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Análise do Material Arqueológico 

Procedimentos de Análise do Material Arqueológico Móvel 
 

Em consonância com uma perspectiva sistêmica, o material arqueológico móvel 

resgatado durante as pesquisas arqueológicas realizadas no Forte dos Reis Magos, 

em Natal, foi tratado de forma que, na medida do possível, houvesse uma sintonia 

com as diferentes subunidades funcionais que integram esta Unidade de Defesa. 

Sintonia, não apenas com as subunidades, mas também com o pacote estratigráfico 

identificado a partir dos primeiros cortes teste executados no local. Esta abordagem do 

material se insere, necessariamente, em uma sequência de procedimentos cujas 

ações devem buscar a mais próxima sintonia entre o campo e o laboratório, conferindo 

assim uma maior unidade ao trabalho e, consequentemente, uma maior segurança 

interpretativa.  

Considerando-se o já exposto no Tomo I, deste relatório, com relação aos 

procedimentos adotados tanto nas fases de pré-escavação como na fase de 

escavação, o material arqueológico foi coletado a partir dos cortes realizados nas 

subunidades funcionais. 

Como foi mencionado quando se tratou inicialmente da metodologia e dos 

procedimentos utilizados, uma unidade de laboratório acompanhou em campo, toda a 

fase de escavação.   Assim foi possível se dispor do suporte necessário para que o 

material resgatado durante as escavações fosse submetido, ainda em campo, a um 

processo preliminar de identificação e classificação viabilizando a retroalimentação 

gabinete/campo/laboratório. Assim sendo, a metodologia aplicada à análise do 

material arqueológico móvel teve início concomitantemente com os trabalhos de 

escavação.  A análise realizada ainda em campo incluiu a avaliação prévia do 

material, tendo em vista a identificação de indicadores funcionais e cronológicos, 

prática que, associada a uma avaliação geoarqueológica, possibilita uma maior 

segurança na interpretação da área em estudo. 
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Figura 1 – Início das atividades de análise em uma 
das dependências do Forte.  

 

Figura 2 – Higienização do material arqueológico 
em campo. 

 

A Presença da Unidade Móvel do Laboratório junto ao local de trabalho fornece as 

condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho com maior rapidez, 

segurança e precisão. É interessante observar, nesta oportunidade, que o fato do 

material arqueológico se encontrar disposto sobre as bancadas da unidade móvel, 

durante a fase inicial de análise, contribuiu com as ações de educação patrimonial que 

também se iniciam com a pesquisa arqueológica.  No interior da unidade, a 

comunidade local e visitante pôde conhecer o material arqueológico resgatado nas 

escavações. 

Figura 3 – Laboratório Móvel instalado nas 
proximidades do Forte, fornecendo importante 
suporte à escavação.  

Figura 4 – Constante visitação de turistas, 
estudantes e população local.  
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Na unidade móvel, o trabalho preliminar de identificação e classificação do material 

arqueológico foi realizado a partir da consulta à base de dados de referência criada 

pela equipe do Laboratório de Arqueologia da UFPE, a qual é mantida em constante 

atualização.  

Figura 5 – Procedimento de análise no interior do 
Laboratório Móvel.   

Figura 6 – Material arqueológico em exposição no 
interior do Laboratório Móvel.  

Esta base inclui bancos de dados que abrangem informações textuais quanto à 

origem, cronologia e dispersão de diferentes elementos materiais da cultura, em 

especial aqueles recorrentes em sítios arqueológicos brasileiros. Inclui ainda imagens 

de peças arqueológicas pré-históricas, do período histórico e mesmo etnográficas.  

No caso específico deste projeto, o material arqueológico móvel resgatado, após ter 

sido submetido a uma identificação preliminar ainda em campo, foi encaminhado à 

unidade base de laboratório, onde foi submetido à sequência de procedimentos 

padrão. 

Algumas ressalvas, no entanto, devem ser feitas no que se refere aos procedimentos 

aplicados a algumas categorias específicas de material, como é o caso do material de 

construção e material contemporâneo. Exemplares destas categorias foram 

trabalhados em campo e, após sua documentação, foram selecionados representantes 

de cada “tipo” observado para a coleção de referência do sítio. O restante do material 

destas categorias permaneceu in loco.  

No laboratório base, o material resgatado no Forte já devidamente preparado para a 

análise, ou seja, limpo, numerado, separado por categoria e conferido de acordo com 

o Manifesto de Tramitação de Material Arqueológico, seguiu para a análise 

propriamente dita e documentação.  
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Convém explicar, neste momento, que, muito embora o material arqueológico seja 

tratado considerando sua vinculação aos subsistemas básicos e às categorias 

funcionais que integram, por motivos de ordem prática, sua primeira separação e 

agrupamento levou em consideração a categoria de matéria prima. Esta prática está 

relacionada, principalmente, às condições de preservação e conservação do material, 

que, em função de sua matéria prima, requerer condições diferenciadas de preparação 

para análise e acondicionamento. Só então se iniciou sua análise e o preenchimento 

das planilhas analíticas, por número de registro, ou seja, pelo número de referência 

que indica sua localização espacial tridimensional no sítio. Estas planilhas que foram 

montadas de modo a permitir não apenas a coleta das informações, mas, sobretudo o 

seu processamento e avaliação estatística. Convém ressaltar, nesta oportunidade, 

que, apesar da primeira separação do material ter sido por matéria prima, sua análise 

prosseguiu, prioritariamente, mediante critérios funcionais.  

 

Figura 7 – Laboratório de Arqueologia onde foi realizada a analise do material arqueológico resgatados na 
escavação do Forte dos Reis Magos – RN 0047 LA/UFPE. 

42



 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 
 

Figura 8 – Lavagem do material arqueológico 
resgatado no Forte dos Reis Magos.  

Figura 9 – Identificação numérica do material 
arqueológico direto na peça.  

 Figura 10 – Identificação do material de ferro com 
etiqueta plástica.  

 

Figura 11 – Acondicionamento do material em 
sacos plásticos, identificando-os com etiquetas 
impressas.  

 

Através da análise do material inserido em seu contexto arqueológico, buscou-se a 

identificação e compreensão das atividades realizadas no espaço estudado, no 

cotidiano de seus ocupantes; na vida que transcorria no local. Muito embora a 

dinâmica de transformação e modificação do contexto arqueológico, tendo em vista a 

ocupação do Forte dos Reis Magos ao longo dos séculos, distancie cada vez mais o 

material arqueológico de seu contexto sistêmico, ou seja, de uso, muitas informações 

ainda puderam ser resgatadas. Além da modificação do contexto arqueológico um 

outro fator que dificulta o trabalho do pesquisador se refere ao estado de conservação 

em que o material se encontra. No caso dos fragmentos que não forneciam elementos 
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seguros para sua identificação e de seu uso e função, foram utilizados outros critérios 

analíticos para sua classificação. 

 

Figura 12 – Procedimento de restauração de uma 
peroleira.  

 

Figura 13 – Peroleira após restauração. 

 

Durante a análise, todas as ocorrências constatadas, quer fossem técnicas, funcionais, 

morfológicas, estilísticas ou mesmo provocadas por intemperismo pós-deposicional 

foram registradas e documentadas em planilhas específicas.  

Figura 14 – Elaboração da Matriz de Incidência.  
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Um representante de cada ocorrência registrada foi separado para integrar a “Coleção 

de Referência” que deverá representar/refletir, qualitativamente, o sítio1. Ao final do 

trabalho, procedeu-se a digitalização e/ou fotografia de todo o material que constitui a 

Coleção de Referência do Sítio. Estas imagens formam o inventário do sítio, 

juntamente com seus respectivos dados.  

Figura 15 – Escaneamento das peças selecionadas 
para a coleção de referência.  

 

Figura 16 – Registro fotográfico das peças da 
coleção de referência.  

 

Figura 17 – Preparação das imagens com escalas e legendas para atender ao relatório e banco de 
imagem.  

Concluídas todas as etapas do processo analítico e sua documentação, o material 

arqueológico do sítio foi acondicionado em monoblocos devidamente identificados, por 

número de registro e categoria de matéria prima, mais uma vez considerando as 

necessidades intrínsecas a cada matéria prima.  

                                                           
1 O Inventário da “Coleção de Referência” do Forte dos Reis Magos seguirá como apêndice no final deste 
Relatório Final da pesquisa. 
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Figura 18 – Material acomodação em sacos 
plásticos identificados com números de registros 
relacionados aos cortes e camadas onde foram 
localizados.  

Figura 19 – Acomodação do material arqueológico 
em monoblocos.  

Os exemplares da “Coleção de Referência”, no entanto, foram acondicionados por 

categorias determinadas durante a análise do material do sítio. É interessante 

observar que, alguns exemplares dessa coleção, ao final do trabalho, contribuíram 

para a ampliação dos bancos de referência do Laboratório de Arqueologia da UFPE. 

Após o procedimento analítico, o registro e documentação imagética, o material 

arqueológico proveniente do Forte dos Reis Magos, conforme acordado com a 

Superintendência do IPHAN do Rio Grande do Norte, retornará à cidade de Natal, 

ficando sob a guarda daquele órgão.   

Após a discussão de cada categoria de material arqueológico resgatado no sítio, está 

sendo apresentado a Coleção de Referência da categoria, bem como a Matriz de 

Incidência, com seus respectivos dados estatísticos de distribuição. 

A Matriz de Incidência está sendo apresentada sobre a planta baixa do pavimento 

térreo do Forte dos Reis Magos (que concentrou a maioria dos cortes realizados na 

escavação arqueológica). A Matriz reflete a distribuição (ocorrência espacial) das 

diferentes categorias de material arqueológico referidas neste relatório.  

Como foi discutido no Tomo I, no Forte foram identificadas três camadas 

estratigráficas: a Camada I, considerada como a de ocupação mais antiga e a Camada 

III como de ocupação mais recente. Além de apontar a categoria e desdobramentos 

dos materiais destas categorias por corte, levaram-se em consideração ainda as 

camadas. 
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Em adição às plantas baixas contendo a dispersão das categorias de material entre os 

cortes, estão sendo apresentados gráficos, que demonstram a quantidade de cortes 

que apresentou cada tipo de material, considerando-se ainda a subdivisão entre as 

unidades arquitetônicas do pavimento térreo do Forte: 

- Praça de Armas, onde foram realizados 54 cortes: 

CH 02 CH 13 CH 25 CH 46 CH 53 CH 59 CH 71 CH 86 CH 93 CH 99 
CH 03 CH 20 CH 26 CH 47 CH 54 CH 60 CH 72 CH 88 CH 94  
CH 04 CH 21 CH 27 CH 48 CH 55 CH 61 CH 73 CH 89 CH 95 
CH 05 CH 22 CH 29 CH 50 CH 56 CH 62 CH 75 CH 90 CH 96 
CH 06 CH 23 CH 30 CH 51 CH 57 CH 67 CH 81 CH 91 CH 97 
CH 07 CH 24 CH 31 CH 52 CH 58 CH 69 CH 85 CH 92 CH 98 

- Dependência 5, realizado 1 corte: CH 42  

- Dependência 6, realizado 1 corte: CH 43   

- Dependência 8, realizado 1 corte: CH 45  

- Dependência 12, realizados 3 cortes: CH 08  CH39  CH41  

- Dependência 13, realizados 4 cortes: CH09  CH33  CH34  CH35  

- Dependência 14, realizados 3 cortes: CH10  CH11  CH40  

- Dependência 15, realizado 3 cortes: CH12  CH14  CH16  

- Dependência 17, realizados 5 cortes: CH65  CH66  CH79  CH80  CH87  

- Dependência 18, realizados 8 cortes: CH15  CH17  CH18  CH19  CH32  CH36  CH37 

CH38 

- Dependência 20, realizado 1 corte: CH63  

- Dependência 21, realizado 1 corte: CH74  

- Dependência 22, realizado 1 corte: CH44  

- Dependência 25, realizado 1 corte: CH83   

- Dependência 26, realizados 1 corte: CH77  

- Dependência 27, realizado 1 corte: CH64  

- Dependência 28, realizado 1 corte: CH28  

Para a leitura destes gráficos, deve-se levar em consideração o universo de cortes 

existente em cada dependência da fortificação. 

  

47



 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 
 

Material arqueológico móvel resgatado 
 

A análise do material arqueológico resgatado no Forte dos Reis Magos, conforme foi 

mencionado anteriormente, foi realizada prioritariamente mediante critérios funcionais.  

Considerando, entretanto, o estado de fragmentação em que a maioria do material se 

encontra, não se dispõe, muitas vezes, de elementos seguros para a identificação de 

sua morfologia e, consequentemente, de seu uso e função. A identificação da origem e 

cronologia das peças representadas pelos fragmentos resgatados é também 

dificultada na maior parte dos casos. Esta dificuldade e limitação com a qual o 

pesquisador que se dedica ao estudo de evidências arqueológicas se depara, requer 

uma adequação dos procedimentos analíticos. Neste contexto, o material arqueológico 

móvel resgatado neste projeto foi classificado mediante outros critérios analíticos, 

sempre que a sua abordagem funcional não se apresentou viável.  

No que se refere ao estado de fragmentação do material, vale ressaltar que este é um 

problema comum em sítios arqueológicos que vêm sofrendo a interferência humana 

desde o início do processo de colonização até os dias atuais. A dinâmica na ocupação 

de um espaço como a área em estudo, a Forte dos Reis Magos, resultou em uma 

estratigrafia perturbada na qual o registro arqueológico se encontra fragmentado, em 

um contexto cada vez mais distante de seu contexto original. Nestes sítios o grau de 

integridade das peças comprometeu a identificação de muitos elementos importantes 

no processo de identificação e classificação do material arqueológico. Entretanto, 

atributos observáveis passíveis de resgate puderam, em muitos casos, conduzir à 

identificação do objeto e, muitas vezes, de sua função. Apesar das limitações impostas 

pelo estado de fragmentação de grande parte do material arqueológico, mediante a 

utilização dos procedimentos adequados, foi possível a análise do material 

proveniente da escavação arqueológica do Forte dos Reis Magos.  

Considerando, o exposto, o material arqueológico resgatado foi inicialmente 

organizado nas seguintes categorias de material:  

Material Relacionado à Construção, que inclui, além do material de 

construção propriamente dito;

Material de Fixação, Trancas e Articulação;  
Material de Iluminação e o Material Relacionado à Rede Elétrica;  
Material Relacionado à Defesa, que inclui o Material Bélico;   
Material Relacionado a Atividades econômicas, no qual se inseriu Moedas
e Selos;
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Material Relacionado ao Uso e Cuidado Pessoal, que inclui Vestuário,
Adornos, Material de Toilet e Cachimbo;
Material Relacionado a Atividades Lúdicas;  
Material de Escritório;  
Material Relacionado à Alimentação.  

No caso do material que não oferecia indicadores contundentes no que se refere à sua 

funcionalidade, optou-se por agrupá-lo conforme sua composição, ou seja, sua matéria 

prima. Assim sendo, algumas peças e fragmentos de peças foram registrados como 

Cerâmica Utilitária, Faiança, Faiança Fina, Porcelana, Grés, Vidro e Material 
Metálico. Estas categorias de material foram inseridas, dependendo do nível de 

identificação que viabilizam, nas categorias de Material Diverso ou de Material não 
Identificado.  A categoria de Material Diverso veio atender àqueles vestígios que 

possuem forma definida, mas não puderam ser associados às categorias funcionais 

acima citadas. Todas as categorias foram subdivididas, tendo-se utilizado critérios 

tecnológicos, morfológicos, cronológicos e de procedência. Aqueles que não 

atenderam estes requisitos foram incluídos em Material não Identificado onde 

predominou o ferro, o chumbo e o latão. 

A apresentação do material arqueológico móvel resgatado nas escavações do Forte 

dos Reis Magos seguiu, portanto, as subdivisões funcionais acima definidas.   É 

importante esclarecer, no entanto, que, a primeira subdivisão aplicada ao material 

arqueológico consiste nas categorias Material Pré-Histórico ou de Contato que inclui 

alguns fragmentos de material indígena resgatados no local e Material Histórico, que 

inclui todo o material europeu, asiático, africano ou mesmo a produção americana, não 

indígena, relacionado aos ocupantes do Forte ou arredores, abrangendo todo o 

período desde a chegada dos primeiros europeus, até os dias atuais.  

No Forte dos Reis Magos, o material pré-histórico se restringe a poucos fragmentos de 

recipientes cerâmicos. Alguns dos fragmentos foram associados a grupos portadores 

da Tradição Ceramista Tupiguarani. Esta categoria se apresenta vestigial, muito 

embora tenha sido possível resgatar algumas informações complementares.  

No caso do material histórico, resgatou-se no Forte um acervo quantitativa e 

qualitativamente significativo. Situação justificada pelo fato de se tratar de uma 

unidade colonial que se estende até os dias de hoje. 
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Material Arqueológico Pré-Histórico  

Recipientes em Cerâmica Indígena 
 

Na Pré-história, a cerâmica se faz presente em sítios arqueológicos associados a 

grupos sedentários ou semisedentários, conhecedores da prática agrícola, incipiente 

ou não. É importante ressaltar, nesta oportunidade, que a associação entre a 

agricultura e a produção da cerâmica, embora seja muito frequente, pode não 

acontecer concomitantemente durante um período. O estudo da cerâmica pré-histórica 

brasileira conduziu à identificação de algumas tradições, subtradições, fases, estilos e, 

em alguns casos, à associação entre a cerâmica arqueológica e informações 

etnohistóricas, como é o caso da possível relação entre grupos portadores da tradição 

ceramista Tupiguarani e grupos etnohistóricos do tronco linguístico Tupi. 

No interior do Forte dos Reis Magos, foram registrados e resgatados, durante o 

desenvolvimento da pesquisa, a presença de fragmentos de recipientes pré-históricos 

da tradição ceramista Tupiguarani. Apesar da pouca representação, constatou-se, no 

entanto, haver diferentes peças, uma vez que foram identificados fragmentos de 

bordas distintas, além de se ter observado diferenças na pasta, espessura da parede 

do vasilhame, acabamento de superfície e decoração. 

No que se refere à pasta, pode-se observar diferenças que atestam diferentes fontes 

de matéria prima. Alguns fragmentos, por exemplo, apresentaram pasta arenosa. Nos 

demais, constatou-se a presença de fragmentos de cerâmica triturados, além dos 

grãos de areia observados como material antiplástico. Convém esclarecer que, 

embora a areia esteja funcionando como antiplástico, não se pode afirmar, neste caso, 

que teria sido inserida intencionalmente com esta finalidade, como aconteceu com os 

fragmentos de cerâmica triturados. Os grãos de areia, quando não se apresentam 

arestosos, condição que poderia indicar terem sido triturados para serem inseridos na 

pasta, durante sua preparação, podem ser resultado de uma inclusão natural na 

própria fonte de argila. Assim, convém ressaltar que a diferença na incidência da areia 

na pasta das peças resgatadas depende da fonte de argila e, no caso da 

intencionalidade de sua inclusão, depende da quantidade necessária para a obtenção 

da plasticidade ideal para que a argila seja trabalhada. Esta constatação se contrapôs 

à metodologia adotada pelos pesquisadores brasileiros, na abordagem dos sítios 
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arqueológicos de ocupação por ceramistas pré-históricos, desde o PRONAPA2, 

quando a quantidade de antiplástico na cerâmica era o atributo principal no 

estabelecimento de cronologias culturais. Os estudos realizados no início da década 

de 19803 evidenciaram que a quantidade de antiplástico inserido na pasta da cerâmica 

reflete apenas o ajuste da plasticidade, tendo em vista sua manuseabilidade; trata-se 

de um requisito técnico, a inserção de elementos com a finalidade de se diminuir a 

plasticidade da argila, quando necessário, para que ela possa ser trabalhada. 

Conforme esses estudos, os aspectos que devem ser observados quanto ao material 

antiplástico seriam a qualidade, uma vez que a escolha é cultural; a distribuição, pois 

implica em uma preocupação com a preparação da pasta, garantindo uma maior 

homogeneidade, sem concentrações que poderiam tornar a peça mais frágil; a falta de 

uniformização na dimensão dos grãos, fator que implica na falta de preocupação com 

a presença de grãos maiores, que poderiam provocar rachaduras durante o processo 

de queima. 

No caso das peças resgatadas no Forte dos Reis Magos, pode-se ainda afirmar que 

os fragmentos mais arenosos, não evidenciam a preocupação com o peneiramento 

dos grãos, podendo-se observar alguns grãos maiores que se destacam, aflorando na 

superfície.  Apesar de não haver uma uniformidade na dimensão dos grãos de areia 

presentes na pasta dos fragmentos cerâmicos, constatou-se não haver concentrações 

dos grãos, que se presentam bem distribuídos. 

Quanto ao método de manufatura detectou-se a elaboração de peças modeladas, não 

se tendo observado qualquer evidência de rolete ou molde. Um dos fragmentos, no 

entanto, apresenta evidências de um possível espessamento de parede; o fragmento 

apresenta um destacamento longitudinal, dividindo a peça ao meio. Este tipo de 

ocorrência tem sido observada em outras coleções de cerâmica pré-histórica, filiada à 

tradição ceramista Tupiguarani, resgatadas pelo Laboratório de Arqueologia da UFPE, 

em sítios trabalhados em Pernambuco, Paraíba, Ceará e também em outros sítios no 

Rio Grande do Norte. 

                                                           
2 Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas  
3 ALBUQUERQUE, Marcos. Reflexões em torno da utilização do antiplástico como elemento 
classificatório da cerâmica pré-histórica. CLIO - Série Arqueológica 1, Revista do Curso de Mestrado em 
História da UFPE, Recife, n. 6, p. 109-112, 1984. 
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Figura 20 – A exposição do núcleo do fragmento permitiu a visualização interna, onde foi constatada a 
presença de um espaço gerado por má compactação da pasta ou, ainda, pela má aderência no caso de 
espessamento da peça durante sua elaboração. 

 

A despeito do estado de fragmentação em que as peças em cerâmica pré-histórica se 

encontram algumas informações quanto a sua morfologia puderam ser resgatadas. 

Primeiramente, pode-se afirmar que, nesta coleção, há, pelo menos, cinco recipientes 

distintos, e que todos são “abertos”. Nenhum deles apresenta borda reforçada, tendo-

se identificado a predominância de bordas diretas, e apenas um caso de borda 

extrovertida. A maioria dos recipientes nos quais se pode observar a borda, possue o 

lábio arredondado, havendo um caso em que o lábio é plano. O contorno/perfil do 

recipiente, da borda até a base, só pode ser identificado em uma das peças, uma 

tigela filiada à tradição ceramista Tupiguarani. Em princípio, o diâmetro das peças não 

pode ser recuperado, uma vez que nem sempre os recipientes indígenas apresentam 

abertura circular, o que não permite recuperar a abertura a partir de pequenos 

fragmentos do arco constituído pela borda. 

 Nesta coleção, não se dispõe de um mínimo de peças com 50% ou mais de borda, o 

que permitiria se fazer uma medição ou projeção segura da abertura. Apenas no caso 

de uma tigela foi possível projetar-se o diâmetro, ainda que não se dispusesse de 50% 

de integridade do arco da borda.   Esta peça, em particular, apresenta outros 

elementos que permitiram se supor tratar-se de uma peça circular. A medição da 

borda permitiu, assim projetar-se o diâmetro da boca da vasilha, ainda que a 

informação seja considerada com ressalva. 
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O acabamento de superfície das peças que integram este conjunto foi o alisamento, 

tendo-se registrado pintura vermelha em alguns dos fragmentos.  

Figura 21 – Fragmento de bojo apresentando superfícies interna e 
externa alisadas e não decoradas.  

 
Figura 22 – Borda com tratamento 
de superfície alisada e decoração 
pintada em vermelho.  

Outro aspecto técnico observado no material desta coleção se refere ao processo de 

queima. Neste aspecto, observou-se que as peças apresentam evidências de queima 

em área aberta (em atmosfera oxidante), entretanto, a oxidação não se apresenta 

completa. 

No tocante à morfologia funcional das peças desta coleção, foram identificadas três 

tigelas. Atribui-se que sejam recipientes relacionados à alimentação  

Uma das tigelas identificadas foi elaborada por modelado, e apresenta borda direta e 

lábio plano. Suas superfícies encontram-se alisadas, é decorada internamente por 

pintura monocromática na cor vermelha. A pintura também é percebida na face 

externa juntamente com marcas de queima, impregnação causada pela utilização do 

recipiente diretamente sobre as chamas. Possui espessura uniforme e diâmetro 

externo de 24 cm, considerando se tratar de uma peça circular.  
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Figura 23 – Tigela pertencente a grupo ceramista filiado a tradição Tupiguarani.  

 

Um segundo recipiente também modelado apresenta pasta arenosa com grãos de 

areia em tamanhos irregulares. Superfícies alisadas, com decoração vermelha na face 

interna bastante preservada e vestigial na face externa nas proximidades da borda, 

que se apresenta direta com lábio arredondado. Não é possível identificação 

morfológica e funcional da peça. 

 

Figura 24 – Tigela de cerâmica apresentando decoração pintada em vermelho na face interna e externa. 
Sua pasta destaca-se pela irregularidade dos grãos. 

 

Um terceiro recipiente resgatado mostra também características associadas à 

tecnologia indígena brasileira.   São fragmentos de borda e bojos que permitiram uma 

melhor visualização da peça ao serem colados.   O recipiente é modelado, com pasta 

arenosa e homogênea quanto ao tamanho e distribuição dos grãos. As superfícies se 

apresentam alisadas e não decoradas. Observa um reforço externo na borda, e lábios 

arredondados. Percebem-se também sinas de queima como resultado de sua 

utilização. Não foi possível o resgate morfofuncional da peça. 
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Figura 25 – Fragmentos de recipiente de borda reforçada sem dados suficientes para resgate de forma e 
função.  

A dispersão dos fragmentos chamou a atenção quando fragmentos de uma mesma 

peça foram registrados em espaços funcionais distintos no interior do Forte. Em outros 

casos os fragmentos de uma mesma peça foram resgatados em camadas distintas, 

mas no mesmo espaço funcional.   O contexto arqueológico no qual o material desta 

coleção foi resgatado evidencia a perturbação do contexto original do descarte.   

Ademais, há que se considerar a constituição artificial das camadas depositadas 

(aterro). Assim, pode-se afirmar que o Forte não foi implantado sobre uma ocupação 

indígena.   A presença deste material no interior do Forte pode ser atribuída à 

participação indígena nas atividades de construção ou uso do Forte, ou ainda à 

incorporação de material indígena na fonte de onde proveio o aterro do Forte.   

Ainda com relação à presença do material indígena no interior do Forte, podem-se 

considerar algumas possibilidades. Em primeiro lugar, há referências a presença de 

grupos indígenas na área próxima ao Forte. Grupos estes que teriam mantido relações 

com os ocupantes do Forte, tendo, inclusive, referências à presença de indígenas no 

seu interior, causando desconforto entre alguns ocupantes desta unidade de defesa. 

Por outro lado, como já foi mencionado, as peças poderiam ter sido trazias ao Forte 

em conjunto com as camadas de aterro, quando se promoveu alterações na cota dos 

pisos. 

Enfatizando o que foi mencionado anteriormente, no que se refere aos produtores das 

peças de cerâmica pré-histórica resgatadas no Forte dos Reis Magos, a análise dos 
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atributos tecnológicos, morfológicos e estilísticos, permitiu associa-los a grupos 

portadores da tradição ceramista Tupiguarani.  

Convém esclarecer, nesta oportunidade, que o material considerado como de origem 

indígena, resgatado no interior do Forte, se restringe aos recipientes cerâmicos 

identificados. Algumas peças líticas polidas e fragmentos de sílex resgatados durante 

as escavações, não puderam ser identificadas como tal, vez que, o uso de peças 

líticas similares é também atribuído a outros grupos (colonos, p.ex.).  

De modo análogo, os ossos, espinhas e carapaças de animais que poderiam ter sido 

consumidos no local, também não puderam ser associados a resíduos da dieta de 

indígenas cujas evidências foram resgatadas no interior do Forte.   
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Material Arqueológico Histórico  
 

Na análise do material arqueológico de um sítio histórico há que se prever a presença 

de uma variada gama de artefatos, em se considerando não apenas a complexidade 

cultural do grupo predominante, mas ainda suas intensas relações de comércio, além 

da procedência diversificada da população presente. Considere-se ainda além do 

material importado aquele produzido localmente, com base na tecnologia trazida pelos 

ocupantes, ou com eles aprendida por grupos locais.   Outro ponto a ser considerado é 

talvez a maior especialização dos artefatos, isto é, quando há uma redução na 

característica de múltiplas funções para um mesmo artefato. 

Conforme foi discutido anteriormente, buscou-se pautar a análise com base no uso, na 

função desempenhada, e em última análise, no subsistema que representa. 

 

Material de Construção 
 

A categoria de material de construção, enquanto material móvel, consiste em peças e 

fragmentos de peças relacionadas ao material imóvel, ou seja, a estruturas 

construtivas/arquitetônicas das quais se encontram apartadas. Refletem, 

normalmente, resíduos de construção, restos de desmoronamento/desabamento ou 

ainda de demolição. Refletem também reformas, mudanças nas estruturas do sítio. 

Esta categoria está representada, principalmente, por material relacionado à feitura de 

alicerces e paredes, telhado e piso, incluindo, naturalmente entre o material 

construtivo, o material cimentante, o material de revestimento, que pode ser de parede 

ou piso, e o material de cobertura/telhado.   Consiste, do ponto de vista quantitativo, 

em uma das categorias mais representativas resgatada no Forte. Observou-se, deste 

modo, que exemplares deste material se encontram presentes em praticamente toda 

área escavada.  

No que se refere ao material construtivo propriamente dito, pode-se ressaltar o uso da 

pedra como principal matéria prima utilizada na construção do Forte. Pode-se destacar 

o uso de pedra, em tese, por sua resistência, como a base das grandes construções 

da época. Naturalmente, o fator disponibilidade também interfere na escolha da 

matéria prima a ser utilizada na construção.  
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Em que pese as questões conceituais relativas ao material de construção de 

estruturas de defesa discutidas à época (assunto já tratado no Tomo I) no caso 

específico do Forte dos Reis Magos, o arenito dos arrecifes foi a matéria prima 

principal da estrutura construtiva (interna e externa) do Forte, bem como do 

acabamento das portas e janelas, estando presente nas vergas, ombreiras, soleiras e 

mesmo no piso. Associado a este material, registrou-se o arenito ferruginoso também 

conhecido como “cabeça de negro”, o seixo rolado e o coral como material construtivo, 

estes últimos em muito menor escala, e possivelmente associado a períodos distintos.  

 

Figura 26 - Prego cravado em arenito.  
Figura 27 – Bloco de arenito impregnado de 
argamassa de cal.  

Um aspecto que merece atenção quanto à cronologia do material construtivo decorre 

do fato de que além de ter havido poucas alterações na manufatura e morfologia dos 

tijolos ao longo dos séculos, uma prática comum é o reaproveitamento de tijolos em 

construções distantes temporalmente. Convém ressaltar, nesta oportunidade, que os 

tijolos apresentam sim, variações morfológicas, normalmente, em função do uso para 

o qual foi destinado, como é o caso de tijolos apropriados para estruturas circulares 

como cacimbas ou colunas, por exemplo. Na dimensão também se pode observar 

diferenças que estariam relacionadas ao período de produção ou ao uso. Pode-se 

citar, como exemplo, a diferença de espessura entre os tijolos de piso, mais 

conhecidos como lajota, e os de parede ou alicerce. Diferenças nas propriedades 

físicas, como é o caso dos tijolos utilizados em estruturas que não devem apresentar 

vazamentos. De modo geral, no entanto, estas diferenças nem sempre são 

observadas durante uma construção, sobretudo nos trechos de paredes comuns.  
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Cumpre ressaltar que na construção do Forte os tijolos foram sistematicamente 

empregados na construção de arcos e de abóbodas4.  Todavia, alguns tijolos 

desvinculados de qualquer estrutura construtiva também foram identificados como 

material construtivo.   Os exemplares de tijolos e seus fragmentos localizados 

apresentam diferenças relacionadas às fontes de matéria prima; são distintos nas 

dimensões e, com certeza, na origem e cronologia de produção; todavia todos foram 

elaborados manualmente (tijolos batidos). 

No Forte dos Reis Magos foram registrados tijolos e fragmentos de tijolo de argila 

amarela e de argila vermelha. Buscou-se, durante a análise deste material, associá-los 

às estruturas construtivas/arquitetônicas do Forte. No caso dos tijolos amarelos, foram 

localizados apenas dois exemplares integrados à estrutura do Forte, embora se 

tivesse registrado impregnação de argamassa de cal em alguns dos exemplares, 

como evidência de uso. Estes são tijolos que apresentam peculiaridades, quer na 

forma utilizada para sua manufatura, quer na matéria prima, quer nas propriedades de 

impermeabilidade que apresenta. São tijolos macroscopicamente identificados como 

de produção holandesa do final do século XVI e XVII. De acordo com os relatos 

históricos, estes tijolos teriam chegado ao nordeste do Brasil como lastro de navios 

que vinham da Europa buscar produtos locais, particularmente o açúcar no auge de 

sua valorização no mercado internacional. Estes tijolos eram utilizados, na Holanda, 

em pisos, cacimbas, e estruturas que não deveriam permitir a penetração de umidade 

ou o vazamento. Frequentemente este tipo de tijolo vem sendo encontrado 

arqueologicamente.   Na Sinagoga Kahal zul Israel, em Recife-PE, registou-se um 

resto de piso onde este tipo de tijolo foi usado no revestimento.   No Forte Orange, em 

Itamaracá-PE, este tijolo foi registrado na estrutura da casa de pólvora, constituindo o 

material construtivo de um dos cômodos. Naquele Forte os tijolos de argila amarela, se 

apresentaram com melhores condições de integridade, permitindo a obtenção de suas 

dimensões que oscilavam entre 4,0 x 8,5 x 18,0 cm (A x L x P) e 3,8 x 6,0 x 15,5 cm (A 

x L x P). No Forte dos Reis Magos estes tijolos amarelos não se apresentaram 

vinculados a uma estrutura, mas em pequenos reparos de parede. 

