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Resumo: O Departamento de Arqueologia da UFPE possui uma extensa coleção de vestígios de material
metálico de escavações arqueológicas localizados na região metropolitana do Recife-PE. Esses fragmentos
são compostos principalmente de elementos construtivos, armas, objetos de decoração e ornamentos.
Esta pesquisa objetivou caracterizar os perfis técnicos, dos pregos dos séculos XVII ao XIX, uma vez que
são em grande número e tipos, com os quais foi possível estabelecer comparações entre técnicas
produtivas e seus marcos cronológicos. Para isso, foram identificadas suas formas e usos (através de
radiografia) e processos de produção (através de lâminas metalográficas e dados químicos elementares).
Os resultados das análises químicas permitiram identificar as partes predominantes de ferro (Fe) e outros
elementos químicos, como ligas também compostas por alumínio (Al) e silício (Si). A metalografia permitiu
identificar a presença de escória nas ligas, consequência direta da técnica utilizada na fabricação das
peças. Esses dados, juntamente com o contexto histórico e arqueológico permitiram verificar mudanças
nos processos de introdução e produção de tecnologia de metais em Pernambuco. Palavras-chaves:
Arqueometalurgia; metalografia, pregos; Séculos XVII, XVIII e XIX.
Abstract: The Department of Archeology of the - UFPE has an extensive collection of metallic material
vestiges from archaeological excavations located in the metropolitan region of Recife-PE, Brazil. These
rescued fragments are mainly composed of constructive elements, weapons, decorative objects and
ornaments. This research aimed to characterize the technical profiles of the nails of the seventeenth to
the nineteenth centuries, once they are in large numbers and types, with which it was possible to establish
relationships, comparisons and chronological frameworks between them. For that, their forms (through
radiography) and their production processes (through metallographic sheets and elementary chemical
data) were identified. The results of the chemical analyzes allowed to identify the predominant parts of
iron (Fe) and other chemical elements, such as alloys also composed of aluminum (Al) and silicon (Si). The
metallography allowed to identify the presence of slag in the alloys, a direct consequence of the technique
used in the manufacture of the pieces. These data, together with the historical and archaeological context,
allowed verifying specific changes in the processes of introduction and production of metal technology in
Pernambuco. Keywords: Archaeometallurgy; metallography, nails; 17th to 19th centuries.
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Contexto Arqueológico dos Pregos no Recife, PE
Muitos dos artefatos metalúrgicos resgatados de escavações arqueológicas no caso do Recife,
são depositados em reservas técnicas sem o menor cuidado com o armazenamento. Cabe
destacar que Recife é muito úmido, em torno de 85%, e muito plano, está situada no litoral e
cercada por rios. Isso cria um ambiente agressivo que catalisa os processos de corrosão de
elementos metálicos. No entanto, o Laboratório de Perfil Técnico, Lapet3, da Universidade
Federal de Pernambuco, UFPE, está desenvolvendo pesquisas com fragmentos arqueológicos de
metais que, por meio de dados e evidências, possam revelar o conhecimento que esses traços
fornecem antes de serem degradados. Definitivamente. E, de fato, esse é um dos principais
fatores que comprometem a integridade dos traços metálicos que "constituem uma tipologia
de artefatos altamente vulneráveis devido às suas características termodinâmicas,
especialmente as de natureza ferrosa". A este respeito, note-se que:
Apesar da aparência de grande resistência, os objetos arqueológicos
metálicos são frágeis porque estão enterrados há muito tempo, o que leva
a algumas transformações químicas, muitas vezes substanciais, em suas
superfícies metálicas, através do processo chamado corrosão. A
tendência do metal é retornar ao seu estado mineralizado original, uma
condição termodinamicamente mais estável, que muitas vezes resulta na
alteração da morfologia dos objetos e, em seguida, na mineralização total
(Campos & Granado, 2015: 281).

Nesse sentido, o conhecimento sobre as propriedades físicas e químicas dos materiais é
essencial na arqueometalurgia, pois esses dados servem de base e referência para o contexto
arqueológico. É o caso da cultura do material a partir de vestígios metálicos no Recife e dos
trabalhos que estão começando a ser desenvolvidos no Lapet.
Entre as várias técnicas arqueométricas disponíveis, esta pesquisa utilizou análise química por
fluorescência de raios X (FRX) e análise microestrutural por microscopia óptica e eletrônica de
varredura com espectroscopia de energia dispersiva (SEM/EDS). A utilização dessas técnicas
permitiu identificar os elementos metálicos presentes nas amostras e medir o grau de mistura
e pureza dos metais, além de fornecer informações sobre os processos de fabricação das peças.

3

Laboratório de Perfil Técnico, Centro de Metrologia Arqueológica, MAP / UFPE
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Também foram utilizadas radiografias que, além de auxiliarem na identificação de padrões de
formas, em alguns casos permitiram identificar características físicas que auxiliaram na
inferência de seu processo de fabricação e, consequentemente, estabeleceram marcos
cronológicos.
Consequentemente, esta pesquisa busca responder a perguntas sobre a função, forma,
composição química e mineralógica, buscando caracterizar os perfis técnicos dos séculos XVII ao
XIX. Esses perfis podem ser caracterizados por marcadores funcionais, morfológicos, químicos e
microestruturais, baseados na mineralogia, que qualificam as ligas em relação à sua técnica de
fabricação. Dessa forma, a identificação de perfis técnicos funciona como uma ferramenta
conceitual que relaciona, como já mencionado, os dados físico-químicos ao seu contexto
histórico, cultural e econômico.

A Região de Estudo: Os Quatro Sítios Arqueológicos
Como o estudo de qualquer tipo de cultura material, as pesquisas arqueométricas em torno de
artefatos metálicos constituem um meio pelo qual as informações sobre quem os produziu pode
ser extraída, mas elas devem estar correlacionadas com os dados obtidos no registro
arqueológico. Nesse sentido, Troncoso afirma que:
Uma das principais premissas metodológicas da pesquisa
arqueometalúrgica é baseada no estudo do contexto arqueológico no
qual traços de artefatos de metal, sua descrição formal e classificação
tipológica, as técnicas de análise aplicadas para conhecer suas
características físico-químicas e a experimentação que ela faz possível
entender tanto os aspectos tecnológicos quanto a formação do registro
arqueológico (Troncoso, 2013: 10).

Para esta pesquisa, foram selecionadas peças de quatro sítios arqueológicos da Região
Metropolitana do Recife, PE (Figura 1). Três deles estão localizados em uma área urbana, mais
precisamente no centro do Recife, (Figura 2), e um em uma área rural, no município de Igarassu,
PE.
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Figura 1: Mapa de localização dos municípios do Recife e Igarassu, Pernambuco, Brasil.

