

ou milho cru. 

Na Figura 3.3 (b) temos uma PCA com os dados do cromatograma inteiro. 

Seguindo a lógica do resultado apresentado no gráfico bidimensional na Figura 3.3 

(a), a análise quimiométrica não indicou uma separação coerente entre os extratos 

de milho e mandioca.  Contudo, com base nos resultados obtidos (Figura 3.3) dos 

testes preliminares com os solventes clorofórmio + metanol 2:1 v/v podemos afirmar 

que uma amostra corresponde ao extrato de milho se as intensidades dos ácidos 

graxos de interesse forem maiores que 15.000.000 ou se a amostra estiver 

localizada nos escores negativos de PC1. Ou a amostra pode ser de milho ou 

mandioca se as intensidades dos ácidos graxos de interesse forem menores que 

5.000.000 ou se a amostra estiver localizada nos escores positivos de PC1 e de 

PC2. 
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FIGURA 3. 3: Gráfico bidimensional (a) e PCA (b) dos resultados do teste de extração com 

clorofórmio + metanol 2:1 v/v. O círculo verde representa uma região com predominância de 

amostras de milho e o retângulo preto representa uma “região de dúvida”, na qual, estão 

presentes amostras de milho e mandioca. As setas diferenciam as amostras com base no 

processamento das mesmas - a seta azul indica as amostras de milho que foram assadas, a 

seta amarela indica as amostras de milho in natura e a seta roxa indica as amostras de milho 

que foram cozidas. 
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3.1.2 Testes com amostras sem cerâmica 

 

 

Escolhido o melhor solvente, novas extrações, mais concentradas (75 mL) e 

com um maior número de amostras, foram realizadas. Assim como nos testes 

preliminares, nos dois gráficos (GB e PCA) (Figura 3.4), duas regiões podem ser 

visualizadas: uma contendo apenas amostras de milho (círculo verde) e outra, na 

qual as amostras de milho e mandioca se confundem (“região de dúvida” - quadrado 

preto). As amostras que aparecem na região de dúvida são amostras de massa de 

mandioca e milho cozido. Tal resultado se apresentou bastante relevante ao 

demonstrar a possibilidade de identificação de amostras de milho, tomando como 

base apenas a intensidade entre os dois de seus principais ácidos graxos ou a 

técnica de análise dos componentes principais e confirmou a tendência observada 

nos testes preliminares. A diferenciação inequívoca entre o extrato de milho e de 

mandioca, entretanto não é possível em virtude da existência da “região de dúvida”. 

Assim, com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que uma amostra 

corresponde ao extrato de milho se as intensidades dos ácidos graxos de interesse 

forem maiores que 30.000.000 ou se a amostra estiver localizada nos escores 

negativos de PC1. E ela pode ser de milho ou mandioca se as intensidades dos 

ácidos graxos de interesse forem menores que 30.000.000 ou se a amostra estiver 

localizada nos escores positivos de PC1. Devido à semelhança com os escores 

apresentados pelos resíduos de milho e mandioca nos testes preliminares, os 

resultados da análise quimiométrica se mostraram mais viáveis para esse tipo de 

estudo. 
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FIGURA 3. 4: Gráfico bidimensional (a) e PCA (b) dos resultados da nova extração com 

clorofórmio + metanol 2:1 v/v. O círculo verde representa uma região com predominância de 

amostras de milho e o quadrado preto representa uma “região de dúvida”, na qual estão 

presentes amostras de milho e mandioca. Em (a), os números correspondem a amostras de 

milho e as letras a amostras de mandioca. Em (b), “Mi” corresponde a amostras de milho e 

“Ma” a amostras de mandioca. 
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3.1.3 Testes com milho moído 

 

 Dentro das hipóteses levantadas para o desenvolvimento da metodologia, 

considerou-se que a forma de processamento das amostras de milho poderia levar a 

diferenças nos resultados. Assim, numa tentativa de verificar possíveis diferenças no 

modo de processamento dessas amostras, foram realizadas extrações das mesmas 

sob a forma de grãos e moídas.  

 O gráfico bidimensional na Figura 3.5 (a) relativo à extração do grupo de 

amostras de milho cozido (em grãos e moídos) e massa de mandioca, sem 

cerâmica, reitera o comportamento da divisão das amostras em uma região 

denominada “região do milho”, na qual as intensidades dos ácidos graxos de 

interesse são maiores que 30.000.000 e encontramos, em sua maioria, apenas 

amostras de milho em grãos; e em uma região denominada “região de dúvida”, na 

qual, as intensidades dos ácidos graxos de interesse são menores que 30.000.000 e 

estão presentes amostras de mandioca e a maior parte das amostras de milho 

moído. A mesma granulometria é uma possível justificativa para a proximidade do 

grupo de amostras de massa de mandioca ao grupo de amostras de milho moído – 

fazendo com que o grupo dos milhos moídos fosse classificado em uma região 

diferente da região do milho em grãos.  
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FIGURA 3. 5: Gráfico bidimensional (a) dos resultados da extração com clorofórmio + metanol 

2:1 v/v. O círculo verde representa uma região com predominância de amostras de milho em 

grãos, o quadrado preto representa uma “região de dúvida”, na qual estão presentes amostras 

de milho moído (triângulo verde) e de massa de mandioca. 

 

Com a análise do cromatograma inteiro por PCA, verificamos uma inversão 

nos agrupamentos das amostras de milho em grãos e das amostras de milho moído. 

Assim, com base na PCA (Figura 3.6), podemos afirmar que uma amostra 

corresponde ao extrato de milho moído se estiver localizada nos escores negativos 

de PC1, assim como nos testes anteriores. Ela pode ser de milho em grãos se 

estiver localizada nos escores positivos de PC1 e negativos de PC2 e pode ser de 

milho (moído ou sob a forma de grão) ou mandioca se a amostra estiver localizada 

nos escores positivos de PC1 e de PC2 simultaneamente. 
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FIGURA 3. 6: PCA dos resultados da extração com clorofórmio + metanol 2:1 v/v. O círculo 

verde representa uma região de amostras de milho em grãos, enquanto que o triângulo verde 

representa uma região com predominância de amostras de milho moído. O quadrado preto 

representa uma “região de dúvida”, na qual, estão presentes amostras de milho cozido (em 

grãos e moído) e de massa de mandioca. 

 

 Numa outra etapa da pesquisa, algumas das amostras de milho moído e de 

mandioca foram misturadas a dois tipos diferentes de cerâmicas moídas (cerâmica A 

– Bairro Novo/PE e cerâmica D – Catanduva/SP). Enquanto que algumas das 

amostras de milho moído permaneceram sem a mistura posterior com cerâmica. 