Por outro lado, os tijolos de argila vermelha, por se apresentarem em condições 

bastante fragmentadas impossibilitou o resgate de suas dimensões. Diferentemente 

dos tijolos amarelos, holandeses, estes exemplares estão presentes em vários 

                                                           
4 A associação entre diferentes tipos de material de construção e estruturas específicas foi tratado no 
Tomo I.  Aqui se trata especificamente de materiais de construção, desvinculados das estruturas 
originais, dispersos no sítio. 
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momentos da estrutura estudada e foram utilizados nas várias reformas ocorridas 

durante a ocupação do Forte, do século XVII ao XX, tendo-se registrado evidências de 

reaproveitamento de material, estando o tijolo íntegro ou fragmentado. 

 Figura 28 – Tijolos de argila amarela identificados 
com tijolos holandeses.  

 Figura 29 – Conjunto de tijolos fragmentados de 
argila vermelha.  

Outras observações foram registradas no que se refere a esta categoria de material. 

Alguns exemplares recolhidos durante as escavações apresentam alterações 

intencionais de forma como o tijolo chanfrado nas extremidades, próprio para encaixe. 

Alterações no tratamento de superfície, também foram observados em fragmentos 

apresentando vitrificação e pintura de cor preta.  

 

Figura 30 – Tijolo de argila vermelha com detalhes chanfrados nas extremidades. O detalhe apresentado 
remete a um uso especifico com encaixe.  
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 Figura 31 – Tijolo de argila vermelha apresentando 
superfícies vitrificadas.  

Figura 32 – Tijolo fragmentado de argila vermelha 
com superfícies uniformes na cor preta.  

 

Na qualidade de material aglutinante responsável por conferir maior solidez à estrutura 

do Forte, registrou-se a utilização da argamassa à base de areia e de cal, produzida a 

partir da calcinação de conchas.   O uso da argamassa à base de cal pode ser 

observado como impregnação na maioria do material de construção resgatado, tendo 

sido observado ainda quando da avaliação das estruturas estudadas.    Cumpre 

ressaltar, entretanto que as fundações das estruturas do Forte (seus alicerces) foram 

construídas em pedra ‘in sossa”, isto é, pedra sobre pedra, sem rejunte. Este assunto 

foi detalhadamente tratado no Tomo I. 

Em termos cronológicos a utilização da argamassa à base de cal foi registrada como 

material cimentante desde o início da construção do Forte, tendo se estendido até o 

século XX, demostrando, inclusive, contemporaneidade com o cimento Portland, neste 

último século. 

Associado ao revestimento das paredes do Forte foram registrados fragmentos de 

reboco de cal com vestígio de pintura branca e de pintura vermelha. O material não 

apresenta cronologia definida. Foram registrados também fragmentos de cerâmica de 

revestimento atual, observando que este material foi aplicado no piso e paredes das 

dependências 07, 09 e 10, em reformas ocorridas no século XXI5. 

                                                           
5 Ver Tomo I. 
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Figura 33 – Fragmento de reboco de cal apresentando pintura vermelha.  

 

O material de construção abrange ainda peças de revestimento de piso.    As mais 

antigas são as lajes de pedra (arenito dos arrecifes), que não foram resgatados, tendo 

permanecido no Forte. Outro material também abundante são os fragmentos de lajotas 

de argila vermelha, utilizada em intervenções ocorridas no século XX. Um dos 

exemplares desta categoria apresenta argamassa de cal impregnada em uma de suas 

superfícies.  

 
Figura 34 – Exemplar de lajota de argila vermelha para 
revestimento de piso.   

Figura 35 – Lajota com impregnação de 
argamassa de cal em sua superfície.  

 

As peças de cobertura/telhado estão representadas por fragmentos de telha do tipo 

canal em cerâmica vermelha. Diferenças foram observadas na pasta, queima e forma 

dos fragmentos revelando a existência de produções distintas. Dentre todos os 

representantes do material de construção, a telha é o mais volumoso, refletindo, 

possivelmente, a frequência de reformas e, principalmente, reparos do telhado.  

62



 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 
 

Figura 36 – Exemplares de telhas. 

A impregnação de argamassa de cal e de cimento Portland nas telhas confirma as 

alterações sofridas durante as reformas realizadas em períodos distintos. A 

argamassa de cal foi utilizada do início da construção até ser introduzido o cimento 

Portland nas reformas ocorridas após o tombamento do Forte em meados do século 

XX. 

Figura 37 – Telha com impregnação de argamassa 
de cal.  

Figura 38 – Telha com impregnação de cimento 
Portland.  

 

Ainda relacionados à construção, foram inseridas como instrumento de trabalho peças 

identificadas como prumo, em chumbo. A utilização destas peças até os dias atuais 

dificulta sua identificação quanto à origem de produção, cronologia e período de uso. 

Peças como estas tanto poderiam ser produção local, quanto poderiam ter vindo com 

os construtores como parte de seus apetrechos de trabalho.  
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Figura 39 – Prumo em chumbo.  

Uma outra evidência relacionada ao trabalho de construção registrada durante as 

escavações consiste em um prego, de secção quadrada, fincado nos arrecifes sobre o 

qual foi erguido o Forte. Este 

prego deve ter sido utilizado para 

prender as linhas demarcatórias 

da construção, uma técnica 

utilizada até os dias atuais. 

Acredita-se que este prego, 

considerando o fato de estar 

fincado nos arrecifes, sob todo o 

aterro, remonte ao início da 

construção do Forte. 

 
 

Figura 40 – Arenito com prego de secção quadrada fincado. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Material de Construção 

Arenito - Brasil – Século XVI 

 
 

Figura 41 – Arenito com prego de ferro encravado, sugerindo sua utilização como marcação para nivelamento durante a 
construção do Forte. O material foi localizado sobre a camada de arenito que serviu de base para a construção do mesmo.  À 
direita, imagem em detalhe do prego.  

 Arenito - Brasil 

Figura 42 – Arenito apresentando perfurações oriundas de 
agentes naturais. 

Figura 43 – Bloco de arenito com apresentando conchas 
incrustadas. 
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Material de Construção 
Arenito - Brasil 

 
Figura 44 – Fragmento de arenito apresentando impregnação de argamassa de cal. 

Coral - Brasil 

Figura 45 – Fragmento de coral.  Figura 46 – Fragmentos de coral. 
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Material de Construção 
Lítico - Brasil 

 
Figura 47 – Conjunto de seixos utilizados na construção.  

Figura 48 – Lítico com impregnação de argamassa de cal. 

Figura 49 – Conjunto de pequenos seixos rolados. 
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Material de Construção 
Tijolo - Holanda – Século XVII 

 
Figura 50 – Tijolo de argila de coloração amarela de origem 
holandesa da região de Frísia. Dimensão 4,0 x 8,5 x 18,0 cm (A 
x L x P).  

Figura 51 – Tijolo de argila de coloração amarela de origem 
holandesa da região da Issel. Dimensão: 3,8 x 6,0 x 15,5 cm (A 
x L x P).  

 
Figura 52- Tijolo de argila de coloração amarela de origem 
holandesa. A peça demostra em suas superfícies impregnação 
de argamassa de cal, sinais de sua utilização.  

Figura 53 – Tijolo de argila vermelha com características 
holandesas. 3,8 x 6,0 x 16,0 cm (A x L x P).  
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Material de Construção 
Tijolo - Brasil - Séculos XIX e XX 

 
Figura 54 – Tijolo manual de argila vermelha A peça 
fragmentada apresenta dimensões de 3,6 x 9,0 cm (A x L).  

Figura 55 – Tijolo manual de argila vermelha A peça 
fragmentada apresenta dimensão de 4,0 x 9,3 cm (A x L).  

 
Figura 56 – Tijolo de manual de argila vermelha.  A peça 
fragmentada apresenta dimensões: 4,2 x 14,6 cm (A x L).  

Figura 57 – Tijolo manual de argila vermelha. A peça 
fragmentada apresenta dimensão de 4,5 cm (A).  
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Material de Construção 
Tijolo - Origem desconhecida 

 
Figura 58 – Tijolo de argila de coloração vermelha 
apresentando as extremidades chanfradas próprias para 
encaixes. Dimensões: 5,0 x 9,0 x 30 cm (A x L x P).  
 

Figura 59 – Tijolo de origem não identificada, apresentando 
mau acabamento em sua elaboração.  
 

 
Figura 60 – Tijolo de argila de coloração vermelha com 
evidencias de vitrificação em suas superfícies.  

Figura 61 – Tijolo de argila de coloração vermelha 
apresentando em suas superfícies tratamento de cor preta.  
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Material de Construção 
Argamassa - Brasil 

Figura 62 – Argamassa com bivalve incrustado.  
Figura 63 – Argamassa.  
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Material de Construção 
Reboco - Brasil 

 
Figura 64 – Fragmento de reboco apresentando como acabamento de superfície pintura na cor vermelha. À direita argamassa 
apresentando concreções da cal.  
 

 
Figura 65 – Fragmento de reboco apresentando como acabamento de superfície pintura na cor vermelha. À direita argamassa 
apresentando concreções da cal.  
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Material de Construção 
Telha - Brasil - Séculos XIX e XX 

 
Figura 66 – Telha canal confeccionada manualmente, utilizada 
em reformas realizadas no Forte.  
 

Figura 67 – Telha canal confeccionada manualmente, utilizada 
em reformas realizadas no Forte.  
 

 
Figura 68 – Fragmento de telha canal confeccionada 
manualmente, utilizada em reformas realizadas no Forte. 
 
 

Figura 69 – Fragmento de telha canal confeccionada 
manualmente, utilizada em reformas realizadas no Forte. 
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Material de Construção 
Telha - Brasil - Séculos XIX e XX 

 
Figura 70 – Conjunto de telhas fragmentadas de fabricantes distintos. Material utilizado em diversas etapas de restauro do 
Forte.  

 
Figura 71 – Fragmento de telha manual apresentando marcas de fabrico.  
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Material de Construção 
Telha - Brasil - Séculos XIX e XX 

 
Figura 72 – Telha fragmentada apresentando impregnação de 
argamassa de cal.  

 
Figura 73 – Telha fragmentada apresentando impregnação de 
argamassa de cimento fruto da interferência de restauração 
ocorrida no século XX.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75



 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 
 

Material de Construção 
Lajota - Brasil - Século XX 

Figura 74 – Lajota utilizada em reformas do século XX.  
 

Figura 75 – Lajota utilizada em reformas do século XX.  

 
Figura 76 – Fragmento de lajota com argamassa de cal incrustada em uma de suas faces, utilizada em reformas do século XX.  
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Material de Construção 
Ferramentas de construção 

 
Figura 77 – Peça circular em chumbo com saliência no centro 
semelhante a um prumo. Dimensões: 4,3cm de diâmetro e 
3,8cm de altura.  

 
Figura 78 – Prumo. Peça circular em chumbo com prego 
inserido no centro e rebatido na extremidade posterior, por 
onde passaria o fio ou cordão. Dimensões: 4,8cm de diâmetro 
e 2,3cm de altura.  
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
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Material de Fixação 
 

Na categoria de material de fixação foram tratados pregos, tachas, parafusos, porcas, 

arruelas e grampos. Embora o material que compõe esta categoria funcional possua 

uma função especifica, no caso fixar, o fato de se tratar de um material componente 

que poderia integrar categorias funcionais diversas como construção, mobiliários, 

entre outras, esta característica dificulta sua classificação. Vale ressaltar que muitas 

vezes os exemplares desta categoria se apresentam desvinculados da estrutura ou 

artefato que compunham e não apresentam elementos que possibilitem a sua 

associação a uma categoria funcional maior. A matéria-prima utilizada na confecção 

de peças desta categoria é normalmente o ferro, todavia se tem identificado peças de 

fixação em cobre e latão, ainda que em menor escala.  

As peças identificadas como pregos de ferro apresentam são de secção quadrada ou 

de secção circular. Muitas delas apresentam evidência do rebatimento de sua ponta, 

confirmando não apenas seu uso para fixação, mas informando ainda a espessura da 

madeira que teria fixado.  O estado de oxidação dos pregos dificultou a identificação 

de algumas peças cujo corpo não se apresentava em condições de visualização que 

permitisse identificar se tratar de um prego de secção quadrada ou circular. 

Característica que, de certa forma reflete um período de produção, uma vez que os 

pregos cujo corpo apresenta secção quadrada ou retangular foram produzidos até o 

século XIX e os que apresentam o corpo cilíndrico, secção circular, começaram a ser 

produzidos no século XIX.  

Figura 79 – Representante de pregos de secção 
quadrada em ferro, apresentando oxidação.  

 
Figura 80 - Conjunto de pregos de secção 
quadrada, rebatidos, em ferro e muito oxidados . 
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Figura 81 - Conjunto de pregos de secção circular, em ferro, com alguns exemplares rebatidos. 

 

Além dos pregos em ferro, foram localizados também dois pregos de secção quadrada 

em latão. É interessante observar que o cobre apresenta a vantagem, em relação ao 

ferro o fato de ser uma matéria prima cuja oxidação não afeta a estrutura da peça 

como acontece com o ferro. Entretanto, a flexibilidade do cobre pode comprometer sua 

utilização na fixação de determinadas estruturas. Peças fabricadas com uma liga que 

inclui o cobre é mais eficiente, mais resistente e, consequentemente, mais apropriada 

para o uso em estruturas, como, por exemplo, embarcações. 

 

 

Figura 82 – Prego de secção quadrada em liga com cobre.  

No local, foram também registradas, como material de fixação, tachas apresentando 

matéria prima e modelos distintos. Em ferro, resgatou-se tacha que apresenta a 

cabeça circular e plana no topo; a peça se encontra bastante oxidada.  
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Figura 83 – Tacha de ferro.  

As tachas em latão se apresentam em três modelos: cabeça esférica e lisa, cabeça 

octogonal e cabeça retangular com decoração almofadada. O corpo partido de alguns 

exemplares sugere que tenham sido arrancadas. 

Figura 84 – Tacha de cabeça 
esférica e lisa.  

Figura 85 – Tacha com cabeça 
octogonal.  

Figura 86 – Tacha retangular 
almofadada.  

 

Parafusos, porcas e arruelas, de variadas medidas e formatos, foram encontrados na 

fortificação. A matéria prima predominante destas peças é o ferro, cujo estado de 

oxidação compromete sua análise. 
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Figura 87 – Parafuso de rosca soberba em 
metal.  

 

Figura 88 – Porca quadrada em ferro.  

 

 

Figura 89 – Arruela quadrada em ferro  

 

Figura 90 – Arruela circular em ferro. 

Grampos de fixação foram encontrados na fortificação; estas peças, em metal, 

possuem forma de “U”, como duas extremidades pontiagudas.   

 

Figura 91 – Grampo em metal.  
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Material de Fixação 

Pregos - Séculos XVI ao XIX  

 
Figura 92 – Pregos de secção quadrada em ferro com tamanhos distintos.  

 

 
Figura 93 – Conjunto de pregos de secção quadrada em ferro apresentando rebatimento.   
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Material de Fixação 
Pregos - Séculos XIX e XX  

 
Figura 94 - Conjunto de pregos de secção circular com alguns dos exemplares rebatidos.  

 
Figura 95 – Prego de secção quarada em cobre. 
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Material de Fixação 
Tachas - Séculos XVI ao XIX  

 
Figura 96 – Tacha em latão com acabamento superior circular.  

 

Figura 97 – Tacha em latão com acabamento superior oitavado.  Figura 98 – Tacha retangular em latão com acabamento 
superior almofadado. 
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Material de Fixação 
Parafuso - Séculos XVI ao XX 

 
Figura 99 – Parafuso em latão, de cabeça arredondada e apresentando fenda.  

Figura 100 – Parafuso de rosca soberba, em latão, apresentando 
fenda na cabeça. 

 

Figura 101 – Parafuso de rosca soberba, em latão, com fenda 
em sua cabeça e apresentando rebatimento em seu corpo.  
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Material de Fixação 
Porcas e Arruelas - Séculos XVI ao XX 

 
Figura 102 – Arruela quadrada com secção interna circular.    

Figura 103 - Arruela de secção circular.  

Figura 104 – Porca quadrada em ferro.  Figura 105 – Arruela quadrada com secção interna circular.   
 

 

 

 

 

124



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

Material de Fixação 
Grampo - Séculos XVI ao XX 

 
Figura 106 – Grampo em ferro com acentuada oxidação.  

Figura 107 – Grampo em ferro.  
Ganchos - Séculos XVI a XIX 

 
Figura 108 – Ganchos de secção quadrada em ferro. 
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Material de Fixação 
Abraçadeira - Séculos XIX a XX 

 
Figura 109 - Peça em ferro, utilizada para amarração.    
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL DE FIXAÇÃO 
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Material Relacionado à Rede Elétrica 
 

Resgatou-se no Forte dos Reis magos, como material relacionado à estrutura 

construtiva, mais especificamente à rede elétrica do Forte, um isolante elétrico 

fragmentado, em grés branco. Trata-se de um de uma peça representante de um 

momento mais recente da ocupação do Forte, em meados do século XX. 

 
Figura 110 - Isolante elétrico fragmentado, em grés.

 

  

144



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL RELACIONADO À REDE ELÉTRICA 
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Material de Iluminação 
 

Um exemplar ligado à iluminação do Forte, em um momento anterior à instalação da 

eletricidade foi identificado dentre o material resgatado durante as escavações. Trata-

se de uma peça componente de candeeiro ou lamparina, representada pelo bocal, em 

latão, por onde passaria o chumaço de algodão (pavio), que deveria repousar imerso 

no combustível, depositado no interior do recipiente que servia de suporte. 

 

Figura 111 - Bocal de candeeiro ou lamparina.  
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL DE ILUMINAÇÃO 
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Tranca e Articulação 

A categoria de tranca e articulação, é uma outra categoria de material que, embora 

apresente função específica, no caso trancar/fechar para as “trancas” e articular para o 

material relacionado à articulação, dificulta sua associação a categorias funcionais 

maiores, por se tratar de material componente de uma estrutura ou artefato. Na 

qualidade de “material componente”, os exemplares desta categoria poderiam integrar 

representantes de categorias funcionais como, por exemplo, construção ou mobiliário. 

Considerando que os exemplares desta categoria de material se encontram 

normalmente desvinculados da estrutura ou artefato que compunham e não 

apresentam elementos que possibilitem sua associação a uma categoria funcional 

maior, optou-se por tratá-los como integrantes de uma categoria relacionada a sua 

função específica. 

No Forte dos Reis Magos, foram inseridas na categoria de tranca as peças 

identificadas como fechaduras, chaves, aldrava; e como representantes de articulação, 

foram classificadas as dobradiças.  

Por se tratar de um conjunto de peças onde o ferro é a matéria prima predominante, o 

material, em geral, se apresenta oxidado.  A despeito do estado de conservação em 

que as peças se encontram, pode-se identificar sua morfologia funcional, entretanto, 

não foi possível identificar maiores informações que conduzissem a sua vinculação a 

uma categoria maior e tampouco que pudessem ajudar na atribuição de origem e 

cronologia de produção para estes vestígios.  

 

 

Figura 112 – Chave em ferro. 

 

Figura 113 – Parte interna de fechadura de ferro. 
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Figura 114 – Dobradiça de ferro. 

 

Figura 115 – Dobradiça de latão. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Tranca e Articulação 

Dobradiças 

  
Figura 116 – Dobradiças em ferro.  

Dobradiça - Século XX 

 
Figura 117 – Dobradiça em latão 
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Tranca e Articulação 
Fechadura  

 
Figura 118 – Parte interna de fechadura em ferro.  

 
Figura 119 – Mecanismo de fechadura em cobre. 
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Tranca e Articulação 
Chave 

 
Figura 120 – Chave em ferro, que mesmo com acentuada oxidação, manteve sua forma. 

Aldrava 

 
Figura 121 - Aldrava ou aldraba em ferro. Peça fixada no lado externo da porta com a função de batedor.  
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – TRANCA E ARTICULAÇÃO 
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Peças de Mobiliário 
 

Peças de mobiliário em sua grande maioria são fabricadas em madeira. Assim sob 

condições de um clima quente e úmido, grande parte das peças em madeira se 

decompõe, pouco tempo depois de ser abandonada. Eventualmente, sob condições 

específicas, peças fabricadas com determinados tipos de madeira podem permanecer 

intactas, ao longo dos séculos, mesmo no contexto arqueológico.   É o caso de 

exemplares do engradado de madeira (acapú - Vouacapouo americana) que suporta 

parte das estruturas externas de defesa do Fortaleza de São José, em Macapá, 

Amapá (séc. XVIII) 6.   É também o caso da cerca que defendia o Recife (séc. XVII), 

resgatada arqueologicamente7. 

Por outro lado, o resgate arqueológico de peças de mobiliário não é frequente. 

Todavia são relativamente comuns peças componentes do mobiliário, em particular 

aquelas em metal, por sua resistência à decomposição. 

No Forte dos Reis Magos, foi classificada nesta categoria uma alça em ferro, 

identificada como parte componente de uma peça de mobiliário, não identificado.  

 

Figura 122 – Puxador ou alça de ferro. 

 

 

  

                                                           
6 ALBUQUERQUE, M. A. G. M. ; LUCENA, V. . Pesquisa Arqueológica na Área Externa da Fortaleza de São 
José do Macapá II. 2003. 
7 ALBUQUERQUE, M. A. G. M. . Acompanhamento Arqueológico das obras do Projeto Luz no Recife Antigo. 
2001. 
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Material Relacionado à Defesa 
 

A categoria de Material Relacionado à Defesa, no Forte dos Reis Magos, no que se 

refere ao material arqueológico móvel, consiste basicamente em representantes do 

Material Bélico. Nesta categoria estão incluídas armas de qualquer natureza, branca 

ou de fogo, seus componentes e fragmentos, assim como todos os artefatos que 

constituem a tralha de usos destes armamentos. Inclui-se ainda os apetrechos 

relacionados ao fabrico, manuseio, transporte e conservação desta categoria de 

artefatos.   

No Forte dos Reis Magos foram considerados dois grandes grupos de armas: as 

chamadas armas brancas, representadas por facas, punhais, espadins, espadas, etc., 

e as armas de fogo. Estas últimas subdivididas entre as armas individuais e as de 

artilharia.  

Armas brancas 
 

Dentre as armas brancas, as facas são talvez as mais populares.  Não 

necessariamente associadas à tralha militar, as facas, genericamente associadas a 

diferentes atividades de trabalho, como instrumento de trabalho, foi por demais 

utilizada como arma de defesa (ou ataque), independentemente da atividade exercida.   

Muitas vezes proibidas nos centros urbanos, as facas nunca foram abandonadas no 

meio rural, ou nas estradas a serem percorridas.   A exceção das facas de mesa, as 

demais sempre mantiveram a dupla função de instrumento de trabalho e arma.  Outros 

instrumentos de trabalho também foram frequentemente utilizados como arma.  São 

exemplos a foice, o machado, o facão ou terçado e o chuço, com ponta metálica ou 

apenas de “pau tostado”. 

No Forte dos Reis Magos as armas brancas estão representadas, sobretudo por facas, 

e espadas ou espadins. 

Foram resgatadas lâminas de facas de diferentes tamanhos o que aponta para uma 

não uniformidade daquelas peças utilizadas no Forte, seja como armas ou como 

instrumento de trabalho (cozinha, pesca, etc.) 
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Figura 123 – Lâminas de faca em processo avançado de oxidação. 

 

As espadas ou espadins estão representadas por fragmentos de guarda mão e de 

pomo. 

A guarda mão da espada é uma peça metálica colocada na base da lâmina para evitar 

que a espada do oponente deslizando sobre a lâmina atinja a mão do usuário.  

Dentre as diferentes funções da guarda mão pode=se citar também que protegiam as 

mãos do usuário contra o escudo do adversário, em um combate corpo-a-corpo. As 

guardas podem variar desde uma peça cruzada simples até uma cesta inteira que 

quase envolve a mão.   Esta peça deve ser necessariamente resistente e firme, capaz 

de aguentar golpes sucessivos. É confeccionada em uma peça única e se constitui 

como parte integrante da arma, assim como a própria lâmina.  

 

Figura 124 – Guarda-mão de espada. 

 

Figura 125 – Pomo de espada. 
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O pomo é a extremidade da espada onde se encontra o punho. Os pomos ou botões 

normalmente são maiores do que o punho e têm a finalidade de fornecer contrapeso 

para a lâmina e ainda de impedir que a espada escape da mão.   Os pomos também 

podem ser usados como uma forma de fixar o punho à espiga e por vezes eram 

forjados na mesma extensão do metal da lâmina. 

Tanto a guarda mão como o pomo poderiam se apresentar muito ornamentados, mas, 

no contexto arqueológico, a degradação gerada pela oxidação das peças resgatadas 

não permitem analisá-las com mais detalhes.  

Armas de fogo. 
 

Armas de fogo já se encontravam em pleno uso quando da instalação do Forte. Ao 

lado dos piques e das bestas, constituíam parte importante do armamento de então.   

Do ponto de vista da experiência arqueológica, são mais comuns nos sítios escavados 

os projéteis utilizados em tais armas que peças ou fragmentos de peças das armas 

propriamente ditos.   Mesmo em campos de batalha, onde teoricamente restariam 

armas deixadas pelos combatentes mortos, via de regra as armas são recolhidas e 

levadas. Mesmo considerando-se as armas ocasionalmente quebradas, mesmo assim 

poderiam ser recolhidas para reparos, ou reaproveitamento de partes, visto se tratar 

de uma confecção artesanal.  Por sua constituição basicamente em madeira e metal, 

via de regra os componentes das armas de fogo, se apresentam muito deteriorados, 

frequentemente dificultando sua identificação.    

Outros elementos, como polvorinhos, por exemplo, são eventualmente encontrados.  

Outros como o sílex das pederneiras são mais frequentes. 

Como foi dito anteriormente, a presença de elementos da munição é o integrante do 

material bélico mais frequente em sítios arqueológicos históricos relacionados a 

unidades de defesa.   Dentre os elementos relacionados à munição são os projéteis os 

mais frequentes.  Desde o início das armas de fogo até muito recentemente, os 

projéteis são basicamente confeccionados em chumbo e em ferro.   Inicialmente e 

durante vários séculos o projétil apresentou uma forma esférica, variando seu calibre 

(diâmetro) em função da arma que calçava; desde as pistolas, de menor calibre, aos 

mosquetes, com maior diâmetro e canhões. 
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Sua presença em sítios arqueológicos pode estar associada à perda ou ainda como 

resultante do fogo inimigo.    É relativamente comum encontrar-se projeteis de chumbo 

deformados pelo impacto, resultante de um tiro disparado.   Outros, intactos, podem 

dever-se a perdas ou mesmo a um tiro que não atingiu o alvo e simplesmente caiu por 

perda de velocidade. 

Vale salientar ainda que os projeteis de chumbo esféricos, foram durante um longo 

período de fabricação artesanal.   Os projéteis deformados pelo impacto podiam ser 

reaproveitados, derretendo-se o chumbo e voltando a moldá-lo.  Esta prática, do ponto 

de vista arqueológico, reduz as chances de avaliar-se a intensidade dos combates 

com armas de fogo, nos campos de batalha, por exemplo, pois os projéteis perdidos, 

mesmo os deformados, eram sistematicamente recolhidos, quando possível, para 

reutilização. 

Até o século XIX as armas de fogo eram de carga avante, e de alma lisa.  Esta 

característica dispensava uma acuracidade quanto ao calibre.  A luz do cano limitava o 

maior calibre a ser utilizado, não impedindo o uso de calibres menores.  E os projéteis 

eram feitos no próprio Forte, bastando para tanto que se dispusesse de moldes e de 

condições para derreter o chumbo. 

No Forte dos Reis Magos foram resgatados projéteis esféricos de chumbo, 

apresentando calibres que variam de 13 mm a 20 mm.   Suas dimensões apontam 

para o uso no Forte de pistolas, arcabuzes e mosquetes. 

 

Figura 126 – Projéteis de chumbo apresentando variados calibres. 

Foram localizados também apetrechos de arma de fogo identificado como componente 

da culatra de um mosquete, que é uma das primeiras armas de fogo usadas pela 

infantaria entre os séculos XVI e XVIII. 
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Figura 127 – Fragmento da culatra de arma de fogo identificada como mosquete.  

Foram localizadas ainda partes fragmentadas de canos, que sugere ser de armas de 

fogo, com diâmetro interno de 13 mm, compatível com um dos calibres de munição de 

chumbo encontrado. Todavia, o grau de oxidação, tanto na face externa quanto 

interna, comprometendo a espessura da parede, não permite uma análise mais 

acurada.   Deste modo há que se considerar a possibilidade de que tais fragmentos de 

canos, na realidade podem ter origem diversa, como parte de um antigo sistema 

hidráulico.  Por outro lado, a presença de fragmentos de peças inequivocamente 

associadas a armas de fogo individuais, como é o caso de uma culatra, permite 

considerar também a associação com uma arma. 

 

 

Figura 128 – Fragmentos de possíveis canos de armas.  

Foram encontradas pedras de pederneiras em sílex, que quando percutidos ou 

atritados produziam faíscas para o disparo do armamento. 
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Figura 129 – Pedras de pederneira em sílex.  

 

Ferramentas para fabrico de munição, como é o caso de peças semelhantes a 

alicates, foram localizadas durante as atividades no interior do Forte. Tais peças 

serviam de molde para produção dos projeteis de chumbo, tendo sido identificados 

sete exemplares. 

 

Figura 130 – Molde utilizado para a fabricação dos projéteis esféricos de chumbo. 

Já de um período mais recente do que a primitiva ocupação do Forte dos Reis Magos 

foi resgatado um projetil Minié, apresentando calibre de 13 mm, aliás, também 

encontrado em outros Fortes pesquisados por nossa equipe. Trata-se de uma grande 

revolução no armamento da época. Possuía um maior alcance de tiro além de uma 

maior precisão, pois ao ser disparado entrava em movimento giratório pela pressão do 

mesmo contra o raiamento da arma. Teve uma maior popularidade no Brasil na 

segunda metade do século XIX. 

168



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

Figura 131 – Projétil Minié, 13 mm.  

Diversas caixas metálicas para o armazenamento de espoleta, apresentando variados 

diâmetros foram identificadas. Um estojo de cobre ou latão como forma de corpo 

“garrafa” (bottle-neck), base cinturada e calibre de 6,5mm também foi encontrado no 

sítio. Este estojo e a caixa de espoleta são peças utilizadas em ocupações mais 

recentes da fortificação, remontando ao século XX.  

 
Figura 132 – Estojo de projétil tipo "garrafa". 

 
Figura 133 – Caixas de ferro para armazenamento de espoleta. 

A presença de resíduos de esborro no interior do Forte dos Reis Magos poderia 

apontar para a prática de atividades de fundição na área. Mas, as informações obtidas 
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com a escavação, mesmo observando-se uma mancha com alguma concentração 

destes resíduos na praça de armas, não é possível afirmar que na edificação 

houvesse um local de fundição. Todavia é possível que a área onde haveria um forno 

tivesse sido escavada e seus vestígios removidos.   Por outro lado, a entrada deste 

material no Forte poderia também ter se dado através de aterros ocorridos nas 

diversas etapas de elevação da cota do piso. Outra possibilidade seria a sua utilização 

como material bélico, pois a sua forma arredondada e semiesférica, verificada em 

muitos dos esborros coletados, poderia substituir os projéteis de canhão em momento 

de escassez do material bélico. 

 

Figura 134 – Esborro do ferro. 

 

Quanto às armas de artilharia, também por largo período de carga avante e de alma 

lisa, foram construídas em diferentes calibres, que atendiam a distintos usos.   Todavia 

é comum encontrar-se canhões característicos para uso em embarcações, assentados 

em Fortes.  Por outro lado, quando da introdução das armas raiadas os velhos 

canhões de alma lisa foram substituídos, sendo algumas vezes transportados para 

atender a praças menos aquinhoadas. 

Por sua constituição, apesar das muitas reclamações para não se deixar os canhões 

expostos às intempéries, muitos deles permaneceram relativamente bem 

conservados, ainda que não operacionais.   Por outro lado, o peso dos canhões 

dificultava sua mobilidade.  Assim, quando muitos Fortes foram desarmados, os 

canhões foram incapacitados para uso e permaneceram no local.  
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A munição para canhões de carga avante diferia em sua forma e calibre para as 

diferentes peças.  As mais comuns são projéteis esféricos de ferro, maciços ou ocos 

(bombas), atirados isoladamente ou em conjunto em função do tipo de alvo a ser 

atingido.   Houve ainda os canhões pederneiros, mais antigos.    Frequentemente, 

quando havia carência de munição, quaisquer objetos capazes de serem utilizados 

como projéteis eram usados em lugar dos projéteis regulares: pregos, restos de 

fundição, retraços de ferro, etc..   

No contexto arqueológico, os projéteis de canhões, apesar da oxidação, via de regra 

mantêm sua forma original.   Isto se aplica sobretudo aos projéteis maciços, pois os 

projéteis ocos (granada, bombas, etc.) frequentemente se encontram partidos, o que 

não impede de avaliar-se suas dimensões e capacidade de carga interna.   Embora via 

de regra se faça referência ao calibre como diâmetro do projétil, sabe-se que a 

munição e os canhões em si eram classificados pelo peso dos projéteis que 

disparavam (peso em libras). 