Figura 2: Área central do Recife, PE, com localização de três dos quatro locais estudados.
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Recife Antigo
Baluarte Porta da Terra
A atual área central, chamada Ilha do Recife no período colonial, foi um dos primeiros lugares
em Pernambuco onde é registrada a ocupação de colonos europeus. No entanto, foi somente
no período holandês que essa região começou a ser urbanizada e ocupada de forma mais eficaz
devido aos trabalhos de saneamento e urbanização implementados pelos flamengos. Ciente dos
perigos e dificuldades impostas pela localização geográfica com base em sua vulnerabilidade em
caso de ataque ou tentativa de invasão, o governo holandês constrói uma muralha de pedra no
perímetro da ilha. A fortaleza da Porta da Terra e o muro protegiam o portão de entrada da
cidade, localizado na estrada que ligava Olinda ao porto, (Figura 3). O Baluarte Porta da Terra,
originalmente construído em blocos de arenito com grandes cortes de pedra, possuía uma
estrutura que circunscreveu o centro da cidade.

Figura 3: Mapa de 1631 em que é identificada a muralha construída pelos holandeses no Recife. Fonte:
Grondtteyckoningh van het Eylandt Antoni Vaaz het Recife, Andreas Drewisch.

Conhecidos por promover várias reformas na ilha, os holandeses foram responsáveis por
expandir a área interna do istmo para Olinda, antiga capital da antiga província, hoje estado de
Pernambuco, construindo dois baluartes e uma muralha de pedra.

FUMDHAMentos (2019), vol. XVI, n. 1. pp. 19-54.

23

SOUTO MAIOR, P.M. & SOUZA, R. Marcos Cronológicos e Identificação dos Usos de Vestígios Arqueológicos Métálicos de Quatro Sítios Históricos em
Pernambuco.

Os estudos arqueológicos realizados no porto de Recife entre 2001 e 2005 confirmaram três
momentos diferentes de ocupação dessa área. Devido à complexidade do trabalho, a escavação
foi dividida em quatro setores (Figura 4). O setor A corresponde à área de maior intervenção
arqueológica. Entre as estruturas destacam-se "além do bastião, trechos do Arco do Bom Jesus
(construção portuguesa que substituiu a porta holandesa que fazia parte do sistema de defesa)
e um dique em Alfredo Lisboa". Em síntese, foram identificados vestígios do período holandês,
período de reocupação portuguesa e duas fases, uma do século XIX e outra no século XX.

Figura 4: Setor de escavação do Baluarte Porta da Terra. Fonte: Medeiros, 2005.

Outro fato notável do registro arqueológico, através das camadas estratigráficas preservadas
em algumas áreas da ilha, são os aterros sanitários que foram gradualmente remodelando os
limites da ilha. Na região oeste, internamente à muralha, a escavação identificou camadas
desordenadas, enquanto na parte externa, na região sudeste (grade B1 e parte de A1 e C1), foi
preservada trechos de sua estrutura original.
Deve-se notar que a cultura material encontrada estava quase fora do contexto arqueológico.
Mesmo assim, as buscas e resgates foram realizados devido ao seu grande valor informativo.
Aparecem vestígios dos mais variados tipos, como louças finas e grossas, canos, fragmentos de
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vasos de cerâmica, moedas, pequenas balas de chumbo, ferro diversos, materiais vítreos,
materiais de construção e alguns objetos pessoais (Medeiros, 2005 ).
Cruz do Patrão
Construída em meados do século XVIII, no istmo que ligava Recife à Olinda, perto do porto de
Recife, a Cruz do Patrão é um esbelto monumento em forma de coluna dórica, de alvenaria, com
6 m de altura e dois de diâmetro, e com uma cruz de pedra na parte superior (Gaspar, 2003). A
pesquisa historiográfica indicou que o trabalho foi encomendado pelo porto de Recife para
servir de ponto de referência para os navios que atracavam ali. Na perspectiva de Vila do Recife
(Figura 5), elaborada pelo padre José Caetano, em 1759, o monumento já pode ser visto na
paisagem local.

Figura 5: Perspectiva da antiga Vila do Recife, Pe. Fonte: Caetano, J. 1759.

Várias ilustrações e mapas do século XVII já mostram a representação de uma cruz de madeira
na mesma região da coluna de alvenaria. Foi originalmente construído no centro do istmo,
equidistante dos fortes de Brum e Hole. No entanto, sabe-se que a margem do rio Beberibe
variou ao longo dos séculos e a área foi bastante modificada por aterros na parte leste da cruz.
Atualmente, a coluna está localizada perto do píer na margem do rio Beberibe, no extremo norte
do bairro do Recife, no meio de um parque de tanques de combustível, em frente à entrada do
porto.
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As escavações arqueológicas (Figura 6) começaram em março de 2005 e duraram cinco meses.
Nas áreas escavadas ao redor do monumento foram identificados aterros da década de 1980,
com camadas estratigráficas de 2 m de profundidade, até 5 m, a partir dos quais foi identificada
a cota arqueológica estéril.
A escavação do local expôs um muro erguido a 2 m da base da cruz, circundando-o nos quatro
lados, com uma espessura de 60 cm e 2 m de altura. Esta área protegida pelo muro, construída
em 1848, continha uma grande quantidade de ossos humanos e não humanos, vidro, louça,
cerâmica, fragmentos de tubos e metais, que possivelmente foram depositados no local
juntamente com o sedimento usado como resto de construção na área dos muros de contenção.

Figura 6: Escavações arqueológicas, Cruz do Patrão.

Monumenta
O programa federal de requalificação dos centros urbanos históricos, Monumenta, foi
responsável pela realização de várias escavações arqueológicas entre 2006 e 2009 no bairro do

FUMDHAMentos (2019), vol. XVI, n. 1. pp. 19-54.

26

SOUTO MAIOR, P.M. & SOUZA, R. Marcos Cronológicos e Identificação dos Usos de Vestígios Arqueológicos Métálicos de Quatro Sítios Históricos em
Pernambuco.

Recife Antigo, com foco nos chamados Polo Alfandega e Madre de Deus, pois faziam parte do
núcleo original da cidade (Diogo, 2009). Entre as 15 campanhas arqueológicas realizadas, esta
pesquisa trabalhou com artefatos coletados em 2 locais (Figura 7). Um, às margens do rio, na
Avenida Cais da Alfandega, e o outro na área que corresponde à esquina da Rua Madre de Deus
e Avenida Marquês de Olinda.