Todas as amostras foram submetidas à extração com clorofórmio + metanol 2:1 v/v 

e o GB das intensidades dos ácidos graxos de interesse mostraram (Figura 3.7) que 

as amostras com cerâmica tendem a se agrupar na “região de dúvida” (retângulo 

preto), independente da cerâmica utilizada; enquanto que as amostras de milho 

moído ocupam a já conhecida “região de milho” (triângulo verde). Comparando este 

resultado com o gráfico bidimensional (GB) apresentado na Figura 3.5, verificamos 

que não só a granulometria das amostras teve influência na separação entre os 

grupos, como também influenciou a mistura com as cerâmicas (independentemente 

da origem das mesmas). Esse é um comportamento interessante, na medida em 

que pode contribuir para estudos de diferenciação de um resíduo decorrente de um 

alimento que sofreu determinado atrito com um artefato cerâmico (pilão, panela, 
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assadeira), de um resíduo de um alimento que simplesmente permaneceu 

acondicionado em um vasilhame específico (de transporte ou pertencente a algum 

ritual de oferenda). 

 

 

FIGURA 3. 7: Gráfico bidimensional dos resultados da extração com clorofórmio + metanol 2:1 

v/v de grupo de amostras de milho e mandioca com cerâmicas A (Bairro Novo) e D (Catanduva 

II) e amostras de grãos moídos. O triângulo verde representa uma região com predominância 

de amostras de milho moídos sem mistura com cerâmica. O retângulo preto representa uma 

“região de dúvida”, na qual estão presentes amostras de milho e de mandioca misturadas às 

cerâmicas. 

 

 

 Como conclusões dessa primeira etapa, temos as informações apresentadas 

na Tabela 7 a seguir:  
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TABELA 7: Conclusões da primeira etapa de extração com clorofórmio + metanol 2:1 v/v e 

análise por GC, com relação às separações dos grupos de amostras de milho cozido (em grão 

e moído) e massa de mandioca analisados: 

DADOS DA ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA GASOSA 

TENDÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS COM BASE NA PCA 

TESTE 

APLICADO 

AMOSTRA REGIÃO 

CLASSIFICADA 

INTENSIDADE DOS 

ÁCIDOS GRAXOS 

NO GB 

LOCALIZAÇÃO NA 

PCA 

 

 

TESTE I COM 

SOLVENTE 

MILHO EM GRÃO Região do milho  ≥ 15.000.000 Escores negativos 

de PC1 

MASSA DE 

MANDIOCA 

Região de dúvida 

NÃO 

IDENTIFICÁVEL 

Região de dúvida ≤ 5.000.000 Escores positivos 

de PC1 e de PC2 

 

 

TESTE II COM 

SOLVENTE 

MILHO EM GRÃO Região do milho ≥ 30.000.000 Escores negativos 

de PC1 

MASSA DE 

MANDIOCA 

Região de dúvida 

 

NÃO 

IDENTIFICÁVEL 

 

Região de dúvida 

 

≤ 25.000.000 

Escores positivos 

de PC1 e positivos e 

negativos de PC2 

 

 

 

TESTE III COM 

MILHO MOÍDO 

 

MILHO EM GRÃO 

 

Região do milho 

 

≥ 30.000.000 

Escores positivos 

de PC1 e positivos e 

negativos de PC2 

 

MILHO MOÍDO 

Região de dúvida 

(GB) Região do 

milho moído (PCA) 

 

≤ 22.000.000 

Escores negativos 

de PC1 

MASSA DE 

MANDIOCA 

Região de dúvida 

NÃO 

IDENTIFICÁVEL 

Região de dúvida ≤ 22.000.000 Escores positivos 

de PC1 e de PC2 
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Dando continuidade ao aprimoramento da metodologia, uma nova etapa da 

pesquisa utilizou amostras de cerâmica moídas a todas as amostras de milho e 

mandioca. 

 

3.1.4 Testes de amostras com cerâmica 

 

 Com o objetivo de aprimorar a metodologia e nos aproximarmos das 

condições de análise de um resíduo orgânico encontrado em um artefato pré-

histórico, foram preparadas amostras simuladas, compostas pela mistura de 2 g de 

milho cozido ou massa de mandioca e 20 g de cerâmicas moídas, de diferentes 

origens (Cerâmica A - Bairro Novo/PE I, Cerâmica B – Bairro Novo/PE II, Cerâmica 

C – Catanduva/SP I, Cerâmica D – Catanduva/SP II, Cerâmica E – Feira Nova/PE e 

Cerâmica F – Pará/PA). O que diferenciou cada grupo de amostras foi a cerâmica 

utilizada na preparação das amostras simuladas. 

 Todos os grupos de cerâmicas apresentaram amostras cujos resultados da 

análise dos extratos por GC não puderam ser utilizados (não identificáveis, ruídos). 

Os resultados de apenas dois grupos (Cerâmica A - Bairro Novo/PE I e Cerâmica D 

– Catanduva/SP II) puderam ser analisados tanto por GB quanto por PCA. Para dois 

outros grupos (Cerâmica C – Catanduva/SP I e Cerâmica F – Pará/PA), só foi 

possível analisar o cromatograma inteiro (PCA), pois a intensidade dos dois ácidos 

graxos de interesse foi muito baixa, dificultando uma análise das amostras por GB. 

Por fim, as amostras dos dois últimos grupos (Cerâmica B – Bairro Novo/PE II e 

Cerâmica E – Feira Nova/PE) apresentaram apenas os dois ácidos graxos de 

interesse (palmítico e linoléico) em seus cromatogramas. Dessa forma, apenas a 

análise por GB foi empregada. 

 Visando diferenciar entre amostras de cerâmicas com resíduos das amostras 

de cerâmica sem resíduos, procedemos à extração de algumas das amostras de 

cerâmica (sem mistura com milho cozido ou massa de mandioca), sendo dois 

exemplares da mesma amostra para cada grupo. Como os ácidos graxos de 

interesse para o nosso estudo (palmítico e linoléico) não são os componentes 
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principais das amostras de cerâmica utilizadas, os dados das análises 

(cromatogramas) tiveram que ser analisados por PCA (análise do cromatograma 

inteiro). Nos PCAs a seguir, tais amostras serão indicadas por uma seta vermelha. 

