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RESUMO 

 

 

A história humana na Amazônia remonta a milhares de anos, e dentre os inúmeros sinais desta 
presença, podem ser destacados os registros rupestres como um elemento importantíssimo de 
expressão. Desde o primórdio de seu tempo, a sociedade humana busca representar os 
acontecimentos que tangem a vida ao seu redor e sua possível interpretação sobre os mesmos. 
Entendemos que, o Estruturalismo - cuja proposta visa analisar as relações sociais através de 
estruturas formuladas - permite uma análise abrangente destes registros humanos amazônicos. 
Assim, este trabalho aborda o estudo e análises das gravuras rupestres do sítio arqueológico 
CPRM 2, localizado na margem direita do rio Madeira, em um raio de 85 quilômetros distante 
da cidade de Porto Velho, Rondônia. A proposta de estudo embasou-se no fundamento teórico 
e metodológicos Estruturalista. O objetivo consistiu na criação da uma tabela descritiva, 
proporcionando uma leitura estruturada das gravuras do sítio arqueológico estudado, 
observando que suas inscrições possuem semelhanças a outros sítios do entorno. 
 
 
Palavras-chave: Arqueologia; Estruturalismo; Rupestre; Alto Madeira. 
  



 

 
 

 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Human history in the Amazon goes back thousands of years, and among the many signs of this 
presence, cave records can be highlighted as a very important element of expression. From the 
beginning of his time, human society seeks to represent the events that affect life around them 
and their possible interpretation of them. We understand that, Structuralism - whose proposal 
aims to analyze social relations through formulated structures - allows a comprehensive analysis 
of these human Amazonian records. Thus, this work deals with the study and analysis of rock 
engravings of the archaeological site CPRM 2, located on the right bank of the Madeira River, 
in a radius of 85 kilometers distant from the city of Porto Velho, Rondônia. The study proposal 
was based on the theoretical and methodological foundation Structuralist. The objective was to 
create a descriptive table, providing a structured reading of the engravings of the studied 
archaeological site, observing that its inscriptions have similarities to other sites of the 
surroundings. 
 
 
Keywords: Archeology; Structuralism; Rockhopper; High Madeira. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No cinturão de máxima diversidade biológica do planeta, a Amazônia se destaca pela 

extraordinária continuidade de suas florestas, pela ordem de grandeza de sua principal rede 

hidrográfica e pelas sutis variações de seus ecossistemas, em nível regional e altitude (AB’ 

SÁBER, 2003, p.65).  

Segundo Ab’ Sáber (2003) a Amazônia possui uma faixa de aproximadamente quatro 

milhões e duzentos mil quilômetros quadrado ao longo da sua extensão territorial. Rica em 

um conjunto de ecossistemas compostos por terras firmes, várzeas, florestas inundadas, 

florestas de igapó, campos abertos e alagados, cerrados e etc, a Amazônia é uma área que 

abrigou e abriga populações indígenas, agregando ao longo de uma trajetória histórica, 

diversos grupos e elementos culturais. Muitos vestígios arqueológico foram encontrados ao 

longo desta grande extensão territorial, inclusive os registros rupestres. 

As sociedades humanas pretéritas desenvolveram uma forma de expressão que nos 

permite reconhecer a comunicação através dos impulsos elétricos transferidos para os 

impulsos motores, transformando e trabalhando o conjunto do corpo e mente em traços 

visuais. 

O termo registro rupestre é apenas um de uma gama para caracterizar vestígios 

arqueológicos em formas de gravuras e pinturas feitas nas superfícies rochosas pelas 

sociedades humanas passadas. Os termos como arte rupestre, grafismo, iconografia, 

inscrições nas rochas, arte parietal, entre outros, também são utilizados para remeter ao 

denominado registro rupestre. 

As/os Arqueólogas/os empregam e caracterizam duas técnicas utilizadas pela 

sociedade para criar os registros rupestres, os conhecidos pictoglifos e petróglifos. Os 

pictoglifos são conhecidos popularmente como pinturas rupestres. As pinturas foram feitas 

a partir das combinações de vários elementos da natureza, extraídas e processadas, por 

exemplo, os minerais com quantidade elevada de ferro quando em pó e adicionado na água 

torna-se “tinta”. Esse (e outros) material era utilizado para as confecções das pinturas 

rupestres. Aguiar (2012) descreve que há “duas categorias: as monocrômicas, onde os 

desenhos são representados em uma única tonalidade; e as policrômicas, que apresentam a 

combinação de duas ou mais cores na composição do desenho rupestre”. Os petróglifos são 

conhecidos como gravuras rupestres, que se caracterizam pela extração de parte da superfície 
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rochosa. Como menciona Aguiar (2012), nas “gravuras há duas modalidades: as picoteadas, 

obtidas por percussão; e as polidas, feitas por fricção”. 

Segundo Aguiar (2012) interpretar as gravuras e pinturas rupestres é praticamente 

inexecutável, pois encontramos apenas os símbolos gerados e não temos conhecimentos dos 

códigos representados pelo autor ou autora. Nesse contexto, sabemos que é impossível 

traduzir os elementos transferidos nas gravuras e pinturas rupestres. O que pode ser feito 

pelos pesquisadores é buscar subsídios em outras áreas científicas, como por exemplo, a 

psicologia e o estudo da semiótica. Além das tentativas de interpretações dos símbolos em 

conjuntos ou separados em um determinado tipo de rocha, os registros rupestres possuem 

figuras que retratam cenas de acontecimentos que poderiam ter sido do cotidiano, como 

também de transe ou mesmo imaginário da sociedade daquela época. 