Figura 7: Perímetros da primeira e da segunda escavação arqueológica no centro do Recife.

Em meados do século XVII, praticamente todo o Recife estava murado e o acesso à ilha era
limitado pelo portão de terra ao norte e pelo porto na faixa do litoral (Albuquerque & Lucena,
2017).
No início do século XX, com as reformas da modernização urbana sofridas no Recife, o Arco da
Conceição foi demolido para dar lugar a estradas mais amplas e livres (Albuquerque & Lucena,
2006). Um século depois, grande parte do Recife passou por reformas urbanas, de infraestrutura
e a instalação de novas tecnologias (saneamento e iluminação). Desta vez, a intervenção na
Avenida Cais da Alfândega teve acompanhamento arqueológico. Com a vala aberta nessa
Avenida identificou-se uma sólida base de calcário, construída após o século XIX, (Figura 8).

FUMDHAMentos (2019), vol. XVI, n. 1. pp. 19-54.

27

SOUTO MAIOR, P.M. & SOUZA, R. Marcos Cronológicos e Identificação dos Usos de Vestígios Arqueológicos Métálicos de Quatro Sítios Históricos em
Pernambuco.

Possivelmente "seriam estruturas relacionadas ao complexo que envolve a ponte, o arco e a
capela" (Albuquerqe & Lucena, 2006:7).
Note-se que, ao substituir o pavimento existente na Avenida Cais da Alfândega, foi possível
baixar a cota arqueológica para vários metros de profundidade, para que as fundações de
edifícios antigos pudessem ser descritas e resgatados vestígios materiais (Figura 9), entre eles
pratos, louças, grés, canos, material de construção e restos de metal, como ganchos e pregos
diversos.
A segunda campanha arqueológica considerada nesta pesquisa corresponde às escavações
realizadas entre agosto de 2006 e janeiro de 2007, também em associação com os arqueólogos
da UFPE, e teve como objetivo identificar o perímetro da antiga alfândega e de ruas próximas
por volta dos séculos XVII e XVIII (Oliveira, 2017:20).

Figura 8: Vista superior da área escavada do Arco
de Conceição. Fonte: Albuquerque; Lucena, 2006.

Figura 9: Fundações na Avenida Cais da Alfândega.
Fonte: Albuquerque; 2017.

Especificamente na área que hoje corresponde ao entorno da Rua Madre de Deus e da Avenida
Marquês de Olinda, “o limite final da ocupação holandesa estava localizado no bairro, o
chamado Bairro Holandês” (Menelau, 2008:193). As estruturas deste período "estão no nível
mais baixo, depositadas diretamente nas rochas de arenito, que por sua vez estão no solo
original" (Menelau, 2008:194). A partir desta escavação, vários restos arqueológicos foram
recuperados, a maioria dos quais são materiais de construção.
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Igarassu
Engenho Monjope
O Engenho Monjope é uma propriedade rural de grande valor histórico, localizada no distrito de
Cruz de Rebouças, município de Igarassu-PE (Figura 10), a aproximadamente 30 km da capital,
Recife. Compreende uma área de grande importância para a história cultural do estado e é "um
dos poucos exemplos no Brasil que preserva todas as unidades típicas de construção de uma
usina de açúcar colonial: Capela, Casa Grande, Senzala e Fábrica" (Matos, 2009: 111).

Figura 10: Planta baixa do Engenho Monjope. Fonte: Menelau, 2005.

Desde o início do século XVII já existem notícias sobre o Monjope, quando Engenho já era
considerado economicamente um dos mais produtivos da antiga capitania pernambucana
(Matos, 2009: 111). No século 18, as terras de Engenho foram doadas aos jesuítas para construir
uma escola, que funcionou até 1761, como resultado da expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759.
No século XIX, o moinho funcionava como base militar na região na Revolução Praieira. Em 1890,
a propriedade foi hipotecada e, entre 1904 e 1905, foi leiloada, voltando a funcionar como
engenho até 1940, quando o conhaque e o vinagre Monjopina começaram a ser produzidos. Em
1962 o uso do espaço muda novamente e o local passa a ser utilizado pelo Engenho Monjope
Country Club. Em 1986, o Governo de Pernambuco tomba o imóvel e procede à desapropriação
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para fins de readequação e proteção. Atualmente o sítio está protegido, mas sem uso e em
ruínas.
Em 2011, começa o Projeto de Arqueologia Monjope, com escavações especificamente na área
da senzala (Figuras 11 e 12). As escavações mostraram que esse uso, destinado aos escravos,
poderia ser maior, o que corrobora os dados históricos sobre o papel econômico dessa unidade
produtiva agrícola no período colonial.

Figura 11: Perímetro de escavação na senzala do
Engenho Monjope. Fonte: Allen, 2011.

Figura 12: Vista da Senzala do Engenho Monjope
com indicação da área escavada. Fonte: Rocha,
2015.

A maioria das áreas escavadas revelou um contexto de solo muito removido e com o qual as
estratigrafias são, do ponto da vida cronológico, incertas. Mas revelaram um grande número de
artefatos em que "a associação de materiais modernos com artefatos históricos, bem como
vários materiais de construção que se referem a obras de adaptação da senzala [...] indicam
momentos de aterro, mas sem uma sequência cronológica que permitir distinguir períodos
específicos ” (Allen, 2011:422)