 Com relação aos resultados, duas situações distintas foram identificadas em 

função da origem da cerâmica. O primeiro grupo (cerâmicas A, C e D) apresentou 

uma razoável separação com o uso de GBs e uma tendência maior de definição de 

áreas de separação com o uso de PCAs. O segundo grupo (cerâmicas B e E), por 

sua vez, não apresentou uma separação satisfatória entre as amostras, contudo 

revelou uma tendência de aproximação entre as amostras de milho e mandioca 

provenientes de uma mesma região produtora. 

Os gráficos bidimensionais do grupo A (Bairro Novo I) e do grupo D 

(Catanduva II) indicaram uma região na qual houve uma tendência no agrupamento 

de amostras de massa de mandioca (Figura 3.8), contudo a presença de uma 

amostra de milho cozido próxima ao agrupamento de amostras de massa de 

mandioca (Figura 3.8 (b)) e a impossibilidade de análise por GBs dos demais grupos 

de cerâmica indicam a fragilidade do método de tratamento dos dados por gráficos 

bidimensionais para o caso de amostras com cerâmica. Dessa forma, consideramos 

que a distinção das amostras apenas tomando como base as intensidades de seus 

ácidos graxos não deve ser a única forma de visualização dos dados em termos de 

amostras simuladas com cerâmica. Outra forma de tratamento dos dados como a 

Análise de Componentes Principais deve ser utilizada, em conjunto ou não, para 

garantir a confiabilidade das respostas. 
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FIGURA 3. 8: Gráficos bidimensionais (a) (b) dos resultados da nova extração com clorofórmio 

+ metanol 2:1 v/v de amostras de milho cozido e massa de mandioca + cerâmica A (Bairro 

Novo I) (a) e cerâmica D (Catanduva II) (b). O círculo azul representa uma região de amostras 

de mandioca e o verde representa uma região com predominância de amostras de milho. A 

demarcação em preto representa uma “região de dúvida”, na qual estão presentes amostras 

de milho e mandioca. 

 

 Com o uso das cerâmicas A (Bairro Novo I), C (Catanduva I) e D (Catanduva 

II) e com tratamento quimiométrico dos dados, não foi possível definir grupamentos 

de amostras semelhantes, contudo foi possível definir algumas regiões de 

separação entre os grupos de amostras utilizadas (cerâmica pura, cerâmica com 

milho e cerâmica com mandioca). Ou seja, regiões nas quais apenas apareceram 

amostras de milho ou mandioca ou cerâmica (Figura 3.9). Como essas regiões 

apresentaram os escores das PCs semelhantes para todas as cerâmicas (Tabela 7), 

repetindo o comportamento em todas as cerâmicas analisadas, sugeriram uma forte 

tendência no comportamento das amostras e no seu agrupamento. A observação 

das PCAs indicou que a região do milho está localizada nos escores negativos de 

PC1 e de PC2, que a região da mandioca está localizada nos escores negativos de 

PC1 e positivos de PC2 e que as amostras de cerâmica pura estão, em sua maioria, 

localizadas nos escores positivos de PC1 e negativos de PC2. Para confirmar a 

tendência de uma região de amostras de mandioca, utilizamos, no caso da cerâmica 

D, a relação entre a PC2 e a PC4 (Figura 3.9 d). Como às cerâmicas puras sempre 

estão associadas as mesmas amostras de mandioca (do mesmo local de 

proveniência), duas explicações são possíveis: 1) a cerâmica pura contém algum 
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aditivo (plástico ou antiplástico) em sua composição que pode ser associado às 

amostras de mandioca em questão ou 2) a presença das amostras de mandioca nas 

amostras simuladas não foi suficiente para diferenciar as amostras simuladas da 

amostra de cerâmica pura.  

 

 

FIGURA 3. 9: PCAs dos resultados da nova extração com clorofórmio + metanol 2:1 v/v de 

amostras de milho e mandioca + cerâmica A (Bairro Novo I) (a) / cerâmica C (Catanduva I) (b) / 

cerâmica D (Catanduva II) (c) (d) e de amostras da cerâmica sem mistura. O círculo azul 

representa uma região de amostras de mandioca e o verde representa uma região com 

predominância de amostras de milho. As demarcações em preto representam uma “região de 

dúvida”, na qual estão presentes amostras de milho e mandioca. As setas vermelhas na PCA 

(b) indicam a localização das amostras de cerâmica pura. 

 

Já com o uso das cerâmicas B (Bairro Novo II), E (Feira Nova) e F (Pará) não 

verificamos separação satisfatória entre as amostras. Contudo, os GBs com as 
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amostras do grupo de cerâmicas B e E sugeriram um agrupamento de algumas das 

amostras com base na proveniência do milho ou mandioca utilizados nas amostras 

simuladas. Ou seja, uma tendência de agrupamento entre amostras do mesmo local 

de origem, ou seja, milho e mandioca oriundos de uma mesma região produtora. Em 

virtude da similaridade entre milho e mandioca, a técnica, nestes dois últimos casos, 

se mostrou mais sensível a questões relativas ao cultivo desses dois produtos (solo, 

luminosidade, umidade, etc.) que ao fato de ser milho ou mandioca. Apesar de este 

aspecto constituir um fator complicador para o objetivo de nosso estudo (diferenciar 

um resíduo de milho de um resíduo de mandioca em peças arqueológicas), pode vir 

a ser útil para aprofundar estudos de fontes de matérias-primas, por exemplo.   

 

 

FIGURA 3. 10: PCA (a) (b) dos resultados da nova extração com clorofórmio + metanol 2:1 v/v 

de amostras de milho e mandioca + cerâmica B (Bairro Novo II) (a) e de amostras de milho e 

mandioca + cerâmica E (Feira Nova) (b). As demarcações em preto representam uma “região 

de dúvida”, na qual estão presentes amostras de milho e mandioca. Os círculos laranjas 

representam um agrupamento entre amostras de um mesmos local de origem, ou seja, milho e 

mandioca oriundos de uma mesma região produtora. 
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Como conclusões dessa etapa, temos as informações apresentadas na 

Tabela 8 a seguir: 

 

TABELA 8: Conclusões da etapa de extração com clorofórmio + metanol 2:1 v/v e análise por 

GC, com relação às separações dos grupos de amostras simuladas com cerâmica: 

 

 

 

DADOS DA ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA GASOSA 

TENDÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS COM BASE NA PCA 

CERÂMICA AMOSTRA LOCALIZAÇÃO NA PC1 LOCALIZAÇÃO NA PC2 

 

 