Segundo Gaspar (2006) os diferentes tipos de traços de registro rupestre presentes na 

arqueologia brasileira têm a possibilidade de remeter à vida cotidiana. Não apenas esse 

elemento do grupo social pretérito, podendo ser possível também a presença de traços 

complementares de pinturas corporais produzidas por grupos indígenas brasileiros que 

viveram na época da produção dos grafismos. Os Walbiris da Austrália são um exemplo 

dessa relação, visto que o grupo faz desenhos pictográficos repetidos em diversos rituais, 

como quando fazem desenhos totêmicos em seus corpos durante ritual específico deste povo, 

também em outros tipos de superfícies, até mesmo na areia usando signos que contam 

histórias de vários acontecimentos da etnia Walbiri. 

Não são todos os pesquisadores que estão de acordo com essa linha de estudo. Porém, 

as vertentes de outras linhas de raciocínio, como a iconografia e a antropologia, nos auxiliam 

abundantemente com as hipóteses sobre os registros rupestres encontrados ao longo de todo 

o mundo.  

Os conteúdos acima serão discutidos dentro do processo de estudo e análise do sítio 

arqueológico CPRM 2, localizado na margem direita do rio Madeira, em média 85 

quilômetros afastado da cidade de Porto Velho. A região onde está localizado o sítio 

arqueológico encontra-se na área de alagação da Usina UHE Santo Antônio e próximo a 

barragem da Usina UHE Jirau. 

O Objetivo do estudo consiste na possibilidade de leitura descritiva e estrutural das 

gravuras do sítio arqueológico CPRM 2, através de análises das informações dos materiais 

preenchidos e registrados durante a etapa de campo, realizado por pesquisadoras /os 

contratas /os pela empresa Scientia Consultoria Científica Ltda.  
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As metodologias aplicadas para as análises das gravuras no sítio arqueológico CPRM 

2 são de punho qualitativo e quantitativo, realizadas através de tabela de descrição das 

manifestações rupestres. 

Esta pesquisa justifica-se devido os poucos estudos sobre os registros rupestres no 

rio Madeira, podendo assim contribuir para os estudos e discussões na área de atuação. 

Os capítulos estão divididos em quatro etapas. Sendo que no capítulo 1 será 

apresentado o histórico e características dos registros rupestres encontrados de modo geral 

no Brasil, dando ênfase para o estado de Rondônia e a localização do sítio de estudo. 

No capítulo 2 foram sintetizadas as informações de outros sítios rupestres 

encontrados em determinadas porções dos pedrais aflorantes, ao longo das prospecções 

realizadas pela empresa Scientia Consultoria na extensão do rio Madeira no interior das áreas 

de intervenção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. 

No capítulo 3 abordou as referências teóricas e metodológica. Na ocasião, foi 

elaborada uma síntese da discussão dos aspectos gerais sobre os aportes teóricos e os 

métodos para analisar o objeto de estudo. 

No capítulo 4 tem como objetivo caracterizar e analisar as gravuras do sítio 

arqueológico CPRM 2, a partir dos documentos coletados durante a execução dos trabalhos 

de campo, e por fim as considerações finais, onde podemos correlacionar as informações e 

repassar os dados obtidos. 
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CAPÍTULO 1: OS MISTERIOSOS REGISTROS RUPESTRES 

 

 

1.1. A história dos registros rupestres no Brasil  
 

Quando iniciaram os trabalhos arqueológicos relacionados aos registros rupestres no 

Brasil não havia a percepção de outros contextos arqueológicos semelhantes para serem 

usados como base de referência para esse vestígio material. O que acabou sendo adotado foi 

à descrição desse tipo de fonte arqueológica. Conforme Anna-Marie Pessis menciona em 

seu trabalho. 

 

Começou-se com a procura de certas características, muito gerais, que permitissem 
o estabelecimento de grandes classes iniciais. Face às características gerais dos 
conjuntos descobertos, utilizou-se como primeiro critério taxonômico a técnica de 
realização do registro, distinguindo dois grandes grupos: registros pintados e 
registros gravados (PESSIS, 1992, p. 42). 

 

 

Essa abordagem foi trabalhada porque se acreditava que existia mais de uma 

sociedade vivendo na extensão territorial do país, que realizavam esses gráficos rupestres 

em diferentes suportes naturais. Conforme as descrições das gravuras e pinturas, acabaram 

chegando a um “panorama de classes” arqueológicas que são chamadas de tradição, sub-

tradição e crono-estilo. 

Segundo Pessis (1992, p. 36) “a tradição é caracterizada pelos traços gerais realizados 

pelos povos do passado, ou seja, permanência de traços”. A sub-tradição seria o primeiro 

nível classificatório derivado da tradição, e sua característica está em desenvolver um 

panorama das tradições através da repetição de traços em toda localidade geográfica. O 

crono-estilo é o segundo nível classificatório, que caracteriza a evolução cronológica de uma 

tradição e sub-tradição. É o momento que os traços passam por uma evolução dos padrões 

desse panorama de classe. Dessa forma, os trabalhos foram sendo sistematizados, através da 

existência de descrições de tradições, sub-tradições e crono-estilos em todo território 

brasileiro, mas descrições como essas são aplicadas em outras localidades da américa do sul. 

(PESSIS, 1992). 