No Forte dos Reis Magos grande parte dos projéteis de canhão resgatados manteve 

aproximadamente sua forma original, o que permitiu identificar suas funções e mesmo 

seus diâmetros. Uma granada, objeto que possui uma câmara interna que leva uma 

carga de arrebentamento, sendo lançada com o auxílio do canhão. Dentre os projéteis 

foi resgatada uma das partes de uma palanqueta, peça utilizada contra embarcações à 

vela e que tinha como principal objetivo destruir os mastros e amarrações dos navios.  

 
Figura 135 - Exemplar de granada, resgatado no 
Forte.

 
Figura 136 - Parte de uma palanqueta resgatada no Forte.
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Algumas peças, apesar de identificadas como munição de canhão, não conservaram 

sua forma original face o alto grau de oxidação. 

Figura 137 – Projéteis de ferro apresentando variados calibres.  

 

 

Figura 138 - Representante de munição de ferro que 
manteve sua dimensão original preservada. 
Diâmetro: 98 mm  

 

Figura 139 – Representante de munição de ferro 
que não manteve sua dimensão original 
preservada. 

O estudo dos canhões remanescentes no Forte dos Reis Magos foi realizado pelo Dr. 
Adler Homero Fonseca de Castro, em trabalho específico. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA  
Material Relacionado à Defesa 

Arma Branca 

 
Figura 140 – Conjunto de lâminas de facas distintas.  

Figura 141 – Guarda mão de espada.  Figura 142 – Guarda mão de espada fragmentado.  
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Material Relacionado à Defesa 
Arma Branca 

 
Figura 143 – Pomo de espada. 

 

Arma de Fogo  

 
Figura 144 – Pedras de pederneira, em sílex. Bastante utilizadas no século XVIII, com cronologia compatível ao mosquete.  
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Material Relacionado à Defesa 
Arma de Fogo 

Figura 145 – O terrapleno do Forte dos Reis Magos possui atualmente seis canhões. A imagem apresenta um destes canhões (o 
de ‘nº5’), podendo ser observado um suporte de madeira que não é original.  

Figura 146 – Vista longitudinal do canhão ‘nº2’.  

Figura 147 – Detalhe do canhão ‘nº4’.  
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Material Relacionado à Defesa 
Arma de Fogo 

Figura 148 – Projétil de ferro utilizado em canhão. Diâmetro: 
98 mm. 

Figura 149 – Projétil de ferro utilizado em canhão 
apresentando acentuada erosão. 

Figura 150 – Projétil de ferro utilizado em canhão 
apresentando acentuado desgaste. Diâmetro: 63 mm.  

Figura 151 – Projétil de ferro utilizado em canhão 
apresentando fragmentação. 
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Material Relacionado à Defesa 
Arma de Fogo 

Figura 152 – Granada em ferro.  

Figura 153 – Unidade hemisférica de projétil que compunha a 
palanqueta. 

 
Figura 154 – Esborro de ferro, que é a sobra da matéria prima utilizada durante a fundição e que pode ter sido utilizado também 
como munição. 
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Material Relacionado à Defesa 
Arma de Fogo 

 
Figura 155 – Projéteis de ferro com diferentes calibres. Apresentam os respectivos diâmetros: 26 mm, 32 mm, 35 mm, 40 mm e 
50 mm.  

 
Figura 156 – Projéteis de chumbo com calibres distintos. Apresentam os respectivos diâmetros: 11 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm 
e 20 mm.  
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Material Relacionado à Defesa 
Arma de Fogo 

 
Figura 157 – Exemplares de projéteis de chumbo apresentando má elaboração na etapa de fabrico. Apresentam os respectivos 
calibres: 13 mm (1); 16 mm(20; 16 mm (3); 14 mm (4); 16 mm (5); e 16 mm (6).  

Figura 158 – Molde de ferro, utilizado para a confecção de 
projéteis esféricos de chumbo.  

 
Figura 159 – Retraço de chumbo, proveniente da confecção 
dos projéteis de mosquete.  
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Material Relacionado à Defesa 
Arma de Fogo 

 
Figura 160 – Canos em ferro com calibre compatível a armamentos de carga avante.  

Figura 161 – Fragmento de cano metálico, apresentando 
oxidação com impregnação, compatível ao diâmetro de 
armamento de carga avante. 

Figura 162 – Parte integrante de culatra de armamento de 
carga avante.  
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Material Relacionado à Defesa 
Arma de Fogo 

 
Figura 163 – Latas utilizadas para o armazenamento de espoleta. 

 
Figura 164 – Projétil ogival em chumbo. Munição de 
armamento de retrocarga de alma raiada hollow base.  

 
Figura 165 – Estojo de projétil tipo ‘garrafa’.  

 

 

 

 

 

181



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL RELACIONADO À DEFESA 
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Material Relacionado a Atividades Econômicas 
 

A categoria de material relacionado a atividades econômicas se encontra representada 

no Forte dos Reis Magos por exemplares de moeda e selo de tecido.  

A presença de moedas no contexto arqueológico pode se dar por perda, por descarte, 

ou ainda por guarda (escondidas).  O resgate arqueológico de moedas, na maior parte 

dos casos se dá no âmbito de moedas perdidas. O contexto de descarte de moeda 

acontece quando da perda de seu valor, seja por ter se desvalorizado ou por ter 

havido uma mudança monetária. Moedas escondidas, que constituem as sonhadas 

“botijas”, também aconteceram e poderiam vir a ser resgatadas arqueologicamente. 

Estas situações podem acontecer e justificar a localização de moedas durante uma 

escavação. Uma outra prática que justifica a localização de moedas no interior de 

estruturas como poços, cacimbas, por exemplo, consiste em uma “simpatia” em que 

se atribui que ao se jogar uma moeda em uma fonte d’água no momento em que se 

faz um desejo, este desejo pode se realizar.  

No Forte dos Reis Magos foram encontrados exemplares de moedas brasileiras, do 

Período Imperial, século XIX, até os dias atuais, século XXI. Não foram resgatadas 

moedas de períodos anteriores. 

No que se refere às moedas brasileiras, duas foram cunhadas durante o Primeiro 

Império e uma, no Segundo Império. A mais antiga das moedas data do ano de 1827 e 

apresenta valor facial de 20 réis, enquanto que a outra, no valor de 80 réis, está 

datada em 1828. A moeda do Segundo Império apresenta valor de 20 réis e data de 

1868-1889. 

As moedas brasileiras do século XX são uma moeda de 400 réis (1901), uma moeda 

de 1 cruzado (1987) e ainda foram resgatadas moedas em circulação vigente, 

apresentando valor facial de 1, 10 e 25 centavos de real.  

Foram ainda resgatadas moedas de outas nacionalidades como da Argentina e dos 

Estados Unidos da América. Estas últimas estão provavelmente relacionadas ao fluxo 

turístico que acorre ao Forte. 

Vale salientar que, no poço existente no centro da praça de armas foram recolhidas 

moedas de diferentes nacionalidades, como é o caso de moedas brasileiras recentes e 

do peso argentino (1995) e "one cent", moeda norte-americana (1974). É provável que 

a presença destas moedas no interior do poço esteja associada à simpatia do “poço 

dos desejos”. 

Apenas uma das moedas resgatadas não ofereceu condições de identificação devido 

seu avançado estado de deterioração. Entretanto, seu contexto não difere das demais. 
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Figura 166 – Conjunto de moedas resgatadas no Forte dos Reis Magos. 

 
 
Além das moedas, um selo alfandegário, em chumbo, foi localizado no sítio. É possível 

que tenha chegado ao Forte acompanhando um fardo de tecidos que teria sido 

enviado para atender às necessidades de vestimenta, no caso, fardamento, do efetivo 

do Forte. Entretanto, considerando-se sua matéria prima, é possível ainda que a peça 

tenha sido levada para o local como matéria prima para a produção de munição em 

chumbo e não necessariamente acompanhando uma mercadoria.  

 
Figura 167 – Selo alfandegário em chumbo apresentando inscrição não legível. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA  
Moeda 

Brasil – Século XIX 

Figura 168 - Moeda em cobre, produzida no Brasil em 1827. 
Seu anverso apresenta o valor facial (20 Réis) circundado pela 
inscrição PETRUS I. D. G. CONST. IMP. ET PERP. BRAS. DEF.. O 
reverso contém o Brasão do Império no centro e acima a 
inscrição IN HOC SIGNO VINC.  

Figura 169 – Moeda em cobre, produzida no Brasil em 1828. 
Seu anverso apresenta o valor facial (80 Réis) entre florões, 
circundado por anel de tulipas e pela inscrição PETRUS I. D. G. 
CONST. IMP. ET PERP. BRAS. DEF., ano de 1828 e letra 
monetária R. No reverso, o Brasão do Império, ladeado acima 
pela desgastada inscrição IN HOC SIGNO VINCES.  

 
Figura 170 – Moeda em cobre, produzida no Brasil entre 1868-1889. Seu anverso apresenta a Efígie do Imperador Pedro II, 
circundada pela inscrição PETRUS II. D. G. CONST. IMP. ET PERP. BRAS. DEF. e o ano de cunhagem, que está ilegível. No reverso, 
o Brasão do Império, ladeado a esquerda pelo dístico do valor facial (20 Réis) e a direita pelo dístico Rs. 
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Moeda 
Brasil – Século XX 

 
Figura 171–Moeda brasileira em cuproníquel, produzida em 
1901. Seu anverso apresenta as Armas Nacionais sobre ramos 
de café e abaixo do valor facial de 400 réis, circundados pela 
inscrição “REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL”. 
Abaixo das armas, a era em algarismos romanos (MCMI). No 
reverso, uma figura feminina representando a República e a 
liberdade, circundada por um anel com 21 estrelas.  

 
Figura 172–Moeda em aço inox produzida no Brasil em 1987. 
Seu anverso apresenta o dístico Brasil, o valor 1 cruzado e o 
ano 1987. O reverso contém as armas nacionais dentro de um 
círculo de pérolas.  

 
Figura 173 – Moeda em aço inox, produzida no Brasil em 1994. 
Seu anverso apresenta Efígie da República, dístico BRASIL e 
ramos de louro estilizados. O reverso apresenta valor de 1 
Centavo, data de 1994 e ramos de louro estilizados.   

 
Figura 174 – Moeda em aço inox, produzida no Brasil em 
1994. Seu anverso apresenta Efígie da República, dístico 
BRASIL e ramos de louro estilizados. O reverso apresenta valor 
de 10 Centavos, data de 1994 e ramos de louro estilizados.  
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Moeda 
Brasil – Século XX 

 
Figura 175 – Moeda em bronze sobre aço produzida no Brasil. 
Seu anverso apresenta a Efígie de D. Pedro I, ladeada pelo 
dístico Brasil e por cena alusiva à proclamação da 
independência do Brasil. O reverso, bastante danificado, 
apresenta o valor 10 centavos. Ano de produção se encontra 
ilegível. Este modelo de moeda começou a ser produzido em 
1998.  

 
Figura 176 – Moeda em bronze sobre aço, produzida no Brasil 
em 2008. Seu anverso apresenta a Efígie Manuel Deodoro da 
Fonseca, ladeada pelas Armas Nacionais e pelo dístico Brasil. 
No reverso, à esquerda, linhas diagonais de fundo dão 
destaque ao dístico correspondente ao valor 25 centavos e 
2008, correspondente ao ano de cunhagem.  

Argentina – Século XX 

 
Figura 177 – Moeda em alumínio e bronze, produzida em 1995 na Argentina. No reverso, o brasão de armas argentino 
circundado pelas inscrições "EN UNION Y LIBERDAD PJ 8S 1813" e "República Argentina - PrimeraMonedaPatria". Seu anverso 
apresenta o “Sol de Maio” circundado pela inscrição “PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA”, o valor de face – Un Peso e o ano de 
produção: 1995.  
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Moeda 
Estados Unidos – Século XX 

 
Figura 178 – Moeda em cobre, produzida nos Estados Unidos em 1974. O anverso apresenta a Efígie de Abraham Lincoln, à 
esquerda a inscrição “LIBERTY”, à direita o ano 1974 e o código monetário D e acima a inscrição "IN GOD WE TRUST". Seu 
reverso, o monumento Lincoln Memorial, circundado pelas inscrições “UNTED STATES OF AMERICA” e o valor facial “ONE CENT”.  

Não Identificada 

 
Figura 179 – Moeda em bronze, de procedência e cronologia não identificada.  
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL RELACIONADO A ATIVIDADES ECONÔMICAS 
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Material Relacionado ao Uso e Cuidado Pessoal 

No Forte dos Reis Magos, o material arqueológico inserido na categoria de material 

relacionado ao uso pessoal, compreende peças de vestuário, adornos e material 

relacionado aos cuidados com aparência e saúde, que inclui itens de perfumaria e 

medicamentos.  Também foram incluídos nesta categoria, os exemplares de cachimbo 

resgatados no local. 

As peças relacionadas ao vestuário, encontradas no Forte dos Reis Magos, abrangem 

apetrechos integrantes de roupas, como botão e colchete, e ferramentas utilizadas 

para confecção e/ou manutenção destas peças, como alfinete e dedal. Este tipo de 

material, no contexto arqueológico pode estar associado à perda, ao descarte, ou 

ainda a uma estrutura funerária. Vale lembrar que no contexto funerário botões e 

outras peças de aviamento são deixadas no local, mas não em contexto de abandono 

e sim como parte integrante do acompanhamento funerário, ou seja, integrando o 

vestuário do morto, quando este não estiver vestindo uma simples mortalha. 

No caso do Forte, o material se encontra provavelmente associado a um contexto de 

perda ou descarte. Uma diversidade de botões foi resgatada durante a escavação 

arqueológica; tais peças apresentam matéria-prima variada: osso, madeira, cobre ou 

latão, cuja cronologia se mostra compatível com o século XIX, além de peças em ferro 

e madrepérola, provavelmente produzidos entre os séculos XIX e XX.  

 

Figura 180 – Botão de osso 
possuindo quatro furos.  

Figura 181 – Botão de madeira 
com dois furos.  

Figura 182 – Botão de latão.  
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Figura 183 – Botão de ferro.  Figura 184 – Botão metálico com 
decoração floral.  

Figura 185 – Botão de 
madrepérola com dois furos.  

Foi localizado ainda um dos elementos do conjunto de colchete de gancho, cuja 
função é de prender ou atacar partes de uma vestimenta. Esta peça tem como 
matéria-prima o ferro e não possui elementos indicadores de cronologia ou origem 
definida.  

 

Figura 186 – Parte do colchete de gancho, em ferro.  

Na qualidade de instrumentos diretamente ligados a atividades de costura, foram 
resgatados alfinetes metálicos e um dedal de prata com decoração floral. Não foi 
possível identificar a cronologia e origem destas peças.  
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Figura 187 – Conjunto de alfinetes.  

 

Figura 188 – Dedal de prata com decoração floral.  

Além das peças de vestuário e dos instrumentos de trabalho a elas relacionados, 

resgatou-se, no Forte dos Reis Magos, como material relacionado aos cuidados com 

aparência e saúde, fragmentos de recipientes de perfumaria e medicamentos. 

Peças de adorno, recentes, tais como broches em metal com pedras incrustradas e 

presilhas para cabelo, aliança, foram itens resgatados no Forte durante as 

escavações. Estas são peças do século XX, possivelmente relacionadas aos visitantes 

do monumento militar.   É importante especificar que, embora o plástico seja uma 

matéria prima que teve origem século XIX, popularizou-se a partir da segunda metade 

do século XX.  

 
Figura 189 - Conjunto de broches metálicos, 
caracterizando material recente do final do século 
XX. 

 
Figura 190 – Presilhas de cabelo e aliança em 
plástico. Adornos do século XX. 
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No Forte dos Reis Magos foram resgatadas ainda algumas contas, em plástico. As 

peças apresentam diferenças de coloração e dimensão e poderiam compor diferentes 

peças de adorno, como colar, pulseira, brinco, ou mesmo outras peças, incluindo as 

religiosas como um terço ou rosário. Peças como essas poderiam conter uma série de 

significados incluindo gênero e orientação religiosa. Considerando, portanto, se tratar 

de componentes de peças não identificadas, as contas resgatadas no Forte poderiam 

ser incluídas na categoria de material diverso.  No tocante à cronologia de produção, 

pode-se afirmar que se trata de um material compatível com o período compreendido 

entre o final do século XIX e o século XXI, mas que, na realidade, não deveria ser 

anterior à segunda metade do século XX. Estaria relacionado aos visitantes do Forte 

dos Reis Magos, enquanto monumento militar aberto à visitação. 

 

 
Figura 191 - Conjunto de contas plásticas, apresentando diferenças de 
coloração e dimensão. Material compatível com o período 
compreendido entre o final do século XIX e o século. XXI. 

 

Foram resgatados fragmentos de frasco de perfume, em vidro, contudo a condição de 

fragmentação em que se encontrava a peça comprometeu sua identificação no que se 

refere ao nome do produto e seu fabricante, assim como se sua origem e cronologia 

de produção.  Apenas foi possível identificar-se que se tratava de um recipiente em 

vidro moldado, para perfume. 
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Figura 192 - Fragmento de recipiente de perfumaria em 
vidro moldado.

Figura 193 - Frasco fragmentado de óleo de fígado 
de bacalhau, conhecido como Emulção Scott. 

Resgatou-se ainda um frasco fragmentado, também em vidro moldado, produzido para 

a contenção de produto farmacêutico. O recipiente apresenta referências do fabricante 

impresso em relevo tanto na superfície frontal, quanto lateral. Na face frontal o 

recipiente apresenta o nome “fantasia” do produto que inclui seu produtor/formulador: 

“Scott’s Emulsion”; e na lateral, encontra-se a identificação do produto: “Cod Liver Oil”. 

Trata-se do tradicional Emulsão de Scott, que é à base de óleo de fígado de bacalhau. 

Durante gerações, crianças em período de crescimento deveriam tomar este 

fortificante, rico em vitaminas “A” e “D”. O produto, originalmente fabricado nos 

Estados Unidos da América desde o século XIX, passou a ser produzido no Brasil no 

início do século XX, atingindo seu auge em popularidade nos anos de 1920. Ainda 

hoje este produto continua sendo fabricado. No caso do recipiente resgatado no Forte 

dos Reis Magos, o fato de apresentar sua inscrição em inglês, é de se supor que se 

trate de um produto importado, que teria sido trazido antes que se iniciasse sua 

produção no Brasil. 

 

Um outro produto inserido na categoria de material de uso pessoal foi o cachimbo. 

Optou-se por incluí-lo nesta categoria por se tratar de um artigo de uso individual, 

associado a um hábito social que rapidamente se difundiu e popularizou. Popularizou 

no sentido de apreciação e não necessariamente de acessibilidade. Convém salientar 

que o fato do fumo ter se tornado um hábito social bastante apreciado na Europa 

poucos anos após a introdução do tabaco americano, contribuiu para o 

desenvolvimento do seu comércio e a fabricação de cachimbos.    
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A presença de cachimbo é muito frequente nos sítios arqueológicos, particularmente 

em Pernambuco.  São normalmente encontrados cachimbos de argila branca e 

cachimbos de argila vermelha, outras matérias primas como é o caso da madeira, da 

pedra, da faiança fina, do meerschaum, são ocorrências raras nos registros 

arqueológicos do nordeste do Brasil. Em sítios escavados pela equipe do Laboratório 

de Arqueologia da UFPE, ao logo de seus quase 50 anos de existência, os cachimbos 

que têm sido mais frequentemente registrados são aqueles em produzidos em argila 

branca, principalmente produzido na Holanda, no século XVII. Cachimbos de argila 

branca produzidos na França e na Inglaterra já foram resgatados, porém são 

ocorrências pouco comuns. No que se refere aos cachimbos de argila vermelha, sua 

origem de produção não está devidamente esclarecida. Geralmente sua produção tem 

sido atribuída aos luso-brasileiros, todavia não se dispõe, até o momento, de 

elementos suficientes para se fazer qualquer afirmação quanto à sua origem e 

cronologia.   Todavia há referências ao comércio de taquarizes de Pernambuco, que 

são tubos de madeira para serem encaixados nos fornilhos de cachimbos.   Dentre os 

cachimbos vermelhos resgatados arqueologicamente, tem-se aqueles em que o 

forniljo e o tubo de cerâmica constituem uma única peça, e aqueles em que a peça é 

constituída apenas pelo fornilho, tendo que se acoplar um tubo de madeira (taquariz). 

Alguns autores têm buscado associar alguns desses cachimbos a uma produção de 

origem africana, através do estudo comparativo de sua decoração com motivos e 

padrões da decoração corporal de alguns grupos. De modo análogo, há autores que 

buscam associar esses cachimbos aos indígenas. Neste último caso, a morfologia 

tubular dos cachimbos indígenas conhecidos, dificulta a aceitação desta associação. 

Em resumo, ainda são necessários outros estudos para que se possa chegar a uma 

conclusão quanto à origem dos cachimbos em barro vermelho. 

 

No Forte dos Reis Magos foram resgatados fragmentos de cachimbo em cerâmica. 

São fragmentos de cachimbos tanto de argila branca, quanto de argila vermelha. É 

importante observar que os cachimbos de argila branca são, normalmente, conhecidos 

como cachimbos holandeses, uma vez que são realmente predominantes os de 

produção holandesa em relação aos franceses e aos britânicos, entre os achados 

arqueológicos identificados nos sítios brasileiros. E neste Forte não foi diferente: os 

cachimbos resgatados foram identificados como holandeses. São todos do tipo “peça 

única”, ou seja, fornilho e tubo compondo uma mesma peça. Há fragmentos 
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apresentando decoração moldada, com motivos fitomorfos, zoomorfos, antropomorfos, 

além de haver exemplares que apresentam letras, brasões, estrelas, coroas, castelos, 

e barcos, na decoração. A decoração moldada se apresenta tanto em alto quanto em 

baixo relevo, parecendo, neste último caso, ter sido realizada com um carimbo. 

Integram também este conjunto, peças sem evidência de decoração.  

 

Figura 195 – Conjunto de tubos de cachimbo 
branco.   

 Figura 196 - Conjunto de tubos de cachimbo 
holandeses com decoração moldada.  

 

Figura 194 - Cachimbo de argila branca com tubo, cotovelo e fornilho. A peça não apresenta decoração e 
apresenta evidência de queima na superfície. 
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Figura 197 – Fornilho apresentando decoração 
plástica moldada com motivo fitomorfo.  

Figura 198 - Fornilho apresentando decoração 
plástica moldada com motivo floral.  

A decoração, nos cachimbos brancos, pode ser observada tanto nos fornilhos quanto 

nos tubos. No trecho conhecido como “cotovelo”, em que a peça muda sua orientação, 

ou seja, onde termina o fornilho e inicia o tubo, existe, nestas peças uma pequena 

proeminência de base plana, denominada “talão”. O talão teria como função dar apoio 

e equilíbrio a peça quando não estivesse em uso, e é neste local onde, muitas vezes, 

a marca ou referência do fabricante se encontra impressa. Nessas referências são 

comuns a utilização de motivos fitomorfo, zoomorfo, antropomorfo, além de letras, 

brasões, estrelas, coroas, castelos, barcos.  

No Forte do Reis Magos foram resgatados exemplares de cachimbo branco com 

marcas de fabricantes, elemento que contribuiu para uma identificação mais precisa 

no que se refere à cronologia e à origem de algumas peças. Confirmando a origem 

holandesa foram identificados, por exemplo: “EB”, Evert Bird, cuja cronologia de 

produção conforme o catálogo consultado8 corresponde ao período entre 1672-

1720/1724; registrou-se também referência de fabricante com motivo floral com 

produção entre 1660-1675/1685; Também foi identificado fragmento com referência de 

fabricante do ano 1715/1725-1746.  

                                                           
8 DUCO, D.H. Merken van Goudse pijpenmakers 1660-1940. Uitgeversmaatschappij De 
Tijdstroom Lichen/Poperinge. 1982. 
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Figura 199 – Cachimbo de argila branca com 
referência de fabricante representada no cotovelo.  

Figura 200 – Detalhe da referência do fabricante. 

Origem holandesa de 1715/1725-1746.  

 

Figura 201 – Detalhe da referência do fabricante. 
“EB”, Evert Bird; 1672-1720/1724, origem holandesa.  

Figura 202 – Detalhe da referência do fabricante. 
Motivo fitomorfo, 1660-1675/1685, origem 
holandesa.  

 

Em alguns dos fragmentos resgatados, a referência do fabricante se apresenta no 

tubo. Observou-se que o motivo “flor de lis” se apresenta tanto no “talão” quanto no 

tubo e sua data de produção remonta aos anos de 1660-1685/1695, origem 

holandesa. 
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Figura 203 – Fornilho apresentando decoração 
plástica moldada com motivo fitomorfo. Motivo 
semelhante também foi encontrado como marca de 
fabricante de origem holandesa.  

Figura 204 – Detalhe da referência de fabricante, 
com motivo flor de lis, de origem holandesa.  

 

É importante salientar que o fato de que alguns dos cachimbos brancos, de origem 

holandesa, resgatados no Forte, terem sido identificados no catálogo consultado, 

como tendo sido produzidos entre os séculos XVII e XVIII.   Este lapso de tempo 

abrange tanto o período correspondente à ocupação holandesa da área, quanto um 

período já posterior a 1654, quando a Companhia das Índias Ocidentais teria deixado 

a área.   Sabe-se que nos séculos XVII e XVIII, a Holanda dominava a manufatura do 

cachimbo e a Companhia das Índias Ocidentais destacava-se em seu comércio. A 

presença do cachimbo de argila branca no Forte dos Reis Magos é a mais 

representativa quantitativamente, dentre os cachimbos resgatados.  

No que se refere aos cachimbos em argila vermelha, de origem aqui atribuída aos luso 

brasileiros, dois tipos foram resgatados na escavação deste sítio: os do tipo “peça 

única” e os do tipo “peça de encaixe”. Alguns dos cachimbos do tipo “peça única”, ou 

seja, aqueles cujo fornilho e tubo compõem uma mesma peça, apresentam decoração 

plástica incisa representada em padrões e motivos geométricos em fornilhos e tubos.  

 

229



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

Figura 205 – Fornilhos de cachimbo tipo peça única 
apresentando decoração incisa em suas bordas.  

 

Figura 206 – Conjunto de tubos de cachimbo de 
argila vermelha do tipo peça única. Apresentando 
variação na decoração.  

A presença de fragmento de tubo com decoração pintada na cor vermelha também foi 

observada entre os exemplares deste tipo de cachimbo, resgatados no Forte. 

 

Figura 207 – Fragmento de tubo de cachimbo de 
argila vermelha com decoração pintada na cor 
vermelha.  

 

Figura 208 – Representante de cachimbo de argila 
vermelha do tipo peça única.  A peça apresenta 
superfície escura.  

Os cachimbos do tipo “peça de encaixe” são aqueles que apresentam o fornilho em 

argila vermelha e utilizam um tubo de madeira encaixado para prolongamento da 

peça. Observou-se que este tipo de cachimbo apresenta uma incidência maior em 

relação ao outro. Normalmente estas peças apresentam um pequeno ressalte com 

orifício aplicado na porção inferior do trecho onde ficaria o encaixe do tubo. Este 
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aplique serviria como suporte para que se pudesse pendurar a peça, possivelmente no 

pescoço.  

 

Figura 209 – Parte do fornilho onde havia o 
encaixe com o tubo de madeira.  

 

Figura 210 – Fornilho de cachimbo do tipo tubo de 
encaixe, apresentando decoração em sua borda. 
Estas peças apresentam decoração incisa.  

O acabamento dos cachimbos resgatados no Forte apresentaram diferenças nos 

cuidados com seu acabamento. Registrou-se que alguns fragmentos de cachimbo em 

cerâmica vermelha se destacaram dos demais por apresentarem uma manufatura 

mais rústica, com menor preocupação no acabamento final da peça.   

Figura 211 – Face interna e 
externa de fornilho de cachimbo 
de argila vermelha. O fragmento 
não possui decoração.  

Figura 212 – Fragmento de tubo 
de cachimbo de argila vermelha 
sem decoração.  

Figura 213 – Fragmento de tubo 
de cachimbo de argila vermelha 
com decoração incisa. 

Os estudos relativos aos cachimbos de argila vermelha, até o momento, não 

apresentam elementos suficientes para uma identificação clara quanto a sua origem e 

cronologia de produção. Só a partir da localização de uma maior quantidade de 

exemplares cachimbos vermelhos, principalmente em contextos arqueológicos 

preservados, poderá gerar subsídios para sua identificação.     
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Vestuário 

Botões – Século XIX 

Figura 214 – Botão em latão de forma circular, semi-globular. 
Diâmetro 21 mm.   

Figura 215 – Botão em latão de forma circular. Diâmetro 24 
mm. 

Figura 216 – Botão em latão de forma circular. Diâmetro 
21mm.   

Figura 217 – Botão em latão de forma circular. Diâmetro 21 
mm.  
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Vestuário 
Botões – Século XIX-XX 

Figura 218 – Botão de osso, apresentando aro metálico em 
seu centro. 

 
Figura 219 – Botão de osso, apresentando no centro 
desgaste ocasionado pelo uso.  

 
Figura 220 – Botão de osso, apresentando um furo central e 
três circundantes.  

 
Figura 221 – Botão de osso, apresentando quatro furos. 
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Vestuário 
Botões – Século XIX-XX 

 
Figura 222 – Botão de madeira apresentando dois furos. 

Botões – Século XX 

Figura 223 – Botão de madrepérola com dois furos.   Figura 224 – Botão metálico de cor dourada com decoração 
vazada motivo floral.  
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Vestuário 
Aviamento - Séculos XVIII e XIX 

 
Figura 225 – Colchete peça metálica usada para fechamento 
de vestuário feminino.  

Figura 226 – Conjunto de alfinetes metálicos.  

 
Figura 227 – Dedal em prata com decoração floral gravada. 
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – VESTUÁRIO 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Adorno 

Século XX 

Figura 228 – Contas, ou missangas, em plástico. 

Figura 229 – Anel. 

Figura 230 – Presilha de cabelo de plástico. 

Figura 231 – Presilha de cabelo de plástico. 
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Adorno  
Século XX 

 
Figura 232 – Broches metálicos. 
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – ADORNO 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Uso e Cuidado Pessoal  

Farmácia - Frasco de Medicamento 

 
Figura 233 – Frasco de medicamento, moldado de forma retangular, com informações do fabricante em relevo; “...TT’S ...SION 
“na face maior e “...ER OIL” na face menor. Este recipiente em vidro era próprio para conter fígado de bacalhau.  
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL RELACIONADO AO CUIDADO E USO PESSOAL 
(FARMÁCIA) 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Cachimbo 

Argila Branca 

 
 
Figura 234 – Cachimbo de argila branca, sem decoração ou marca de fabricante. A peça encontra-se fragmentada no fornilho e 
no tubo, apresentado coloração escura na face externa, como resultado de queima.  

 
 

Figura 235 – Tubo de cachimbo, confeccionado em argila branca, sem decoração. 
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Cachimbo  
Argila Branca 

 
Figura 236 – Fornilho moldado, apresentando decoração 
plástica com motivo fitomorfo. 

 
Figura 237 – Fornilho moldado, apresentando decoração 
plástica com motivo fitomorfo e geométrico.  

 
Figura 238 – Fornilho não decorado, com referência do 
fabricante, de inscrição “CD”, gravada no cotovelo. Em sua face 
externa, apresenta colocação escura, resultante de queima.  

 

Figura 239 – Detalhe da referência do fabricante “CD”. 
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Cachimbo 
Argila Branca 

 
 
Figura 240 – Fornilho não decorado, com referência do 
fabricante, de inscrição “EB”, gravada no cotovelo.  

  
Figura 241 – Detalhe da referencia do fabricante “EB”.  
 

 
Figura 242 – Fornilho não decorado, com referência do 
fabricante, de inscrição “HW”, gravada no cotovelo.   

 
 
Figura 243 - Detalhe da referencia do fabricante “HW”. 

 

256



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

Cachimbo 
Argila Branca 

Figura 244 – Fornilho não decorado, com referência do 
fabricante, de inscrição geométrica gravada no cotovelo. 

 
Figura 245 – Detalhe da referência do fabricante. Apresenta 
uma marca circular com oito raios, gravada em baixo relevo.  

 
Figura 246 – Fornilho não decorado, com referência do 
fabricante, de inscrição geométrica, gravada no cotovelo.   

 
Figura 247 – Detalhe da referencia do fabricante, com 
inscrição de marca geométrica.  
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Cachimbo 
Argila Branca 

 
Figura 248 – Tubo de cachimbo holandês, moldado com 
motivo decorativo fitomorfo.  

 
Figura 249 – Tubo de cachimbo holandês, moldado com 
motivo decorativo fitomorfo.  

 
Figura 250 – Tubo de cachimbo holandês, moldado com 
motivo decorativo fitomorfo.  

 
Figura 251 – Tubo de cachimbo holandês, moldado com 
motivo decorativo fitomorfo.  

 
Figura 252 – Tubo de cachimbo holandês apresentando 
decoração fitomorfa.  

Figura 253 – Tubo de cachimbo holandês apresentando 
decoração zoomorfa 
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Cachimbo 
Argila Branca 

 
Figura 254 – Tubo de cachimbo holandês apresentando 
decoração fitomorfa. 

 
Figura 255 – Tubo de cachimbo holandês apresentando 
decoração zoomorfa. 

 Figura 256 – Fragmento de tubo de cachimbo holandês, 
apresentando decoração plástica moldada com motivo ‘flor de 
lis’ inserido em losango. Este motivo também é encontrado 
como referência de fabricante. 