Materiais, Técnicas Analíticas e Método
O Laboratório de Arqueologia para Conservação e Restauração do Departamento de
Arqueologia da UFPE, de fato um depósito, e não um laboratório analítico eficaz, possui uma
rica coleção de material arqueológico de várias regiões do país. O material armazenado é
dividido em duas reservas técnicas, uma de material orgânico e outra de material inorgânico.
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Com o aumento considerável nos projetos de escavação arqueológica aprovados nos últimos 15
anos, a situação piorou devido ao resgate de artefatos, o que aumentou e agravou o
condicionamento de toda a coleção (Guadalupe & Granado, 2015). A falta de espaço físico nas
coleções dificulta ainda mais o fornecimento de condições adequadas de armazenamento, como
controle de temperatura e umidade, para diferentes tipos de materiais, o que muitas vezes
compromete a integridade física e o potencial informacional.
Cabe destacar que as peças depositadas no Lacor estão em processo acelerado de deterioração,
acentuado por fatores como condições precárias de armazenamento e a falta de ações de
conservação e restauração. Esses fatores justificaram que a equipe do Lapet, Laboratório de
Perfil Técnico, do Departamento de Arqueologia iniciara estudos químicos, especialmente em
elementos metálicos.
Seleção de vestígios para análise
Inicialmente foram selecionados para esta pesquisa 829 fragmentos metálicos, de um total que
pode atingir mais de 4.000 peças. Esses artefatos estão distribuídos em um total de 14 sítios
arqueológicos e 8 eventos localizados no nordeste do Brasil. Esses números demonstram o
grande potencial informativo, tanto da coleção quanto desse tipo de material possui para o
estudo do contexto de transferência e produção tecnológica na antiga Capitania de
Pernambuco. Note-se a diversidade de objetos, entre os quais identificaram-se balas e projéteis,
ferramentas, ferraduras de animais, correntes, placas de rua, tampas de garrafas, dedais,
dobradiças, fechaduras e até itens domésticos e pessoais, como fragmentos de panelas, colheres
e maçanetas.
Nesse universo, destacamos a predominância de pregos e parafusos, que além da grande
quantidade, são recorrentes em praticamente todos os locais escavados. Diferentes morfologias
dos pregos são fortes indícios de uma ampla variedade de aplicações e períodos. Como algumas
das técnicas analíticas usadas no Lapet são destrutivas (como a produção de lâminas
metalográficas e FRX), um dos critérios fundamentais para a escolha dos tipos de peças para
pesquisa foi o grande número de fragmentos semelhantes. Por esse motivo os pregos foram
escolhidos como objetos de pesquisa.
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A partir da quantidade de pregos, como justificativa para a pesquisa, o próximo passo foi
determinar os parâmetros básicos. Assim, foram consideradas função, forma, tamanhos,
materiais, estados de conservação, peso e dimensões.
Ferramenta conceitual: Perfil Técnico
Como base para a pesquisa o conceito Perfil Técnico foi desenvolvido com o objetivo de associar
um período (marco cronológico) à uma função (Figura 12). Para obter essas informações seguiuse uma sequência bem definida, com base em análises físico-químicas, que determinam a
microestrutura (SEM/EDS) e os elementos químicos (FRX).

Perfil Técnico

Função

Forma

Seção

Dimensão

Técnica produtiva

Microestrutura

Elementos químicos

Figura 13: Estrutura básica das variáveis do conceito de Perfil Técnico desenvolvida para o estudo dos
pregos dos séculos XVII, XVIII e XIX em Pernambuco, Recife, Brasil.

A definição da função foi um dos primeiros objetivos desta pesquisa, pois ajuda a decifrar a
utilidade e aplicação de cada grupo de pregos, e que aporta indícios do contexto histórico. Para
isso, foram estudados os possíveis tipos de tensões (compressão, flexão, tração, torção,
cisalhamento) de cada tipo de prego. Embora não seja uma regra geral, observa-se que função
e forma são elementos fortemente correlacionados em objetivos de uso exclusivamente
técnico. A partir dessa consideração, os pregos foram classificados de acordo com as seguintes
variáveis: presença de ponta ao final do corpo, curvatura e tamanho. Para a definição da forma
foram considerados o formato da seção e o tamanho da peça.
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Outra variável fundamental considerada foi a técnica produtiva, que pode ser definida através
das microestruturas dos grãos e dos elementos químicos presentes nas amostras analisadas. Da
mesma forma que uma certa correlação entre função e forma é percebida, há também uma
correlação entre composição química e técnica produtiva. Com a definição dessas correlações,
foi possível estipular os perfis técnicos das peças e buscar relações com dados históricos e
arqueológicos, propondo hipóteses sobre os processos de transferência e produção metalúrgica
em Pernambuco entre os séculos XVII e XIX.
Dimensão
Para coletar as dimensões, foram consideradas cinco medidas (Figura 13). As dimensões da
cabeça e do corpo foram definidas a partir do raio, para peças de seção redonda, e em ambos
os lados para peças de seção quadrada. O tamanho da ponta também seguiu esse padrão. No
entanto, devido às deformações produzidas pela corrosão, nem sempre foi possível obter duas
medições para peças de seção quadrada.

Figura 14: Medidas extraídas dos pregos.

Peso
A relação entre tamanho e peso pode indicar a presença do núcleo ferroso original, porque se
uma peça tem uma massa muito baixa em relação ao seu volume, isso indica que a corrosão já
está bastante avançada e que há pouca ou nenhuma liga original. Essas informações são
importantes para obter critérios mais seguros na escolha das peças que serão submetidas à
análise metalográfica, pois dependem necessariamente da existência de um núcleo preservado
com a liga original da peça.
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Para isso, foi utilizado um ímã para analisar o nível de atração magnética das peças com base na
intensidade da adesão, podendo ser pontual ou distribuído, o que estipula quatro categorias:
1. Alta: forte aderência em cada peça;
2. Médio: forte aderência em uma parte da peça;
3. Baixo: má adesão total ou parcial;
4. Nulo: sem aderência.
Com isso, também podemos identificar pistas sobre a composição das ligas, uma vez que alguns
materiais não são influenciados pelo campo magnético, como chumbo e cobre.
Finalmente, antes de prosseguir com a análise físico-química, foram realizadas radiografias nos
pregos. Esta etapa foi realizada no Laboratório de Metrologia de Radiação Ionizante - LMRI,
Departamento de Energia Nuclear – DEN. Com as imagens obtidas, foi possível identificar com
mais clareza o núcleo ferroso da peça e sua camada de corrosão, bem como inferir sobre a forma
original e obter evidências da técnica produtiva de cada peça, (pregos).
A escolha dos procedimentos acima é motivada não apenas buscando a eficiência dos
procedimento analíticos, mas também orientando a responsabilidade profissional do
arqueólogo em relação à preservação do patrimônio cultural (Fleming, 2008). Como as análises
constituem técnicas destrutivas foram selecionadas algumas peças, para assim minimizar a
destruição desnecessária, considerando os critérios entre o potencial informacional e o número
de peças do mesmo tipo na reserva, uma vez que algumas são representativas de grupos com
poucas cópias.
As análises químicas foram realizadas no Lapet e, com o objetivo de identificar as ligas, foi
utilizado um tempo de medição de 30 segundos, com três medições em cada ponto. As
informações macroestruturais foram obtidas por microscópio óptico4.