Segundo Prous (1992, p.509) as menções sobre registro rupestre no Brasil são 

descritas antes mesmo do século XVI. De acordo com Gaspar (2003, p.32-33) “(...) as 
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Lamentações brasílicas, obra do Padre Francisco Teles escrita entre 1799 e 1817, registram 

274 sítios arqueológicos com gravações e pinturas no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Piauí e Pernambuco”. O Pe. Francisco acreditava que os registros rupestres foram 

confeccionados por indígenas e holandeses, e significavam roteiros de tesouros. Chegou a 

tentar codificar através dos alfabetos grego e hebraico.  

Segundo Gaspar (2003) haviam várias hipóteses sobre as criações dos registros 

rupestres, por exemplo, que elas poderiam ser fruto humano ou da natureza. Outro exemplo, 

poderia ser resultado de estrangeiros fenícios pelas terras brasileiras.  

Prous afirma que (1992, p.509) “alguns painéis foram descritos e até reproduzidos 

pelos naturalistas do início do século XIX”. Gaspar (2003) menciona em seu texto que o 

primeiro trabalho extenso sobre registros rupestres foi produzido por Tristão de Alencar 

Araripe, no século XIX.  

No século XX ocorreu a problematização da questão de o registro rupestre ser não 

ser digno de estudo por alguns pesquisadores intelectuais brasileiros. Segundo Gaspar (2003) 

alguns pesquisadores não consideravam que os vestígios rupestres deveriam ser tema de 

estudo, no entanto, outro grupo acreditava que os vestígios carregavam em sua forma 

significados que se enquadravam dentro dos estudos científicos.  

Essa discussão veio carregada de “pré-conceitos” dirigidas aos indígenas. Os estudos 

caminhavam por perspectivas diferentes e uma das linhas era a de que os indígenas 

brasileiros não teriam “competência” para confeccionar sinais nas rochas, pois sua 

extravagância e preguiça os impediam de um ato preciso. No entanto, Ermano Stradelli 

buscava as explicações indígenas para tentar compreender os sinais rupestres, assim como 

Theodoro Sampaio.  

Em 1964 ocorreram os primeiros estudos sistemáticos, nos estados do Sul e São 

Paulo. De acordo com Prous (1992) no ano de 1973, as Missões Franco-Brasileiras que 

estavam instaladas nas regiões de Lagoa Santa e Piauí desenvolveram pesquisas sistemáticas 

que foi possível ser empregadas em outras regiões do Brasil, afim de compreender os 

diversos registros rupestres encontrados, e foi a partir deste momento que houve uma 

concentração de pesquisas com comprometimento sistemático.  

Em pouco tempo foram surgindo trabalhos em vários outros estados, como em Goiás, 

Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amazonas. Esses 

trabalhos permitiram que pesquisadores como Guidon e Prous tivessem um primeiro 

panorama das gravuras e pinturas rupestres que estavam sendo encontrados no Brasil.  
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Segundo Prous (1992) em primeiro momento, eles determinaram grandes unidades 

regionais. A justificativa se baseava na variabilidade dentro de um mesmo estado. Que para 

o Prous (1992) poderia demonstrar evoluções culturais no tempo, no espaço, ou funções 

distintas. 

O arqueólogo André Prous sintetizou no decorrer do livro (1992) oito tradições 

(figura 1), sendo chamadas de Tradições Meridional, Litorânea Catarinense, Geométrica, 

Planalto, Nordeste, Agreste, São Francisco e Amazônica. Abaixo, descreveremos as 

principais características estilística de cada tradição com base na explicação do autor. 

 

 
Figura 1. Distribuições das tradições rupestres pelo Brasil. Fonte: Gaspar (2003, p.57). 

 

 

A Tradição Meridional (figura 2)– é uma manifestação recorrente no Sul e nos países 

de fronteira. Foram encontrados as manifestações rupestres em blocos isolados, havendo 

alguns em abrigos e outros em paredes que não foram especificados. São gravuras realizadas 

no arenito, e a técnica utilizada não é bem conhecida, podendo ter sido feita através de 
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incisão ou polimento. As vezes as superfícies eram preparadas através da técnica de 

picoteamento. Os sulcos são rasos e a largura chegando de 0,2 até 2,5 cm. Nos sulcos das 

gravuras de dois sítios foram encontrados pigmentos da cor preto. E no sulco da gravura de 

outro sítio foram encontrados pigmentos nas cores: branca, roxa e marrom.  

A tradição Meridional possui dois estilos. O primeiro estilo é caracterizado por 

gravuras geométricas ou abstratas, contendo traços retos paralelos e cruzados e, gravuras 

realizadas com traços curvos e os “tridáctilos” – combinação de traços retos. Segundo Prous 

(1992), o segundo estilo é caracterizado por círculos maiores, sendo que cada um está 

rodeado na parte superior por círculos menores, acreditam ser semelhante a pegadas de 

felídeos. 

 

 
Figura 2. Representações da tradição Meridional. Fonte: Prous (1992, p.514). 

 

 

A Tradição Litorânea Catarinense (figura 3) – é uma manifestação que está presente 

no litoral do estado de Santa Catarina, especificamente em ilhas, em uma média de quinze 

quilômetros distantes da costa, mas não são em todas as ilhas que estão presentes as 

manifestações rupestres. As ilhas com inscrição rupestre estão localizadas em um raio de 

vinte a vinte e cinco quilômetros distantes uma da outra. Segundo Prous, os locais não são 

de fácil acesso, chegando a ser considerado perigoso. 