Figura 257 – Tubo apresentando vestígios de decoração com 
flor de lis.   

 
Figura 258 – Fragmento de tubo apresentando decoração com 

flor de lis no interior de losango e ladeados por carimbos 

.  
Figura 259 – Fragmento de tubo apresentando decoração 

plástica com motivo fitomorfo. 
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Cachimbo 
Argila Vermelha 

 
Figura 260 –  Cachimbo de argila vermelha do “tipo” peça única.  

 
Figura 261 - Tubo de cachimbo de peça única apresentando decoração geométrica incisa e talhada.  

 
 

 

 

 

260



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

Cachimbo 
Argila Vermelha 

 
Figura 262 – Tubo de cachimbo de peça única apresentando 
decoração geométrica incisa e talhada.  Figura 263 – Fragmento de tubo de cachimbo com decoração 

incisa e talhada.  
 

 
Figura 264 - Cachimbo apresentando decoração talhada e 
incisa em seu tubo.  

 
Figura 265 – Tubo de cachimbo com decoração talhada 
motivo geométrico.  
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Cachimbo 
Argila Vermelha 

Figura 266 – Fragmento de tubo apresentando decoração 
incisa. 

Figura 267 – Fragmento de tubo apresentando decoração 
incisa. 

Figura 268 – Fragmento de tubo com incisão profunda no seu 
corpo, possivelmente para a passagem de suporte para 
pendurá-lo.  

Figura 269 – Fragmento de tubo apresentando decoração 
incisa.  
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Cachimbo 
Argila Vermelha 

Figura 270 – Fragmento de cachimbo vermelho do “tipo” peça 
única. 

Figura 271 – Tubo de cachimbo de argila vermelho 
fragmentado e sem decoração.  

 
Figura 272 – Fragmento de fornilho apresentando decoração 
incisa.  
  Figura 273 – Fragmento de fornilho apresentando decoração 

incisa. 
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Cachimbo 
Argila Vermelha 

Figura 274 – Fragmento de fornilho do “tipo” tubo de encaixe, 
apresentando decoração incisa na borda.  

Figura 275 – Fragmentado de cachimbo do “tipo” tubo de 
encaixe, apresentando decoração geométrica incisa na borda. 

Figura 276 – Fragmento de fornilho apresentando decoração 
incisa na borda. 

Figura 277 - Fragmento de fornilho apresentando decoração 
incisa na borda.  
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Cachimbo 
Argila Vermelha 

Figura 278 – Fragmento de fornilho apresentando decoração 
incisa paralela à borda. 

Figura 279 – Parte externa e interna de fornilho não decorado. 
 

Figura 280 – Fragmentado de fornilho para cachimbo do “tipo” 
tubo de encaixe.  

Figura 281 – Fragmentado de fornilho para cachimbo do 
“tipo” tubo de encaixe. 
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL RELACIONADO AO USO E CUIDADO PESSOAL 
(CHACHIMBO) 
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Material Relacionado às Atividades Lúdicas 
 

Nesta categoria de material foram incluídas as peças que poderiam estar relacionadas a 

atividades desenvolvidas em momento de descanso e lazer. Normalmente, nos sítios 

arqueológicos históricos escavados pela equipe do Laboratório de Arqueologia, principalmente 

aqueles de ocupação militar, como é o caso do Forte dos Reis Magos, tem se resgatado peças 

relacionadas a atividades lúdicas coletivas. Exemplares desta categoria que se têm mostrado 

sempre presentes nestes sítios são peças de jogo de tabuleiro. Na grande maioria dos casos, 

as peças encontradas são elaboradas a partir da reutilização de fragmentos da cerâmica 

utilitária, faiança e faiança fina, intencionalmente desgastados por atrito nos bordos, de modo a 

assumir a forma arredondada. O mesmo acontece, com fragmentos de telha e de tijolo, porém 

são ocorrências muito menos comuns. No caso do Forte dos Reis Magos, foram registradas 

peças de jogo de tabuleiro elaboradas a partir do reaproveitamento de fragmentos de 

recipientes cerâmicos e de recipientes em faiança fina. A cronologia destas peças, quando 

acontece de serem resgatadas em um contexto arqueológico de perturbação, não é facilmente 

identificada, pois esta parece ser uma prática que apresenta continuada no tempo. Tomando-

se como referencial a cronologia das peças que serviram de matéria prima para a elaboração 

desta nova peça, dispõe-se apenas do limite cronológico inferior. Considerando que não se 

dispõe de referencial suficiente para a identificação de todas as peças cujos fragmentos 

serviram de matéria prima para a elaboração destas peças de jogo, pode-se afirmar que, no 

conjunto, há peças que poderiam ser do século XIX e XX. 

Além das peças de jogo de tabuleiro, foram também encontrados no Forte, outros exemplares 

de material lúdico: uma esfera em vidro, conhecida como bola de gude ou bila, 

cronologicamente identificada como material do século XX, mas que poderia ser até do XXI, e 

outra esfera em material não identificado. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Material Lúdico 

Peças de Jogo de Tabuleiro - Séculos XVII ao XIX 

Figura 282 – Peças de jogo de tabuleiro. Reaproveitamento 
de fragmentos de cerâmica.  

 
Figura 283 – Peças de jogo de tabuleiro com furo central, 
confeccionadas a partir de fragmentos de cerâmica.  

Figura 284 – Peça de jogo de tabuleiro com furo central. 
Reaproveitamento de faiança italiana, com produção no 
século XVII.  

Figura 285 – Peças de jogo de tabuleiro, confeccionada a partir 
de faiança.  
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Material Lúdico 
Séculos XVII ao XX 

Figura 286 – Bola de gude de vidro também conhecida por 
“bila”.  

Figura 287 – Pequena bola de material não identificado.  
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL RELACIONADO ÀS ATIVIDADES LÚDICAS 
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Material de Escritório 
 

No Forte dos Reis Magos, peças e fragmento de peça relacionada a atividades de 

escritório foram resgatadas em grés e em vidro. Esta categoria está representada por 

recipientes cuja finalidade seria o armazenamento de tinta para papel, usada na 

produção de documentação escrita. Estaria, no caso do Forte, relacionado às 

atividades administrativas e à comunicação, principalmente, com unidades externas.  

Os representantes desta categoria que foram resgatados no Forte, seriam potes 

identificados como tinteiros, que conteria a quantidade de tinta a ser utilizada 

diretamente em contato com a pena a ser utilizada para escrever.  

Em grés, registrou-se a presença de um tinteiro fragmentado que apresenta a 

morfologia bem preservada e um fragmento de bojo. Ambos foram identificados como 

produção de origem britânica compatível com os séculos XIX e XX.  

 

 
Figura 288 – Porção superior de um tinteiro. 
Cronologia compatível com os séculos XIX e XX.  

 
Figura 289 – Fragmento de bojo de tinteiro. 
Cronologia compatível com os séculos XIX e XX.  
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Figura 290 – Tinteiro em vidro. 

O terceiro representante desta categoria consiste em um tinteiro verde escuro também 

fragmentado, mas que apresenta praticamente todas as suas características 

morfológicas preservadas, não apresentando, no entanto, o pescoço e a boca.   
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
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Material Relacionado à Alimentação  
 

Na categoria de material relacionado à alimentação, estão incluídos vestígios de 

possíveis restos alimentares, tais como ossos e material malacológico, e peças 

relacionadas ao preparo, armazenamento e transporte e serviço de alimentos.   Inclui 

ainda instrumentos que estão diretamente associados ao trabalho de obtenção destes 

alimentos. Observando a distribuição e incidência do material desta categoria no 

interior do Forte, nota-se que não há uma área de concentração destes possíveis 

restos alimentares, que pudesse sugerir se tratar do local de preparo das refeições. A 

avaliação de sua distribuição espacial aponta uma dispersão do material tanto na 

praça de armas, quanto nas dependências da fortificação, tendo-se também registrado 

sua presença em todos os períodos de ocupação, a despeito da perturbação das 

camadas estratigráficas.    É possível que ao longo do tempo tenha sido alterada a 

distribuição na ocupação das diferentes dependências, o que justificaria a presença de 

restos alimentares em distintos locais.   Outra associação que pode ser feita diz 

respeito às práticas de preparo de alimentos, se coletiva ou de pequenos grupos, 

como sugere o pedido para “serviço de pedreiro para ... onze fogões com chaminés...” 
9, citado no Tomo I. 

Ossos de aves, peixes e mamíferos de pequeno, médio e grande porte, bem como 

uma variedade de dentes, sendo alguns ainda articulados com a mandíbula, foram 

coletados na escavação. 

 
Figura 291 – Conjunto de ossos de aves, peixes e mamíferos. 

 
                                                           
9 Manuscrito do IHGRGN, citado por GALVÃO, op. cit. p. 143. 
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Na praça de armas foi localizada uma mancha contendo ossos de tartaruga. O 

material ósseo desta tartaruga encontra-se bastante fragmentado. 

 
Figura 292 – Ossos de tartaruga fragmentados. 

Dentre os ossos coletados no Forte dos Reis Magos, dois se destacaram por 

apresentarem marcas de ação antrópica com a utilização de ferramenta contundente. 

Um dos ossos recebeu golpes na sua poção medial, possivelmente com objetivo de 

quebrá-lo. No outro osso foram abertas ao menos duas cavidades em sua poção 

proximal, sugerindo a tentativa da elaboração de um instrumento musical de sopro, 

evidenciando a intenção de reaproveitamento de material.  

 

Figura 293 – Osso apresentando marcas de golpes.  

 

Figura 294 – Osso apresentando cavidades, com 
possível função de instrumento musical.  

 

Além dos mamíferos, aves, peixes e réptil, o material considerado como possível resto 

alimentar no Forte dos Reis Magos inclui evidências de crustáceos e moluscos. No 

que se refere aos crustáceos, foram identificadas extremidades do pereópode de 
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caranguejos. Uma diversidade de moluscos tanto bivalves (ostras, mariscos e 

lambretas), quanto gastrópodes (conchas de caramujo e búzios) foi localizada. Além 

de evidências de animal equinodermo, mais especificamente, ouriço-do-mar, cujos 

espinhos foram registrados nas dependências do Forte. 

Faz-se importante ressaltar, nesta oportunidade, que todos os animais cuja presença 

foi registrada no interior do Forte dos Reis Magos poderiam ter sido consumidos como 

alimento pelos ocupantes do Forte.  No que tange aos moluscos, entretanto, trata-se 

de um material compatível com uma ocorrência natural, nas areias de praia.   Assim, 

poder-se-ia considerar a hipótese de que as carapaças destes animais estariam 

naturalmente depositadas no local que serviu de fonte aos aterros secundários, e 

deste modo teriam sido incorporadas, às camadas que vieram a compor a estratigrafia 

do Forte.  

 
Figura 296 – Extremidades do pereópode de 
crustáceo.  

 
Figura 297 – Espinhos de ouriço-do-mar. 

 

 

Figura 295 – Diversidade de moluscos bivalves e univalves.  
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Instrumentos como anzol de ferro e pesos de rede ou chumbada, que são ligadas à 

atividade de pesca e, consequentemente, associadas à alimentação foram também 

resgatados no interior do Forte durante as escavações arqueológicas. 

 

Figura 298 – Anzol em ferro. 

 

Figura 299 – Pesos de chumbo, utilizados para a 
pesca.  

 
 
Quanto ao transporte e acondicionamento de alimentos, foram resgatados no Forte 

diversos recipientes compatíveis com estas funções, alguns dos quais poderiam, estar 

relacionados também ao serviço. Nesta função específica foram identificados 

recipientes em cerâmica, grés e vidro, além de se ter identificado alguns fragmentos 

de aro de barril que poderiam ter sido utilizados também para o transporte e 

acondicionamento de alimentos.  Estes exemplares, no entanto não apresentaram 

elementos que possibilitassem sua identificação quanto ao conteúdo, tendo sido, 

portanto, inseridos na categoria de material diverso, que inclui todo aquele cuja 

morfologia funcional pode ser identificada, porém não apresenta indicadores quanto ao 

subsistema básico ao qual estaria vinculado. Naturalmente, recipientes como o barril, 

poderiam estar relacionados à contenção de diferentes categorias de material, 

mudando inclusive de conteúdo em função da necessidade.  

Recipientes em cerâmica, como é o caso de peroleiras e potes, resgatados no Forte, 

foram incluídos como representantes da categoria de material relacionado ao 

transporte e acondicionamento de alimentos.  

A peroleira, cuja função primeira estaria voltada para o armazenamento e transporte 

de líquidos, assim como acontece com o barril, aparece na historiografia como 

recipiente utilizado para transportar outros produtos, tanto alimentares, como a 

azeitona, quanto produtos diversos, como, por exemplo, projéteis de chumbo. Registro 

do acondicionamento destes produtos em peças como o barril e a peroleira têm sido 

encontrados em fontes secundárias, textuais e até mesmo em registros arqueológicos. 
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Na realidade, a peroleira10 pode ser descrita como uma classe de recipiente cerâmico, 

utilizado geralmente para o armazenamento e o transporte de alimentos, como 

azeitonas, lentilhas, azeite, vinho, vinagre, aguardente, mel, além de outras 

substâncias, como óleos, lubrificantes para peças de artilharia e projéteis de chumbo. 

Por seu amplo uso, esses recipientes eram parte integrante dos navios, e sua forma 

globular ou cônica era bastante apropriada para o carregamento em viagens 

marítimas, na medida em que se encaixava ao perfil curvo do casco das naus11. 

Acredita-se que o esgotamento dos recursos de madeira no sul da Europa, causadas 

por séculos de construção naval e de uso doméstico, tenha exigido uma alternativa 

igualmente estável e versátil para o barril de madeira. Neste contexto, as peroleiras, 

além de possibilitar um bom uso do espaço no porão de um navio, apresentavam os 

benefícios da resistência e capacidade de serem reutilizadas. Em viagens 

transoceânicas, estes recipientes de armazenamento possuíam uma dupla função de 

carga e lastro; uma vez que a viagem estava completa, o recipiente pode ser 

esvaziado, lavado e recarregado12.  

A península Ibérica possui uma longa tradição de fabricação cerâmica, desenvolvida 

principalmente durante o período da ocupação islâmica, quando as olarias 

encontravam-se em intensa atividade, visando, sobretudo o abastecimento das naus 

que partiam dos portos de Sevilha e Lisboa, além do mercado interno espanhol e 

português. Um dos principais centros de produção oleira espanhola situava-se ao sul, 

em torno dos portos de Sevilha e Cádiz, onde era produzida toda classe de recipientes 

cerâmicos. Pesquisadores consideram o centro oleiro de Sevilha, na Espanha, como 

sendo a origem da produção das peroleiras. Cabe ressaltar que tais pesquisas foram 

baseadas no estudo de coleções oriundas de naufrágios e colônias espanholas, sendo 

ainda poucos os trabalhos que remetem a Portugal. 

Por seu amplo caráter utilitário e pela intensa demanda de produção, em geral, as 

peroleiras apresentam uma evidente ausência de preocupação estética no que se 

refere ao acabamento e à aparência final. Algumas podem apresentar vitrificação 

interna como adaptação ao transporte de determinados líquidos.  

                                                           
10 Pode receber outras denominações como: botija perulera, botijuela, jarra de aceite, anforeta ou ainda 
olive jar.  
11 CALZA, Cristiane; GASPAR, Maria Dulce; DIAS, Danielle; COELHO, Filipe; FREITAS, Renato Pereira; 
LOPES, Ricardo Tadeu. Análise de peroleiras e cachimbos cerâmicos provenientes de escavações 
arqueológicas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 8, n. 3, p. 621-638, 
set.-dez. 2013. 
12 SMITH, Roger C; SPIREK, James; BRATTEN, John; SCOTT-IRETON, Della. The Emanuel Points 
Ship: Archaeological Investigations, 1992-1995, Preliminary Report. Bureau of Archaeological 
Research, Division of Historical Resources - Florida Department of State. Florida: 1995. p. 97-100. 
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Figura 300 – Peroleira encontrada na fortificação. 
Dimensões: 51 cm (altura), 29 cm (diâmetro), 6,9 cm 
(diâmetro boca).  

 

Figura 301 – Peroleira fragmentada.  

No Forte dos Reis Magos foi constatada uma expressiva quantidade de peroleiras, 

quando comparado a outros Fortes escavados por nossa equipe. 

 

Figura 302 – Peroleira apresentando vitrificacao interna. Dimensões: 28 cm (altura), 23 cm (diâmetro), 4,5 cm 
(diâmetro boca).  

Observamos uma variação na tonalidade da pasta e no formato da boca entre as 
peroleiras resgatadas. Algumas apresentam vitrificação interna, o que nos leva a inferir 
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uma diversificação no tipo de carga que adentrou ao Forte, pois a vitrificação interna 
no caso das peroleiras é uma forma de adequação do objeto ao produto transportado. 

`  

Figura 303 – Fragmento da boca de peroleira sem apresentar vitrificação.  

 

Figura 304 – Fragmento da boca de peroleira com vitrificação interna. 

 

No Forte dos Reis Magos, além da função de transporte e armazenamento de 

produtos foi observada a reutilização de peroleiras como utensilio de cozinha, 

especificamente voltado para o preparo de alimentos. Observou-se a remoção 

intencional da boca de uma das peroleiras, deixando evidentes as marcas de golpes 

nos bordos da lacuna onde estaria, originalmente, a porção superior do bojo e a boca 

do referido recipiente. Seu contexto arqueológico, associado a evidências da ação do 

fogo em sua parede externa, conduziu à conclusão de que este recipiente teria sido 

reutilizado com a função de cozinhar ou ferver. Possivelmente, este recipiente, teria 

sido avariado e então reaproveitado para preparar algum alimento, no fogo, durante 

alguma obra construtiva ou de reparo que estivesse acontecendo no Forte. 
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Figura 305 – Observam-se as marcas dos golpes para 
retirada da boca desta peroleira.  

 

Figura 306 – Marcas da ação do fogo na face externa da 
peroleira. 

 

Além das peroleiras, potes em cerâmica foram resgatados durantes as escavações 
realizadas no Forte e associadas ao transporte e acondicionamento de alimentos. No 
caso destes potes, não se tem registro de sua utilização para a contenção de outros 
produtos que não estivessem diretamente relacionados à alimentação, mais 
especificamente, à contenção de líquidos, o que não significa que não tenha 
acontecido. 

 
Figura 307 – Recipiente cerâmico apresentando 
duas alças do bojo a borda e decoração incisa na 
borda. 

 
Figura 308 – Bojo de recipiente cerâmico de 
grandes dimensões, apresentando decoração 
plástica na face externa.  
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O material relacionado ao transporte e armazenamento de alimentos em grés e em 

vidro, resgatados no Forte está representado por garrafas. Neste caso específico, o 

conteúdo, em princípio, estaria restrito à contenção de líquidos. Naturalmente, as 

garrafas, seja como primeiro uso ou como reutilização, poderiam conter produtos 

diversos e não apenas relacionado à alimentação. As garrafas poderiam conter, por 

exemplo, produtos de botica ou tinta. No caso das garrafas, aquelas que não 

apresentaram elementos que confirmassem seu uso associado à alimentação, fossem 

elas em grés ou em vidro, foram incluídas na categoria de material diverso, por 

categoria de matéria prima. Outro aspecto que deve ser ressaltado, nesta 

oportunidade, se refere ao fato das garrafas também estarem relacionadas ao serviço 

de alimentos. Como foram apresentadas nesta subcategoria, serão apenas 

mencionadas quando se estiver tratando da categoria de serviço de alimentos.  

Os recipientes em grés, voltados para contenção de líquidos, resgatados no Forte dos 

Reis Magos foram identificados como material importado da Europa, desde o século 

XVII até o final do século XIX e, possivelmente, início do XX. Foram identificados 

fragmentos de recipientes produzidos na Alemanha, entre os séculos XVI e XVII, que 

teriam chegado o local durante o período em que a Companhia das Índias Ocidentais 

ocupou a região. Outras garrafas de origem alemã, produzidas no século XVIII e no 

século XIX foram também identificadas, assim como garrafas de produção britânica, 

situadas cronologicamente entre os séculos XIX e início do XX. 

Fragmentos de borda, bojo e base de garrafas do tipo belarmino, de origem alemã, 

séculos XVI e XVII, compõem o material arqueológico resgatado no Forte dos Reis 

Magos. Estes recipientes, específicos para a contenção de uma bebida forte, bastante 

apreciada por marinheiros e tripulantes, possuem características bem peculiares na 

sua forma bojuda e com a carranca de um homem com barba grande em relevo, no 

gargalo, próximo à boca, e ainda no tratamento de superfície e decoração. Os 

fragmentos resgatados estão representados por vestígios de carranca do gargalo, 

brasões e rosáceas aplicadas no bojo, o que implica em afirmar serem peças de 

fabricantes ou origem distintas.  
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Figura 309 – Fragmentos de garrafa tipo belarmino apresentando gargalo com vestígios da carranca e 
bojo com parte do brasão. Origem alemã, séculos XVI - XVII.  

 

Figura 310 – Base de belarmino. Origem alemã, séculos XVI ao XVII.  

Além dos belarminos, outros recipientes alemães voltados para a contenção de 

bebida, fermentada ou destilada, foram localizados no Forte.  

 

Figura 311 – Fragmento de garrafa decorada de 
origem alemã, século XVIII.  

 

Figura 312 – Fragmento de bojo garrafa com parte 
do brasão de origem alemã, século XVIII.  

Resgatou-se fragmentos de recipiente de cor creme com decoração plástica e pintada 

na cor azul, produzido no século XVIII. Um aplique brasonado localizado no bojo da 
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garrafa, além de compor sua decoração, consiste em elemento de identificação social. 

Neste conjunto foram ainda identificados fragmentos de garrafas do “tipo alemão” com 

produção compatível com o século XIX e garrafas do ”tipo britânico” produzidas entre 

os séculos XIX e início do XX. Os recipientes alemães aparecem muito 

frequentemente como recipientes voltados para a contenção de água. Ambos os 

“tipos” de garrafa estariam voltados para a contenção de líquidos, principalmente, 

bebida fermentada. Após o consumo de seu conteúdo, estes recipientes poderiam ter 

sido reutilizados, como era uma prática largamente adotada ao longo dos séculos. Em 

jornais do início do século XX, por exemplo, tem-se o registro de anúncios para venda 

de garrafas como estas, vazias e em bom estado. 

 

Figura 313 – Conjunto de fragmentos de garrafas de 
grés “tipo Alemão”, século XIX XX.  

 
 
Figura 314 – Conjunto de fragmentos de garrafas de 
grés “tipo Britânica”, século XIX XX.  

 

Nesta categoria foi inserida também uma base de garrafa que apresenta na porção 

externa, inferior do seu corpo e próxima da base, a referência do fabricante gravada 

em baixo relevo onde se lê: “BOURNE DENBY”. O recipiente tem procedência inglesa. 

É um recipiente para liquido com diâmetro de 10 cm, maior que os padrões 

observados nas garrafas alemãs e britânicas, muito embora seja do mesmo contexto 

cronológico: século XIX-XX.   
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Figura 315 – Base de garrafa com destaque para marca do fabricante. Origem inglesa séculos XIX XX.  

 

Existe a possibilidade destas garrafas terem chegado ao Brasil vazias, tendo seu 

conteúdo sido consumido, por exemplo, durante a travessia oceânica, sendo aqui 

reutilizadas para a contenção de um produto diferente do original.  

Garrafas em vidro também foram incluídas na categoria de material relacionado ao 

transporte e armazenamento de alimentos. Foram resgatados no Forte, fragmentos de 

garrafas distintas, situadas cronologicamente como produção dos séculos XVIII, XIX e 

XX. Os exemplares resgatados apresentam evidências do processo de fabrico, tendo-

se identificado peças de produção tanto artesanal quanto industrial. Gargalos com 

aplicação da fita fazendo o acabamento da boca, em momento posterior à elaboração 

do corpo foram registrados, assim como, em algumas garrafas moldadas, percebe-se 

nitidamente a emenda das partes do molde.  Inscrições em relevo contendo 

referências do fabricante também foram registradas. As garrafas identificadas foram 

associadas, principalmente à contenção de bebidas fermentadas. 
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 Figura 316 – Garrafa apresentando aplique de fita 
na boca posterior ao fabrico do corpo.  

Figura 317 – Garrafa moldada. 

 
Figura 318 – Base de garrafa apresentando 
decantador.  Figura 319 – Base de garrafa moldada com 

referência do fabricante em alto relevo. Produção 
brasileira, século XX.  

Associados à preparação dos alimentos foram resgatados recipientes em cerâmica, 

faiança, faiança fina, porcelana, grés e vidro, além de se ter registrado a presença de 

lâminas de faca que foram inseridas na categoria de arma branca, mas que poderiam 

ter sido também utilizadas na preparação de alimentos.  

A maioria do material relacionado à preparação de alimentos, em cerâmica, resgatada 

no Forte dos Reis Magos, consiste em recipientes diversos, tendo-se identificado 

panelas e tigelas. São peças que apresentam diferenças macroscopicamente 

observáveis quanto à pasta, morfologia, acabamento da superfície, incluindo a 
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decoração. O fato do material se apresentar muito fragmentado dificulta sua 

identificação funcional, no entanto, algumas peças puderam ser identificadas 

morfologicamente, não apenas por meio digital, mas ainda por meio físico, fato que 

ampliou as possibilidades de identificação de seu uso e função.  

A maioria das peças identificadas e associadas ao preparo de alimentos são 

recipientes fechados, alisados, algumas vezes apresentando asa. Alguns recipientes 

apresentam vitrificação, principalmente na superfície interna, embora também tenham 

sido observado vitrificação na superfície externa e em ambas as superfícies.  

 

Figura 320 – Relacionado ao preparo de alimento a panela demostra vitrificação na sua área interna. A 
presença de fuligem na superfície externa evidencia sua utilização.  

Resgatou-se em cerâmica muitas alças, asas e também tampa, mas, na maioria dos 

casos, não foi possível identificar se seriam fragmentos de recipientes relacionados ao 

preparo de alimentos ou ao serviço. Em casos como esse, as peças foram inseridas 

na categoria de material diverso, por estarem identificados quanto à morfologia 

funcional, mas não possibilitarem sua associação a uma categoria funcional. Algumas 

tigelas e alguidares, por exemplo, foram incluídos no material diverso por esta razão.   

 

A maioria do material relacionado à alimentação corresponde ao conjunto de material 

relacionado ao serviço de alimentos que é constituído por recipientes em cerâmica, 

faiança, faiança fina, grés, porcelana, vidro e cabos de talher. Foram identificados, 

nesta categoria de material, tigelas, alguidares, pratos, púcaros, jarras, taças, além de 

garrafas, que já foram descritas anteriormente, e ainda peças de talher. 

Em cerâmica, foram resgatadas peças distintas, apresentando diferenças no que se 

refere à pasta, manufatura, morfologia, acabamento da superfície, incluindo 

decoração. Diferenças macroscopicamente observáveis, e que implicam em 

diferenças nas propriedades das peças e, consequentemente, afetam seu uso e 

função.  
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A despeito do estado de fragmentação, muitas peças foram identificadas quanto a sua 

morfologia.   Apesar da identificação morfológica, em muitos casos não foi possível 

identificar-se com segurança, seu uso e função. Neste caso, as peças foram inseridas 

na categoria de material diverso. 

 

No que se refere, portanto, às peças em cerâmica voltadas para o serviço de 

alimentos, registrou-se a presença de peças conhecidas como integrantes de uma 

categoria conhecida como “cerâmica fina portuguesa”. Convém esclarecer que se 

entende por “cerâmica fina portuguesa” a produção de recipientes de pequenas 

dimensões, com paredes de pouca espessura, pasta normalmente avermelhada e 

engobo (banho de uma solução composta por uma argila de granulometria muito fina, 

como uma “barbotina”). Apresentam, frequentemente, na parte inferior uma base 

realçada, bordos reforçados e asas, assim como bojos com elementos decorativos 

muito elaborados com incisões, pedrados, modelados e alto-relevos. Em muitos casos, 

observa-se que existiu a intenção de decorar profusamente a peça de forma a usar 

sua superfície como suporte de expressão estética, o que admite ser classificada 

como barroca13. Nos contextos arqueológicos portugueses dos séculos XVI e XVII, 

esta cerâmica aparece associada a grupos sociais com alto poder aquisitivo, de 

espaços solarengos e residências nobiliárquicas14 . 

 

 

 

Figura 321 – Fragmento da cerâmica fina 
portuguesa apresentando decoração plástica.  

Figura 322 – Fragmento da cerâmica fina portuguesa 
apresentando decoração plástica.  

  

                                                           
13 ETCHEVARNE, C. e SARDINHA, O. A cerâmica vermelha fina do Convento de Sant´Anna (Lisboa), no 
acervo do Museu Nacional de Arqueologia. O Arqueólogo Português.  Museu Nacional de Arqueologia, 
Lisboa, 2007.  
14 ETCHEVARNE, C. Cerâmica vermelha fina, do final do século XVII, em Salvador da Bahia. Revista Clio 
Arqueológica, volume 25, nº1. Recife, 2011. 
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Figura 323 -– Fragmento da cerâmica fina 
portuguesa apresentando decoração plástica 
incisa.  

 

Figura 324 – Fragmento da cerâmica fina portuguesa 
apresentando empedramento e decoração plástica 
incisa.  

 

Os recipientes resgatados no Forte dos Reis Magos, identificados como peças em 

“cerâmica fina portuguesa”, estão representados por fragmentos de peças diversas, 

podendo-se observar, principalmente, diferenças na morfologia e decoração, além de 

outras diferenças técnicas que foram também registradas.  

Figura 325 – Fragmento de borda de 
recipiente da cerâmica fina 
portuguesa.  

Figura 326 – Fragmento de borda de 
recipiente da cerâmica fina 
portuguesa, apresentando incisão.  

Figura 327 – Fragmento de borda de 
recipiente da cerâmica fina 
portuguesa, apresentando incisão.   

Dentre os recipientes resgatados no Forte dos Reis Magos, que integram esta 

coleção, foram identificados púcaros, que são peças elaboradas em argila vermelha 

com fabrico fino, apresentando asa, fundo redondo e bordas retas e finas.  

Enquadram-se neste tipo de fabrico, as cerâmicas modeladas, brunidas, empedradas 

entre outras, todas elas caracterizadas por um fabrico que requer muito esmero. Estas 

peças, conhecidas na época como “pucarinhos de Estremoz”, de onde a forma era 
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oriunda, eram comuns entre os séculos XVI e XVIII em Lisboa, sendo utilizado 

principalmente para beber água. Acreditava-se que o seu barro muito fino tinha a 

propriedade de conservar a água sempre fresca ao mesmo tempo em que lhe conferia 

bom sabor e odor. O sucesso destas qualidades fez com que esta cerâmica fosse 

adotada pelas elites sociais, aparecendo muitas vezes no rol dos dotes nupciais ou 

nas encomendas para ofertas15. 

 
Figura 328 – Recipiente para consumo de liquido identificado como púcaro, apresentando engobo em toda 

extensão da peça.

Além da cerâmica fina portuguesa, resgatou-se no Forte, fragmentos de outras peças 

em cerâmica voltadas para o serviço de alimentos. Foram identificados, pratos, tigelas 

e potes. Alguns dos fragmentos resgatados apresentam o alisamento como 

acabamento da superfície, enquanto outros apresentam o acabamento com engobo, o 

que representa um maior cuidado no acabamento. Resgatou-se também peças que 

foram vitrificadas, na maioria dos casos, internamente. A vitrificação confere à peça 

um caráter mais impermeável, propriedade desejável em recipientes voltados para o 

uso no serviço de alimentos líquidos. 

 
Figura 329 – Recipiente relacionado ao serviço de mesa, vitrificado internamente. Observa-se 
impregnação sobre a vitrificação da peça.  
 
                                                           
15 http://www.museudacidade.pt/Coleccoes/Ceramica/Paginas/Pucaros.aspx  <Acessado em 26/05/2014> 
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Vale ressaltar que apesar do material que integra este conjunto estar voltado para o 

serviço de alimentos, acredita-se que a maioria dos recipientes, excetuando-se, em 

princípio, as peças em cerâmica fina, são peças mais restritas ao uso na cozinha 

quando se trata de uma unidade habitacional pertencente a uma família mais 

abastada. No caso do Forte, acredita-se que estaria mais voltada à cozinha e ao 

efetivo hierarquicamente “inferior”. Por outro lado, as peças em cerâmica fina 

comporiam o serviço de mesa, na sala de refeições de uma residência mais refinada 

e, no Forte, seu uso poderia estar voltado para servir oficiais ou visitas ilustres.   

A análise das peças que integram esta coleção possibilitou a identificação de 

recipientes produzidos em Portugal, entre os séculos XVI e XVIII e na Holanda, no 

século XVII. No entanto, não se dispõe de elementos suficientemente seguros para 

que se possa inferir a origem e cronologia de produção da maioria o material 

resgatado. Integram o conjunto, peças que poderiam ter sido produzidas no Brasil. No 

tocante à cronologia de produção, pode-se também afirmar que há peças compatíveis 

com todo o período desde o início da colonização aos dias atuais. 

O conjunto de recipientes relacionados ao serviço de alimentos, que integra o acervo 

do Forte dos Reis Magos, inclui também fragmentos de diversas peças em faiança. A 

diversidade das peças é observada através de diferenças técnicas, morfológicas e, 

principalmente, estilísticas dos fragmentos.   Ressalte-se ainda que a diversidade 

observada nos padrões e motivos decorativos são as diferenças mais evidentes entre 

os representantes desta categoria de material. No que se refere à origem e cronologia 

de produção, foram registradas peças produzidas em Portugal, Itália e Holanda, entre 

os séculos XVI e XIX, podendo-se afirmar que a maioria da produção do material 

presente neste acervo, estaria situada principalmente entre os séculos XVII e XVIII. 