A 

MILHO COZIDO ESCORES NEGATIVOS ESCORES NEGATIVOS 

MASSA DE MANDIOCA INDIFERENTE ESCORES POSITIVOS 

CERÂMICA PURA ESCORES POSITIVOS ESCORES NEGATIVOS 

B SEM SEPARAÇÃO 

 

 

C 

MILHO COZIDO ESCORES NEGATIVOS ESCORES NEGATIVOS 

MASSA DE MANDIOCA ESCORES NEGATIVOS ESCORES POSITIVOS 

CERÂMICA PURA ESCORES POSITIVOS ESCORES NEGATIVOS 

 

 

D 

MILHO COZIDO ESCORES NEGATIVOS ESCORES NEGATIVOS 

MASSA DE MANDIOCA ESCORES NEGATIVOS ESCORES POSITIVOS 

CERÂMICA PURA ESCORES POSITIVOS ESCORES NEGATIVOS 

E SEM SEPARAÇÃO 

F SEM SEPARAÇÃO 
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3.2 Análise por Espectroscopia no Infravermelho Próximo 

 

 Uma nova etapa do trabalho foi a caracterização das amostras simuladas com 

cerâmica por uma técnica que fosse definida em quatro aspectos básicos: 1) não 

destrutiva (sem extração com solvente, sem retirada de amostras da peça 

arqueológica – preservando-as) 2) rápida (ampliando o número de amostras que 

poderíamos analisar) 3) sensível (para detectar quantidades muito pequenas dos  

resíduos) e 4) cujos dados da análise fossem  aplicáveis em um tratamento por 

PCA. 

 Preenchendo esses requisitos, a espectroscopia no infravermelho próximo por 

reflectância difusa foi escolhida para analisar os mesmos tipos de amostras 

analisados anteriormente por GC. O objetivo, além de desenvolver a metodologia, 

era investigar as potencialidades da espectroscopia NIR, comparando os seus 

resultados com os obtidos por GC. Além de darmos os primeiros passos em estudos 

de diferenciação de resíduos com essa técnica, manteríamos um de nossos 

objetivos primordiais: a preservação da peça arqueológica, já que por 

espectroscopia NIR é possível analisar o fragmento da peça em questão sem, 

necessariamente, moê-lo. 

 Seguindo o procedimento descrito no Item 2.2, amostras simuladas foram 

produzidas com milho cozido ou massa de mandioca (Tabela 5) e cerâmica (Tabela 

6). O que diferencia cada grupo de amostras é a cerâmica que foi utilizada na 

preparação das amostras simuladas (Tabela 6). Em seguida, essas amostras foram 

analisadas em um espectrômetro FTIR, na faixa do infravermelho próximo (4000 – 

14000 cm-1) segundo o descrito no Item 2.2. Por fim, os dados foram analisados com 

auxílio do tratamento quimiométrico PCA (Item 2.1), o qual é capaz de reduzir a 

dimensionalidade dos dados e facilitar a observação de padrões de agrupamentos 

entre as amostras. Numa tentativa de compreender a influência da cerâmica 

utilizada, na separação dos grupos de amostras simuladas com milho cozido e 

massa de mandioca, as amostras de cerâmicas foram analisadas na forma pura e 

seus espectros excluídos dos espectros das amostras simuladas. Contudo, tal 
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tentativa não mostrou resultados satisfatórios para a diferenciação entre as amostras 

simuladas. 

 Assim como ocorreu na análise por GC, alguns grupos de amostras com 

cerâmica (cerâmicas D e E), submetidos à análise por espectroscopia NIR, não 

apresentaram uma separação coerente entre amostras com milho e amostras com 

mandioca. Com a análise visual das cerâmicas (Figura 3.11), é possível que este 

comportamento seja oriundo de um percentual maior de óxido de ferro nas 

cerâmicas D (Catanduva/SP II) e E (Feira Nova/PE) que nas demais cerâmicas 

analisadas (A, B, C, F e G). Este não seria um comportamento atípico em estudos 

de cerâmicas, já que alguns trabalhos demonstraram a interferência de óxido de 

ferro no agrupamento de cerâmicas analisadas pela técnica de NIR (BENEDETTO et 

al, 2005). 

 

 

FIGURA 3. 11: Amostras de cerâmica utilizadas nesse estudo. 

 

Os resultados relativos a dois grupos (Cerâmica C – Catanduva/SP I e 

Cerâmica F – Pará/PA) mostraram uma boa separação entre os grupos de amostras 

simuladas com milho e mandioca com os escores das PCs dos agrupamentos 

semelhantes para todas as duas cerâmicas (Figura 3.12 e Tabela 8). A observação 

das PCAs indicou que a região do milho está localizada nos escores negativos de 

PC1 e de PC2. No caso da cerâmica C, esse escore é indiferente para PC2 

(podendo ser positivo ou negativo).  A região da mandioca, por sua vez, está 

localizada nos escores positivos de PC1 e positivos ou negativos de PC2 (é 
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indiferente para essa PC). Uma possível explicação para a boa separação entre 

amostras simuladas produzidas com essas duas cerâmicas (C e F) pode estar no 

fato da grande resistência mecânica que as mesmas apresentaram em comparação 

com as demais amostras cerâmicas utilizadas. A visualização da região denominada 

“coração de negro” demonstrou que a resistência mecânica é um reflexo da boa 

sinterização apresentada por essas cerâmicas. Com isso, uma boa queima das 

mesmas pode ter proporcionado um menor teor de matéria orgânica residual e 

consequentemente uma menor interferência na separação entre os grupos de 

amostras simuladas com massa de mandioca ou milho cozido. 

 

 

FIGURA 3. 12: PCA (a) (b) dos resultados da análise por Espectroscopia no IR de amostras de 

milho e mandioca + cerâmica C (Catanduva I) (a) e de amostras de milho e mandioca + 

cerâmica F (Pará) (b).  As demarcações em azul representam uma região de amostras de 

mandioca e as demarcações em verde representam uma região com predominância de 

amostras de milho. As letras indicam um tipo de cerâmica, os números de 1 a 9 indicam 

amostras de mandioca e os números de 10 a 18 amostras de milho. 
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A análise dos demais grupos (Cerâmica A - Bairro Novo/PE I; Cerâmica B – 

Bairro Novo/PE II e Cerâmica G – Recife/PE) relatou duas situações distintas. Na 

primeira delas (Figura 3.13 (a) e (c)), não ocorreu uma separação como as das 

amostras simuladas com cerâmicas C e F, mas uma tendência de agrupamento das 

amostras simuladas de milho e mandioca. Para o caso das cerâmicas A (Bairro 

Novo/PE I) e G (Recife/PE), o agrupamento de amostras de região do milho se deu 

nos escores negativos de PC1 e de PC2, de forma semelhante ao que aconteceu 

com as amostras simuladas dos grupos C e F. A região da mandioca, por sua vez, 

localizou-se nos escores negativos de PC1 e positivos de PC2.  
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FIGURA 3. 13: PCA (a) (b) (c) dos resultados da análise por Espectroscopia no IR de amostras 

de milho e mandioca + cerâmica A (Bairro Novo I) (a); de amostras de milho e mandioca + 

cerâmica B (Bairro Novo II) (b) e de amostras de milho e mandioca + cerâmica G (Recife) (c). 