 Essa tradição é caracterizada por conter apenas gravuras em seus painéis, e foram 

feitas a partir da técnica de polimento, em suportes de arenito. As gravuras têm em torno de 

três centímetros de profundidade, mas poderiam ser de sulcos mais profundos, pois os 

painéis se encontram desgastados pela ação do intemperismo. A largura das gravuras possui 

cerca de quatro centímetros.  
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Segundo Prous, as análises das gravuras mostram quatorze temas. Sendo que em 

alguns sítios possuem de quatro a seis temas, e outros possuindo onze temas. As gravuras 

são descritas por possuir inscrições geométricas e biomorfos (2) que são poucos 

representados, porém, bastante geométricos. As análises levaram a observar que alguns 

temas são exclusivamente de ilhas meridionais e outros temas exclusivos de ilhas 

setentrionais. 

 

 
Figura 3. Representações da Tradição Litorânea Catarinense. Fonte: Prous (1992, p. 514). 

 

 

A Tradição Geométrica (figura 4) – A manifestação dessa tradição corre em grande 

escala territorial brasileira, percorrendo desde o planalto catarinense, o estado do Paraná, 

São, Paulo, Goiás, Mato Grosso, e alguns estados do Nordeste. Essa tradição possui duas 

subdivisões que são conhecidas como: Meridional e central e outra, setentrional. 
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Figura 4. Representações da Tradição Geométrica. Fonte: Prous (1992, p.516). 

 

 

As subdivisões meridional e central estão localizadas nos estados de Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo e Mato Grosso, em porções fora de percursos de enchentes e água 

corrente. As subdivisões são caracterizadas por gravuras, e por vezes o retoque era feito por 

coloração de pigmento. O tema mais recorrente é o ‘tridáctilo’, seguido de cupuliforme e 

curvilíneas. No estado de São Paulo já aparece o tema conhecido como “pegada”, geralmente 

associada por rastros de diversos animais (aves, felinos e veados) e humanos. Também tem 

aplicações de incisões que estão divergentes em paredões em São Paulo (Serra Azul) e blocos 

presentes em Januária, norte mineiro e na Paraíba.  

A subdivisão setentrional está localizada nos estados do Ceará. Paraíba e Goiás. Os 

sítios estão localizados próximos dos cursos de água, dando ênfase às cachoeiras, por 

possuírem afloramentos de rochas. Sendo assim, as inscrições ficavam por vezes abaixo do 

nível da água. As gravuras foram feitas em sua maioria pelo método de polimento. Os temas 

dominantes variam de acordo com os sítios. No estado do Ceará metade dos sítios são 

representados por cupuliformes, outra totalidade de sítios são representados por geométricos, 

outros por ‘tridáctilos’. Alguns sítios o tema dominante é o biomorfa, mas nesse caso em 

menor escala.  
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A Tradição Planalto (figura 5) – Os sítios dessa tradição estão manifestados nas 

regiões central de Minas Gerais, no Planalto Central entre fronteira do Paraná e São Paulo e 

no estado da Bahia. Na tradição Planalto as pinturas são predominantes, a cor em destaque 

é o vermelho, e alguns sítios chegam a possuir pinturas nas cores preto com amarela e cor 

branca. 

As representações feitas a partir das pinturas são na maioria de zoomorfos 

monocrômicos, geralmente apresentados pelos seguintes animais: cervídeos, peixes, 

pássaros, tatus, antas, porcos do mato e Tamanduá, representados em diversas cenas. Os 

painéis possuem representações de antropomorfos monocrômicos, eles aparecem em 

pequenas quantidades, a não ser quando os antropomorfos estão cercando zoomorfo/s nas 

cenas, e nos sítios aparecem também pinturas em formatos de geométricos. 

 

 
Figura 5. Representações de zoomorfos da Tradição Planalto. Fonte: Prous (1992, p. 518). 

 

 

A Tradição Nordeste (figura 6) – É uma tradição que chama bastante atenção por 

conta das diversidades de elementos e trocadilhos existentes. As manifestações estão 

localizadas nos estados do Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, parte da Bahia 

e possivelmente no extremo norte de Minas Gerais.  

Na tradição Nordeste as representações foram feitas a partir de pinturas e gravuras. 

As gravuras foram encontradas na maioria no estado do Piauí. As representações feitas a 
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partir de pinturas possuem antropomorfos e zoomorfos quase que na mesma quantidade, e 

são monocrômicos, na cor vermelha. Ainda tem antropomorfos e zoomorfos associados a 

geométricos, em pequena quantidade e, geométricos não associados. Os antropomorfos são 

representados em diversas cenas de caça, ritual, sexo e outras variadas cenas. Os zoomorfos 

são representados na maioria das vezes por emas, figuras de cervídeos e pequenos 

Quadrúpedes. 

Nas pinturas rupestres foi adotado o termo “trocadilho gráfico”, que conforme Prous 

(1992) são “séries de figuras que mostram a transformação de um tema (...)”. Pesquisadoras 

como Guidon e Martin usam esse termo para descrever cenas que fazem o uso da 

transformação do tema, um exemplo são as figuras de antropomorfos que estão com os 

membros superiores levantados para cima e nos membros se encontram pendurados cestos, 

essa representação de cena da tradição Nordeste é conhecida como pássaro de asa aberta. 

 

 
Figura 6. Representações da Tradição Nordeste. Fonte: Prous (1992, p.520). 

 

 

A Tradição Agreste (figura 7) – As manifestações aparecem nos estados do Ceará, 

Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco. São encontradas pinturas rupestres com 

escassas cenas. As representações nas pinturas são de grande porte, geralmente associado ao 

antropomorfo, os zoomorfos, como emas e quelônios, os geométricos e biomorfos. Existem 

representações de antropomorfo e/ou zoomorfo acompanhado de sinais. 
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Figura 7. Representações da Tradição Agreste. Fonte: Gaspar (2003, p.51). 