Constatou-se ainda que a maior incidência de peças em faiança deste conjunto é de 

origem portuguesa e teria sido produzida entre os séculos XVII e XVIII.  As peças 

portuguesas apresentam diferenças no que se refere à pasta e ao esmalte, tanto 

daquele utilizado no acabamento da peça e que, muitas vezes, serve como base para 

a aplicação de uma decoração, quanto àquele utilizado na execução da decoração 

pintada. Algumas destas diferenças podem ser macroscopicamente observadas, como 

é o caso da coloração da pasta, por exemplo, tendo-se registrado, inclusive, 

fragmentos que apresentavam pasta vermelha, uma característica, segundo 

informação oral da arqueóloga portuguesa, Tania Casemiro , da produção coimbrã.   
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No caso do banho aplicado como acabamento das peças, e que, no caso das peças 

que apresentam decoração pintada, serve como base para a aplicação da decoração, 

observou-se, macroscopicamente, diferença na densidade e opacidade/brilho. 

Entretanto, em todos os casos, o esmalte é branco. Já o esmalte utilizado na 

execução da decoração pintada, pode-se afirmar que a cor azul predomina, embora 

apresentando diferenças na tonalidade. Certamente que, vale salientar, em se 

tratando de uma produção manual, uma diferença na tonalidade de um traçado pode 

estar relacionada a diferenças não intencionais.   Pode estar dever-se a uma má 

mistura do pigmento ou ao processo de decantação natural durante o uso do 

pigmento, o que resulta em uma maior concentração do pigmento nas camadas mais 

baixas, próximas ao fundo do recipiente que contém o pigmento preparado em uso.  

A composição das tintas também é um fator que interfere na diferença de tonalidade e 

brilho das cores. No caso da cor branca, por exemplo, é interessante observar que, 

normalmente se encontra a referência ao “banho estanífero”, entretanto, o pigmento 

utilizado nem sempre é a base de estanho, poderá ser também ter como base banho 

de chumbo. Quanto ao azul, é importante ressaltar que o cobalto, enquanto elemento 

químico pode até estar presente na composição do pigmento azul utilizado na 

decoração de muitas peças, porém o pigmento chamado “azul de cobalto” é uma 

produção mais tardia. O oxido de manganês também se encontra presente na 

decoração das peças através da cor vinhosa. 

 

Figura 330 - Prato fundo de procedência portuguesa, 
século XVII. A decoração pintada com pincelada à 
mão e pincel fixo e auxílio do torno apresenta motivo 
fitomorfo. A cor azul exibe pigmentação com 
tonalidades diferentes sobre a base branca. 

 

Figura 331 – Prato de procedência portuguesa 
do século XVIII, representante da decoração 
pintada na cor azul e vinhoso. 

O conjunto de recipientes encontrados no Forte inclui também fragmentos de peças 

brancas, não decoradas. É importante ressaltar, nesta oportunidade, que os 
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fragmentos que não apresentam evidência de decoração podem ser representantes de 

peças decoradas, porém do trecho da peça que não recebeu decoração, uma vez que 

a decoração pode não se apresentar em toda a peça. De qualquer forma, pode-se 

afirmar que, dentre o material desta coleção, há exemplares não decorados. 

 

Figura 332 – Prato de origem portuguesa em faiança, não decorado, com diâmetro de 20 cm. 

No que se refere à cronologia de produção, as peças de origem portuguesa foram 

classificadas, tomando-se como base a classificação de Paulo Tadeu de Albuquerque 

(2008), entre os séculos XVI, mais precisamente 1551, e o século XVIII.  Apesar da 

cronologia recuada estabelecida como início da produção de recipientes em faiança 

portuguesa decorada em azul sobre branco, apresentando como padrão decorativo a 

repetição do motivo apresentado como círculos concêntricos, as referidas peças não 

deveriam ter chegado ao local antes do século XVII. É interessante observar que 

recipientes apresentando os círculos concêntricos como decoração apresentam, 

normalmente, uma incidência significativa nos sítios arqueológicos seiscentistas 

trabalhados pelo Laboratório de Arqueologia da UFPE. No Forte dos Reis Magos, no 

entanto, foram resgatados poucos fragmentos desse tipo de peça, fato que chamou a 

atenção no que se refere a sua popularidade não ter se mantido no Forte.   

Possivelmente esta baixa frequência deste tipo de decoração possa ser associada à 

cronologia da construção e o foi do período de produção do tipo. 
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Figura 333 - Peça de serviço de mesa em faiança, 
apresentando na face interna decoração pintada 
na cor azul sobre branco. Produção portuguesa de 
1551-1625.  

 

Figura 334 - Peça de serviço de mesa em faiança, 
apresentando na face externa decoração pintada 
na cor azul sobre branco. Produção portuguesa de 
1551-1625. 

Algumas peças foram classificadas considerando uma maior extensão cronológica, ou 

seja, por século, enquanto que outras foram classificadas mantendo um lapso 

temporal mais fechado, por quartel de século, como é o caso dos conjuntos: 1551 a 

1625; 1625 a 1650; 1626-1675. Há ainda o caso das peças classificadas dentro de um 

espaço temporal muito mais extenso, entre os séculos XVI e XVIII. 

 

Figura 335 – Representante da faiança de origem portuguesa do período 1600 a 1625. Motivo 
representativo fitomorfo. 
 

Outros fragmentos inseridos em um período cronológico mais recuado, e que também 

não deve corresponder ao período de chegada das peças ao Forte, consiste nos 

fragmentos de peças de origem italiana, mais especificamente da região da Ligúria. 

São fragmentos de peças, decoradas em azul sobre fundo azul. Estas peças 

apresentavam o fundo em um tom de azul mais claro que o do traçado da decoração e 

o padrão decorativo ocupavam integralmente a superfície decorada. Sua cronologia foi 

estabelecida entre 1590 e 1610. Neste conjunto foram identificadas peças 

relacionadas à alimentação, mais especificamente, ao serviço de mesa. 
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Figura 336 – Borda de 
recipiente ligado a serviço de 
mesa com decoração pintada 
na cor azul sobre azul.  

 

Figura 337 - Borda de prato ou 
travessa decorado na face interna. 
Peça de serviço de mesa de 
fabricação italiana.  

 

Figura 338 – Base de recipiente 
com decoração pintada na cor 
azul. O fragmento tem origem 
italiana com produção em 1590 
a 1610.  

Além das peças de origem portuguesa e italiana, pelo menos duas peças distintas, 

produzidas na Holanda, foram registradas no Forte. Todos os fragmentos apresentam 

decoração pintada sobre fundo branco. No conjunto há um fragmento de base que 

apresenta decoração antropomorfa, mas que poderia representar um ser mitológico, 

como um centauro, por exemplo, executada na cor azul com amarelo. Registrou-se 

ainda fragmentos que podem ser de uma mesma peça, apresentando a decoração 

pintada nas cores azul, amarelo e marrom, com motivo fitomorfo, associada à 

decoração plástica moldada. Uma das peças deste conjunto foi identificada como 

recipiente relacionado à alimentação, mais especificamente ao serviço de mesa. É 

interessante observar que as peças em questão foram produzidas na segunda metade 

do século XVII, época em que a produção da faiança na Holanda tomou impulso, 

chegando, inclusive, a ganhar o mercado para os produtores portugueses.  

 

 
Figura 339 – Fragmento de origem holandesa com 
motivo decorativo antropomorfo.  Na face interna 
evidencia pintura na cor azul e na face externa um 
banho incompleto.  

Figura 340 - Conjunto de Fragmentos de recipiente 
moldado com decoração plástica e pintada. Localizada 
na face externa do recipiente a decoração é 
representada por motivos fitomorfo policromático.  
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Registraram-se ainda, neste conjunto, fragmentos de peças que não apresentavam 

condições de identificação quanto à origem de produção, porém apresentavam 

indicadores cronológicos que possibilitaram sua inserção no contexto temporal.  

Figura 341 – Recipiente com alça possivelmente 
uma jarra apresentando decoração pintada na face 
externa.    

Figura 342 - Base de peça de serviço de mesa 
decorada pintada de procedência desconhecida.  

Um significativo percentual dos fragmentos deste conjunto não apresentou elementos 

indicadores de origem e tampouco cronologia de produção.  

No caso dos fragmentos de peças ou mesmo as peças fragmentadas que não 

ofereceram segurança na identificação de seu uso, mesmo quando possibilitaram o 

resgate de sua morfologia funcional, convém esclarecer que foram inseridos na 

categoria de material diverso.  

Também foram identificadas, em faiança fina, peças e fragmentos de peças voltadas 

para o serviço de alimentos. Na realidade, a maioria das peças em faiança fina que foi 

resgatada no Forte, integra esta categoria funcional.  

A despeito do estado de fragmentação em que se encontra o material que constitui o 

conjunto de peças em faiança fina resgatado no Forte, foi possível identificar pratos, 

pires, xicaras e tigelas. A cronologia identificada para este conjunto de material 

corresponde aos séculos XIX e XX. Quanto à origem de produção, foram identificadas 

peças produzidas na Inglaterra e no Brasil.  

Alguns fragmentos de base de pratos apresentam referências do fabricante permitindo 

identificação de origem e cronologia de produção: “J & G MEAQUIN”, produção 
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inglesa do século XIX. Outra peça produzida na Inglaterra pelo mesmo fabricante, 

apresenta marca diferente o que pode ser um indicador de períodos distintos de 

fabricação. 

 

Figura 343 – Prato em faiança fina com marca de fabricante 
na face externa da base. A imagem de um sol onde se lê, na 
parte superior, parte da identificação do tipo de pasta 
“IRONSTONE CHINA” no centro uma faixa com “ 
J.&G.MEAKIN. e na parte inferior da figura “REG LIMITED  
4275... HANLEY ENGLAND”.  Procedência inglesa, século 
XIX. 

 

Figura 344 – Base de recipiente com 
referencia do fabricante impressa onde se lê: 
“J.&G.MEAKIN. HANLEY ENGLAND.” 
Procedência inglesa. 

Identificou-se também fragmento de peça produzida no Brasil, no século XX. Trata-se 

de uma peça que apresenta referência pessoal e comemorativa, impressa na base de 

um prato onde se lê; “O AMIGO DO POVO FELINTO MANSO NATAL”.   

A referida peça está relacionada a uma loja, localizada na Praça do Mercado, Cidade 

Alta, Natal-RN: "O Amigo do Povo", de Felinto Manso, trata-se de uma peça do 

serviço de mesa, de origem brasileira compatível com os séculos XX e XXI. 
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Figura 345 – Base de recipiente com impressão 
onde se lê “O AMIGO DO POVO FELINTO MANSO 
NATAL”. Origem de produção brasileira, século XX. 

 
Figura 346 – Base de prato com marca pintada e 
gravada, de fabricante não identificado. Origem e 

cronologia de produção não identificadas. 

Ainda no que se refere ao acabamento da superfície e a decoração das peças 

resgatadas convém mencionar que alguns fragmentos receberam pintura sobre base 

branca, utilizando distintas técnicas de decoração. Foram identificadas bordas, bojos e 

bases com a técnica do Transfer na cor azul, incluindo o Flow Blue (ou azul borrão). 

Peças com a decoração conhecida como Shell Edged que frequentemente associa 

decoração plástica e pintada, na borda, neste caso, de cor azul. São fragmentos de 

peças identificadas como sendo produção britânica, do século XIX.  

 

Figura 347 – Fragmentos de recipientes em faiança fina identificados como Flow Blue. Produção inglesa, 
século XIX. 
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Figura 348 – Fragmentos de faiança fina apresentando 
decoração em Transfer na cor azul. Produção inglesa, 
século XIX.   

Figura 349 – Conjunto de bordas com 
decoração Shell Edged na cor azul. Peças de 
serviço de mesa. Produção inglesa, século XIX.  

Ocorre ainda no Forte peças pintadas com pincel a mão livre, que muitas vezes 

apresentam frisos executados por pincel fixo e auxílio de torno.   Frequentemente esta 

decoração apresenta motivos florais, policromáticos ou monocromático azul.  É 

conhecido como estilo Thin line ou ainda por Spring.   Este estilo muitas vezes, se 

apresenta associado à técnica de Carimbo.  São decorações representadas em 

fragmentos de borda e bojo, de recipientes dos séculos XIX e XX, porém sem 

elementos que possibilitem uma identificação segura quanto à sua origem de 

produção.  

 
Figura 350 – Recipiente apresentando decoração 
pintada com pinceladas à mão livre, na superfície 
externa estilo denominado Thin Line ou Spring. 
Origem de produção não identificada; séculos XIX e 
XX.  

Figura 351 – Face interna e externa de borda de 
recipiente apresentando decoração conhecida 
por Thin Line ou Spring. Origem de produção não 
identificada séculos XIX e XX.   
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Também foram resgatadas peças apresentando decoração pintada com o auxílio do 

torno, formando frisos, linhas e faixas. Esta decoração se apresenta tanto na 

superfície interna quanto externa de diferentes recipientes, normalmente associados à 

alimentação, mais especificamente, ao serviço de mesa.  

 

Figura 352 – Fragmento de aba de recipiente com 
decoração em friso, feita no torno. Origem de 
produção não identificada, séculos XIX e XX.  

 

Figura 353 – Decoração em faixa localizada na 
face externa do fragmento. Origem de produção 
não identificada, séculos XIX e XX.   

Outras peças resgatadas apresentam motivo decorativo executados através da técnica 

de impressão por máquina e decalque.  Estão relacionadas ao serviço de mesa, e 

identificadas como de produção recente. São fragmentos de borda e base de 

recipientes, dentre os quais se registrou a presença de um pires.  

 

Figura 354 – Fragmento de borda de faiança fina 
apresentando decoração impressa por maquina. Produção 
brasileira século XX XXI.  

 

Figura 355 – Fragmento de pires tendo o 
decalque como decoração. Produção 
brasileira século XX XXI.  

Fragmentos em faiança fina branca, com decoração plástica moldada e outros sem 

decoração, também foram encontrados na área trabalhada. Apesar dos fragmentos 

314



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

não permitirem elementos suficientes para um reconhecimento mais detalhado da 

peça, foi possível a identificação de pratos e xicaras de tamanhos diferentes. 

 

Figura 356 – Fragmento de recipiente com 
decoração moldada em faiança fina. Peça de 
serviço de mesa. Origem de produção não 
identificada, séculos XIX e XX.   

 

Figura 357 – Fragmento de prato ou travessa com 
decoração moldada em faiança fina. Peça de 
serviço de mesa. Origem de produção não 
identificada, séculos XIX e XX.  

 

Figura 358 – Xícara de faiança fina. Peça de serviço 
de mesa. Origem de produção não identificada, 
séculos XIX e XX.   

 

Figura 359 – Fragmento de prato de faiança fina. 
Peça de serviço de mesa. Origem de produção 
não identificada, séculos XIX e XX.   

 

Constatou-se, durante a análise do material, que as peças representadas pelos 

fragmentos de faiança fina resgatados no Forte constituem a grande maioria deste 

conjunto, no que é seguido pelos fragmentos de peças em faiança. São fragmentos de 

pratos, travessas, pires, tigelas e xícaras.  
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É importante lembrar que esse tipo de louça começou a chegar regularmente ao 

Brasil, proveniente da Europa, no início do século XIX, a partir da abertura dos portos, 

em 1808, o que ocorreu logo após a chegada da Família Real e da Corte portuguesa. 

A partir daquele momento, os produtos importados, principalmente da Grã-Bretanha, 

começaram a chegar ao Brasil em grande quantidade e frequência, atendendo ou não 

às necessidades dos luso brasileiros que aqui viviam encontrando, porém, 

consumidores.  

A partir de então, os serviços de mesa em faiança fina passaram a se apresentar nas 

residências brasileiras; inicialmente às mesas dos aristocratas e dos comerciantes 

ricos e em ascensão financeira, popularizando-se, com o passar do tempo. Peças 

deste período foram registradas no Forte, tanto quanto, representantes de períodos 

mais recentes, inclusive do século XX e mesmo XXI. Além das peças produzidas na 

Europa, em particular as produções britânicas, foram identificadas peças produzidas 

no Brasil, no século XX e até no século XXI.  

No Forte, registrou-se também fragmentos de peças vinculadas ao serviço de mesa 

em porcelana, tendo-se identificado fragmentos de prato e pires.  

A maioria do material em porcelana voltada ao serviço de mesa, resgata no sítio, se 

apresenta decorada com pinceladas executada à mão livre e/ou com o auxílio do 

torno.   A pintura, em tons de azul, se apresenta sobre um fundo levemente azulado, 

apresentando motivos e padrões decorativos diversos. Em alguns fragmentos 

observou-se a presença de padrões decorativos inspirados nos mais variados motivos 

populares como flores, peônias, frutos, animais e cenas. O traçado se apresenta 

delicado, com contorno e preenchimento, compondo a decoração com diferenças na 

tonalidade do azul. As peças inseridas neste conjunto foram identificadas como 

produção oriental, mais especificamente, chinesa.  

É interessante ressaltar que neste conjunto foi observada a presença de fragmentos 

que teriam sido produzidos durante a Dinastia Ming, período Wanli (1573-1619).  
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Figura 360 – Exemplar de fragmentos de porcelana chinesa do período Wanli (1573-1619). 

 

Parte dos fragmentos não foi possível inferir com segurança o seu uso e função. No 

que se refere à origem e cronologia, os elementos também foram insuficientes para 

uma afirmação contundente, muito embora não se tenha dúvida que se trata de 

fragmentos de produção oriental. 

 
Figura 361 – Fragmento de borda em 
porcelana chinesa com decoração pintada 
na face interna.  

Figura 362 – Fragmento de porcelana chinesa de borda 
pintada. 
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Figura 363 – Base de recipiente em porcelana, 
decorado. 

 
Figura 364 – Base de recipiente de porcelana 
chinesa. A decoração pintada apresenta motivos de 
cena envolvendo fitomorfo e zoomorfo.  

Além dos fragmentos decorados, foram também registrados fragmentos brancos, não 

decorados, sem qualquer referência no que se refere a sua origem e cronologia de 

produção. Ainda assim, é possível que alguns exemplares possam ter sido produzidos 

no Brasil, entre o século XX e talvez, até mesmo, XXI.   Há que se considerar que o 

Forte ainda permanece ativo, ainda que, atualmente, apresente um contexto sistêmico 

distinto, em relação a seu contexto original, tendo mudado de função; passado de uma 

unidade de defesa ativa para um monumento histórico de visitação pública. 

 
Figura 365 – Conjunto de borda e base de porcelana não decorada.

 

O serviço de alimentos inclui, ainda, recipientes e fragmentos de peças em grés e em 

vidro. 

Em grés, os exemplares inseridos nesta categoria são todos peças voltadas para o 

serviço de líquidos. Este conjunto está constituído por garrafas fragmentadas e 

fragmentos de garrafas distintas. E, considerando que a garrafa pode ser classificada 

318



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

como recipiente para contenção, armazenamento e transporte de líquido, além se se 

prestar para o serviço, as garrafas em grés já foram inseridas no conjunto dos 

recipientes relacionados ao armazenamento e transporte de alimentos. De qualquer 

forma, é importante ressaltar, nesta oportunidade, que as garrafas em grés resgatadas 

no Forte dos Reis Magos, também são recipientes que estiveram relacionados ao 

serviço de líquido, fosse água ou alguma bebida fermentada.  

De modo análogo, as mesmas considerações levantadas no que se refere às garrafas 

em grés podem ser utilizadas ao se descrever as garrafas em vidro, que, pela mesma 

razão, também foram incluídas no conjunto de recipientes relacionados ao 

armazenamento e transporte de alimentos.  

Além das garrafas, o conjunto de peças relacionadas ao serviço de alimentos, em 

vidro, inclui também fragmentos de taça e de prato.  Os fragmentos de taça 

correspondem a um de aplique decorativo e outro de base de uma taça Roemer 

produzida na Alemanha, no século XVII.  

 
Figura 366 – Detalhe decorativo pertencente à taça 
Roemer de origem alemã do século XVII.  

 
Figura 367 - Base de taça de origem alemã.  

 

Resgatou-se ainda no Forte, fragmento de prato em vidro temperado, compativel com 

a segunda metado do século XX. 

Garrafas quadradas, com pescoço curto, utilizadas para o serviço de vinho, entre os 

séculos XVII e XVIII, foram registradas no Forte, através da presença de fragmentos 

de bojo e base e de boca com impregnação de estanho, possivelmente da tampa.  

São garrafas de origem alemã, da primeira metade do século XVII, também utilizadas 

na Bohemia.  
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Figura 368 – Fragmento de garrafa apresentando a 
boca revestida com estanho. Produção alemã, séculos 
XVII e XVIII. 

 
Figura 369 – Garrafa quadrada para contenção 
de vinho. Produção alemã, séculos XVII e XVIII. 

 

Ainda associado ao serviço de alimentos, foram resgatados no Forte dos Reis Magos 

lâminas de faca e alguns exemplares de cabo que poderiam ser de talher. O estado de 

conservação destas peças, no entanto, comprometeu sua identificação no que se 

refere ao uso e função, além de sua origem e cronologia de produção.  

As lâminas de faca foram então inseridas no conjunto de peças relacionadas à defesa, 

mais especificamente, à arma branca.  

No caso dos cabos, considerou-se que poderiam estar relacionados à alimentação, 

como talher, ou poderiam ser o fragmento de um instrumento de trabalho do barbeiro, 

como uma navalha.   Como cabo de navalha, tanto poderia ser utilizado para os 

cuidados com aparência, quanto com a saúde, como no caso de uma sangria.   Tendo 

em vista que o remanescente destes cabos não permitiam inferir-se a forma e 

tamanho das lâminas, optou-se por incluí-los na categoria de material diverso. Na 

realidade foram identificados, enquanto cabos, como componentes de peças não 

identificadas. Os exemplares resgatados são diferentes e podem ser parte de peças 

que poderiam integrar categorias distintas. 

Talheres descartáveis, recipientes e embalagens plásticas, em sua maioria, foram 

localizados no Forte em um contexto de descarte por parte dos visitantes do 

monumento militar, Forte dos Reis Magos. Trata-se de um material recente, 

compatível com os séculos XX e XXI. Vale ressaltar que o plástico teve seu 

surgimento no fim do século XIX, mas teve sua produção e uso popularizado a partir 

da segunda metade do século XX. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Restos Alimentares  

Mamífero 

 
Figura 370 – Ossos de mamíferos de diferentes espécies.  

 

 
Figura 371 – Conjunto de dentes de diversos animais.  
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Restos Alimentares   
Mamífero 

 
Figura 372 - Osso de mamífero apresentando marcas de golpes de corte.  

Peixe 

Figura 373 – Conjunto de ossos/espinhas de peixe.  
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Restos Alimentares   
Ave 

 
Figura 374 – Conjunto de ossos longos de aves. 

Réptil 

 
Figura 375 – Ossos fragmentados de tartaruga-marinha (cheloniidae). 
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Restos Alimentares   
Malacológico 

 
Figura 376 – Conjunto do material malacológico.  

Crustáceo 

 
Figura 377 – Conjunto de extremidades do pereópode (pata) de caranguejo.  
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Restos Alimentares 
Molusco 

 
Figura 378– Conjunto de moluscos bivalves.  

 
Figura 379 – Conjunto de moluscos gastrópodes.  
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Restos Alimentares   
Equinodermo 

 
Figura 380 – Espinhos de ouriço-do-mar.  

Ferramentas   
Pesca 

 
Figura 381 – Pesos de rede em chumbo também conhecidos 
por “chumbada”. 
 

 
Figura 382 – Anzol de ferro. 
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – RESTOS ALIMENTARES 

 

 

 

327



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

 

328



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

329



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

330



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

331



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

332



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

333



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

334



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

335



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

336



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

337



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

CARANGUEJO 

338



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

339



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

340



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

341



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

342



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

343



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

344



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

345



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

346



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

347



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

348



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

 

0
10
20
30
40
50
60

Restos Alimentares - Praça de Armas 

Camada 1

Camada 2

Camada 3

0

1

2

Restos Alimentares - Dependência 8 

Camada 1

Camada 3

0

1

2

Restos Alimentares - Dependência 12 

Camada 2

Camada 3

349



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Restos Alimentares - Dependência 13  

Camada 1

Camada 2

Camada 3

0

1

2

3

4

Restos Alimentares - Dependência 14 

Camada 1

Camada 2

Camada 3

0

1

2

3

Restos Alimentares - Dependência 15 

Camada 3

350



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6

Restos Alimentares - Dependência 17  

Camada 1

Camada 2

Camada 3

0
1
2
3
4
5
6
7

Restos Alimentares - Dependência 18  

Camada 1

Camada 2

Camada 3

0

1

2

Restos Alimentares - Dependência 20 

Camada 2

Camada 3

351



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

 

0

1

2

Restos Alimentares - Dependência 21 

Camada 1

Camada 2

Camada 3

0

1

2

Restos Alimentares - Dependência 22 

Camada 1

Camada 2

0

1

2

Restos Alimentares - Dependência 26 

Camada 3

352



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

Restos Alimentares - Dependência  27 

Camada 1

Camada 3

0

1

2

Restos Alimentares - Dependência  28 

Camada 1

Camada 3

353



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
 Peroleira  

Séculos XVI-XVIII 

 
Figura 383 – Peroleira reconstituída. A peça não apresenta 
vitrificação. Dimensões: 51 cm (altura), 29 cm (diâmetro), 6,9 
cm (diâmetro boca). 

 
 

 
 
Figura 384 – Base e bojo de peroleira fragmentada, sem 
vitrificação, e com impregnação interior, próximo a base. 

 
Figura 385 – Peroleira apresentando vitrificação interna. Dimensões: 28 cm (altura), 23 cm (diâmetro), 4,5 cm (diâmetro boca). 
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Peroleira  
Séculos XVI-XVIII 

 
Figura 386 – Boca de peroleira, sem vitrificação.  

 
Figura 387 – Fragmento da boca de peroleira, não vitrificada. 

 
Figura 388 – Fragmento da boca de peroleira, não vitrificada. 

 
Figura 389 – Fragmento da boca de peroleira, não vitrificada. 
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Peroleira  
Séculos XVI-XVIII 

 
Figura 390 – Boca de peroleira, sem apresentar vitrificação.  

Figura 391 – Fragmento da boca de peroleira, sem vitrificação. 

 
Figura 392 – Boca de peroleira, com vestígio de vitrificação 

interna. 

 
Figura 393 – Boca de peroileira não vitrificada. 

 
Figura 394 – Fragmento de peroleira não vitrificada, apresentando boca e parte do bojo. 
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Peroleira  
Séculos XVI-XVIII 

 
Figura 395 – Fragmento de boca de peroleira sem vitrificação. Figura 396 – Fragmento de boca de peroleira sem vitrificação. 

 
Figura 397 – Fragmento de boca de peroleira sem vitrificação. 

 
Figura 398 – Fragmento de boca de peroleira sem vitrificação. 

Figura 399 – Fragmento de boca de peroleira sem vitrificação. Figura 400 – Fragmento de boca de peroleira sem vitrificação. 

Figura 401 – Fragmento de boca de peroleira sem vitrificação. Figura 402 – Face interna e externa de fragmento da boca de 
peroleira, apresentando vitrificação interna. 
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Peroleira  
Séculos XVI-XVIII 

 

 
Figura 403 – Fragmento de peroleira com vitrificação interna, apresentando boca e parte do bojo. 

 
Figura 404 – Fragmento de peroleira com vitrificação interna, apresentando boca e parte do bojo. 

 
Figura 405 – Fragmento da boca de peroleira com vitrificação interna. 
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Peroleira  
Séculos XVI-XVIII 

 
Figura 406 – Fragmento da boca de peroleira com vitrificação interna. 

 
Figura 407 – Fragmento da boca de peroleira com vitrificação interna. 

 
Figura 408 – Fragmentos da boca de peroleira com vitrificação interna. 

 
Figura 409 – Fragmento da boca de peroleira com vitrificação interna. 
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Peroleira 
Séculos XVI-XVIII 

Figura 410 – Fragmento da boca de peroleira, apresentando 
vitrificação na face interna. 

Figura 411 – Fragmento da boca de peroleira, apresentando 
vitrificação na face interna. 

Figura 412 – Fragmento da boca de peroleira, apresentando 
vitrificação na face interna. 

Figura 413 – Fragmento da boca de peroleira, apresentando 
vitrificação na face interna. 

Figura 414 – Fragmento da boca de peroleira, apresentando 
vitrificação na face interna. 

Figura 415 – Fragmentos da boca de peroleira, apresentando 
vitrificação na face interna. 
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Peroleira  
Séculos XVI-XVIII 

 
Figura 416 – Fragmento do bojo de peroleira, vitrificada internamente. A peça apresenta evidências da retirada intencional da 

boca para um segundo uso. É notável ainda a presença de fuligem na face externa, provocada pela ação do fogo. 

 
Figura 417 – Fragmento de bojo de peroleira, apresentando vitrificação na face interna. 

 
Figura 418 – Fragmento de peroleira, sem a boca, apresentando vitrificação interna. 
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Peroleira 
Séculos XVI-XVIII 

Figura 419 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. 
 

Figura 420 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. 

Figura 
421 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. Figura 422 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. 

Figura 423 – Fragmentos de bojo vitrificados internamente. 
 

Figura 424 – Fragmentos de bojo vitrificados internamente. 

Figura 425 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. 
 

Figura 426 – Fragmentos de bojo vitrificados internamente. 
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Peroleira 
Séculos XVI-XVIII 

Figura 427 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. Figura 428 – Fragmentos de bojo vitrificados internamente. 

Figura 429 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. Figura 430 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. 

Figura 431 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. 
 

Figura 432 – Fragmento de bojo vitrificado internamente. 

Figura 433 – Fragmentos de bojo vitrificados internamente. Figura 434 – Fragmento de bojo não vitrificado. 
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Peroleira 
Séculos XVI-XVIII 

Figura 435 – Fragmento de bojo não vitrificado. Figura 436 – Fragmento de bojo não vitrificado. 

Figura 437 – Fragmento de bojo não vitrificado. 
 

Figura 438 – Fragmento de bojo não vitrificado. 

Figura 439 – Base de peroleira não vitrificada. 
 

Figura 440 – Base de peroleira vitrificada internamente. 

 
Figura 441 – Base de peroleira vitrificada internamente. 
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Peroleira  
Séculos XVI-XVIII 

 
 
Figura 442 – Face interna e externa da base de uma peroleira. A peça apresena-se vitrificada internamente, inclusive com 
impregnação. Externamente evidenciou-se manchas provenientes da ação do fogo, causada possivelmente por uma reutilização 
da peça.  
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Cerâmica Fina Portuguesa  
Portugal – Séculos XVII-XVIII 

 
Figura 443 – Recipiente em cerâmica fina, com paredes de 
delgada espessura, apresentando duas alças que partem de 
borda reforçada, decorada com incisões.  

 
Figura 444 – Recipiente em cerâmica fina portuguesa, com uma 
alça preservada, e vestígios da presença de outra alça no bojo. 

 
Figura 445 – Bojo de recipiente cerâmico, apresentando leve 
incisão linear realizada com auxílio do torno. 

 
Figura 446 – Fragmento de um recipiente cerâmico, onde é 
possível verificar a borda, bojo e alça da peça.  

 
Figura 447 – Fragmento de pote cerâmico, apresentando alça conectada a borda reforçada da peça. 
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Figura 448 – Faces externa e interna de fragmento de borda 
reforçada apresentando decoração plástica na face externa. 

 
Figura 449 – Faces externa e interna de fragmento de borda 
direta apresentando decoração plástica na face externa. 

 
Figura 450 – Faces externa e interna de fragmento de borda 
direta apresentando decoração plástica na face externa. 

Figura 451 – Faces externa e interna de fragmento de borda 
reforçada apresentando decoração plástica na face externa. 

 
Figura 452 – Faces externa e interna de fragmento de borda 
reforçada apresentando decoração plástica na face externa. 

 
Figura 453 – Faces externa e interna de fragmento de borda 
direta apresentando incisões na face externa, realizadas com 
auxílio do torno. 
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Figura 454 – Faces externa e interna de fragmento de borda 
reforçada apresentando decoração plástica na face externa. 

Figura 455 – Faces externa e interna de fragmento de borda 
direta, sem vestígios de decoração.  

 
Figura 456 – Faces externa e interna de fragmento de borda. 

 
Figura 457 – Faces externa e interna de fragmento de borda 
direta apresentando desgaste em ambos os lados. 

 
Figura 458 – Face externa de fragmento 
borda direta, apresentando incisões.  

Figura 459 – Face externa de fragmento 
borda direta. 

Figura 460 – Fragmento de borda 
direta. 
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Figura 461 – Face externa de borda 
apresentando decoração plástica e 
incisões. 

Figura 462 – Fragmento de borda. 
 

Figura 463 – Fragmento de borda, 
apresentando decoração plástica na 
face externa. 

 
Figura 464 – Fragmento de borda, 
apresentando decoração plástica.  

Figura 465 – Fragmento de borda, 
apresentando decoração plástica. 

Figura 466 – Fragmento de borda 
direta.  

 
Figura 467 – Fragmento de borda, 
apresentando decoração plástica. 

 
Figura 468 – Fragmento de borda e bojo, 
apresentando decoração plástica e 
pintada.  

 
Figura 469 – Fragmento de borda 
reforçada, apresentando pintura.  
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Figura 470 – Fragmento de borda com 
incisões paralelas e vestígio de alça.  

Figura 471 – Fragmento de borda direta, 
sem decoração.  