Os círculos em azul representam uma região de amostras de mandioca e os círculos em verde 

representam uma região com predominância de amostras de milho. As letras indicam um tipo 

de cerâmica, os números de 1 a 9 indicam amostras de mandioca e os números de 10 a 18 

amostras de milho. 
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 Na segunda situação (Figuras 3.13 (a) e (b)), o agrupamento das amostras 

simuladas com milho e mandioca apresentou escores inversos em PC2. Apesar de 

serem amostras simuladas produzidas com cerâmicas de uma mesma região, a PCA 

nos mostra que a relação geográfica entre as amostras não impõe, 

necessariamente, uma relação química entre as mesmas (SHILLITO et al, 2009). Já 

que muitos outros parâmetros da produção cerâmica, tais como procedimentos de 

manipulação, tempo e tipo de queima, presença de antiplásticos, teor de Fe, 

porosidade e resistência mecânica devem ser considerados (BARSOUM, 2003). 

 Sendo assim, os resultados apresentados demonstram que além da 

utilização, em conjunto, de gráficos bidimensionais (para a análise das intensidades 

dos ácidos graxos) e da Análise de Componentes Principais (para a interpretação 

tanto dos dados cromatográficos quanto dos de espectroscopia no infravermelho), a 

avaliação da influência das cerâmicas e amostras utilizadas nos padrões é 

extremamente importante. Aspectos como teor de Fe, presença de antiplástico, tipo 

de queima (para cerâmicas) e condições de plantio, tipo de solo, irrigação das 

amostras e época de colheita são importantes na medida em que afetam a 

composição do produto final e não devem ser desconsiderados por caracterizarem 

as amostras simuladas que produzimos. Tal influência na análise de uma peça 

arqueológica, no entanto, poderá ser minimizada com a utilização de outras técnicas 

de caracterização (RMN e IR por imagem) e amostras (de milho, mandioca e 

cerâmica) que sejam da mesma região da cerâmica arqueológica em estudo. Neste 

último caso, mesmo que as amostras não sejam contemporâneas (uma espiga de 

milho fossilizada como as encontradas em escavações em MG ou um artefato 

cerâmico que seja da mesma população pré-histórica, por exemplo), a possibilidade 

de obtermos amostras simuladas que guardem certa proximidade da amostra em 

estudo pode aumentar com o simples uso de amostras da mesma região, já que, 

conforme vimos, os tratamentos utilizados são capazes de reconhecer e aproximar 

amostras deste tipo. 

 Como conclusões dessa primeira etapa, temos as informações apresentadas 

na Tabela 9 a seguir: 
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TABELA 9: Conclusões da etapa de análise por Espectroscopia no Infravermelho por 

Reflectância Difusa, com relação às separações dos grupos de amostras simuladas com 

cerâmica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DA ANÁLISE POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO 

TENDÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS COM BASE NA PCA 

CERÂMICA AMOSTRA LOCALIZAÇÃO NA PC1 LOCALIZAÇÃO NA PC2 

 

A 

MILHO COZIDO ESCORES NEGATIVOS ESCORES NEGATIVOS 

MASSA DE MANDIOCA ESCORES NEGATIVOS ESCORES POSITIVOS 

 

 

B 

MILHO COZIDO ESCORES NEGATIVOS SCORES POSITIVOS 

MASSA DE MANDIOCA ESCORES NEGATIVOS SCORES NEGATIVOS 

 

 

C 

MILHO COZIDO ESCORES NEGATIVOS INDIFERENTE 

MASSA DE MANDIOCA ESCORES POSITIVOS INDIFERENTE 

 

D SEM SEPARAÇÃO 

 

E SEM SEPARAÇÃO 

 

 

F 

MILHO COZIDO ESCORES NEGATIVOS ESCORES NEGATIVOS 

MASSA DE MANDIOCA ESCORES POSITIVOS INDIFERENTE 

 

 

G 

MILHO COZIDO ESCORES NEGATIVOS ESCORES NEGATIVOS 

MASSA DE MANDIOCA ESCORES NEGATIVOS ESCORES POSITIVOS 
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3.3 Testes com amostras de contraprova 

 

 A terceira etapa de nosso trabalho consistiu em um teste de verificação da 

metodologia, no qual algumas peças reais impregnadas com milho (fragmentos de 

cuscuzeira cerâmica) e mandioca (fragmentos de forno de uma casa de farinha) 

foram analisadas por cromatografia gasosa e espectroscopia no infravermelho e 

tiveram seus resultados incorporados a alguns dos gráficos bidimensionais e PCAs 

apresentados nos Itens 3.1 e 3.2. A utilização de peças de contraprova teve por 

objetivo testar a metodologia sem comprometer uma peça arqueológica. A PCF 

(peça da casa de farinha), coletada em Abreu e Lima - PE, bem como a CZ 

(cuscuzeira), oriunda de Conceição das Creoulas, Município de Salgueiro – PE, 

foram utilizadas na fabricação de produtos à base de mandioca e na fabricação de 

cuscuz, respectivamente, por tempo indeterminado. Para complementar o estudo, a 

PCF foi analisada em sua área interna (coração de negro) – área livre da presença 

de resíduos de mandioca. Com a mesma finalidade, algumas amostras de cerâmica 

pura foram utilizadas como contraprovas para estudos de não utilização de 

cerâmicas. Não foi possível analisar a região do coração de negro da CZ devido à 

pequena espessura de sua parede. 

 

3.3.1 Testes das amostras de contraprova por Cromatografia Gasosa 

 

 Os gráficos bidimensionais dos resultados dos testes de extração da Peça da 

Casa de Farinha (PCF) e da Cuscuzeira (CZ) indicaram que tal forma de tratamento 

dos dados foi capaz de diferenciar as amostras, tomando como base as 

intensidades de seus ácidos graxos (Figura 3.14 (a). Numa tentativa de estabelecer 

um estudo de não-utilização de cerâmicas, a PCF foi analisada em sua região 

interna (coração de negro) - área na qual, provavelmente, não houve contato com os 

resíduos de mandioca. Na Figura 3.14 (a), verificamos que, além de distinguir entre 

a amostra CZ e PCF, o gráfico pôde distinguir entre o fragmento que teve contato 

com o resíduo e o que não foi exposto ao mesmo (indicado pela seta vermelha). 