4

Opticam O600P, no Lapet, e Opticam O700M, no Laboratório de Metalografia, Departamento de Engenheira de Materiais, UFPE.
Microscópio electrónico de varredura modelo Hitachi TM 3000, do INTM/UFPE.
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Preparação das amostras
A definição da técnica produtiva das peças metálicas foi possível através da identificação dos
elementos químicos e da microestrutura dos minerais. Os meios mais recomendados para obter
essas informações são as análises FRX e SEM / EDS, que requerem preparação prévia da amostra.
Para a análise química foram selecionadas oito peças, duas de cada local, e que eram exemplos
mais recorrentes. Após essa etapa, as amostras foram preparadas para testes metalográficos
divididos em quatro fases:
1) inclusão;
2) corte;
3) desbaste e;
4) Lixa de polimento seguida de pasta de diamante5.
Devido à natureza essencialmente destrutiva desse tipo de técnica o número de peças
analisadas foi reduzido. Foram selecionadas duas peças, considerando critérios de potencial
informativo e representatividade de um conjunto, para que os resultados pudessem ser
associados a outras peças com características semelhantes.
Como algumas peças estão em processo de oxidação acelerada, como no caso da Figura 15, foi
decidido incorporar a peça inteira em resina e somente após a impregnação foram realizados os
cortes. As peças foram impregnadas com resina Araldite GY 260 BR e catalisador Aradur HY 951,
em uma proporção de 90% de resina a 10% de catalisador, com um tempo de endurecimento
de 24 horas.

5

No final dessas etapas, é recomendável capturar imagens ópticas da superfície antes e depois de atacar quimicamente a amostra
com Nital. Para amostras selecionadas, foi utilizado 2% de Nital.
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Figura 15: Peça CP 1456.2 com indicação de
incrustação de corte e hachura na área visível
para análise.

Figura 16: Peça MN 491.03 com indicação de
incrustação de corte e hachura na área visível para
análise.

Figura 17: Peça CP 1456.2 após incrustações e
cortes.

Figura 18: Peça MN 491.03 após a incorporação e
o corte.

Após o corte das seções delgadas (lâminas) de cada amostra, foi realizado polimento manual e
semiautomático, utilizando uma sequência de sete padrões de lixa. O principal objetivo desta
etapa é gerar uma superfície plana, eliminando a oxidação, poluentes e irregularidades.

Resultados e Discussões
Dentro do conjunto de peças estudadas foi possível identificar dois grupos em relação à função:
suporte, onde a peça é submetida a tensões de torção ou flexão; e amarração, onde
predominam as forças de compressão e corte. As partes classificadas como suporte consistiram
em cabeça, corpo e ponta. Cabe salientar que vários pregos possuem o corpo principal curvo e
isso indica que se trata de uso de amarração.
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Em relação a forma foram identificadas peças onde todas as partes têm o mesmo tipo de seção,
redonda ou quadrada, e outras onde a seção da cabeça difere do restante da peça (cabeça
redonda e corpo e ponta quadrados). Em termos de tamanho as peças foram divididas em
grupos de 30 por 30 mm, totalizando cinco conjuntos de peças analisadas, onde a menor mede
11,4 mm e a maior 146,2 mm.
A partir da análise funcional e morfológica das peças foi possível perceber algumas relações.
Inicialmente, observou-se predominância de pregos de seção redonda (21 peças) e em segundo
lugar pregos de seção quadrada (10 peças). A predominância da seção redonda pode estar
relacionada às transformações no processo de fabricação dessas peças que, até o século XVIII,
eram feitas de maneira mais artesanal. Cabe salientar a predominância de peças de seção
quadrada e sem padronização de dimensões.
As mudanças resultantes da Revolução Industrial, aliadas a um maior entendimento da
composição das ligas metálicas, possibilitaram a fabricação de peças metálicas em larga escala
e sua consequente popularização (Colpaert, 2008). No final do século XVIII, em 1795, o
engenheiro americano Jacob Perkins inovou a produção ao criar uma máquina capaz de cortar
e colocar cabeças nos pregos em uma única operação. Essa equipe produziu peças com seção
redonda e dimensões bem definidas e controladas. Essa informação histórica nos serve como
marco cronológico a partir da identificação da técnica produtiva.
A relação entre forma e função (Gráfico 1), mostrou que as peças classificadas como amarrações
apareceram com maior frequência no grupo 5 (121 a 150 mm). Enquanto as peças classificadas
como suporte predominam nos grupos 2 (31 a 60 mm) e 3 (61 a 90 mm).
O teste com o ímã indicou um alto magnetismo em 22 peças, médio em 5 e baixo em 2. Do total
de 32, apenas 3 não possuíam magnetismo, indicando ausência ou pouco ferro em sua
composição. Essas mesmas peças têm um produto de corrosão esverdeado típico do cobre.
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Gráfico 1: Relação entre função e forma dos pregos.
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Como algumas partes estão em processo de oxidação acelerada e a camada de corrosão e
concretagem dificulta a definição do formato de várias partes, o uso da radiografia provou ser
um ótimo recurso para esse fim. Peças como BPT 1728.4 e BPT 2558.1 (Figura 18, detalhe A),
inicialmente definidas como uma seção redonda, foram reclassificadas como quadrado a partir
da forma mostrada na radiografia.

Figura 19: Radiografia da amostra BPT 2558.1.

Por meio dessa técnica também foi possível observar evidências do processo de fabricação de
algumas peças. A imagem acima mostra a diferença de densidade entre a cabeça e o corpo do
prego, indicando variações na composição da liga (Alonso & Manzanas, 2015). Esse mesmo
fenômeno também foi observado na parte BPT 2198.1 (Figura 19).
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Figura 20: Radiografia da amostra BPT 2198.1.

Essa característica está relacionada a uma prática comum na fabricação artesanal de pregos,
onde cada peça é produzida individualmente e posteriormente unida em um processo de
soldagem. Atualmente, essa união é feita por soldagem. No detalhe B, da Figura 18, também é
possível ver que essa junta produziu uma região diferente entre as duas partes da peça,
possivelmente devido a esse processo de união.
Outra indicação do processo de fabricação observado nas radiografias foi a presença de camadas
de corrosão esfoliada (Figuras 20 e 21), o que indica um processo de forjamento. Essas camadas
se formam e se sobrepõem no momento da modelagem e alongamento da massa metálica.
Portanto, a corrosão ocorre na superfície e entre essas camadas e que causa modificação e um
aumento no material.
Outro ponto que pode ser visto nas imagens radiográficas apresentadas acima, refere-se à
espessura da camada de mineralização e à presença de núcleo ferroso. Além de delimitar os
contornos originais das peças, e se as fissuras visíveis na superfície comprometem a estrutura,
também é possível ver em quais regiões o núcleo é mais preservado. Assim, a partir das
radiografias foi possível notar alguma coerência entre os resultados da análise magnética, onde
as peças mais atraentes realmente têm um núcleo ferroso melhor preservado.
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Figura 21: BPT: Radiografia da amostra 1728.2.

Figura 22: Radiografia da amostra MN 184.3.