 

 

A Tradição São Francisco (figura 8) – É uma manifestação rica em detalhes e 

acabamentos. Os sítios estão localizados no Vale de São Francisco no estado de Minas 

Gerais, Bahia, Sergipe, Goiás e Mato Grosso. As representações foram feitas a partir de 

pinturas predominante, quase sempre eram bicromios e as gravuras, que estão localizadas na 

região de Montalvânia. Nos sítios a forma geométrica é predominante, os zoomorfos e 

antropomorfos aparecem em menores escalas. Os zoomorfos são representados por formas 

de peixes, pássaros, cobras, sáurios, e possivelmente tartaruga. Os antropomorfos são 

representados por algumas categorias como pés humanos, lanças e cestas. 

 

 
Figura 8. Representações da Tradição São Francisco. Fonte: Prous (1992, p.528). 
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A Tradição Amazônica (figura 9) – possui diferença temporal de pesquisas 

desenvolvidas no âmbito de registros rupestres, se comparada com as outras regiões do 

Brasil, pois o predomínio das pesquisas era voltado para o vestígio cerâmico. Segundo 

Pereira (2016) com o passar das décadas o número de pesquisas rupestres vem aumentando 

na região.  

O registro rupestre amazônico é realizado por técnica de pintura e gravura. Sabemos 

que até o momento são encontrados em cavernas, grutas, abrigos e sítios em céu aberto, 

próximos aos cursos da água, matacões e algumas inscrições ficam abaixo do nível da água 

em certos períodos do ano. As representações são de estilos geométricos, zoomorfos, 

biomorfos, sendo predominante os antropomorfos.  

Segundo Gaspar (2003) os antropomorfos podem ser encontrados com todo o corpo 

ou somente a cabeça. Conforme a autora, as completas exibem os traços do rosto, inclusive 

boca com dentes. A maioria é assexuada, e somente algumas sugerem imagem de mulher 

através do que parece ser a representação de gravidez. A cor predominante das pinturas 

rupestres é a tonalidade vermelha. 

 

 
Figura 9. Representações da Tradição Amazônica. Fonte: Prous (1992, p. 529). 

 

 

Foram muitas as tradições, Sub-tradições, estilos que se multiplicavam nas pesquisas 

rupestres, levando assim ao questionamento de unidades mal definidas em todas as regiões 

brasileiras.  
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Conforme Ribeiro (2006) coloca em seu trabalho, houve um momento, precisamente 

nas décadas de 1970 e 1990, que as pesquisas consistiam na descrição e categorização dos 

registros rupestres encontrados. Neste momento os arqueólogos estavam fervorosos com os 

trabalhos, sistematização dos dados e publicações, porém, alguns anos depois houve 

diminuição na publicação. Para a autora estariam ligadas as restrições orçamentárias e a 

grande quantidade de arqueólogos envolvidos em contrato arqueológico.  

Observamos que mais de uma década depois as pesquisas desenvolvidas sobre 

registros rupestres ainda seguem na marginalização da arqueologia brasileira. Com possível 

causa no baixo retorno em relação a dados arqueológicos e a problematização de relacionar 

registros rupestres com outros materiais arqueológicos. 

 

 

1.2. Registros Rupestres localizados em Rondônia 
 

Os primeiros relatos de registros rupestres ocorreram no ano de 1867, quando o 

engenheiro austríaco Franz Keller e seu pai foram comissionados pelo Ministro de obras 

públicas para projetar uma ferrovia que se estendesse pela margem do rio Madeira, tendo em 

vista que a navegação era precária devido às cachoeiras que existiam ao longo do rio. A 

primeira descrição de registros rupestres feita por Keller foi à proximidade da cachoeira 

Caldeirão do Inferno. 

  

 

Em uma dessas ilhas, quando nos preparávamos para tomar observações 
astronômicas descobri, com ajuda de uma lanterna alguns desenhos em espiral e 
outros em semicirculares. Estavam na superfície polida de algumas rochas planas 
colocadas quase na vertical. A maior dessas rochas tinha mais de 6 pés de altura 
com a largura e espessura de 5 pés. Estas figuras de três quartos a uma polegada e 
quarto de altura, estavam esculpidas a uma profundidade de somente um sexto de 
polegada. Nossa curiosidade avivada pela descoberta fez procurar por elas em 
outros locais e encontramos uma inscrição perto da cachoeira de Ribeirão, que eu 
copiei exatamente, como a do Caldeirão e outra do Lages mais adiante (KELLER, 
2013, p.124)1 

 

                                                 
1 O Segundo capítulo do livro do engenheiro austríaco Franz Keller com titulação “Os rios Amazonas e 
Madeira: esboços e descrições do caderno de um explorador”, em 1875. Foi traduzido pelo Eduardo 
Constantino Borzacov e adicionadas notas explicativas de Dante Ribeiro da Fonseca, capítulo inserido no 
caderno do CPARQH, 2013. 
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As próximas gravuras rupestres – que o autor denominou de “inscrições rupestres” – 

foram encontradas próximas à cachoeira do Ribeirão. Keller (2013) descreveu que as 

encontrou quando buscava obter a altitude meridional do sol, ao subir algumas rochas na 

margem direita, rochas essas semelhantes ao gnaisse e ainda, semelhantes às rochas do 

Caldeirão. As gravuras apresentavam-se em linhas espirais e anéis concêntricos. Ao buscar 

encontrar mais gravuras, o engenheiro deparou-se com uma “perfeita inscrição”, possuindo 

retas e ordeiras linhas. 