86 

 

Contudo, por pertencerem a uma mesma cerâmica, as duas amostras (com e sem 

resíduo) ficaram em uma região bem próxima. 

Para explorar o limite de diferenciação da metodologia, algumas amostras de 

cerâmicas puras, provenientes de Recife e de Feira Nova, foram analisadas em 

conjunto. Complementando os resultados expostos, as amostras de cerâmicas puras 

apareceram isoladas das amostras PCF e CZ, conforme vemos na Figura 3.14 (b), o 

que apresenta a análise por cromatografia e o tratamento com gráficos 

bidimensionais um razoável parâmetro para estudos de não-utilização de cerâmicas, 

desde que sejam considerados os devidos cuidados na produção das amostras 

simuladas que serão utilizadas como referências. 

Para evitar influências ou sugestões na classificação de uma contraprova, foi 

solicitado a um terceiro que produzisse segundo as especificações do Item 2.1, um 

extrato desconhecido24 que pudesse ser analisado e classificado, em extrato de 

milho ou mandioca, com base na associação à CZ ou à PCF. Na Figura 3.14 (b), 

verificamos que houve uma associação do extrato desconhecido à amostra CZ, 

fazendo-nos supor que a amostra desconhecida era, na verdade, um extrato de 

milho, o que foi confirmado pelo fabricante da mesma. 

 

                                            
24

 Preparado por Diego Hygo – UFPE, nas mesmas condições das demais amostras e sem nenhum 

conhecimento, por parte da mestranda, do tipo de amostra utilizado. 
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FIGURA 3. 14: Gráficos bidimensionais (a) (b) dos resultados do teste de extração com 

clorofórmio + metanol 2:1 v/v grupo de contraprova e análise por cromatografia gasosa. Os 

círculos verdes indicam a região da CZ. O círculo azul indica a região da PCF. As setas 

vermelhas indicam um fragmento interno da PCF. A demarcação vermelha indica uma região 

de amostras cerâmicas puras. A seta roxa indica a localização do extrato desconhecido. 

 

A PCA dos dados cromatográficos dos extratos da Peça da Casa de Farinha 

(PCF) e da Cuscuzeira (CZ), por sua vez, foi capaz de identificar os resíduos 

extraídos da PCF, associando-os ao agrupamento de amostras de mandioca (Figura 

3.15 (a)). Contudo, tal associação não foi realizada com coerência para o caso da 

cuscuzeira, mostrando a CZ associada também a amostras de mandioca (Figura 
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3.15 (b)). Uma menor concentração de resíduos de milho na peça analisada, bem 

como modificações na composição dos resíduos, decorrentes de sucessivos 

processos de cozimento do material impregnado pode ser uma explicação para o 

fato das amostras da cuscuzeira não se mostrarem associadas às amostras de 

milho. 

 

 

FIGURA 3. 15: PCA dos dados da extração com clorofórmio + metanol 2:1 v/v e análise por 

cromatografia gasosa do grupo de contraprova – PCF (Peça da Casa de Farinha) (a) e CZ 

(Cuscuzeira) (b). “Ma” corresponde a amostras de mandioca e “Mi” a amostras de milho. 
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3.3.2 Testes das amostras de contraprova por Espectroscopia NIR 

 

 Dando prosseguimento ao estudo, alguns fragmentos das amostras de 

contraprova foram moídos e analisados por espectroscopia NIR. Os dados 

espectrais obtidos foram analisados por PCA, em conjunto com os dados das 

amostras simuladas com cerâmica (Item 3.2). 

 Dos sete grupos de amostras simuladas com cerâmica (cerâmicas A a G) 

utilizados como padrões para a identificação das contraprovas, cinco (cerâmicas A, 

B, D, E e G) se apresentaram como bons indicadores para a caracterização da 

contraprova PCF (Peça da Casa de Farinha), bem como para diferenciar a PCF da 

outra contraprova CZ (Cuscuzeira). No entanto, as amostras simuladas utilizadas 

como referência, assim como a PCA, não foram capazes de relacionar a contraprova 

CZ a nenhum dos agrupamentos definidos como de milho. Sendo assim, foi possível 

identificar, com clareza, a contraprova que possuía resíduo de mandioca e indicar 

que a contraprova CZ não estava relacionada a esse tipo de resíduo (mandioca), 

contudo não foi possível relacioná-la a nenhum resíduo de milho. Possíveis razões 

para isso podem ser:  

1. uma menor concentração do resíduo de milho na CZ (em relação a uma 

grande concentração de resíduo de mandioca na PCF); 

2. a influência da granulometria do resíduo encontrado na CZ (no caso da 

cuscuzeira, o milho era utilizado na forma de fubá - milho moído – e, conforme os 

resultados apresentados no Item 3.1.3, vemos que a granulometria do milho 

influencia no agrupamento entre as amostras, fazendo com que uma amostra de 

milho moído esteja associada a uma amostra de massa de mandioca); 

3. a influência das variáveis tempo de uso e temperatura de cozimento sobre 

os resíduos de milho presentes na cuscuzeira, já que tais fatores podem ter 

colaborado para a modificação de algum dos ácidos graxos presentes nos resíduos, 

fazendo com que os tratamentos estatísticos utilizados não fossem capazes de 

compreender essas diferenças e associar a amostra de contraprova CZ a alguma 

das amostras simuladas de milho. Dessa forma, além da caracterização do resíduo, 
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estudos sobre a influência da temperatura de cozimento sobre as amostras se 

mostram de suma importância para o aprimoramento da metodologia. 

 Ainda com base na análise das PCAs (Figura 3.16 e 3.17 (a)), verificamos 

duas situações relevantes. Na primeira delas, a PCF se relaciona, em todos os 

grupos cerâmicos, a duas amostras de mandioca específicas (Amostras 6 e 7) que 

correspondem às amostras de mandioca oriundas de Fortaleza e da região de 

MT/GO/SP. A caracterização visual das amostras indicou que as mesmas se 

diferenciavam das demais por terem uma granulometria mais fina, assemelhando-se 

a polvilho, por exemplo. Esta informação é importante por indicar, além da 

semelhança química entres as amostras e os resíduos da contraprova, que 

possivelmente a mandioca utilizada pelos produtores de farinha (da Casa de Farinha 

em Abreu e Lima) sofreu sucessivas lavagens para garantir uma massa de 

granulometria mais fina.  