Após técnicas não destrutivas, nos propusemos a analisar a composição química das ligas. Oito
peças foram selecionadas para realizar a fluorescência de raios-X (Tabela 1). Os elementos
presentes e suas respectivas proporções adicionam evidências sobre o processo de fabricação
das peças.
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Tabela 1: Resultado da FRX das oito amostras de pregos analisadas.
PEÇA

Fe

Al

Si

Sn

Ti

Cr

Mn

Pb

Ca

Cu

K

BPT-2198.1

97,22%

-

1,88%

0,03%

0,13%

0,03%

0,22%

0,06%

0,43%

-

-

BPT-2558.1

90,09%

3,61%

4,19%

-

0,17%

-

-

0,61%

1,32%

-

-

CP-1488

98,27%

-

-

0,04%

0,04%

0,02%

0,53%

-

1,10%

-

-

CP-1431.1

99,31%

-

-

0,02%

0,04%

0,04%

0,52%

-

0,07%

-

-

MN-184.4

97,80%

-

1,34%

-

0,15%

-

-

0,18%

0,41%

0,12%

-

MN-2412.3

79,19%

9,37%

6,43%

-

0,49%

-

-

0,24%

1,12%

0,21%

2,95%

EM-588

99,44%

-

-

-

0,07%

0,04%

0,14%

-

0,29%

0,01%

-

EM-1285

97,61%

-

0,38%

0,02%

0,08%

0,01%

0,04%

0,02%

1,82%

-

-

A análise química mostrou a presença de silício em cinco das oito peças. Este elemento pode ser
um componente de liga ou um componente da matéria-prima usado na fabricação. Sua adição
visa melhorar a desoxidação e diminuir a formação de bolhas na massa do metal. Ou seja,
quando associado a outros elementos, confere propriedades físicas e mecânicas diferentes na
liga.
A presença de Si é enfatizada junto com Al na parte BPT 2558.1 e MN 2412.3. As ligas do sistema
Al-Si não são tratáveis pelo calor, ou seja, não podem ser modeladas por forjamento; sendo
utilizado na fabricação de peças vazadas. Nestes, o silício aumenta a fluidez do alumínio líquido
e, portanto, da massa do metal, o que lhe permite fluir melhor através das cavidades do ferro
fundido e solidificar uniformemente, o que permite produtos com formas mais complexas.
No MN 2412.3, além da presença de Al-Si, é observado um baixo teor de ferro na composição
da liga. Isso pode indicar que é um aço de alta liga, onde os outros elementos aparecem em
quantidades maiores que 10% ou 12%. Nesta liga, o processo de produção das peças muda, pois
é necessária uma técnica com várias operações durante a fabricação.
Vale salientar que a presença de cálcio em todas as partes analisadas é esperada, uma vez que
é utilizada no processo de remoção de impurezas do minério de ferro, auxiliando na formação
de escória. A comparação entre as concentrações de Si/Ca pode indicar o caráter ácido ou básico
da escória; que está relacionado à viscosidade da massa de metal. Quanto mais ácido, mais
viscoso.
Por fluorescência não foi possível determinar o teor de carbono das amostras, elemento
determinante na caracterização das ligas. Mesmo em pequenas quantidades, sua diferença
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relativa é um forte indicador das propriedades mecânicas da peça e, portanto, pode contrastar
com as funções anteriormente atribuídas às peças.
No entanto, os dados de composição química podem ser associados aos obtidos com análises
metalográficas, que informam sobre a técnica de produção. Os resultados das duas peças (3
amostras) analisadas são apresentados a seguir:
Amostra 1
A análise microestrutural da CP 1456.2 mostrou uma massa metálica com uma grande
quantidade de impurezas e a presença de inclusões alongadas e finas, paralelas à superfície. Elas
têm uma distribuição heterogênea ao longo da seção longitudinal e não possuem um padrão
em relação à forma e ao tamanho, (Figuras 22 e 23). Ao longo da seção, a área analisada é
caracterizada pelo alívio e porosidade da liga. A formação de bolhas corresponde a um material
fundido que, durante o processo de produção, acumula gases no interior, (Figura 22, seta A).
O formato das inclusões, (Figura 22, seta B), indica que a peça também foi forjada. Espessuras
diferentes indicam áreas que foram mais ou menos submetidas a trabalhos mecânicos (Pedroni,
2008). As fendas visíveis a olho nu e na radiografia também indicam uma forja maior.
Possivelmente com a intenção de criar ranhuras para facilitar a penetração da peça. As trincas
transversais da superfície, (Figura 22, seta C e Figura 23), atuam como caminhos para agentes
oxidantes, que comprometem gradualmente a estrutura e desagregam as peças e
comprometem a integridade e a resistência. Esses dados são fortes indícios de um prego
utilizado para amarração.
A análise da microestrutura dos grãos não foi possível nesta peça, uma vez que o ataque químico
com 2% de Nital não teve efeito. Isso geralmente ocorre quando a liga é predominantemente
composta de metais não ferrosos ou quando a liga ferrosa possui muitas impurezas. Para obter
mais informações, além das análises de EDS, foi realizado o FRX que indicou uma liga ferrosa
com Si, Ca e Al, além da presença de Ti, (Tabela 2).
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Figura 23: Microscopia óptica da amostra 1.
Ampliação de 100x, sem ataque químico.

Figura 24: Microscopia electrónica de varredura
da amostra 1. Aumento de 30x.

Tabela 2: Resultado da FRX da amostra CP 1456.2.
Fe
92,33%

Si
4,73%

Ca
1,55%

Al
1,34%

Ti
0,05%

Após esse resultado, tentamos novamente atacar a amostra com Nital, com um tempo de
exposição mais longo. No entanto, nenhum resultado positivo foi obtido. Diante disso, as
análises de EDS foram realizadas em seis regiões com concentração de liga (Tabela 3).
Tabela 3: Resultados da análise EDS da amostra 1456.2.
Região

Fe

O

C

Sn

Si

Mg

P

Cr

Al

1456 - 2

67,9%

21,3%

9,1%

-

0,4%

-

1,3%

-

-

1454 - 3

57,5%

37,3%

4,7%

0,1%

0,3%

-

0,1%

-

-

1456 - 4

61%

28%

7,8%

0,6%

1%

-

0,8%

0,2%

0,3%

1456 - 5

56,5%

29,1%

12,2%

1,1%

1,1%

-

0,2%

-

-

1456 - 7

57,9%

36,2%

5,2%

0,1%

0,2%

0,1%

0,3%

-

-

1456 - 8

59,9%

34%

3,7%

0,9%

0,5%

0,1%

0,9%

-

-

Média

60,12

30,98%

7,12%

0,56%

0,58%

0,03%

0,60%

0,03%

0,05%

A grande quantidade de C não está relacionada apenas à composição da liga. Como a peça possui
muitas cavidades devido à corrosão intergranular (Figura 24), que se estende da superfície para
dentro, elas podem estar acumulando resíduos de algum material orgânico. Como pode ser visto
na ampliação de uma dessas regiões (Figura 25), encontramos a presença de filamentos (Figura
25, seta B), com alto teor de carbono e oxigênio (Gráfico 2).
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Figura 25: Microscopia electrónica de varredura.
amostra 1. Aumento de 100x.