Estes caracteres estavam esculpidos em um bloco muito duro, liso de 3 pés 4’ de 

largura de 3’ em altura e espessura. Estava num ângulo de 45º, somente a 8 pés sobre o nível 

da água baixa e perto da beira da cachoeira do Ribeirão. A seção transversal dos caracteres 

não é muito profunda, e a sua superfície está gasta como as outras inscrições encontradas. 

São vistos distintamente somente com luz favorável (Keller, 2013, P.132). Segundo Keller, 

essa “inscrição perfeita” não teria sido feita por índios preguiçosos na hora do lazer.  

Em outro momento do capítulo, Franz Keller descreve que, passando pela cachoeira 

Madeira encontrou rochas metamórficas, que estavam localizadas na margem – não 

especificada - e nelas haviam gravuras rupestres em forma de círculos concêntricos, como 

as da cachoeira do Caldeirão. A última descrição feita por Keller neste capítulo relata a 

chegada à cachoeira das Lages onde, na margem esquerda, foram encontradas mais gravuras 

rupestres detalhadas em formas de incisões, na superfície rochosa. Segundo Keller, as 

gravuras estavam bastante precárias, por conta do intemperismo, tendo assim dificuldade em 

desenhar as figuras. 

A etnóloga Etta-Donner (1956) contribuiu muito com a prospecção realizada na 

margem direita do rio Guaporé, nas proximidades do Forte Príncipe da Beira ou Fortaleza 

Príncipe da Beira. A pesquisadora encontrou gravuras rupestres em forma de espiral, nas 

rochas que fazem parte das corredeiras do Forte Príncipe da Beira. No seu artigo intitulado 

“Archäologische Unde Am Mittleren Guaporé (Brafilien)”, descreve sobre materiais 

arqueológicos que foram encontrados em Laranjeiras, diz que além de encontrar potes 

gigantes, foram encontradas também rochas esculpidas. Não fora detalhado o tipo de rocha. 

Laranjeiras fica situado na foz do rio Corumbiara, afluente do Guaporé. 

O historiador Emanuel Pontes Pinto (1986) também fez uma ressalva dos registros 

rupestres em seu livro intitulado “Caiari: Lendas, Proto-História e História”. Pinto fez uma 
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abordagem prévia da bibliográfica do epigrafista Bernardo Ramos2, sintetizando o modo de 

como Ramos estudava as gravuras. 

Pinto (1986) relata que, após Ramos ter voltado para o estado do Amazonas, tomou 

conhecimento da existência de gravuras rupestres próximo à cidade de Itacoatiara. Ramos 

esteve no local para conhecê-las, e no local desenhou uma das gravuras. Visto que ele passou 

um longo período estudando e pesquisando sobre as origens das moedas, acabou não sendo 

dificultosa a análise da gravura. Ramos acreditava que se tratava de uma gravura feita por 

fenícios. 

 

Sendo o fenício uma língua extinta, teve dificuldade para obter o significado da 
mensagem, mas, devido à relação que há entre os fenícios e o hebraico, procurou 
logo traduzi-la para o dialeto samaritano (que conhecia), mas não obteve resultado 
algum. Tentou, então, o dialeto rabínico, contando com a valiosa ajuda Rabi dos 
hebreus de Manaus. Este, realmente, contribuiu com o seu profundo conhecimento 
da história dos povos semitas, para decifração da inscrição (PINTO, 1986). 

 

 

Para o autor as gravuras eram fenícias e contavam sobre a expansão que ocorreu no 

norte da África. Desde então, Ramos, se dedicou em estudar gravuras rupestres na região 

Amazônica e, depois passando estudá-las em todo o Brasil. 

Ao longo do texto de Pinto, são mencionados outros relatos de gravuras encontradas 

nos rios Aripuanã e Capitão Cardoso3, sendo que deste primeiro, um curioso farmacêutico 

Benedicto Lima havia desenhado algumas figuras que Ramos tinha decifrado. No rio Capitão 

Cardoso, em 1976, foram encontradas gravuras rupestres, pelo geólogo Aurélio Figueiredo 

de Freitas, que trabalhava na Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais (CPRM). O 

registro foi feito por fotos tiradas pelo geólogo. A rocha onde ela estava gravada, é de origem 

vulcânica, ácida, intermediária; riolito de alta dureza e alto grau de coesão (PINTO, 1986).  

No rio Lajes4 foram encontradas mais gravura rupestres, desta vez pelo o geólogo 

Élcio Rodrigues, em 1980, que encontrou a gravura no período que realizava pesquisas 

minerais pela CPRM. A gravura está na superfície de rocha aflorada – a origem da rocha é 

vulcânica. O tamanho da gravura chama atenção, contendo 2 metros de altura por 1 metro 

                                                 
2 O epigrafista Bernardo Ramos tinha uma coleção de moedas antigas. Viajou por diversos países do mundo 
estudando e pesquisando a respeito da Numismática. Sua obra mais importante é intitulada “Inscrições e 
Tradições da América Pré-História”, 1986. 
3 O rio Capitão Cardoso ou Capitão Cândido Cardoso deságua no rio Roosevelt, sendo o rio Capitão Cardoso 
formado pelo rio Ananás e pelo ribeirão Eugênia. O nome do rio é uma homenagem de Rondon ao seu auxiliar 
morto, que trabalhava na Comissão de Linhas Telegráficas no rio Barão de Melgaço. 
4 O rio Lages nasce na serra dos Pacaás Novos em Rondônia.  
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de largura, os cortes são bem delineados e precisos. O geólogo acredita que a gravura foi 

confeccionada com ferramentas especiais, pois é bem cavada e boleada. Segundo, Pinto, essa 

gravura encontrada por Élcio é muito semelhante às outras que foram descritas por ele, nas 

folhas anteriores de seu livro, e mencionadas aqui. 