 

 

FIGURA 3. 16: PCAs dos dados da análise por infravermelho do grupo de contraprova com os 

grupos de amostras simuladas das cerâmicas A (Bairro Novo I) (a), B (Bairro Novo II) (b), D 

(Catanduva II) (c) e G (Recife) (d). “PCF” representa a contraprova “peça da casa de farinha” e 

“CZ” representa a contraprova “cuscuzeira”. As demarcações em azul correspondem às 

associações da PCF às amostras de mandioca. As setas vermelhas indicam as amostras de 

cerâmica pura. As letras indicam um tipo de cerâmica, os números de 1 a 9 indicam amostras 

de mandioca e os números de 10 a 18 amostras de milho. 
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Na segunda situação, observamos que a inserção dos dados relativos às 

amostras de contraprova nas PCAs forma uma região de dúvida entre as amostras 

simuladas com milho e mandioca. Numa tentativa de entender se essa aglomeração 

entre as amostras simuladas é decorrente da diferença entre as cerâmicas utilizadas 

(a das amostras simuladas e a da contraprova) ou da proximidade da contraprova 

somente com as amostras de mandioca 6 e 7, os dados do grupo E foram plotados 

com a exclusão do espectro da cerâmica pura de todos os demais espectros de 

amostras simuladas. O intuito neste caso era minimizar a interferência da matriz 

cerâmica e analisar apenas o espectro das espécies de interesse (milho e 

mandioca).  A PCA (Figura 3.17 (b)) não indicou nenhuma proximidade entre as 

amostras de mandioca com a contraprova PCF e a conclusão é que a utilização da 

cerâmica nas amostras simuladas de certa forma favoreceu a identificação das 

amostras de mandioca com a contraprova PCF analisada, muito provavelmente em 

virtude da similaridade química entre as cerâmicas utilizadas nas amostras 

simuladas e a cerâmica da contraprova PCF. Neste caso, podemos dizer que não foi 

somente a proximidade entre as amostras de mandioca 6 e 7 que influenciou na 

proximidade da amostra PCF às amostras simuladas apresentadas na Figura 3.16.  
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FIGURA 3. 17: PCA (a) dos dados da análise por infravermelho das amostras simuladas do 

grupo E (Feira Nova) e do grupo de contraprova – PCF (Peça da Casa de Farinha) e CZ 

(Cuscuzeira). PCA (b) dos dados da análise por infravermelho das amostras simuladas do 

grupo E (Feira Nova), com a exclusão do espectro da cerâmica pura de todas as amostras, e 

do grupo de contraprova – PCF (Peça da Casa de Farinha) e CZ (Cuscuzeira). 

 

Considerando os ácidos graxos palmítico (tempo de retenção 17,1 minutos) e 

linoléico (tempo de retenção 18,9 minutos) como os principais marcadores de 

resíduos de milho e mandioca, propusemos  um esquema metodológico das etapas 

que podem ser desenvolvidas para a análise de fragmentos (ou de peças inteiras) 
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de cerâmicas arqueológicas que, possivelmente, em um contexto pré-histórico ou 

histórico, tenham sido utilizadas com alimentos à base de milho e mandioca. Na 

primeira situação (Figura 3.18), o fragmento ou vasilhame cerâmico pode ser 

analisado por uma técnica destrutiva (cromatografia, por exemplo). No caso de ser 

um fragmento, é importante que ele seja considerado uma pequena porcentagem 

dentro do conjunto de fragmentos escavados no mesmo sítio arqueológico. No caso 

de ser uma cerâmica inteira, consideramos que a retirada de uma pequena parte da 

vasilha não trará nenhum ônus arqueológico25 ou estético para a peça. Contudo, 

ressaltamos o nosso interesse no desenvolvimento de uma metodologia não 

destrutiva de análise dos resíduos, pois, com isso, asseguramos a possibilidade de 

que outras análises possam ser realizadas no mesmo fragmento. 

 

3.4 Proposta de metodologia para análise de resíduos orgânicos por GC e 

Espectroscopia NIR 

 

Em um fragmento cerâmico passível de extração e análise do extrato por 

cromatografia temos o seguinte esquema de análise: 

 

                                            
25

 Devemos considerar que alguns fragmentos incluídos na classificação “pintados” não podem ser 

submetidos à quaisquer tipos de extração com solventes, pois a mesma comprometeria a pintura 

presente na peça;  
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FIGURA 3. 18: Etapas da análise por cromatografia. Legenda:  

Problema em questão Condições a considerar Procedimento a executar 

 

 Na segunda situação (Figura 3.19), o fragmento ou vasilhame cerâmico deve 

ser analisado por uma técnica não destrutiva (espectroscopia no infravermelho, por 

exemplo), na qual asseguraremos a preservação arqueológica da peça em questão. 

 Para um fragmento cerâmico apenas passível de análise por espectroscopia 

no infravermelho temos o seguinte esquema de análise: 
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FIGURA 3. 19: Etapas da análise por espectroscopia no infravermelho. Legenda:  

Problema em questão Condições a considerar Procedimento a executar 

 

Entretanto, para uma análise mais eficaz em qualquer das duas situações 

estabelecidas, devemos observar as seguintes condições: 

 

 O local de escavação da amostra apresentava sinais de possíveis 

contaminantes do artefato (presença de resíduos no próprio solo)? 

 O fragmento cerâmico foi submetido a algum tipo de lavagem ou contato com 

mãos (gordura, suor) ou algum produto? 

 Qual tipo de luva foi utilizado para manusear a peça? 26  

                                            
26

 O talco de algumas luvas pode “contaminar” o fragmento, interferindo na análise do resíduo, bem 

como, no resultado da análise. 
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 Foi possível identificar a presença de antiplástico em alguma parte do 

fragmento ou em algum dos fragmentos do mesmo conjunto da peça 

estudada? 

 

Com isso, possíveis casos de interferentes e/ou contaminantes serão levados em 

consideração nos resultados das análises. 
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Capítulo IV 
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4. CONCLUSÕES 
 

 

 Esta pesquisa buscou desenvolver uma metodologia com técnicas analíticas 

para a identificação de resíduos de alimentos em fragmentos arqueológicos, em 

especial resíduos de milho e mandioca, alimentos de populações pré-históricas de 

Floresta Tropical.  

Dada a complexidade do tema e a falta de literatura especializada foi 

necessário realizar etapas preliminares para o melhor conhecimento do sistema. 