 
Figura 472 – Fragmento de borda 
reforçada e incisões no bojo. 

 
Figura 473 – Fragmento de borda direta. Figura 474 – Fragmento de borda direta 

não decorada. 

 
Figura 475 – Fragmento de borda de 
prato, sem decoração.  

 
Figura 476 – Fragmento de borda 
reforçada. 

 
Figura 477 – Fragmento de borda 
reforçada, com incisões na face externa. 

Figura 478 – Fragmentos de borda 
direta. 
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Figura 479 – Faces externa e interna de fragmento de borda, apresentando decoração incisa. 

 
Figura 480 – Fragmento de recipiente apresentando decoração plástica (carimbo e incisões) na face externa. 

 

 
Figura 481 – Fragmento de bojo de cerâmica pintada em 
vermelho, apresentando vestígio de alça. 

 
Figura 482 – Fragmento de bojo com decoração plástica. 
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Figura 483 – Faces externa e interna de 
bojo, apresentando decoração incisa. 

Figura 484 – Fragmento de bojo de 
recipiente com incisões. 

 
Figura 485 – Fragmento de bojo 
apresentando incisão linear. 

 
Figura 486 – Fragmento de bojo 
apresentando decoração incisa.  

 
Figura 487 – Fragmento de bojo. 

 
Figura 488 – Fragmento de bojo 
apresentando decoração incisa na face 
externa. 

 
Figura 489 – Fragmento de cerâmica com 
decoração plástica. 

 
Figura 490 – Fragmento de bojo 
apresentando pintura na face externa. 

 
Figura 491 – Fragmento de bojo 
apresentando decoração plástica. 
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Figura 492 – Face externa do bojo de 
recipiente, apresentando decoração 
plástica geométrica. 

 
Figura 493 – Fragmento de bojo com 
vestígio de alça. 

 
Figura 494 – Fragmento de bojo, com 
vestígio de alça e decoração incisa. 

 
Figura 495 – Gargalo de garrafa em 
cerâmica não decorada.  

Figura 496 – Base fragmentada de 
púcaro. 

 
Figura 497 – Fragmento de base de 
recipiente cerâmico.  

 
Figura 498 – Base de recipiente, apresentando impregnação 
na face externa.  

 
Figura 499 – Prato raso em cerâmica, apresentando quebra em 
seu lábio.  
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Figura 500 – Púcaro apresentando base íntegra e bojo fragmentado.  

 
 

Figura 501 – Púcaro fragmentado. 

 
 

Figura 502 – Púcaro fragmentado, apresentando impregnação na face externa.  
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Figura 503 – Faces interna e externa da base de recipiente, 
sem evidência decorativa.  

Figura 504 – Faces interna e externa da base de recipiente, 
sem evidência decorativa. 

 
Figura 505 – Faces interna e externa da base de recipiente, 
sem evidência decorativa. 

 
Figura 506 – Faces interna e externa da base de recipiente, 
sem evidência decorativa. 

 
Figura 507 – Faces interna e externa da base de recipiente, 
apresentando decoração plástica externa, realizado com 
auxílio do torno. A base da peça apresenta falha, ocasionada 
durante sua confecção. 

 
Figura 508 – Faces interna e externa da base de recipiente, 
apresentando decoração plástica externa, realizado com 
auxílio do torno. 
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Figura 509 – Alças de peças distintas, sendo notável em algumas a presença do vestígio de borda do recipiente. 

 
Figura 510 - Fragmento de alça, com a presença decorativa 
"empedrada". 

 
Figura 511 – Fragmento de recipiente, apresentando 
decoração "empedrada" e incisões na face externa. 
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Figura 512 – Face superior e inferior de tampa de cerâmica fina portuguesa. Esta peça não apresenta vestígios decorativos e 
possui apêndice na parte superior para puxar. 
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Figura 513 – Prato de cerâmica vitrificado internamente, diâmetro de 20 cm.  

 
Figura 514 – Fragmento de borda cerâmica, apresentando superfície alisada e vitrificada, estendendo pelo lado externo do lábio 
arredondado com incisões na face externa. 
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Figura 515 – Borda com superfícies alisadas. Observa-se na 
face interna vitificação e na face externa incisões paralelas. 

 
Figura 516 – Borda com superfícies alisadas e vitrificadas Na 
face externa observa-se reforço na borda e decoração.  

 
Figura 517 – Borda com superfícies interna vitrificada. Pequena 
incisão é observada na face externa paralela ao lábio. 

Figura 518 – Fragmento de borda com vitrificação na face 
interna e externa.  

 
Figura 519 – Borda de recipiente com alça apresentando superfícies alisadas e vitrificadas.  
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Figura 520 – Fragmento de borda de recipiente com superfícies 
interna e externa alisadas e vitrificadas. 

 
Figura 521 – Fragmento de borda de recipiente com 
superfícies interna e externa alisadas e vitrificadas. 

Figura 522 – Fragmento de borda de recipiente com superfícies 
interna e externa alisadas e vitrificadas. 

Figura 523 – Fragmento de bojo de recipiente com superfícies 
interna e externa alisadas e vitrificadas. 

Figura 524 – Fragmento de bojo de recipiente com superfícies 
interna e externa alisadas e vitrificadas. 

Figura 525 – Fragmento de borda de recipiente com 
superfícies interna e externa alisadas e vitrificadas. 
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Figura 526 – Fragmento de bojo com superfícies interna e 

externa alisadas e vitrificadas em tons distintos. 

Figura 527 – Fragmento de bojo com superfícies interna e 
externa alisadas e vitrificadas em tons distintos. 

 
Figura 528 – Fragmento de bojo com alça apresentando 
superfícies vitrificadas. 

Figura 529 – Fragmento de bojo com vestígio de alça, 
apresentando superfícies interna e externa vitrificada nas 
cores amarela e verde. 
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Figura 530 – Base de recipiente apresentando vitrificação interna na cor da cerâmica e evidência de vitrificação externa na cor 
verde  

 
Figura 531 – Fragmento de borda apresentando vitrificação de cor uniforme em toda extensão da peça. 
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Figura 532 – Fragmento de bojo com superfícies interna e externa alisadas e vitrificadas. 

Figura 533 – Fragmento de bojo com superfícies interna e 
externa vitrificadas. 

Figura 534 – Fragmento de asa apresentando vitrificação.  
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Figura 535 – Recipiente apresentando vitrificação interna e nos lábios. A peça apresenta marca da ação do fogo na face externa, 
ocorrida durante o uso. 

 
Figura 536 – Fragmento de alguidar com vitrificação interna. 
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Figura 537 – Fragmento de cerâmica apresentando vitrificação na face interna. 

Figura 538 – Fragmento de borda extrovertida com lábio 
arredondado, apresentando vitrificação na face interna.  

 Figura 539 – Recipiente com borda extrovertida e lábio 
arredondado, apresentando vitrificação na face interna.  
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Figura 540 – Face interna e externa de bojo de recipiente não 
identificado, apresentando vitrificação no seu interior.  

 Figura 541 – Face interna e externa de bojo de recipiente não 
identificado, apresentando vitrificação no seu interior. 

 
Figura 542 – Fragmento de recipiente com bojo globular, apresentando vitrificação de cor uniforme em ambas as superfícies  
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Figura 543 – Borda de recipiente com superfície alisada. A face interna da peça apresenta vitrificação.  

 
Figura 544 – Fragmento de base de recipiente apresentando vitrificação interna. 
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Figura 545 – Borda de recipiente semi plano com vitrificação na superfície interna. 

 
Figura 546 – Fragmento de recipiente com borda reforçada.  A peça apresenta tratamento de superfície alisada e vitrificação na 
superfície interna, estendendo no reforço externo da borda. 

 
Figura 547 – Face interna e externa de bojo de recipiente não identificado, apresentando vitrificação no seu interior. Observa-se 
impregnação sobre a vitrificação da face interna. 
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Figura 548 – Recipiente com borda extrovertida, plana com vitrificação uniforme. 

 
Figura 549 – Fragmento de recipiente com alça, vitrificado em 

toda extensão da peça. 
 Figura 550 – Fragmento de bojo apresentando vitrificação em 
ambas as faces. 

 
Figura 551 – Recipiente de base plana, exibindo vitrificação interna e externa.  
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 Figura 552 – Fragmento de cerâmica apresentando vitrificação 
na face interna.  

 Figura 553 – Fragmento apresentando vitrificação nas faces 
interna e externa.  

 Figura 554 – Fragmento de cerâmica apresentando vitrificação 
na face interna. 

 Figura 555 – Fragmento apresentando vitrificação nas faces 
interna e externa. 

 Figura 556 – Fragmento de cerâmica apresentando vitrificação 
na face interna. 

 Figura 557 – Fragmento de recipiente cerâmico apresentando 
vitrificação na face interna. 
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Figura 558 – Fragmento apresentando vitrificação nas faces 
interna e externa. 

 
Figura 559 – Fragmento apresentando vitrificação na face 
interna. 

 
Figura 560 – Fragmento apresentando vitrificação nas faces 
interna e externa. 

 
Figura 561 – Fragmento apresentando vitrificação nas face 
interna.  
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Figura 562 – Tigela evidenciando marca de torno no seu interior. O recipiente possui borda reforçada com asas, superfícies 
alisadas e não decoradas. A peça evidencia marcas de queima fruto de sua utilização. Diâmetro 16 cm. 

 
Figura 563 – Fragmentos da borda reforçada de tigela com asa. 
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Figura 564 – Exemplares de bordas com alças de recipientes distintos. 

 
Figura 565 – Recipiente bojudo para contençao ou elaboraçao com  liquido. A peça possue como tratamento de superficies o 
alisamento e exibe marcas  do seu restauro. 
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Figura 566 – Recipiente de bojo globular, borda arredondada e com 
alça. O mesmo apresenta superficies alisadas e não decoradas. Figura 567 – Reciente com borda contendo pequeno 

reforço e alça, sem vestígio de decoração. Sua superífie 
externa apresenta sinais de erosão  

 
Figura 568 – Fragmento de borda direta e com alça sugerindo um 
recipiente para consumo de liquidos. 

Figura 569 – Bojos de recipientes globulares com alça. 
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Figura 570 – Fragmentos de bordas com alças de recipientes distintos. 

 
Figura 571 – Alça de recipiente não identificado. 
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Figura 572 – Borda extrovertida de recipiente globular, não 
decorado com superfícies alisadas. 

Figura 573 – Borda com pequeno reforso externo. O  
recipiente apresenta pescoço e possue superficies alisadas e 
não decoradas. 

 
Figura 574 – Fragmentos de borda extrovertida com superfícies alisadas e não decoradas. 

 
Figura 575 – Borda de recipiente de grande porte apresentando reforço externo. Observa-se erosão acentuada na face externa 

do fragmento.  
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Figura 576 – Superficie interna e externa de fragmento de borda não decorada. 

 
Figura 577 – Fragmento de borda reforçada, com superficies alisadas e não decoradas. 

 
Figura 578 – Face interna e externa de borda com detalhe em baixo relevo, circundando paralelaamente a borda. 
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Figura 579 – Fragmento de borda extrovertida. Superfícies alisadas, sem decoração.  

 
Figura 580 – Face interna e externa de prato apresentando superfícies alisadas. 

 
Figura 581 – Tigela de base plana e borda com pequeno reforço externo. A peça exibe superfícies alisadas.   
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Figura 582 – Panela com asa. Recipiente para preparo de 
alimento com superfícies mostrando marcas sua utilização. 

Figura 583 – Panela globular apresentando borda introvertida. 

Figura 584 – Fragmento de bojo de recipiente globular com 
asa. 

Figura 585 – Fragmento de bojo de recipiente globular com 
asa. 
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Figura 586 - Conjunto de fragmentos de bordas de pratos, com superfícies alisadas. Alguns destes evidenciam a utilização do 
torno na sua elaboração.  
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Figura 587 – Exemplares de borda reforçada, de diversos recipientes. 
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Figura 588 – Conjunto de bojo de recipientes distintos. 
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Figura 589 – Recipiente com base plana, com bojo apresentando marcas de sua manufatura realizada no torno.  

 
Figura 590 – Recipiente de base plana, com superfícies alisada e não decoradas. 
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Figura 591 – Recipiente de base plana, com superfícies alisada e não decoradas. A peça apresenta marcas uso na face interna. 

 
Figura 592 – Face externa e interna de base, apresentado fuligem na face externa. 
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Figura 593 – Fragmento de base, apresentando impregnação na face interna. Evidência de queima externamente. 

 
Figura 594 – Fragmento de base plana. 
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Figura 595 – Fragmento de base plana, sendo visível marca de torno no seu interior. Apresenta marca de queima no interior. 

 
Figura 596 – Base plana apresentando marca de queima na face externa. 
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Figura 597 – Face interna e externa de fragmento de base plana, com marca de torno.   

 
Figura 598 – Base plana, apresentando coloração vermelha na face interna e sinais de queima na face externa. 

 

 
Figura 599 – Fragmento de base apresentando em sua pasta concreções argilosas e grãos de areia, com granulometria 
diferenciada. 
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Figura 600 – Base plana de recipiente com paredes espessas.  

 
Figura 601 – Fragmento de base plana de recipiente com paredes 

espessas.  
Figura 602 – Fragmento de base plana, com marcas do 

torno em sua parede. 

 
Figura 603 – Base plana de recipiente evidenciando marca de torno na base. 
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Figura 604 – Conjunto de bases de recipientes distintos. 
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Figura 605 – Face externa e interna de tampa, com superfícies alisadas e não decoradas. 

 
 

Figura 606 – Parte superior de tampa, com banho em vermelho na face externa. 
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Figura 607 – Borda extrovertida, demonstrando decoração pintada na cor vermelha em ambas as faces. 

 
Figura 608 – Borda de tigela, com pequeno reforço na face externa e pintada em vermelho na face interna. 

 
Figura 609 – Tigela apresentando banho vermelho na face interna, e na face externa borda reforçada, apresentando sinais de 
uso. 
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Figura 610 – Borda de alguidar, com superfífices alisada e decorada com faixa vermelha na face interna, extendendo pela sua 

borda extrovertida. 

 
Figura 611 – Face interna e externa de recipiente, com decoração de faixa pintada em vermelho, que se extende até o lábio. 

 
Figura 612 – Face interna e externa de recipiente, com decoração de faixa pintada em vermelho no lábio. 
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Figura 613 – Fragmento de borda extrovertida, apresentando 
decoração pintada em vermelho na face interna e externa. 

Figura 614 – Borda com decoração pintada em vermelho na 
face interna e externa. 

 
Figura 615 – Borda com decoração pintada em vermelho na 
face interna e externa. 

Figura 616 – Borda com decoração pintada em vermelho na 
face interna. Apresenta marca de queima no lábio. 

Figura 617 – Fragmento de bojo, com alça, apresentando 
decoração vermelha na face externa. Marca de queima no 
interior da peça. 

 
Figura 618 – Fragmento de borda apresentando decoração 
pintada em vermelho em ambasa as faces. Observa-se incisão 
paralela ao lábio, na face externa.  
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Figura 619 – Borda apresentando decoração pintada em 
vermelho.  

 
Figura 620 – Borda reforçada externamente, com banho em 
vermelho. 

 
Figura 621 – Fragmento de base plana, apresentando banho 
vermelho na face externa. 

Figura 622 –  Faces externa e interna de fragmento de base 
plana, apresentando banho vermelho na face externa. 
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Figura 623 – Base plana, com peça elaborada com auxílio do torno e banho vermelho na superfície externa. 

 
Figura 624 – Fragmento de superfície alisada e banho em vermelho. Morfologicamente não foi identificada. 
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Figura 625 – Borda de tigela, evidenciando decoração pintada em vermelho com vestígio de branco na face externa. Verifica-se a 

presenta desta pintura no lábio da peça. 

 
Figura 626 – Recipiente com decoração pintada em vermelho e 
vestígio de branco na face externa, que se extende até o lábio. 
Observa-se a forma irregular do fragmento.  

Figura 627 – Fragmento de bojo, apresentando decoração 
pintada em branco sobre vermelho na superfície externa.  
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Figura 628 – Bojo apresentando decoração pintada em 
vermlho e plastica com incisões. 

 
Figura 629 – Fragmento de bojo moldado, apresentando 
vermelho na superfície externa. 

 
Figura 630 – Bojo apresentando decoração pintada em 
vermelho e plástica ponteada. 

 
Figura 631 – Bojo com decoração pintada em vermelho e 
plástica ponteada. 

 

 

 

 

 

417



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 Cerâmica Utilitária 
Origem e Cronologia não Identificada 

 
Figura 632 – Bojo de recipiente de grande porte, observa-se apliques paralelos em toda extensão da peça. 

 
Figura 633 – Face externa e interna de recipiente com banho vermelho. Observa-se na face externa decoração plástica. 
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Figura 634 – Borda de recipiente com decoração plástica escovada na superfície externa e alisada interna. 

 
Figura 635 – Frente e verso de fragmento de bojo exibindo na face externa decoração plástica escovada. A face interna se 

apresenta alisada 

 
Figura 636 - Fragmento de bojo exibindo decoração plástica na superfície externa. A direita imagem do seu interior  
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Figura 637 – Fragmento de bojo apresentando decoração 
plástica incisa na superfície externa. 

Figura 638 – Fragmento de bojo apresentando decoração 
plástica incisa e ponteada na superfície externa. 
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Figura 639 – Fragmento de bojo de argila branca, apresentando decoração plástica na face externa.  

 
Figura 640 – Base cônica, confeccionada em argila branca com superfícies alisada, sem evidências de torneamento. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Faiança 

Portugal, 1551-1625 

 
Figura 641 – Fragmento da borda de recipiente para serviço de 
mesa, apresentando decoração pintada na cor azul sobre 
branco. 

 
Figura 642 – Fragmento da borda de recipiente para serviço 
de mesa, apresentando decoração pintada na cor azul sobre 
branco. 

Figura 643 – Fragmento da borda de recipiente para serviço de 
mesa, apresentando decoração pintada na cor azul sobre 
branco. 

 
Figura 644 – Fragmento da borda de recipiente para serviço 
de mesa, apresentando decoração pintada na cor azul sobre 
branco. 
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Faiança 
Portugal, 1551-1625 

 
Figura 645 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 646 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

Portugal, 1626-1725 

Figura 647 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 648 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 
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Faiança 
Portugal, Século XVII 

 
Figura 649 – Fragmento da borda de prato apresentando 
decoração pintada na cor azul sobre branco.  

Figura 650 – Fragmento de prato apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 651 – Fragmento da borda de prato apresentando 
decoração pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 652 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 
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Faiança 
Portugal, Século XVII 

 
Figura 653 – Fragmentos de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 654 – Fragmento de borda apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

Figura 655 – Fragmento de borda apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 656 – Fragmento de borda apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 
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Faiança 
Portugal, Século XVII 

 
Figura 657 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 658 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

Figura 659 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 660 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 
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Faiança 
Portugal, Século XVII 

 
Figura 661 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 662 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

Figura 663 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 664 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 
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Faiança 
Portugal, Século XVII 

 
Figura 665 – Fragmento de borda apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 666 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

Figura 667 – Fragmentos de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 668 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 
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Faiança 
Portugal, Século XVII 

 
Figura 669 – Fragmentos de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 670 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

Figura 671 – Fragmentos de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 672 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 
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Faiança 
Portugal, Século XVII 

 
Figura 673 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 674 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

Figura 675 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

Figura 676 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 
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Faiança 
Portugal, Séculos XII e XVIII. 

 
Figura 677 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

 
Figura 678 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada na cor azul sobre branco. 

Portugal, Século XVIII 

 
Figura 679 – Fragmentos de faiança portuguesa, com decoração pintada, utilizada para o serviço de mesa. 
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Faiança 
Portugal, Séculos XVII e XVIII - Vinhoso. 

Figura 680 – Fragmento de prato em faiança, apresentando 
decoração pintada em vinhoso sobre fundo branco. Figura 681 – Fragmento de prato em faiança, apresentando 

decoração pintada em vinhoso sobre fundo branco. 

Figura 682 – Fragmento de faiança, apresentando decoração 
pintada em vinhoso sobre fundo branco. Figura 683 – Fragmento de prato de faiança, apresentando 

decoração pintada em vinhoso sobre fundo branco.  
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Faiança 
Portugal, Séculos XVI, XVII e XVIII. 

 
Figura 684 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
 

 
Figura 685 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
 

Figura 686 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 

 
Figura 687 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
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Faiança 
Portugal, Séculos XVI, XVII e XVIII. 

 
Figura 688 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
 

 
Figura 689 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 

Figura 690 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 

 
Figura 691 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
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Faiança 
Portugal, Séculos XVI, XVII e XVIII. 

 
Figura 692 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
 

 
Figura 693 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 

Figura 694 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
 

 
Figura 695 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
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Faiança 
Portugal, Séculos XVI, XVII e XVIII. 

 
Figura 696 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
 
 

 
Figura 697 – Fragmento de faiança com decoração pintada na 
borda, em azul sobre fundo branco. 
 

Figura 698 – Fragmento de faiança, decorada com pintura de 
azul sobre fundo branco. 

 
Figura 699 – Fragmento de prato em faiança, decorada com 
pintura de azul sobre fundo branco. 
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Faiança 
Portugal, Séculos XVI, XVII e XVIII. 

 
Figura 700 – Fragmento de faiança, decorada com pintura de 
faixa em azul sobre fundo branco. 

Figura 701 – Fragmento de faiança, decorada com pintura de 
azul sobre fundo branco. 

Figura 702 – Fragmento de faiança, decorada com pintura de 
faixa em azul sobre fundo branco. 

Figura 703 – Fragmento de faiança, decorada com pintura de 
faixas em azul sobre fundo branco. 

 

 

459



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

Faiança 
Portugal, Séculos XVI, XVII e XVIII. 

 
Figura 704 – Fragmento de faiança, decorada com pintura de 
azul sobre fundo branco. 

Figura 705 – Fragmento de faiança, decorada com pintura de 
azul sobre fundo branco. 

 
Figura 706 – Fragmento de faiança não decorada internamente e decorada com pintura de azul sobre fundo branco na parte 
externa.  
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Faiança 
Itália, 1590 a 1610 

 
Figura 707 – Fragmento de borda de faiança de origem italiana, 
com decoração pintada em azul sobre fundo azul.  

Figura 708 – Fragmento de borda de faiança de origem 
italiana, com decoração pintada em azul sobre fundo azul. 

Figura 709 – Fragmento de borda de faiança de origem italiana, 
com decoração pintada em azul sobre fundo azul. 

 
Figura 710 – Fragmento de borda de faiança de origem 
italiana, com decoração pintada em azul sobre fundo azul. 
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Faiança 
Itália, 1590 a 1610 

 
Figura 711 – Fragmento de borda de faiança de origem italiana, com decoração de círculos concêntricos, pintada em azul sobre 

fundo azul. 

Holanda, cronologia não identificada. 

 
Figura 712 – Fragmento de borda de faiança de origem holandesa, com decoração plástica e pintada em policromia. 
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Faiança 
Origem e Cronologia não Identificadas – Azul sobre Branco 

 
Figura 713 – Fragmento de borda de faiança decorada com 
faixas pintadas em azul sobre fundo branco. 
  

 
Figura 714 – Fragmento de borda de faiança decorada com 
pintura em azul sobre fundo branco. 

Figura 715 – Fragmento de borda de recipiente para o serviço 
de mesa, pintada em azul sobre fundo branco. 

 
Figura 716 – Caneca em faiança, apresentando pintura em 
azul sobre fundo branco.  

 

 

463



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

Faiança 
Origem e Cronologia não Identificadas – Azul sobre Branco 

 
Figura 717 – Vista interna (esq.) e externa (dir.) de base de recipiente em faiança, apresentando decoração pintada em azul 

sobre fundo branco no seu interior. 
  

Figura 718 – Alça de faiança com decoração pintada em azul 
sobre fundo branco. 

 
Figura 719 – Alça de faiança com decoração plástica e pintada 
em azul sobre fundo branco. 
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Faiança 
Origem e Cronologia não Identificadas – Azul sobre Branco 

 
Figura 720 – Fragmento de borda apresentando decoração 
pintada em azul sobre fundo branco. 
  

 
Figura 721 – Fragmento de borda apresentando decoração 
pintada em azul sobre fundo branco. 

Figura 722 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada em azul sobre fundo branco. 

 
Figura 723 – Fragmento da base de prato em faiança, 
apresentando decoração pintada em azul sobre fundo branco. 
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Faiança 
Origem e Cronologia não Identificadas – Azul sobre Branco 

 
Figura 724 – Fragmentos de faiança apresentando decoração 
pintada em azul sobre fundo branco. 
  

 
Figura 725 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada em azul sobre fundo branco. 

Figura 726 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada em azul sobre fundo branco. 

 
Figura 727 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada em azul sobre fundo branco. 
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Faiança 
Origem e Cronologia não Identificadas – Azul sobre Branco 

 
Figura 728 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada em azul sobre fundo branco. 
  

 
Figura 729 – Fragmento de faiança apresentando decoração 
pintada em azul sobre fundo branco. 

 
Figura 730 – Fragmento de faiança apresentando decoração pintada em azul sobre fundo branco. 
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Faiança 
Origem e Cronologia não Identificadas – Branca 

 
Figura 731 – Borda de prato em faiança não decorada. 

 
Figura 732 – Borda de prato em faiança sem decoração. 
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Faiança 
Portugal, cronologia não identificada – Azul e Vinhoso. 

 
Figura 733 – Fragmento de faiança com decoração pintada em 
tons azul e vinhoso.  

 
Figura 734 – Fragmento de faiança com decoração pintada em 
tons azul e vinhoso. 

 
Figura 735 – Fragmento de borda de faiança com decoração pintada em tons azul e vinhoso. 
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Faiança 
Origem e Cronologia não Identificadas – Azul e Verde 

 
Figura 736 – Fragmento de borda de faiança com decoração 
pintada em tons azul e verde. 

 
Figura 737 – Fragmento de faiança com decoração pintada em 
tons azul e verde. 

Figura 738 – Fragmento de faiança com decoração pintada em 
tons azul e verde. 

 
Figura 739 – Fragmento de faiança com decoração pintada em 
tons azul e verde. 
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA - FAIANÇA 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Faiança Fina  

Inglaterra – Século XIX  

 
Figura 740 – Prato em faiança fina na cor branca com marca de fabricante na face externa da base. A imagem de um sol onde se 
lê na parte superior “IRONSTONE...”, no centro uma faixa com “J.&G.MEAKIN”, e na parte inferior da figura “REG LIMITED  
4275... HANLEY ENGLAND”.   

 
Figura 741 – Base de recipiente com referência do fabricante impressa onde se lê: “J.&G.MEAKIN. HANLEY ENGLAND.” 
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Faiança Fina  
Inglaterra – Século XIX  

 
Figura 742 – Base de recipiente de mesa onde se observa o 
seguinte vestígio da impressão de referência do fabricante: 
figura de um leão coroado com brasão no centro onde se lê 
“IRONSTONE...” na parte superior. 

 
Figura 743 – Base de recipiente de mesa onde se observa 
vestígio da referência do fabricante impressa: figura de um 
leão com “...HINA” escrito na parte superior.  
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Faiança Fina  
Inglaterra – Século XIX  

Figura 744 – Fragmento de recipiente de serviço de mesa com 
decoração em Transfer conhecido como Flow blue.  

Figura 745 – Fragmento de recipiente de serviço de mesa  com 
decoração em Transfer conhecido como Flow blue.  

 
Figura 746 – Fragmento de borda com decoração em Transfer 
na cor azul.  

Figura 747 – Fragmento de borda com decoração em Transfer 
na cor azul.  
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Faiança Fina  
Inglaterra – Século XIX  

Figura 748 – Fragmento de recipiente de serviço de mesa com 
decoração em Transfer conhecido como Flow blue.  

 
Figura 749 – Fragmento de recipiente de serviço de mesa com 
decoração em Transfer conhecido como Flow blue.  

 
Figura 750 – Fragmento de borda com decoração Shell Edged.  
Este motivo decorativo está muito associado a pratos. 

 
Figura 751 – Fragmento de borda com decoração Shell Edged.   
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Faiança Fina  
Inglaterra – Século XIX  

 
Figura 752 – Fragmento de borda com decoração Shell Edged.   

 
Figura 753 – Fragmento de borda com decoração Shell Edged.   

 
Figura 754 – Fragmento de borda com decoração Shell Edged.   
 

 
 

Figura 755 – Fragmento de borda com decoração Shell Edged.   

 

 

 

486



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

Faiança Fina  
Séculos XIX - XX 

 
 

Figura 756 - Borda de prato ou travessa com decoração Shell Edged.  
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Faiança Fina  
Inglaterra – Século XIX  

Figura 757 – Borda de recipiente com decoração Mochaware. 
Este motivo decorativo está muito associado a tigelas ou 
malgas.  

 
Figura 758 – Borda de recipiente com decoração Mochaware.  

Figura 759 – Borda de recipiente com decoração Mochaware.  
 

 
Figura 760 – Borda de recipiente com decoração Mochaware.  
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Faiança Fina  
Inglaterra – Século XIX  

 
Figura 761 – Fragmento de bojo de recipiente com decoração 
Mochaware.  

 
Figura 762 – Fragmento de borda de recipiente com 
decoração Mochaware.  

 
Figura 763 – Fragmento de bojo de recipiente com decoração 
Mochaware.  

 
Figura 764 – Fragmento de bojo de recipiente com decoração 
Mochaware.  
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Faiança Fina  
Inglaterra – Século XIX  

 
Figura 765 – Borda de recipiente com decoração Mochawere. Este motivo decorativo está muito associado a tigelas ou malgas.  

Figura 766 – Borda de recipiente com decoração Mochawere.  
 

Figura 767 – Bojo de recipiente com decoração Mochawere.  
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Faiança Fina  
Inglaterra – Século XIX.   

 
Figura 768 – Borda de recipiente com decoração Banded were. 
Este motivo decorativo está muito associado a tigelas ou 
malgas.  

Figura 769– Borda de recipiente com decoração Banded were. 

 
Figura 770 – Borda de recipiente com decoração Banded were.  

 
Figura 771 – Borda de recipiente com decoração Banded 
were. 
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Faiança Fina  
Inglaterra – Século XIX  

 
Figura 772 – Borda de recipiente com decoração Banded were.  

 
Figura 773 – Borda de recipiente com decoração Banded 
were.  

 
Figura 774 - Fragmento de bojo de recipiente com decoração Banded were. Este motivo decorativo está muito associado a 

tigelas ou malgas.  
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Faiança Fina  
Séculos XIX-XX 

Figura 775 – Borda de recipiente com decoração em pinceladas 
finas a mão livre e friso no torno. O motivo decorativo floral, 
também conhecido por Thin line e Spring line, está localizado 
na face externa do recipiente.  

 
Figura 776 – Fragmento de pires com decoração em 
pinceladas finas a mão livre e friso no torno.  

 
Figura 777 – Face interna e externa de fragmento de borda com decoração em pinceladas finas a mão livre e friso no torno.  
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Faiança Fina  
Séculos XIX-XX 

 
Figura 778 – Face interna e externa de fragmento de borda 
com decoração em pinceladas finas a mão livre e friso no 
torno.  

 
Figura 779 – Face interna e externa de fragmento de borda 
com decoração em pinceladas finas a mão livre e friso no 
torno.  

 
Figura 780 – Fragmento de borda com decoração em 
pinceladas finas a mão livre e friso no torno.  

 
Figura 781 - Fragmento de bojo com decoração em pinceladas 
finas a mão livre.  
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Faiança Fina  
Séculos XIX-XX 

 
Figura 782 – Fragmento de bojo com decoração em pinceladas 
finas a mão livre.  

Figura 783 – Fragmento de bojo com decoração em 
pinceladas finas a mão livre.  

 
Figura 784 – Fragmento de bojo com decoração em pinceladas 
finas a mão livre.  

 
Figura 785 – Fragmento de bojo com decoração em 
pinceladas finas a mão livre.  
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Faiança Fina  
Séculos XIX-XX 

 
Figura 786 – Borda com decoração em pinceladas a mão livre.  

 
Figura 787 – Fragmento com decoração em pinceladas a mão 
livre.  

 
Figura 788 - Fragmento de borda apresentando decoração 
pintada com faixa e carimbo também conhecida por Cut 
sponge. 
 

 
Figura 789 - Fragmento de bojo apresentando decoração 
pintada com faixa e carimbo também conhecida por Cut 
sponge. 
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Faiança Fina  
Séculos XIX-XX  

 
Figura 790 – Fragmento de borda apresentando decoração na 
face interna do recipiente.  O motivo decorativo esponjado 
também é conhecido por Sponge.  

 
Figura 791 – Fragmento de borda apresentando decoração na 
face externa do recipiente.  O motivo decorativo esponjado 
também é conhecido por Sponge. 

 
Figura 792 – Aba de recipiente apresentando friso na face 
interna. Decoração executada no torno. 

Figura 793 – Borda com faixa na face interna do fragmento. 
Decoração executada no torno. 
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Faiança Fina  
Séculos XIX-XX  

 
Figura 794 – Fragmento de aba apresentando decoração 
pintada com frisos na face interna. Decoração executada no 
torno. 
 

 
Figura 795 – Fragmento de bojo apresentando na face externa 
decoração pintada com frisos e faixas. Decoração executada 
no torno. 

Figura 796 – Borda com friso na face interna do fragmento. 
Decoração executada no torno. 

Figura 797 – Fragmento de aba com friso na face interna. 
Decoração executada no torno. 

 

 

498



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

Faiança Fina  
Séculos XIX-XX 

Figura 798 – Fragmento de recipiente em faiança fina. A 
decoração moldada com motivo floral encontra-se na 
superfície externa. Peça de serviço de mesa.  