O arqueólogo Eurico Theófilo Miller publicou no ano de 1992 um artigo intitulado 

“Adaptação agrícola Pré-histórica no alto rio Madeira”. Neste artigo há uma ênfase para as 

gravuras rupestres encontrados por ele no período que esteve em campo. Miller descreveu 

que foram encontradas gravuras rupestres no Baixo-Abunã e no médio Alto-Madeira, em 

afloramentos de rochas graníticas nas margens e leitos destes dois rios, próximos de 

cachoeiras e corredeiras. Segundo Miller, as gravuras rupestres possuem dois tipos de 

técnicas.  

Uma é caracterizada por linhas e áreas picoteadas e alisadas, largas (21 a 28 mm) e 

profundas (4 a 8 mm), com motivo de círculos concêntricos, espirais, linhas onduladas, 

linhas retas, figuras geométricas quadrangulares, figuras zoomórficas complexas e abstratas, 

máscaras estilizadas (estilo5 “A”), e figuras humanas frontais em baixo relevo (3 a 6 mm) 

em “sombra” ou silhueta (estilo “B”), de 11 a 136 cm de altura, e ocorrem nos dois rios. A 

outra, caracterizada por incisões finas de seção em ”V”, largura de até 2 mm e profundidade 

de até 7 mm, motivos de linhas retas e curvas, linhas em zig-zag paralelas conformando 

painéis quadrangulares, séries de pontos alinhados em retas e curvas, máscaras ou rostos 

antropomórficos com formato triangular (topo plano e lados convexos) e figuras geométricas 

(estilo “C”, técnicas e motivos), ocorrem no Baixo-Abunã, no interior de pequenos abrigos-

sob-rocha formados por amontoado natural de grandes blocos graníticos, num volume 

irregular de cerca de 2,5 m³ de espaço. Petróglifos do estilo “A”, ao ar livre, circundam este 

abrigo, junto a uma cachoeira pequena (RO-GM-01: Três Esses) (MILLER, 1992). 

Miller acreditava que até o presente artigo publicado em 1992 que essas gravuras 

rupestres não teriam associações com sociedade indígena cerâmica ou pré-cerâmica 

conhecidas. Segundo ele, as gravuras que estão na parte baixa das rochas encontram-se 

submersos. O pesquisador demonstra uma tímida teoria que é a associação de figuras em 

vasos cerâmicos que se assemelham com gravuras expressas nas superfícies da rocha. 

Atualmente temos trabalhos fazendo associação de registro rupestres com outros materiais 

arqueológicos, e apesar do campo de discussões sobre esse tema não ser muito bem aceito, 

                                                 
5 Os estudos das pesquisas realizados pelo PRONAPA são sistemáticos e pautados em conceito de tradição, 
fase e estilo. Tem como objetivo a padronização metodológica do registro rupestre, lítico e cerâmica no Brasil. 
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muitos arqueólogos estão quebrando barreiras desta discussão e produzindo pesquisas nesse 

âmbito. 

Na edição digital publicada do Atlas Geoambiental de Rondônia (figura 10 e 11), em 

2003, conferimos um rápido esboço sobre pinturas e gravuras rupestres encontrados nas 

regiões de Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal. Os registros rupestres estão sobre rochas 

areníticas, que estão situadas na maioria das vezes em áreas mais elevadas e nas margens de 

cursos dos rios. Os registros possuem traços zoomórficos, linhas e pontos, figuras de 

máscaras e registros abstratos, com presença de técnicas de polimento e picoteamento.  

Em 2010 ocorreu uma nova sistemática em relação às pesquisas no âmbito de registro 

rupestre. A pesquisadora Maria Coimbra6 defendeu sua dissertação de mestrado, e seu objeto 

de estudo foram os registros rupestres localizados no centro-oeste de Rondônia, ou seja, nas 

áreas que correspondem às cidades de Ji-Paraná, Ministro Andreazza e Presidente Médici. 

O objetivo da pesquisadora foi de criar um inventário categorizando sistematicamente os 

conjuntos de gravuras rupestres na sua área de estudo. Foram encontrados 21 sítios de 

registro rupestres, sendo totalizados 2 (dois) no município de Ji-Paraná, 6 (seis) na região de 

Ministro Andreazza e 13 (treze) na região de Presidente Médici. Infelizmente, nem todos 

puderam ser analisados, por conta da grande quantidade de conjuntos rupestres e o pouco 

tempo que possuía na sua especialização. Por esses motivos e por que já se sabia previamente 

onde os sítios se localizavam, Coimbra selecionou nove sítios para analisar, sendo eles: 

Sítios Molim I e Molim II, localizados na cidade de Ji-Paraná; Sítios Cachoeira Alta, Poço 

das Antas e Calungas, localizados na cidade de Ministro Andreazza e por último, os Sítios 

Mirante, Riachuelo, Lajedos da Gruta e Pedras dos Animais, localizados na cidade de 

Presidente Médici.  

A pesquisadora fez um trabalho de descrição dos sítios de registros rupestres, com 

presença de cerâmicas e líticos nas proximidades. Os sítios rupestres têm presenças de 

gravuras antropomórficas, zoomórficas, geométricos, zigue zague, artefatos e abstratos, 

podendo alterar esses desenhos de um sítio para o outro. Em 2013 a dissertação de mestrado 

de Coimbra virou um livro intitulado “Arte Rupestre em Rondônia”.  