A primeira etapa consistiu na análise de extratos de milho e de mandioca 

visando a uma possível diferenciação entre os mesmos. Os resultados preliminares 

mostraram que o melhor solvente para extração é a solução de clorofórmio + 

metanol 2:1 v/v, e que é possível identificar os extratos com base nos ácidos graxos 

palmítico (tempo de retenção de 17,1 minutos) e linoléico (tempo de retenção de 

18,9 minutos), que se estabeleceram como os principais marcadores de extratos de 

milho e mandioca. Ambos os extratos mostraram a predominância desses dois 

componentes e não revelaram substâncias que permitissem a diferenciação 

inequívoca dos extratos (uma substância específica para um dos extratos, por 

exemplo).  

Foram construídos gráficos bidimensionais com as intensidades relativas 

destes ácidos graxos bem como gráficos de PCA, os quais mostraram que é 

possível identificar inequivocamente algumas amostras de milho (região de milho), 

mas não é possível identificar as amostras de mandioca, pois há uma confusão 

entre os padrões de milho e mandioca (região de dúvida).  

Com relação ao estado das amostras (cru, cozido ou assado) foi verificado 

que as amostras submetidas a aquecimento (cozido e assado) são mais facilmente 

detectáveis e que, dentre elas, amostras cozidas apresentam intensidades maiores 

dos ácidos graxos de interesse. Além disso, observou-se em alguns casos que as 

amostras se agruparam em virtude de sua origem, mostrando uma considerável 

influência de fatores como o tipo de solo de cultivo, clima, umidade, etc.  
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A etapa subsequente foi a análise de amostras preparadas em laboratório 

(amostras simuladas) compostas da mistura de cerâmicas, de diversas origens, 

moídas e 10% em peso de milho ou massa de mandioca, também de diversas 

origens. Nesta etapa foram feitas análises por espectroscopia no infravermelho 

próximo (NIR) e cromatografia gasosa (GC), após extração com clorofórmio + 

metanol 2:1 v/v. Os resultados de NIR mostraram que foi possível distinguir entre as 

amostras simuladas de milho e mandioca, bem como perceber que aspectos como 

teor de Fe e tipo de queima (para cerâmicas) podem influenciar na diferenciação 

entre as amostras simuladas. Os resultados de GC corroboraram os dados de NIR 

mostrando a ocorrência de regiões de agrupamento entre as amostras simuladas 

analisadas, sugerindo a possibilidade de distinção entre os conjuntos de amostras. 

Visando verificar a eficiência da metodologia, ao conjunto de amostras 

simuladas foram adicionadas duas contraprovas, uma peça cerâmica proveniente de 

um forno de casa de farinha e um fragmento de uma cuscuzeira de cerâmica. Pôde-

se observar que a peça da casa de farinha teve um comportamento bastante 

semelhante às amostras simuladas de mandioca, permitindo a identificação coerente 

da mesma. A peça da cuscuzeira, entretanto, não pôde ser agrupada com amostras 

de milho, provavelmente em virtude da pequena quantidade de resíduo impregnado 

na mesma ou da influência da granulometria das amostras de fubá utilizadas na 

preparação do cuscuz. 

 Tomando como base os nossos objetivos e os resultados apresentados, 

podemos concluir que a combinação entre a utilização de amostras simuladas, a 

técnica de espectroscopia NIR e a Análise dos Componentes Principais mostrou-se 

uma via promissora para o desenvolvimento de uma metodologia para a 

caracterização de resíduos orgânicos, mais propriamente resíduos de alimentos de 

composições tão próximas quanto milho e mandioca.  

 Em termos de análise cromatográfica, foi possível contribuir com estudos de 

condições de extração, de diferenças de processamento de amostras e com a 

possibilidade da separação entre os resíduos, bem como, com o estudo da não 

utilização de cerâmicas. Em termos de análise por espectroscopia NIR, as 

contribuições foram bem semelhantes, mas acrescidas das vantagens de 

preservação das amostras, sensibilidade e rapidez nas análises.  
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5. PERSPECTIVAS 
 

 Entendendo a complexidade do tema proposto, propomos como continuidade 

deste trabalho as seguintes atividades: 

 

 Otimização da aplicação da técnica de espectroscopia no infravermelho 

próximo; 

 Utilização da técnica de espectroscopia no infravermelho próximo por 

imagem; 

 Utilização da técnica de ressonância magnética nuclear (RMN); 

 Estudo da influência da temperatura na degradação dos ácidos graxos de 

milho e mandioca; 

 Otimização da utilização das ferramentas quimiométricas; 

 Desenvolvimento de uma metodologia para aplicação em contextos de 

alimentação marinha (Sítios arqueológicos do Ceará); 

 Análise de fragmentos arqueológicos reais27. 

 

                                            
27

 O acervo arqueológico dos sítios de grupos pré-históricos ceramistas nordestinos encontra-se 

atualmente no Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, coordenado pelo 

Prof. Marcos Albuquerque e conta com um conjunto de cerca de 100 mil peças. O estudo 

arqueométrico dos artefatos cerâmicos dos grupos pré-históricos da Chapada do Araripe permitirá 

definir as características culturais desses grupos e estabelecer as suas relações com outros grupos 

pré-históricos ceramistas da região. Poderemos ainda definir os padrões culturais e discutir questões 

mais amplas, sobre as origens dessas populações, sobre as suas rotas de migração, sobre possíveis 

intercâmbios produtivos, sobre seus padrões alimentares e com relação às mudanças culturais pelas 

quais passaram. Além desses aspectos, a partir do conhecimento gerado, contribuiremos para a 

criação de medidas de proteção do nosso patrimônio arqueológico.  
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6. PRODUÇÃO 
 

Apresentações de trabalhos: 

 

 Characterization of organic residues in prehistoric potteries – The 

contributions of the Materials Science for Archaeology (Chromatography) – IX 

Brazilian MRS Meeting (SBPMat), 2010; 

 Caracterização de resíduos orgânicos em cerâmicas arqueológicas - As 

contribuições da Ciência de Materiais para a Arqueologia (Cromatografia e 

Infravermelho) - I Encontro Regional da Sociedade de Arqueologia Brasileira, 

2010. 

 

Artigos: 

 

 Archaeometry and characterization of absorbed maize and manioc residues 

using GC (em fase de redação); 

 The use of NIR spectroscopy to identifying Tropical food residues (em fase de 

redação). 

 Maize and manioc residues – A multidisciplinary study of cooking strategies 

(em fase de produção). 
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