Figura 26: Microscopia electrónica de varredura.
amostra 1. Aumento de 400x.

Na mesma região, onde é observada a presença de liga, foi realizada uma análise EDS (Gráfico
3), detectando um alto teor de óxido de ferro, em contraste com a região indicada pela seta B.
Gráfico 2: Espectro obtido por análise de EDS na
amostra 1, região A da imagem 25.

Gráfico 3: Espectro obtido por análises EDS na
mostra 1, Região B da imagem 25.
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Além da análise da EDS, com o MEV foi possível observar uma região onde podem ser
observadas sobreposições e junções das camadas da liga, (Figuras 26 e 27), corroborando a
hipótese de que esta peça passou por um processo de forjamento após a fundição de ligas.

Figura 27: Microscopia eletrônica de varredura.
Amostra 1. Ampliação de 400x. Detalhe das
camadas sobrepostas, no canto inferior direito.
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Figura 28: Microscopia eletrônica de varredura.
Amostra 1. Ampliação de 1500x. Detalhe da
orientação das camadas sobrepostas.
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Amostra 2
A análise da parte MN 191.03 foi dividida em duas amostras, uma com a seção longitudinal
(amostra 2) e outra com a seção transversal (amostra 3). Portanto, procuramos observar
diferentes aspectos da estrutura da peça. Através da microscopia óptica, foi possível notar que
o núcleo ferroso da peça possui uma microestrutura predominantemente ferrítica, (Figura 28,
seta A), com baixa liga de carbono, com grãos poligonais equiaxiais sem alongamento ou direção
e com a presença de uma segunda fase, possivelmente perlita, (um microconstituinte formado
a partir de carbono e ferro). Aparência pode ser relacionada e compatível com um tipo de aço
industrializado de baixo carbono.
Nesta peça podemos observar a presença de algumas inclusões, (Figura 28, seta B e Figura 29),
de forma alongada, distribuídas ao longo da massa metálica. No entanto, esta região não mostra
evidências de que tenha sido trabalhada mecanicamente e nem deformada por forjamento ou
rolamento. A homogeneidade da forma do grão indica que ele derreteu e esfriou naturalmente
sem um processo mecânico.
A inclusão possui uma microestrutura duplex (com presença de duas fases), com estrutura
semelhante à identificada por Troncoso, composta por dendritos de wustita (Figura 30, seta B)
e uma matriz vítrea (Figura 30, seta C) (Troncoso, 2013). Na análise EDS (Gráficos 4 e 5) foi
possível detectar diferenças na composição das duas fases, variando a proporção de carbono,
silício e alumínio e os elementos cálcio e potássio apenas na região B. A comparação desses
dados com os obtidos pelo autor mencionado indica a presença dos mesmos elementos e
valores muito semelhantes para cada um deles.

Figura 29: Microscopia óptica da amostra 2. Ampliação de 100x, com ataque químico. Prevalência da fase
ferrita, região clara, em relação à fase perlita, região escura.
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Figura 30: Microscopia Electrónica de varredura.
Amostra 2. Aumento de 400x. Inclusão alargada
presente na liga.

Figura 31: Microscopia eletrônica de varredura.
Amostra 2. Ampliação de 1500x. Detalhe de
inclusão alongada.

Gráfico 4: Espectro obtido por análise EDS na
amostra 2, região B da imagem 30.

Gráfico 5: Espectro obtido por análise EDS na
amostra 2, região C da imagem 30.
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Amostra 3
A hipótese de que o núcleo da peça é feito de aço industrializado (Figura 31) pode ser observada
pela qualidade e homogeneidade da liga de baixo carbono (Figura 32). A mesma estrutura
ferrítica observada na amostra anterior é repetida na amostra 3, indicando que esta liga passou
por um cuidadoso processo de produção.
Através da seção transversal foi possível perceber que a massa de metal fora do núcleo ferroso
tem uma forma bem definida, indicando que a peça possui uma seção quadrada. Nesta amostra
não há direção dessa massa escura, enquanto na seção longitudinal, (Amostra 2), é possível
notar que o material ao redor do núcleo ferroso possui um fluxo de massa direcional. Essa
característica pode indicar que a peça passou por um processo de deformação mecânica. A
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ausência desse fluxo na seção transversal indica que as forças mecânicas agiram apenas na outra
direção.

Figura 32: Microscopia óptica da amostra 3.
Ampliação de 50x, sem ataque químico. Núcleo
ferroso central com liga homogênea e liga escura
nas extremidades.

Figura 33: Microscopia óptica da amostra 3.
Ampliação de 100x, com ataque químico Núcleo
ferroso central com liga homogênea e liga escura
nas extremidades.

A região escura tem a aparência de uma liga ferrosa grossa com um alto grau de impurezas,
provavelmente trabalhada por martelado na forja, causando o arrasto entre essa liga e o núcleo,
(Figura 32). As ranhuras também são indicações deste processo mecânico. A análise EDS na
região clara, (Figura 6), parte central da peça, mostrou coerência em relação à área indicada
pela seta A da Figura 30, indicando um pico de óxidos de ferro, silício e alumínio, os últimos dois
em baixa quantidade. Na região escura, (Figuras 33 e 34), além dos óxidos de ferro, alumínio e
silício, foram detectados, (Gráfico 7), também em baixa quantidade de magnésio, cromo, titânio
e enxofre.
A presença desses elementos indica que as matérias-primas utilizadas ou a liga pode ter sido
adicionada intencionalmente. É muito comum adicionar Mg duas vezes mais que o enxofre, para
que o primeiro neutralize o efeito prejudicial do segundo. Isso também aumenta a facilidade do
processo de forjamento da liga.
Gráfico 6: Espectro obtido por análise de EDS na
amostra 3, região da fase de ferrita
16

Gráfico 7: Espectro obtido por análise EDS na
amostra 3, região A da imagem 34
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Figura 34: Microscopia Eletrônica de Varredura.
Amostra 3. Ampliação de 100x.

Figura 35: Microscopia Eletrônica de Varredura.
Amostra 3. Ampliação de 400x.