Figura 799 – Fragmento de prato ou travessa com decoração 
moldada motivo floral, em faiança fina. Peça de serviço de 
mesa. 

 
Figura 800 – Fragmento de prato ou travessa com decoração 
moldada motivo floral, em faiança fina. Peça de serviço de 
mesa. 

 
Figura 801 – Fragmento de aba de recipiente com decoração 
moldada motivo floral, em faiança fina. Peça de serviço de 
mesa. 
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Faiança Fina  
Séculos XIX-XX 

 
Figura 802 – Fragmento de prato ou travessa com decoração 
moldada, motivo “trigal” em faiança fina. Peça de serviço de 
mesa. 

Figura 803 – Fragmento de aba de prato ou travessa com 
decoração moldada, motivo “trigal” em faiança fina. Peça de 
serviço de mesa.  

Figura 804 – Borda de recipiente com decoração moldada, 
motivo “trigal” em faiança fina. Peça de serviço de mesa. 

Figura 805 – Borda de recipiente com decoração moldada, 
motivo “trigal” em faiança fina. Peça de serviço de mesa. 
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Faiança Fina  
Séculos XIX - XX  

 
Figura 806 – Fragmento de borda de apresentando decoração 
plástica moldada na face externa da peça. 

Figura 807 – Fragmento de bojo de apresentando decoração 
plástica moldada na face externa da peça. 

Figura 808 - Fragmento de bojo apresentando decoração 
plástica moldada na face externa da peça.  

Figura 809 – Fragmento de base apresentando decoração 
plástica moldada na face externa da peça.  
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Faiança Fina  
Séculos XIX-XX 

 
Figura 810 – Aba de prato em faiança fina. O fragmento não 
apresenta decoração e está relacionada ao serviço de mesa. 

 
Figura 811 – Aba de em faiança fina não decorada e está 
relacionada ao serviço de mesa. 

 
Figura 812 – Aba de em faiança fina não decorada e está 
relacionada ao serviço de mesa. 

 
Figura 813 – Borda de faiança fina não decorada. 
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Figura 814 – Recipiente de borda direta, não decorada de 
faiança fina. 

 
Figura 815 – Borda de recipiente não decorada de faiança fina. 

 
Figura 816 – Xícara de chá em faiança fina fragmentada, não 
apresenta decoração.  

 
Figura 817 – Xícara de chá em faiança fina fragmentada, não 
apresenta decoração. 
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Faiança Fina  
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Figura 818 – Fragmento de recipiente cilindrico sem decoração 
identificado como pote.  

 
Figura 819 – Fragmento do bico de recipiente em faiança 
fina. 

 
Figura 820 – Base de recipiente em faiança fina não decorada. Figura 821 – Base de recipiente em faiança fina não 

decorada. 
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Faiança Fina  
Séculos XIX-XX 

 
Figura 822 – Prato de faiança fina apresentando na face externa da base referência de fabricante não identificada. 

 
Figura 823 – Fragmento de base de faiança fina evidência de decoração 
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Figura 824 – Aba de prato em faiança fina. O fragmento não 
apresenta decoração e está relacionado ao serviço de mesa. 

 
Figura 825 – Recipiente em faiança fina, com borda expandida 
e não decorada. 

 
Figura 826 – Base de recipiente em faiança fina não decorada. 

 
Figura 827 – Base de recipiente em faiança fina não decorada. 
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Figura 828 – Borda de recipiente em faiança fina apresentando decoração impressa a máquina na face externa e faixa na face 
interna. 

Figura 829 – Fragmento de borda de faiança fina com 
decoração na face externa. 

 
Figura 830 – Fragmento de borda apresentando na face 
externa decoração com frisos. Decoração executada no torno. 
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Figura 831 – Fragmento de pires, tendo o decalque como 
decoração. Produção brasileira entre os séculos XX-XXI. 

Figura 832 – Fragmento de pires, tendo o decalque como 
decoração. Produção brasileira entre os séculos XX-XXI. 

 
 

Figura 833 – Prato pequeno de faiança fina com impressão na face externa da base a inscrição: “O AMIGO DO POVO FELINTO 
MANSO NATAL”. Produção brasileira. 

 

  

508



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

MATRIZ DE INCIDÊNCIA – FAIANÇA FINA 

 

 

 

 

509



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

 

510



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

 

511



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Inglaterra, Séc. XIX Séc. XIX-XX Brasil, Séc. XIX-XXI Séc. XIX-XXI

Faiança Fina - Praça de Armas 

Camada 1

Camada 2

Camada 3

0

1

2

Inglaterra, Séc. XIX Séc. XIX-XX Brasil, Séc. XIX-XXI Séc. XIX-XXI

Faiança Fina - Dependência 12 

Camada 2

Camada 3

0

1

2

3

4

Inglaterra, Séc. XIX Séc. XIX-XX Brasil, Séc. XIX-XXI Séc. XIX-XXI

Faiança Fina - Dependência 13  

Camada 2

Camada 3

512



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

Inglaterra, Séc. XIX Séc. XIX-XX Brasil, Séc. XIX-XXI Séc. XIX-XXI

Faiança Fina - Dependência 15 

Camada 3

0

1

2

Inglaterra, Séc. XIX Séc. XIX-XX Brasil, Séc. XIX-XXI Séc. XIX-XXI

Faiança Fina - Dependência 17 

Camada 3

0

1

2

3

Inglaterra, Séc. XIX Séc. XIX-XX Brasil, Séc. XIX-XXI Séc. XIX-XXI

Faiança Fina - Dependência 18 

Camada 1

Camada 2

Camada 3

513



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 

 

 

  

0

1

2

Inglaterra, Séc. XIX Séc. XIX-XX Brasil, Séc. XIX-XXI Séc. XIX-XXI

Faiança Fina - Dependência 22 

Camada 2

0

1

2

Inglaterra, Séc. XIX Séc. XIX-XX Brasil, Séc. XIX-XXI Séc. XIX-XXI

Faiança Fina - Dependência 27 

Camada 1

0

1

2

Inglaterra, Séc. XIX Séc. XIX-XX Brasil, Séc. XIX-XXI Séc. XIX-XXI

Faiança Fina - Dependência 28 

Camada 3

514



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Porcelana  

China - 1573 a 1619 

Figura 834 – Aba de recipiente de serviço de mesa identificado 
como prato. A peça exibe na face interna decoração fitomorfa 
azul e na face externa possível referência de fabricante.  

Figura 835 – Aba de recipiente de serviço de mesa 
identificado como prato. A peça exibe na face interna e 
externa possível referência de fabricante. 

Figura 836 – Fragmento de prato apresentando na face interna 
decoração conhecida por “folha lanceolada” com evidência de 
“cartuchas”. Na face externa observa-se possível referência de 
fabricante. 

Figura 837 – Fragmento de prato apresentando na face 
interna e externa decoração fitomorfa. 

Figura 838 – Fragmento de prato com decoração apresentando 
na face interna “cartuchas” e “divisor de motivo” e motivo 
geométrico na base. 

Figura 839 – Fragmento de prato com decoração no seu 
interior “cartuchas” e “divisor de motivo” e na base observa-
se motivo geométrico.   
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Porcelana  
China - 1573 a 1619 

Figura 840 – Face interna e externa de recipiente de serviço de 
mesa apresentando decoração na cor azul em ambas as faces.  

Figura 841 – Face interna e externa de recipiente de serviço 
de mesa apresentando decoração na cor azul em ambas as 
faces. 

Figura 842 – Face interna e externa de recipiente de serviço de 
mesa apresentando decoração na cor azul em ambas as faces.  

Figura 843 – Fragmento de borda com decoração na cor azul 
na face externa e interna do recipiente.  

Figura 844 – Fragmento de borda com 
decoração na cor azul. 

Figura 845 – Fragmento de borda com 
decoração na cor azul identificada como 
“cartucha”. 

Figura 846 – Fragmento de borda com 
decoração na cor azul motivo fitomorfo. 
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Porcelana  
China - 1573 a 1619 

Figura 847 – Base de recipiente com cenas de fitomorfo e 
zoomorfo. 

Figura 848 – Base de recipiente com vestígios de cena.  

Figura 849 – Fragmento de base 
apresentando decoração pintada na cor 
azul. 

Figura 850 – Fragmento de base em 
porcelana decorada.  

Figura 851 – Fragmento de base em 
porcelana decorada.  
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Porcelana  
China 

Figura 852 – Fragmento de borda com 
decoração na cor azul motivo fitomorfo. 

Figura 853 – Fragmento de borda com 
decoração azul na face interna.  

 
Figura 854 – Borda com decoração azul 
na face interna com motivo geométrico.  

Figura 855 – Fragmento de bojo 
apresentando decoração pintada na cor 
azul.  

Figura 856 – Fragmento de bojo 
apresentando decoração pintada na cor 
azul. 

Figura 857 – Face interna e externa de 
fragmento de bojo com decoração 
pintada na cor azul.  

 
Figura 858 – Frente e verso de base de recipiente de serviço de 

mesa apresentando decoração. 
Figura 859 – Frente e verso de base de recipiente de serviço 
de mesa apresentando decoração. 
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Porcelana  
China 

Figura 860 – Frente e verso de base de recipiente de serviço de 
mesa apresentando decoração. 

Figura 861 – Frente e verso de base de recipiente de serviço 
de mesa apresentando decoração. 
 

Figura 862 – Frente e verso de base de recipiente de serviço de 
mesa apresentando decoração. 

Figura 863 – Frente e verso de base de recipiente de serviço 
de mesa apresentando decoração. 
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Porcelana  
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Figura 864  - Recipiente com decoraçào interna e externa na cor azul. 

Figura 865 – Fragmento de base de 
porcelana apresentando decoração 
floral na face interna.  

Figura 866 – Fragmento de porcelana 
apresentando decoração pintada na 
face interna da base.  

Figura 867 – Fragmento de base em 
porcelana decorada.  

Figura 868 – Fragmento com vestígio de 
decoração. 

Figura 869 – Fragmento com vestígio de 
decoração. 

Figura 870 – Fragmento com vestígio de 
decoração. 
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Porcelana  
Origem e Cronologia não Identificada 

Figura 871 – Fragmento de borda de recipiente não decorado.  Figura 872 – Fragmento de bojo de recipiente não decorado 

 Figura 873 – Fragmento de base de recipiente não 
identificado. 

Figura 874 – Fragmento de apresentando decoração plástica 
vazada. 
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Porcelana  
Brasil, Século XX 

Figura 875 – Pires de porcelana apresentando decoração com 
motivo floral.  

Figura 876 – Face externa de base de recipiente não 
decorado. 

Figura 877 – Fragmento da face externa de base não decorada. Figura 878 – Fragmento de peça não decorada. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Grés  

Alemanha - Séculos XVI e XVII  

 
Figura 879 – Garrafa tipo Belarmino, com vestígio de carranca 
em relevo no seu gargalo. Produção da cidade de Koln 
(Colônia), Alemanha.  

Figura 880 – Gargalo de recipiente identificado como 
Belarmino. Produção da cidade de Koln (Colônia), Alemanha.  

 
Figura 881 – Fragmento de Bojo de recipiente apresentando 
brasão em relevo característica das garrafas Belarmino. 
Produção da cidade de Koln (Colônia), Alemanha.  

Figura 882 - Fragmento de garrafa tipo Belarmino com brasão 
em relevo, característica desses recipientes. Produção da 
cidade de Koln (Colônia), Alemanha.  
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Grés  
Alemanha - Séculos XVI e XVII.   

 
Figura 883 – Bojo de garrafa tipo 
Belarmino com vestígios de brasão em 
relevo, uma das características desses 
recipientes. Produção da cidade de Koln 
(Colônia) Alemanha. 

Figura 884 – Fragmento de Bojo de 
recipiente tipo Belarmino, 
apresentando medalhão em relevo com 
motivo floral. 

 
Figura 885 – Fragmento de Bojo de 
recipiente tipo Belarmino com vestígio 
de medalhão. 

Figura 886 – Fragmento de Bojo de 
recipiente Belarmino. 

Figura 887 – Fragmento de Bojo de 
recipiente para líquido. 

Figura 888 – Fragmento de Bojo de 
recipiente para líquido. 

 
Figura 889 – Fragmento de bojo de 
recipiente para líquido. 

Figura 890 – Fragmento de bojo de 
recipiente para líquido. 
 

Figura 891 – Fragmento de bojo de 
recipiente para líquido. 
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Figura 892 – Belarmino. Face externa e interna de recipiente para líquido. Observam-se no interior da peça as marcas nítidas do 
processo de fabrico no torno.  

 
Figura 893 – Face interna e externa de base de Belarmino. 
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Grés  
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Figura 894 – Fragmento de garrafa decorada, produzida na 
região de Westerwald - Alemanha.  

 
Figura 895 – Fragmento de garrafa produzida na região de 
Westerwald - Alemanha.  

Figura 896 – Bojo de garrafa com brasão em relevo, produzida 
na região de Westerwald – Alemanha.  

 
Figura 897 – Fragmento de bojo de recipiente com decoração 
pintada, produzido na região de Westerwald - Alemanha.    
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Grés  
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Figura 898 – Fragmento de recipiente com decoração plástica 
em relevo, produzido na região de Westerwald – Alemanha. 

Figura 899 – Fragmento de bojo de recipiente com decoração 
plástica e pintada, produzido na região de Westerwald – 
Alemanha. 

Figura 900 – Fragmento de bojo de recipiente com decoração 
plástica e pintada, produzido na região de Westerwald – 
Alemanha.  

 
Figura 901 – Fragmentos de bojo de recipiente com decoração 
plástica e pintada produzida na região de Westerwald – 
Alemanha.  
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Grés  
Alemanha - Séculos XVIII 

 
Figura 902 – Fragmento de bojo de recipiente produzido na região de Westerwald – Alemanha.  
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Grés  
Séculos XIX e XX 

Figura 903 – Fragmento de boca de garrafa do “tipo britânica”. Figura 904 – Fragmento de boca de garrafa do “tipo 
britânica”. 

Figura 905 – Face externa e interna de garrafa do “tipo 
britânica”. Diâmetro externo de 7 cm. 

Figura 906 – Face externa e interna de garrafa do “tipo 
britanica”.  Diâmetro externo de 8 cm. 
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Grés  
Séculos XIX e XX 

 
Figura 907 – Face externa e interna de fragmento de garrafa.    Diâmetro externo de 10 cm. 

 
Figura 908 – Face interna e externa de fragmento de base garrafa. Diâmetro de 10 cm. 
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Grés  
Séculos XIX e XX 

Figura 909 – Boca de garrafa “tipo alemã”. Figura 910 – Boca de garrafa “tipo alemã”. 

Figura 911 - Alça de recipiente em grés "tipo alemão". 

 
Figura 912 - Face externa e interna de recipiente em grés "tipo 
alemão". 
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Grés 
Séculos XIX e XX 

 
Figura 913 – Face interna e externa de bojo de recipiente “tipo alemão”. 

 
Figura 914 - Face interna e externa de bojo de garrafa “tipo alemã”. 

 

 
 

Figura 915 – Fragmento de recipiente com detalhe interno e externo mostrando vitrificação. 
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 Grés   
Inglaterra - Séculos XIX e XX  

 
Figura 916 – Base de recipiente para liquido com diâmetro de 10 cm. Destaque para marca do fabricante “Bourne Denby”, de 
origem inglesa. 

Figura 917 – Base de recipiente para 
contenção de liquido com diâmetro de 8 
cm. 

 
Figura 918 – Base de recipiente para 
contenção de líquido com diâmetro de 8 
cm. 

 
Figura 919 – Base de recipiente para 
contenção de líquido com diâmetro de 
8 cm. 
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – GRÉS 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Material Relacionado à Alimentação 

Vidro  

 
Figura 920 – Base de garrafa moldada, apresentando marca de 
referência do fabricante. 

 
Figura 921 – Base de garrafa moldada, apresentando marca 
de referência do fabricante. 

 
 

Figura 922 – Base de garrafa com decantador. 

 
Figura 923 – Base de garrafa de base quadrada, apresentando 
iridescência.  
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Material Relacionado à Alimentação 
Vidro  

 
 

Figura 924 – Fragmento de garrafa moldada, em vidro hialino. 

 
Figura 925 – Base de garrafa moldada em vidro hialino, 
apresentando vestígio de marca de fabricante e registro do 
número de lote. 

 
Figura 926 – Fragmento do aplique decorativo da taça alemã 
Roemer. 

 
Figura 927 – Fragmento de garrafa de vidro. 
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Material Relacionado à Alimentação 
Vidro  

 
Figura 928 – Gargalo de garrafa, apresentando aplique de fita 
na boca posterior ao fabrico do corpo. 

Figura 929 – Gargalo de garrava moldada. 
 

 
Figura 930 – Fragmento de gargalo de garrafa moldada. 

 
Figura 931 – Fragmento de garrafa em vidro hialino moldado. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA – MATERIAL RELACIONADO Á ALIMENTAÇÃO 
VIDRO
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Material Diverso  
 

Na categoria de material diverso foram incluídas peças que embora tenham sido 

identificadas, enquanto peças, não apresentaram elementos que possibilitasse sua 

inclusão nas categorias funcionais descritas neste relatório.  

Nesta categoria foram incluídas fivelas, cabos, aros, argolas, panelas, tigelas, potes, e 

frascos. Estas peças apresentam morfologia funcional preservada, porém poderiam 

estar associadas a categorias funcionais distintas. 

As fivelas, por exemplo, poderiam ser peças relacionadas ao vestuário, mas também 

poderiam estar relacionas a uma diversidade de outras utilizações, podendo, inclusive, 

ser componente de arreios de cavalos.  

No Forte foram resgatadas fivelas metálicas apresentando modelos distintos.  

 
Figura 932 – Fivela metálica retangular de duplo 
furo.  

 
Figura 933 – Fivela metálica de passar.  

 

Diversos cabos foram registrados dentre o material resgatado no Forte. Em sua 

maioria, observou-se acentuado desgaste em decorrência de oxidação.  
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Figura 934 – Cabos resgatados no Forte dos Reis Magos, apresentando-se com modelos variados.  
 

Fragmentos de aros em ferro oxidado foram resgatados também no Forte dos Reis 

Magos. Considerando que, no período de ocupação do Forte é provável a existência 

de barris para armazenamento de uma diversidade de produtos, como pólvora, por 

exemplo, considerou-se a possibilidade de se ter entre os aros resgatados, fragmentos 

de aro de barril. A madeira, por ser matéria orgânica, tem muito menos chance de 

preservação do que os aros que a sustentavam. Além do barril, os aros também 

poderiam estar relacionados a outras peças como tinas, baldes. Considerando, 

portanto, a falta de elementos para uma identificação mais precisa, aliada ao fato do 

barril ser um recipiente que poderia estar associado ao armazenamento e transporte 

de produtos diversos, fossem alimentos, ou bélicos, ou qualquer outra categoria de 

material, os aros resgatados nas escavações foram incluídos na categoria de material 

diverso. 

  
Figura 935 – Fragmentos de aros de barril.  
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Resgatou-se também no Forte algumas argolas de ferro. Este tipo de material 

geralmente tem a função de conectar partes de um objeto e pode estar associado a 

uma diversidade de produtos, o que dificulta sua inclusão em uma das categorias 

específicas, descritas no corpo deste relatório.  

 
Figura 936 – Argolas de ferro de variados diâmetros.  

 

Resgatou-se, no Forte dos Reis Magos uma grande diversidade de recipientes em 

cerâmica utilitária, vermelha ou não, faiança, faiança fina, porcelana e vidro. Dentre as 

variadas tigelas, alguidares, potes, frascos muitos não puderam ser associados a uma 

categoria funcional específica.  São peças que poderiam estar associadas a diferentes 

usos e funções distintas. Peças com morfologia funcional preservada, mas que não 

apresentam elementos que permitissem associá-las a um uso específico.  

Considerando-se o conjunto desses recipientes, sob uma perspectiva mais ampla, 

pode-se afirmar que constituem a categoria de material móvel que normalmente 

apresenta maior incidência em sítios arqueológicos, principalmente nos sítios 

históricos.  Sua abordagem por matéria prima implica em diferenças na composição da 

pasta, acabamento da superfície e queima, que, por sua vez, produzem resultados 

distintos. E consequentemente, estas diferenças no resultado final, ao conferir às 

peças qualidades distintas, interferirão em seu uso e função e afetarão diretamente 

seu consumo.  Sob uma perspectiva ampla, um grupo considerável destes recipientes 

apresentam a cerâmica como matéria prima utilizada em sua manufatura. Sob um 

ponto de vista amplo, pode-se incluir nesta categoria de material a chamada cerâmica 

utilitária, vermelha ou não, a faiança, a faiança fina, a porcelana e o grés, entre outras 

possíveis subdivisões.  É importante lembrar que a cerâmica é uma das categorias de 

material mais antiga, tendo surgido na pré-história e chegando até os dias atuais. 
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No que se refere ao material pré-histórico, a presença de recipientes cerâmicos nos 

sítios e ocorrências arqueológicas são frequentes e predominantes quando se trata de 

sítios associados a grupos ceramistas. Na realidade, é a presença de evidências de 

recipientes cerâmicos que possibilita sua identificação. Considerando-se que os sítios 

pré-históricos, normalmente se apresentam perturbados e o material fragmentado, 

nem sempre se pode identificar a morfologia funcional e, consequentemente, o uso 

dos recipientes resgatados.  

No Forte dos Reis Magos, por exemplo, o material pré-histórico resgatado se 

apresentou vestigial, consistindo em apenas poucos fragmentos, dentre os quais 

foram identificados recipientes filiados à Tradição Ceramista Tupiguarani. A despeito 

do estado de fragmentação em que esse material se encontra, situação que 

comprometeu a identificação de seu uso, optou-se por descrevê-lo no início deste 

volume.  

Além da cerâmica indígena, resgatou-se no Forte dos Reis Magos, recipientes e 

fragmentos de recipientes em cerâmica produzidos e consumidos durante todo o 

período de ocupação do Forte. Em sua maioria, os recipientes foram associados à 

alimentação, incluindo usos e funções desde a embalagem, armazenamento, 

transporte, preparo e serviço de alimentos. No caso dos recipientes cujo uso foi 

identificado, as peças foram inseridas em suas respectivas categorias funcionais. E, 

na categoria de material diverso, foram inseridos os recipientes que não apresentaram 

indicadores seguros quanto ao uso. 

Dentre todas as subcategorias de cerâmica àquela que se convencionou denominar 

como cerâmica utilitária é a mais difundida. Convém explicitar, neste momento, que se 

utilizou, na classificação desta categoria de material, o termo “cerâmica utilitária”, por 

se tratar da terminologia normalmente empregada quando se refere ao material 

produzido em cerâmica associado ao uso doméstico.  

A cerâmica utilitária tem estado presente em todos os sítios de ocupação histórica, 

desde a chegada dos primeiros europeus, no período colonial até os dias atuais, 

apresentando, muitas vezes, poucas modificações ao longo do tempo, Na maioria dos 

casos, a cerâmica utilitária se apresenta muito fragmentada, o que dificulta sua 

reconstituição morfológica e, consequentemente a identificação de seu uso ou função, 

bem como sua vinculação a alguma categoria funcional. Entretanto, a despeito do 

estado de fragmentação do material foi possível resgatar e identificar a morfologia de 
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algumas peças e, consequentemente, associa-las às respectivas funções, o que 

possibilitou sua inclusão na categoria funcional correspondente.  

Embora todos os fragmentos resgatados tenham sido identificados como de 

recipientes, seus componentes, como alças e asas ou complemento, como é o caso 

das tampas, muitas peças não apresentaram elementos suficientes para sua 

vinculação a uma categoria funcional específica. E por essa razão, peças como 

panelas, tigelas, alguidares, e potes, são exemplos de recipientes resgatados que 

integram a categoria de material diverso. Tampas e asas e alças também integram 

esta coleção. 

No que se refere à dimensão, constatou-se que o vasilhame deste conjunto inclui 

exemplares de grande, médio e pequeno porte, conforme se pode observar através de 

fragmentos de borda, bojo e base, além dos recipientes que foram recompostos a 

partir da colagem de fragmentos.  

A diversidade de peças pode ser constatada com base em critérios analíticos, 

levando-se em consideração aspectos técnicos, morfológicos, estilístico, observados 

através das diferenças de pasta, espessura, acabamento da superfície, incluindo sua 

decoração, perfil/contorno morfológico, queima, além de marcas de uso. 

No que se refere à pasta, registrou-se a utilização de diferentes fontes de matéria 

prima na elaboração dos recipientes resgatados no Forte. Constam desta coleção, 

recipientes manufaturados com pasta que macroscopicamente podem ser descritas 

pela cor: como branca, creme, vermelha; pela textura: da macia a mais áspera em 

função da granulometria da pasta; apresentando também diferenças de absorção 

d’água, porosidade e permeabilidade. 

O método de manufatura também variou, tendo-se registrado peças modeladas, 

torneadas, moldadas e, possivelmente, modeladas em combinação com o 

acordelamento. 

A morfologia apresenta, em linhas gerais, contornos semi globulares, globulares e 

piriforme, troncos de cone, semi planos e cilíndrico.  
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Figura 937 – Pote de cerâmica vermelha. 
Seus fragmentos foram colados para 
recompor sua forma.  

 
Figura 938 – Peça 
confeccionada em 
cerâmica branca, 
apresentando queima 
incompleta.  

Figura 939 – Prato em cerâmica 
não decorada.  

 

Alguns recipientes são abertos, como pequenas tigelas, outros são fechados, como as 

panelas. Há recipientes com borda direta, introvertida, extrovertida, cambada e 

reforçada externamente. 

Figura 940 – Representante de borda 
direta.  

 
Figura 941 – Borda reforçada 
externamente.  

 
Figura 942 – Borda extrovertida.  

 

Registrou-se a presença de peças com o aplique de asas e alças, apresentando 

modelos diferentes, sendo, em sua maioria, implantadas na altura do lábio. Algumas 

alças são reforçadas; algumas se apresentam torcidas. As bases são geralmente 

planas, porém resgataram-se recipientes com base arredondada. 

No que se refere ao acabamento da superfície, registrou-se, nesta coleção, o 

alisamento como o tratamento aplicado a todas as peças. Sobre o alisamento, em 

muitos casos, os recipientes receberam um banho ou engobe, normalmente na cor 

vermelha sobre as superfícies interna externa ou mesmo em ambas as superfícies.  
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Algumas peças receberam um acabamento mais elaborado, incluindo uma decoração. 

A decoração pintada foi observada em alguns recipientes e se restringiu a uma pintura 

monocromática em vermelho, semelhante ao banho, branco sobre vermelho e um 

caso de pintura preta. Também foi registrada a associação de decoração pintada e 

plástica em alguns fragmentos. 

 
Figura 943 – Borda apresentando 
pintura vermelha. 

 
Figura 944 – Fragmento 
apresentando decoração 
pintada.  

 
Figura 945 – Fragmento 
apresentando decoração pintada 
e pontilhada.  

A decoração plástica se caracteriza pela presença de apliques e de incisões. Há ainda 

peças escovadas e que apresentam decoração moldadas Pode-se afirmar que esta 

modalidade de decoração aparece principalmente associada às peças da cerâmica 

comum fina. 

 
Figura 946 – Borda de recipiente 
apresentando incisões.  

Figura 947 – Fragmento de bojo 
apresentando decoração incisa 
e ponteada.  

 
Figura 948 – Fragmento de 
recipiente apresentando 
decoração moldada. 

Também foram registrados peças e fragmentos de peças que receberam um verniz 

para impermeabilizar a superfície, vitrificando-a. Processo funcionalmente importante 

para os recipientes de cerâmica adequados para armazenagem e elaboração de 

alimentos líquidos, Poderia também estar relacionada à questão estética da peça.  
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Figura 949 – Borda de recipiente 
holandês com vitrificação interna e 
externa.  

 
Figura 950 – Borda com 
vitrificação interna de origem 
portuguesa.  

 
Figura 951 – Recipiente 
com vitrificação interna de 
origem brasileira.  

 

Observou-se, portanto, que os recipientes que constituem esta categoria de cerâmica 

apresentam características distintas, tendo-se registrado a presença de peças 

produzidas no Brasil, Portugal e Holanda. No que se refere a seu contexto cronológico, 

pode-se afirmar que a coleção é compatível com o período compreendido entre os 

séculos XVI e XXI, tendo-se identificado fragmentos de peças produzidas na Holanda, 

no século XVII, em Portugal no XVIII e no Brasil, no século XX. 

Outra categoria de cerâmica muito comum nos sítios arqueológicos históricos coloniais 

brasileiros, principalmente no Nordeste do Brasil, conforme se tem constatado através 

da produção arqueológica, tem sido a faiança.  Nestes sítios, muitas vezes, as peças 

se apresentam muito fragmentadas, dificultando assim sua identificação quanto à 

morfologia funcional. Entretanto, na grande maioria dos casos, quando informações 

relativas ao uso e função dessas peças são resgatadas, tem-se constatado que são, 

normalmente, peças relacionadas à alimentação, mais especificamente ao serviço de 

mesa, conforme se observou no Forte dos Reis Magos. Neste caso, as peças foram 

inseridas na categoria correspondente, ou seja, na categoria de material relacionado à 

alimentação, mais especificamente, no que se refere ao serviço de alimento. 

No Forte, os fragmentos de peças em faiança resgatados durante as escavações que 

não ofereceram segurança no que se refere à identificação de seu uso e função, 

devido, entre outras razões, ao estado de conservação em que se encontravam, foram 

incluídos nesta categoria de material diverso. Este conjunto inclui tanto os fragmentos 

que apresentam a morfologia preservada ou passível de identificação, quanto àqueles 

que não apresentam elementos suficientes para identificação de sua morfologia 

funcional, uma vez que todos foram identificados apenas como recipientes. 
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Além da morfologia funcional, as condições dos fragmentos, de modo geral, 

comprometeu sua identificação quanto à origem e cronologia de produção. Por outro 

lado, algumas peças puderam ser recuperadas com a colagem de fragmentos. 

 
Figura 952 – Prato de origem portuguesa com expectativa cronológica de produção entre os anos de 

1625 a 1650.  
 

A análise das peças e fragmentos de peças em faiança que integram o acervo do 

Forte dos Reis Magos possibilitou a identificação de recipientes distintos, 

apresentando diferenças técnicas, morfológicas e, principalmente, estilísticas. Pode-se 

apontar como sendo as diferenças que se revelam mais evidentes entre as peças 

deste conjunto a diversidade dos padrões e motivos decorativos. Assim como os 

recipientes associados à alimentação, os que integram este conjunto, foram 

identificados como material de origem europeia, tendo-se identificado peças 

produzidas, principalmente, em Portugal. Registrou-se ainda fragmentos de peças de 

origem italiana e holandesa. No que se refere à cronologia de produção, foram 

registradas peças produzidas entre os séculos XVII e XVIII. 

As mesmas diferenças técnicas observadas no conjunto de recipientes em faiança que 

foram identificados como peças relacionadas à alimentação, mais especificamente ao 

serviço de mesa foram também identificadas nos recipientes que integram este 

conjunto. 

No que se refere à pasta, diferenças de composição, que podem ser 

macroscopicamente observadas através de diferenças de coloração e granulometria, 

principalmente, foram registradas neste conjunto. Constatou-se a presença de 

recipientes que apresentam pasta amarelada, creme e também avermelhada.  

Algumas peças apresentam uma manufatura mais cuidadosa do que outras, podendo-

se registrar a presença de fragmentos que apresentam uma maior regularidade na 

espessura, sugerindo diferenças de fôrma. 
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Os recipientes que ofereceram condições de identificação de sua morfologia, mesmo 

que parcial, apresentam, conforme se pode observar, diferenças de perfil. No que se 

refere à morfologia funcional dos recipientes foi possível identificar, neste conjunto, 

algumas tigelas. 

 
Figura 953 – Tigela em faiança apresentando 
coloração da pasta vermelhada.  

 
Figura 954 – Recipiente em faiança apresentando 
coloração da pasta creme.  

 

O acabamento da superfície revela também diferenças na coloração e tonalidade dos 

pigmentos, além de diferenças de brilho e de aderência ao “biscoito”. Naturalmente, 

estes são indicadores de diferenças na composição dos pigmentos utilizados no 

acabamento das peças. 

Os recipientes receberam um banho branco, excetuando-se os recipientes de origem 

italiana, que receberam um banho azul. Muitos receberam decoração sobre este 

banho, porém não todos.  

No caso dos recipientes brancos, não decorados, resgatados no Forte, convém 

ressaltar mais uma vez que, o fato dos fragmentos não apresentarem evidência de 

decoração não significa que a peça não tenha sido decorada; o fragmento pode 

corresponder a um trecho de uma peça decorada, em que a decoração não esteja 

presente, uma vez que a decoração não recobre necessariamente toda a peça. 

Independentemente desta situação, pode-se afirmar que, dentre o material desta 

coleção, há exemplares não decorados. 
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Figura 955 – Tigela de faiança não decorada com diâmetro de 15 cm. Origem 
portuguesa, séculos XXI ao XVIII. 

 

Na maioria dos recipientes resgatados no Forte que integram este conjunto, observou-

se que os que são decorados apresentam, como técnica decorativa, decoração 

executada com pincel, à mão livre ou o traçado executado com o auxílio do torno, e o 

pinel fixado, formando frisos, linhas e faixas.  

A cor da decoração tem sido predominantemente azul, mesmo em se tratando dos 

recipientes italianos.  