Definição de perfil técnico
Com base nos dados apresentados acima, foi possível entender um pouco sobre o processo de
fabricação desses artefatos e, com isso, determinar o perfil técnico das peças analisadas
metalograficamente. A seguir, é apresentado um resumo das variáveis e atributos de cada
amostra.
Tabela 4: Definição de dois perfis técnicos das amostras de pregos analisadas.
Variáveis de Perfil Técnico

CP 1456.2

MN 491.03

Indefinida

Suporte

Tamanho

Grupo 2

Grupo 2

Seção

Redonda

Quadrada

Composição
Química

Liga ferrosa com grande
quantidade de impurezas

Microestrutura

Indefinida

Função
Forma

Técnica
Produtiva

Liga externa ferrosa com alto
conteúdo de impurezas; Aço
com baixo teor de carbono
Liga externa não definida; núcleo
de fase de ferrita e perlita

O CP 1456.2 mostra fortes evidências de que foi produzido por fundição artesanal devido ao fato
da liga ferrosa apresentar muitas impurezas e um alto teor de carbono, superior a 2,11%. De
acordo com o diagrama de fases do FeC, os valores acima desse intervalo correspondem às
fundições. Outra evidência que corrobora essa hipótese é a presença de furos e imperfeições na
liga, como resultado da não eliminação de gases durante a redução do minério de ferro. Após a
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fundição, essa peça passou por um processo de deformação mecânica, possivelmente por
martelo, que deixou marcas irregulares de compressão da liga.
Na parte MN 491.03, na região central foi identificado um aço com baixo teor de carbono e
impurezas, possível apenas por meios industriais e sem evidências de forjamento. No entanto,
note-se que este núcleo foi revestido com uma liga ferrosa de alta impureza com marcas de
placas marteladas. Esta peça indica, portanto, a associação de técnicas artesanais e industriais
para obter um objeto com características específicas. Esse revestimento pode ter sido feito para
aumentar o tamanho e a robustez da peça, adicionar uma camada com maior resistência à
corrosão ou melhorar a resistência ao estresse mecânico. Esses dados, juntamente com o
contexto histórico, são fortes indícios de um prego utilizado para suporte (Figura 35).
Por fim, vale ressaltar que esses traços apresentam características semelhantes como
morfologia, tamanho, tipos de corrosão e degradação o que permite a associação desses dados
entre as peças em questão. Por exemplo, a parte CP 1456.2 é semelhante à BPT 1995.2. e 2558.1
e MN 191.03 é semelhante ao MN 184.4, BPT 1728.4 e à CP 1456.1. Além disso a semelhança
foi observada em outras peças da coleção, não utilizadas neste trabalho.

Conclusão
Esta pesquisa permitiu contextualizar uma pequena amostra da coleção de vestígios metálicos
de quatro sítios arqueológicos depositados no Lacor. O estudo dos processos técnicos utilizados
na fabricação de peças metalúrgicas forneceu informações sobre as tecnologias transferidas da
Europa no período colonial e no imperial para Pernambuco e que foram produtos de processos
artesanais e industriais, com os quais foi possível estabelecer marcos cronológicos.
Além disso, através das técnicas utilizadas na pesquisa, foram estipuladas variáveis que
permitiram descrever a forma original dos pregos e, juntamente com os dados químicos, definir
a função de suporte ou de amarração, Figura 35. Os resultados desta pesquisa demonstraram o
potencial informativo das técnicas utilizadas na análise na identificação da função e marcos
cronológicos dos estudos em arqueometalurgia. Como foi possível associar microestruturas às
técnicas produtivas (fundição, forja, alto-forno) e estabelecer marcos cronológicos (séculos XVII,
XVIII e XIX), a medida que o universo de amostras e sítios arqueológicos seja ampliado, permitirá
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reconstituir um contexto histórico que possui escassas fontes históricas primárias: os processos
de introdução de tecnologias metálicas na ex-colônia portuguesa.
Os resultados obtidos permitiram aprofundar o conhecimento sobre as características dos
materiais metálicos e subsidiaram o estudo da maioria das hipóteses aqui apresentadas. Esses
resultados definiram três perfis técnicos que indicam o uso de produtos metálicos artesanais e
industriais na região e cada um associado a um sítio arqueológico. Devido à natureza inicial da
pesquisa nota-se que os resultados aqui apresentados não sejam representativos de toda a
região (apenas quatro sítios arqueológicos), mas apontam para o potencial para trabalhos mais
amplos e que permitirão reconstituir uma parte da história da técnica ainda pouco estuda em
Pernambuco, especificamente o uso de elementos metálicos, com base em dados precisos
(físicos e químicos).

Alto Forno

Forja

Fundição

Figura 35: Resumo dos indícios dos marcos cronológicos, das técnicas produtivas e dos usos dos pregos
utilizados em Pernambuco nos séculos XVII, XVIII e XIX a partir de dados físico e químicos.

Por último, cabe acrescentar que as peças analisadas indicaram seus usos (amarração e
suporte)6 e que podem ser representativos do conjunto de pregos de cada sítio, uma vez que a

6

A função amarração está associada a encaixe de peças, como trilhos de trem ou partes de uma estrutura de telhado, onde o prego
sofre esforços de compressão ou cisalhamento. As peças de suporte são usadas para escoramento ou junção de partes onde o prego
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forma e as dimensões se repetem com frequência. Entretanto, a definição desses usos não é
categórica. São possibilidades, identificadas a partir das características químicas dos pregos
estudados, uma vez que não foi possível identificar através das análises realizadas o teor de
carbono e a microestrutura, o que permitiria uma afirmação mais contundente em relação ao
uso. Portanto, os usos propostos aqui são indícios.
Em relação ao uso cabe acrescentar que a peça CP 1456.2 possui alto teor de carbono na
composição (quanto mais C mais resistência a compressão) e sua forma indica uso associado a
amarração. Na Cruz do Patrão foi onde mais se registraram peças de amarração, e que podem
ser associados aos trilhos de trem do porto. A peça MN 491.03 possui formato e composição
que indicam uso de suporte. O núcleo central do prego é de aço de baixo carbono (quanto menos
C mais resistente a flexão). Vale ressaltar que a liga de recobrimento do núcleo possui mais
carbono e tem secção quadrada. O núcleo é redondo e esse recobrimento pode ter sido
adicionado para deixá-lo mais robusto ou para melhorar o atrito e aderência em seu uso (peças
de secção quadrada fixam melhor na madeira). Esta peça foi do sítio Monumenta, do Polo
Alfandega e por isso pode ser associada às estruturas das cobertas dos armazéns ou às
estruturas do cais.
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