O traçado decorativo, na maioria das peças, é executado por pincelada cheia, larga, 

porém foram observados casos em que o traçado se apresenta mais delicado e menos 

espesso. Também foram registrados contornos com preenchimento e aplicação de 

pigmentos com diferenças de tonalidade buscando ressaltar o motivo e padrão 

decorativo, sugerindo, em alguns casos, em um jogo de sombras, que deveria refletir 

diferenças de planos,  

 
Figura 956 - Representante da 
faiança de origem portuguesa do 
período 1625 a 1650. Motivo 
identificado como “Bonina”.  

 
Figura 957 - Representante da 
faiança de origem portuguesa 
do período 1626-1675. Motivo 
identificado como “Laçarias”.  
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Além da decoração azul, registrou-se, neste conjunto, decoração em marrom ou 

“vinhoso”, em azul e verde e em azul e amarelo. Observou-se ainda a presença de 

decoração nas cores azul, amarelo e marrom associada à decoração plástica 

moldada.  

 

 
Figura 958 – Fragmento de 
tigela com decoração na cor 
vinhosa. O motivo executado 
por pincelada a mão livre e com 
pincel fixado e auxílio do torno 
esta representada por linhas 
paralelas intercalada com 
ondulada. Origem de produção 
portuguesa do século XVII. 

 
Figura 959 – Fragmento de base 
representante de decoração 
pintada na cor azul com verde 
Portugal século XVIII.   

 
Figura 960 - Fragmento de 
faiança de origem portuguesa 
século XVIII representante da 
decoração pintada de cor azul e 
amarela.  Portugal.  

 

 

Um significativo percentual dos fragmentos deste conjunto não apresentou elementos 

indicadores de origem cronologia.  
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Figura 961 - Recipiente não identificado, com 
decoração pintada na cor azul sobre fundo 
branco na superfície externa.  A peça evidencia 
marca de torno e falta de capricho na 
decoração.  

Figura 962 – Fragmento interno e externo de base 
decorada. O fragmento não permite resgate 
morfológico, como também dados sobre a origem e 
cronologia.  

 

Outro aspecto a ser considerado, no que se refere ao estado de conservação dos 

fragmentos de peças em faiança registrados no Forte dos Reis Magos, diz respeito à 

alteração da superfície de algumas peças cujo pigmento utilizado sofreu uma reação 

química que, resultou na formação de uma camada escurecida e áspera que, em 

muitos casos dificulta a visualização das superfícies. 

 
Figura 963 – Borda de faiança com superfície interna 
alterada por impregnação.  Observa-se vestígio de 
decoração azul acompanhando o lábio.   

 
Figura 964 – Base de recipiente com 
impregnação em ambas as superfícies 
dificultando sua visualização.  

Recipientes em faiança fina cujo uso também não foi identificado foram incluídos nesta 

categoria de material diverso.  Vale ressaltar, nesta oportunidade que peças, 

principalmente do serviço de mesa, em faiança fina têm se revelado uma presença 

constante e normalmente volumosa em sítios históricos a partir de ocupações do séc. 

XIX. 

Este tipo de material resgatado no Forte dos Reis Magos se apresentava bastante 

fragmentado, dificultando a sua identificação morfológica e funcional. Entretanto, pode-
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se afirmar que todos os fragmentos desta coleção são de recipientes, dentre os quais 

foi possível identificar tigelas. 

Nestes casos o material arqueológico também apresentou limitações quanto a uma 

identificação cronológica mais precisa, conduzindo, em alguns casos, a uma 

identificação cronológica com base, em outros elementos de referência, tais como o 

início da aplicação de uma determinada técnica. A persistência temporal da técnica 

utilizada como referência, no entanto, remete a uma cronologia bastante abrangente 

para o material.  

Assim como os fragmentos de peças do serviço de mesa em faiança fina resgatados 

no Forte, a cronologia estabelecida para este conjunto de material corresponde aos 

séculos XIX e XX. Quanto à origem de produção, foram identificadas peças de origem 

britânica e brasileira.  

No que se refere ao acabamento da superfície e a decoração das peças resgatadas 

pode-se afirmar que alguns fragmentos não apresentam evidência de decoração, 

enquanto que outros apresentam decoração pintada através de diferentes técnicas 

decorativas sobre base branca. Foram identificadas bordas, bojos e bases de 

recipientes apresentando decoração aplicada através da técnica do Transfer, 

pincelada a mão livre, uso do carimbo, da esponja, além de se ter registrado a 

presença de Banded ware e Mochaware.  

 
Figura 965 - Conjunto de borda e bojo de tigelas ou 
malgas com decoração do tipo Banded ware. 
Produção britânica, século XIX.    

Figura 966 - Conjunto de borda e bojo de 
tigelas ou malgas com decoração conhecida 
como Mochaware.  Produção britânica, século 
XIX.  
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Figura 967 – Fragmento de borda de faiança fina 
com decoração pintada identificada como Carimbo. 
Origem não identificada, séculos XIX e XX.   

 
Figura 968 – Esponjada é a decoração identificada 
neste fragmento de faiança fina. Origem não 
identificada, séculos XIX e XX.   

Também foram resgatadas peças apresentando decoração pintada no torno com frisos 

e faixas. Apresentando decoração na parte externa e interna de recipientes.  

Além das peças associadas ao serviço de mesa, foi resgatado também parte de um 

recipiente identificado como um pote, e fragmentos com poucos elementos para uma 

identificação segura. 

 
Figura 969 – Fragmento de recipiente cilíndrico 
identificado como pote. Origem de produção não 
identificada séculos XIX e XX.  

 
Figura 970 – Fragmentos de recipientes não 
identificados quanto à morfologia e função. Origem 
d produção não identificada séculos XIX XX e XIX.  

Recipientes em porcelana também foram incluídos na categoria de material diverso, 

por não apresentar elementos que permitissem identificar seu uso.  

A maioria do material em porcelana desta categoria que foi resgatado no Forte 

apresenta decoração executada por pincelada à mão livre, em azul, representando 

motivos e padrões decorativos diversos. Há também fragmentos brancos, não 
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decorados, sem qualquer referência no que se refere a sua origem e cronologia de 

produção.  

 
Figura 971 – Conjunto de borda e base de porcelana não decorada.

No interior do Forte dos Reis Magos foi registrada a presença de recipientes em vidro, 

que, como não possibilitaram sua identificação no que se refere ao uso e função, 

foram incluídos na categoria de material diverso. São fragmentos de frascos que não 

forneceram elementos que permitissem identificar com segurança, se seriam para 

medicamento ou perfumaria, ou ainda para algum outro produto, como por exemplo, 

cosméticos.  

 
Figura 972 – Fragmento de gargalo de frasco hialino.   

 
Figura 973 – Base de pequeno frasco moldado.  

A análise realizada incluiu ainda o material recente ou contemporâneo resgatado no 

Forte.   Este material recebeu tratamento diferenciado por apresentar cronologia 
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correspondente ao período de ocupação recente, no entanto sem esquecer sua 

importância na interpretação do Forte. Metal, plástico, borracha, alumínio, tais como 

recipientes e embalagens, foram trabalhados em campo e, após sua documentação 

foram selecionados alguns exemplares para representação na coleção de referência 

do Forte. O restante do material permaneceu in loco. 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Material Diverso  

Frascos 

Figura 974 – Borda de recipiente de vidro hialino. Figura 975 – Borda de recipiente de vidro hialino. 

Figura 976 – Fragmento lateral de frasco com referência de 
fabricante ou produto: ‘’ VEGETAB...”. 

 
Figura 977 – Borda de recipiente de vidro. 
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Material Diverso 
Frascos 

Figura 978 – Borda de recipiente de vidro hialino. Figura 979 – Borda de recipiente de vidro hialino. 

Figura 980 – Base de recipiente moldado de vidro hialino. Figura 981 – Base de recipiente de vidro hialino apresentando 
marca de molde. 
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Material Diverso  
Frascos 

Figura 982 – Base de recipiente de vidro hialino. 

Figura 983 – Base de recipiente de vidro hialino. 

Figura 984 – Frasco de perfume moldado. 
 

Figura 985 – Frasco de perfume moldado. 
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATERIAL DIVERSO – FRASCOS 
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COLEÇÃO DE REFERÊNCIA 
Material Diverso 

Fivelas - Séculos XVIII e XIX 

Figura 986 – Fivela em ferro – Modelo 1.  Figura 987 – Fivela em ferro – Modelo 2. 

Figura 988 – Fivela em ferro – Modelo 3. Figura 989 – Fivela em ferro – Modelo 4. 
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Material Diverso 
Fivelas - Séculos XVIII e XIX 

Figura 990 – Fivela em latão – Modelo 1.  Figura 991 – Fivela em latão – Modelo 2.  
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MATRIZ DE INCIDÊNCIA – MATARIAL DIVERSO - FIVELAS 
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Material não Identificado 
 

No caso desta categoria de material foram incluídas peças não identificadas, mesmo 

quando apresentavam morfologia parcialmente preservada, ou seja, que não 

apresentassem elementos suficientes para identifica-las.  

 
Figura 992 – Peça em ferro, apresentando uma 
barra cilíndrica com um conglomerado, também em 
forma cilíndrica em sua poção central.  

 
Figura 993 – Disco de ferro com orifício central.  

 

 
Figura 994 – Peça de cobre com forma de tronco de cone.  

Discos de metal perfurados em chumbo, cobre ou latão, muito embora não tenha seu 

uso específico conhecido, poderiam ter sido utilizados como peças de adorno ou até 

mesmo como arruelas, que são peças ligadas ao material de fixação. 

 

590



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

 
Figura 995 – Fragmentos de cobre ou latão apresentando 
furos com a inserção de outro elemento metálico.  

 
Figura 996 – Peça de cobre apresentando furo central 
para a possível inserção de prego de secção quadrada. Há 
o rebatimento de uma de suas bordas.  

 
Figura 997 – Peça de cobre ou latão apresentando 
decoração fitomorfa.  

 
Figura 998 – Peça de cobre ou latão apresentando 
orifícios circulares e quadrados. 
 

 
Figura 999 – Peças de chumbo, de forma circular, 
com algumas apresentando orifício central.   

Figura 1000 – Peças de chumbo que formam um 
polígono de quatro lados.  

. 

A maioria do material não identificado tem o metal como matéria prima. Mas, foram 

encontradas peças cuja matéria prima não foi identificada. Trata-se de tubos de 

secção quadrada, de cor esverdeada, apresentando impregnação na sua face externa. 
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Observa-se que são fragmentos de uma peça maior, pois suas extremidades 

apresentavam marcas de quebra. 

 
Figura 1001 – Tubos de secção quadrada, matéria-prima não identificada.  
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Conclusões 
 

A Superintendência do IPHAN no Rio Grande do Norte com a pretensão de restaurar o 

Forte dos Reis Magos, e seguindo as recomendações das Cartas Patrimoniais 

internacionais, das quais o Brasil é signatário, tomou as providencias necessárias para 

que fosse realizada uma pesquisa arqueológica no monumento de modo a permitir 

uma restauração epistemologicamente fundamentada. Inclusive, a pesquisa 

arqueológica realizada transcendeu os objetivos apenas direcionados para a 

restauração do monumento, voltou-se para o entendimento do monumento desde a 

sua mais tenra idade, ou seja, desde a necessidade de sua construção até o seu 

abandono. 

Para a execução desta pesquisa arqueológica a Superintendência do IPHAN/RN 

elaborou um Termo de Referência e em seguida abriu um processo licitatório do qual 

saiu vencedor a Arqueolog Pesquisas Ltda.  

A realização da pesquisa arqueológica no Forte dos Reis Magos foi autorizada pelo 

IPHAN através da Portaria No- 41, de 3 de setembro de 2013 e renovada através da 

Portaria No 63, de 20 de dezembro de 2013.   A pesquisa foi realizada em três etapas 

distintas: O levantamento de dados históricos, primários e secundários, a pesquisa de 

campo e a análise do material arqueológico em Laboratório. 

Em todas as etapas da pesquisa arqueológica, realizada no Forte dos Reis Magos, 

teve-se como foco central a significância deste monumento para distintos segmentos 

do saber. A população potiguar “apropriou-se” deste monumento. O Forte dos Reis 

Magos é um dos símbolos ícones de Natal. Nos seus arredores, bem como no interior 

de suas muralhas, repousam memorias da saga de seus construtores, de seus 

combates, de seu cotidiano. Memorias de sua construção, ainda encontradas nas 

cicatrizes nos arrecifes que o cercam e sobre os quais repousa. Memorias de algumas 

das dificuldades vividas pelos seus construtores retratadas no material arqueológico 

resgatado nas pesquisas. Porem estas memorias não se restringem apenas aos seus 

construtores, transcendem bandeiras. Parte dos interesses holandeses também se 

encontram convivendo neste espaço da memória nacional. Se para Portugal foi 

estrategicamente interessante construí-lo, para a Holanda também o foi para 

conquistá-lo. Expansão territorial era disputada. Resgatar a memória deste forte, 

significa resgatar parte da memória do que viria a ser Brasil, como ainda, parte da 

memória dos interesses expansionistas do Sistema Colonial europeu que se 
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implantava no Novo Mundo. Porém, a memória buscada pela pesquisa arqueológica 

não se limitou apenas as ocorrências dos primeiros séculos. De acordo com uma 

perspectiva processual, foi enfocado também as transformações referentes a toda a 

existência da fortificação, desde sua construção, até os dias atuais, incluindo as 

diferentes modificações que a mesma sofreu durante todos os séculos de sua 

existência. 

A pesquisa arqueológica teve início com um trabalho prévio de gabinete. Nesta etapa 

buscou-se levantar, na medida do possível, documentos primários e secundários, 

textuais e iconográficos, acerca do Forte dos Reis Magos, da formação de Natal, como 

ainda dos interesses portugueses e holandeses na ocupação do atual Rio Grande do 

Norte. Nesta etapa dos trabalhos foi de significativa importância as contribuições dos 

pesquisadores George Cabral e Adler Homero da Fonseca, ambos consultores do 

Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Além das muitas 

assertivas encontradas, também foram identificadas muitas lacunas e algumas 

contradições. Das reflexões oriundas desta etapa dos trabalhos foram identificados 

problemas, e consequentemente formuladas hipóteses, que foram testadas durante a 

etapa seguinte da pesquisa por ocasião da realização dos trabalhos de campo. Este, 

por sua vez, procurou atender aos dois propósitos inicialmente previstos; o cientifico, e 

os direcionados para a restauração. Os científicos foram direcionados para explicar 

desde a escolha do local para a construção da fortificação, como ainda as técnicas 

construtivas utilizadas, a matéria prima que permitiu a sua construção, o material 

cimentante utilizado, a sua operacionalidade bélica, parte do cotidiano de seus 

construtores e de seus conquistadores refletidos no material arqueológico móvel 

encontrados em suas distintas camadas estratigráficas.  

O resultado desta vertente cientifica não apenas permitiu uma nova leitura do Forte 

dos Reis Magos, como ainda subsidiou o segmento direcionado para a educação 

patrimonial desmistificando informações distorcidas oriundas das lacunas existentes. 

Os resultados científicos desta pesquisa arqueológica permitiram uma releitura deste 

monumento e suscitou novas dúvidas ainda não esclarecidas. Algumas delas 

passíveis de serem esclarecidas com algumas complementações necessárias, outras, 

impossíveis de serem esclarecidas em virtude de não se dispor mais de um contexto 

arqueológico primário. 

Decorrente da vertente cientifica, os resultados direcionados para a restauração do 

monumento permitem a adoção de um partido arquitetônico coerente e sobretudo 
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consistente com as teorias e Cartas Patrimoniais existentes. Claro que todas as 

evidencias encontradas na pesquisa arqueológica não ficarão a mostra, entretanto não 

podem ser negligenciadas por ocasião da elaboração do projeto de restauração. O 

mesmo ocorrendo com o projeto museográfico que deverá se coadunar tanto com a 

restauração do monumento como com os resultados oriundos da pesquisa 

arqueológica.  

Após se ter atingido um nível de segurança aceitável, com relação ao conhecimento 

da realidade, teve início a segunda etapa desta pesquisa, ou seja, a definição de uma 

metodologia a ser adotada na intervenção de campo no Forte dos Reis Magos. A 

metodologia adotada nesta escavação balizou-se epistemologicamente em uma 

perspectiva sistêmica com a realização de uma escavação em múltiplos estágios. No 

transcurso de toda a escavação os elementos encontrados suscitaram novas dúvidas 

e consequentemente novas hipóteses sempre direcionadas para o entendimento do 

monumento nos diversos contextos que vivenciou. A praça de armas foi praticamente 

totalmente escavada. Houve apenas duas exceções: não foram escavados os locais 

que identificados como integrantes de uma pesquisa anterior realizada em 1993 pelo 

arqueólogo Paulo Tadeu de Souza Albuquerque, cujo relatório não tivemos acesso, 

apenas um croqui da área escavada cedido pela Fundação Jose Augusto. Estas 

áreas, como já tinham sido escavadas, não sofreram intervenção de nossa equipe. 

Não foram escavadas as áreas que se encontravam sob a passarela de acesso aos 

visitantes, com exceção de algumas áreas pontuais por apresentarem um interesse 

especifico como em frente à poterna e ao lado da dependência em arco. Todos os 

cortes escavados na praça de armas atingiram o nível dos arrecifes, e todo material 

escavado foi integralmente peneirado.  

Parte das dependências encontrava-se revestida com um piso de tijoleira quadrada, 

muito utilizada pelo IPHAN no século XX. Esta tijoleira encontrava-se assentada sobre 

uma base de concreto, apresentando uma alta resistência. Como estava previsto na 

metodologia estabelecida. Parte desta tijoleira foi removida com o auxílio de um 

martelete hidráulico para permitir pelo menos a abertura de um corte por dependência. 

Desta forma foram realizados cortes em todas as dependências do pavimento inferior 

do Forte dos Reis Magos, à exceção do trânsito e uma das casamatas, cujos pisos 

provavelmente são originais. 

Tanto para o pavimento inferior como para os demais pavimentos foi dado atenção 

especial as cotas positivas em todas as dependências. Estes cortes foram realizados 

não apenas com o objetivo de se identificar as técnicas construtivas utilizadas, como 
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ainda o material utilizado na construção e o respectivo material cimentante. Os cortes 

em cota positiva buscaram ainda identificar a cota dos pisos dos sobrados, além das 

aberturas de comunicação entre os cômodos.  

Foi dada atenção especial à fonte de agua, encontrada no centro da praça de armas 

como também à cisterna que se encontra em uma das dependências do Forte. 

Para a realização desta pesquisa arqueológica foi mobilizada parte a equipe técnica 

da Arqueolog Pesquisas, que permaneceu em campo durante todo o trabalho de 

escavação. Em laboratório outros pesquisadores de nossa equipe se envolveram com 

a análise do material arqueológico encontrado nas escavações. Além de nossa equipe 

técnica, tivemos a contribuição voluntaria e expressiva de alguns pesquisadores que 

praticamente todos os dias visitavam o canteiro de escavação, sempre com dúvidas e 

sugestões que estimulavam a nossa equipe a procurar soluções. Podemos destacar 

as contribuições de Onésimo Santos, antes como arqueólogo do que como 

Superintendente do IPHAN/RN, do Adler Homero da Fonseca, profundo conhecedor 

de fortificação e armaria, do arqueólogo Luís Dutra, do geólogo Marcos Nascimento e 

do engenheiro Davi Pereira profundo conhecedor da cartografia holandesa, do Sr. 

Severino Ferreira de Aquino que participou da pesquisa realizada na década de 90 

bem como da artista plástica Meirefran Silva de Moura, com uma fantástica memória 

dos fatos que interferiram na fácies atual da fortificação. A este time suplementar, só 

nos resta agradecer a inestimável contribuição para as conclusões de nossa pesquisa 

no Forte do Reis Magos. Diríamos ainda que este time principal foi reforçado por uma 

reserva dinâmica representada por milhares de visitantes que sempre levantavam 

duvidas, pelos guias, tanto do Forte como de empresas de turismo que sempre 

queriam estar a par das últimas descobertas, além da equipe administrativa do Forte 

que sempre estava presente quando de um novo achado, sempre curiosos de sua 

função e significância. Indubitavelmente todas as questões levantadas sempre 

estimulavam a nossa equipe para ir mais longe. 

Como apoio operacional a nossa equipe em campo contou com uma infraestrutura de 

equipamentos que facilitou o desempenho de nossa missão como um laboratório 

móvel que permaneceu no local durante toda a pesquisa de campo, peneira mecânica 

que permitiu o peneiramento integral de todo o material escavado. Alguns 

equipamentos eletrônicos de identificação e medição aumentaram a eficiência de 

nosso trabalho. 
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O resultado desta pesquisa deu uma nova dimensão ao Forte dos Reis Magos quanto 

ao seu entendimento e sua inserção em um contexto histórico processual. Na 

elaboração deste relatório optou-se por não fragmentar as conclusões sequenciais e 

sim distribui-las em praticamente todos os seus parágrafos. O seu fechamento poderia 

ser entendido, mas como algumas considerações finais do que propriamente uma 

conclusão formal. Diferentes aspectos foram abordados durante a sua feitura e que 

correspondem aproximadamente ao desenrolar da pesquisa arqueológica realizada 

neste monumento. 

Decorrente do levantamento histórico realizado na primeira etapa desta pesquisa, já 

se percebeu a importância geopolítica deste forte para a segurança das terras sob o 

domínio português. Importância que foi de imediato percebida pelos holandeses 

quando da execução de seus planos de ocupação e domínio da região. Do ponto de 

vista estratégico a sua situação, posta na margem direita do rio Potengi, viria a garantir 

a defesa da barra que permitiria o acesso ao interior do território. Em alguma situação 

a nau inimiga ofereceria o seu costado as bocas de fogo posicionadas em suas 

canhoneiras. 

A inserção do Forte dos Reis Magos na paisagem local apresentou vários aspectos 

positivos e alguns negativos. A foz do Potengi, com suas aguas mescladas, 

condicionava um ambiente propicio e consequentemente um habitat natural para 

diferentes espécies características deste ecossistema. Portanto, mesmo havendo uma 

interrupção de suprimentos a alimentação de seus ocupantes estaria assegurada, 

bastando para tal apenas um pouco de diligencia. A agua doce nas proximidades não 

seria problema, salvo em algumas ocasiões nas quais o inimigo, sobretudo indígena, 

obstacularia a sua coleta. A presença de agua doce, potável, no interior da Praça de 

Armas, apenas foi reconhecida em uma fase posterior às suas primeiras ocupações. 

Este tema foi uma das contribuições desta pesquisa para a desmistificação do 

assunto. A presença da agua doce no centro da Praça de Armas foi devidamente 

explicada em páginas anteriores, inclusive com a sua análise de potabilidade realizada 

in loco. Embora o volume de agua doce disponível durante algumas marés não fosse 

abundante, seria suficiente para mitigar a sede dos ocupantes deste Forte. 

Embora a paisagem tenha sido favorável do ponto de vista alimentar, a presença de 

uma formação dunar nas proximidades foi completamente desfavorável aos ocupantes 

portugueses deste ponto fortificado. Uma posição a cavaleiro favoreceu sobremaneira 

aos atacantes holandeses. 
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Se a locação deste forte foi positiva do ponto de vista estratégico e geopolítico 

também o foi do ponto de vista construtivo. O maior obstáculo para a sua construção 

não deve ter sido a matéria prima, abundante na área, e sim a presença de inimigos 

indígenas que deixavam os seus construtores permanentemente sobressaltados. Esta 

foi também uma grande contribuição desta pesquisa para o entendimento desta 

fortificação por parte de seus visitantes, como ainda da população local. Acreditava-se 

que as pedras utilizadas na edificação do forte tivessem vindo de Portugal como lastro 

de navios. É verdade que poucas pedras são de origem portuguesa, alguns calcários 

que se encontram no transito deste forte.   A exceção de algumas estruturas em 

tijolos, praticamente a totalidade do material de construção teve como fonte os 

arrecifes sobre os quais o forte foi construído.  Levantado o problema pela 

arqueologia, a hipótese foi confirmada pelos estudos realizados pelo geólogo Marcos 

Nascimento, que se encontra anexado a este relatório. Ainda são perceptíveis as 

cicatrizes deixadas sobre os arrecifes pelos primeiros construtores do forte que lá 

foram buscar a matéria prima para sua edificação. 

A construção do Forte dos Reis Magos, acompanhada por arquitetos e engenheiros 

coevos, denota uma não concordância quanto a vários aspectos, dentre os quais 

alguns têm como cerne a funcionalidade operacional do mesmo enquanto fortificação. 

Muitos destes aspectos foram discutidos em páginas anteriores deste relatório. Não 

apenas discutidos, mas comprovados arqueologicamente. Alguns destes aspectos 

requerem muita reflexão por parte dos restauradores por ocasião da elaboração do 

projeto. 

O Forte dos Reis Magos sofreu, ao longo dos séculos, várias transformações, 

alterações, reutilização de material e ainda a inclusão de novos materiais construtivos 

recentes. Procurou-se, na medida do possível, enumerar as diferentes fases de 

ocupação deste forte. Fases, não apenas relacionadas com a reutilização de matéria 

prima, como as utilizadas nas vergas, ombreiras e soleira, mas com relação a outras 

transformações, muitas das quais imperceptíveis a um observador não especialista. 

Outro aspecto que não apenas contribuiu para o entendimento da edificação, mas 

também para sua restauração direcionou-se para a avaliação das conexões entre os 

cômodos. Este estudo abrangeu todo o edifício, desde as dependências situadas no 

térreo, como as dos pisos superiores. Estas informações constam deste relatório e 

foram detectadas através dos cortes realizados em todas as dependências em sua 

cota positiva. 
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O cotidiano, tanto dos construtores do Forte dos Reis Magos, como de seus 

conquistadores holandeses, como ainda das sucessivas ocupações constituiu-se em 

objeto de estudo deste projeto de pesquisa arqueológica. 

Este Forte, desde a sua construção até os dias atuais, passou por diferentes 

momentos e usos, inclusive de abandono. Não se encontra mais em sua estratigrafia 

um contexto arqueológico primário fruto de uma única ocupação. Esta constatação, se 

por um lado explica os múltiplos usos do imóvel, por outro, apresenta uma perturbação 

de suas camadas, em muitas das quais pode-se observar uma inversão cronológica 

do material arqueológico encontrado. De qualquer forma, mesmo considerando-se 

este fato, muitas informações puderam ser colhidas com esta pesquisa. 

Em todos os cortes realizados na Praça de Armas constatou-se que a construção do 

Forte foi realmente realizada tendo como base os arrecifes. Os alicerces que 

repousam sobre estes arrecifes foram levantados em pedra em sossa, ou seja, uma 

disposição de pedras sem rejunte que permitiam o fluxo e refluxo das aguas por 

ocasião da regularidade das marés. Constatou-se ainda que as aguas pluviais 

precipitadas sobre o continente percolavam em direção ao mar. Nas preamares havia 

um “barramento” das mesmas que se acumulavam sobre os arrecifes em todo o 

interior da fortificação. Em todos os cortes realizados tanto na Praça de Armas como 

nas demais dependências do pavimento inferior, este fato foi constatado. Três 

diferentes aspectos devem ser ressaltados: o primeiro é que os construtores 

trabalharam em contato com a agua nos primeiros momentos de sua construção; o 

segundo aspecto é que houve desde o início a necessidade, constatada 

arqueologicamente, de elevação do piso no interior do Forte; e o terceiro é que este 

fenômeno, que por um lado se apresentou negativo para a ocupação do Forte, por 

outro foi o que permitiu o afloramento de agua doce potável em seu poço existente na 

Praça de Armas. 

Pela granulometria e composição o primeiro aterro sobre os arrecifes no interior do 

forte deve ter sido de fonte dunar existente nas proximidades. Pode-se afirmar, no 

entanto, que mesmo esta preocupação com a elevação do nível interior do Forte, 

durante a construção, seus ocupantes transitaram e se estabeleceram sobre os 

arrecifes. Marcações topográficas foram encontradas cravadas sobre os arrecifes. 

Além desta evidencia, várias peças foram encontradas depositadas diretamente sobre 

os mesmos como peroleiras e outros recipientes cerâmicos. Uma peroleira 
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fragmentada foi encontrada com marcas de fogo, in loco, em frente a dependência 17, 

denotando que ali foram preparados alimentos durante a construção deste forte. 

A colocação desta camada de areia dunar, com a espessura média de 30 centímetros, 

o que equivale aproximadamente a 507 toneladas16, além de ter exigido um esforço 

hercúleo de seus construtores, não resolveu o problema da umidade, pois sucessivos 

aterros e pisos de laje foram sobrepostos a este aterro inicial.   As águas que 

percolavam sobre os arrecifes, por capilaridade umedeciam a superfície, tornando o 

ambiente insalubre. Mesmo os pisos de pedra se sucederam buscando eliminar este 

inconveniente para os ocupantes do forte. 

Os elementos materiais da cultura, ou seja o material arqueológico encontrado nas 

distintas camadas, seria de grande valia para um resgate mais detalhado do cotidiano 

dos ocupantes deste Forte. Com base na experiência de nossa equipe na escavação 

de outros fortes, era se se esperar um maior volume de material arqueológico no Forte 

dos Reis Magos. Duas causas principais podem ser atribuídas a este fato. Em primeiro 

lugar, respaldado pelas dificuldades enfrentadas tanto pelos seus construtores, como 

por seus primeiros ocupantes, descritas em pormenor pela historiografia consultada. 

E, em segundo lugar, por este forte constituir-se praticamente em uma ilha no meio do 

oceano. Tradicionalmente, nesta época, o mar constituiu-se na grande lixeira das 

populações que o margeavam. Parte dos vestígios materiais, quando em desuso, 

tanto por perda de função como por dano, eram jogados no mar. O fato é que o 

material arqueológico encontrado nesta escavação não nos parece condizer 

numericamente com uma fortificação do porte, sobretudo para a época, do Forte dos 

Reis Magos. Por outro lado, considerando as condições de dificuldade descritas pela 

historiografia para a própria cidade de Natal, pode-se levantar a possibilidade de parte 

do material ainda aproveitável como enxadas, e demais instrumentos de cantaria 

terem sido direcionados para outras construções. 

Considerando as referências históricas, houve como mão de obra utilizada na 

construção do forte um considerável contingente de indígenas. Este fato poderia gerar 

uma expectativa arqueológica de se encontrar material indígena, sobretudo nas 

camadas inferiores relacionadas diretamente com a construção do forte. Curiosamente 

não foi o caso. Apenas alguns fragmentos de sílex foram encontrados o que não pode 

ser diretamente associado a presença indígena, sobretudo por neste período esta 

                                                           
16 Neste cálculo não foi considerado o material de preenchimento do terrapleno, mas apenas a primeira 
camada de aterro do interior da fortificação. 

600



 
 

Arqueolog Pesquisas LTDA - CNPJ: 07.362.648/0001-57 
End. Correspondência: Rua Marechal Rondon, 146 - CxPS 284 - Casa Forte, Recife-PE 

Fone: (81) 3459.3554 | Fone/Fax: (81) 3459.3340 | Email: contato@arqueologpesquisas.com.br 

matéria prima ter sido abundantemente utilizada pelos europeus no mecanismo de 

ignição das armas de fogo portáteis. 

Chamou atenção a frequência de peroleiras, sobretudo nos níveis inferiores. 

A realização desta pesquisa arqueológica, determinada pela Superintendência do 

IPHAN/RN deve ser tomada como exemplo para trabalhos similares em que se 

pretenda realizar uma restauração do monumento. Como o Fênix ressurgiu das 

cinzas, hoje podemos afirmar que temos um novo Forte dos Reis Magos. Um forte 

esmiuçado do ponto de vista material pela pesquisa arqueológica. Muitos mitos sobre 

este monumento foram elucidados, procurou-se entende-lo como uma Unidade 

Funcional de Defesa, como de fato o foi, e não apenas com histórias escabrosas de 

prisão, tortura e calabouço, inclusive com agua potável apenas para seus 

comandantes como frequentemente vinha sendo repassado para os que o visitavam. 

A história deste forte é rica, com muitos sacrifícios, que deve ser repassada para os 

visitantes, como demonstrou a pesquisa arqueológica. A sua restauração, associada a 

historiografia disponível, e respaldada pela pesquisa arqueológica, permitirá a sua 

inserção em um verdadeiro contexto voltado para uma educação patrimonial 

construtiva e direcionada para uma consciência histórica necessária à formação da 

cidadania. Foi enriquecida a história potiguar, do Brasil e Portugal e da Holanda. Hoje 

sabe-se mais sobre este monumento do que se sabia antes da execução desta 

pesquisa.  

A nossa equipe, tanto a que participou na linha de frente no campo, como a de 

retaguarda que complementou os trabalhos administrativos e de análise, sente-se 

honrada por ter tido a oportunidade de realizar esta pesquisa no Forte dos Reis 

Magos, sobretudo por acreditarmos que Uma Sociedade Que Não Conhece Seu 
Passado, Não Tem Perspectiva De Futuro. 
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Equipe Técnica 
 

A análise do material arqueológico proveniente das escavações do sitio RN 0017 

LA/UFPE foi realizada no Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de 

Pernambuco, localizado na Av. Professor Acadêmico Hélio Ramos, s/n, Cidade 

Universitária, Recife-PE; Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) – 11º andar.  

 
Participaram da análise os seguintes integrantes da equipe: 

Marcos Albuquerque Coordenador do Laboratório de Arqueologia da UFPE 

Silvia Uchôa Arqueóloga 

Eleonora Guerra Arqueóloga 

Yuri Menezes Arqueólogo 

Elisabete Hora Técnica de Laboratório 

Vanessa Luana Técnica de Laboratório 

Alberto Pessoa Técnico em Restauração 

Iva Tereza Auxiliar de Laboratório 

Carla Alessandra Auxiliar de Laboratório 
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