Com as instalações das Usinas Hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, a primeira tendo 

iniciado em 2008, e a segunda em 2009, a empresa de arqueologia Scientia Consultoria 

Científica Ltda foi contratada pelo Santo Antônio Energia S.A para efetuar o salvamento 

                                                 
6 Maria Coimbra foi diretora do Museu Regional de Arqueologia de Rondônia, em Presidente Médici.  
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arqueológico da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID). No 

ano de 2013 foi publicado o trabalho intitulado “Aplicação das tecnologias de modelagem 

3D conjugada das gravuras rupestres do rio Madeira, Rondônia, Brasil”, tendo como autores 

Kipnis e outros. Esse artigo diz respeito às técnicas de manufaturas utilizadas para registrar 

os registros rupestres e, uma nova aplicação com modelagem 3D, dando ênfase para a 

arqueologia Amazônica e os registros rupestres encontrados no rio Madeira, na época do 

salvamento arqueológico, já que os registros rupestres ficaram submersos  

Os ‘pedrais’ com os registros rupestres estão inseridos nas Suítes Intrusivas Santo 

Antônio (MP2ysa), Teotônio (MP2y), São Lourenço Caripunas (MP2ylc) e Rondônia 

(MP2yro) (KIPNIS et al, 2013). 

 

 

Figura 10. Mapa arqueológico do estado de Rondônia. Fonte: Fernandes e Guimarães (2002, p.134). 
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Figura 11. Mapa demonstrativo das áreas arqueológicas do Estado de Rondônia. Fonte: Atlas Geoambiental 

de Rondônia – Arqueologia, p. 134. 
 

 

A metodologia utilizada pelos pesquisadores em campo Scientia (2011) foi a do 

estudo visual da área. Essa prospecção visual foi realizada no período em que a água do rio 

estava baixa, nos anos de 2009 e 2011. Foram encontradas assim várias gravuras rupestres. 

 

Ao serem identificadas nos afloramentos rochosos, as gravuras eram registradas 
por meio de GPS, trena, bússola e clinômetro, com o objetivo de localizar, orientar 
e mensurar os petroglifos; além do registro fotográfico, desenho de croquis e 
preenchimento de ficha específica, com o intuito de padronizar e sistematizar os 
dados coletados em campo. Também foram realizados relevés das gravuras 
(‘calco’ ou frottage). Nesta etapa, foram testados cinco tipos de técnica de 
decalque, a fim de verificar a mais adequada para o contexto ambiental e da 
pesquisa, seguindo pressupostos metodológicos já estabelecidos na literatura 
(KIPNIS et al, 2013). 

 

A primeira técnica empregada foi a do plástico transparente e caneta hidrocor. Os 

pesquisadores a utilizam para delinear os limites das gravuras, pois com o processo do 

intemperismo, com o tempo o desgaste deixa alguns pontos das figuras bem deteriorados. A 

segunda técnica empregada é o decalque, onde é macerado o carvão vegetal com a esponja 
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de látex. A terceira técnica empregada sofreu reformulação, sendo que iniciaram usando 

primeiro o carvão macerado e as palmas das mãos, e sobre as gravuras um papel manteiga, 

porém o melhor resultado alcançado foi utilizando o grafite 4B, pois a aplicação utilizando 

as mãos dava mais contraste nas curvas das gravuras. A quarta técnica empregada é uma 

utilização diferenciada das demais. Foi usado um tecido chamado morim na superfície da 

rocha e para moldar as gravuras foi utilizado carvão macerado aplicado com as mãos. A 

quinta técnica utilizada – e mais aceitável que chegou a ser empregada em outros painéis – 

foi a do uso de papel carbono passado no tecido morim depositada sobre as gravuras 

rupestres. (KIPNIS et al, 2013). 

No conjunto de técnicas de registro tradicionalmente empregadas no estudo das 

gravuras rupestres, houve ainda confecção de moldes e contramoldes dos petroglifos (Kipnis 

et al, 2013). Os contramoldes foram levados para a sede da Scientia Consultoria, em Porto 

Velho. No laboratório da Scientia foram obtidas as réplicas. Para a confecção delas, foram 

utilizadas resina líquida de poliéster, reforçada com fibra de vidro, e técnicas de coloração 

(tinta acrílica e pigmentos), segundo o padrão de cores registrado por meio de inúmeras 

fotografias (KIPNIS et al, 2013). Na finalização do trabalho foram selecionadas duas 

tecnologias, sendo elas a laser scanning terrestre e a fotogrametria de luz estruturada. 

As descrições dos registros rupestres passam por diversas explicações, metodologias 

e experimentações para registrar esses vestígios arqueológicos. As localidades são em suma 

maioria similares, sendo, na maioria das vezes encontradas nas margens e ao longo de 

percursos dos rios. Porém, não podemos nos limitar apenas nos fatores registrados, pois é 

uma porcentagem pequena de registros rupestres encontrados no Estado. Segundo os estudos 

de Vassoler (2014) o estado de Rondônia tem consigo uma grande diversidade de línguas, 

culturas e etnias. São relatadas até o presente momento dez famílias linguísticas do tronco 

Tupi (Silva e Noelli, 2017) não somente essa, mas líguas também. 

Ainda não se tem muitas publicações sobre gravuras e pinturas rupestres encontrados 

nos acervos. Porém já temos um começo para pensar em localidades e ocupações indígenas 

que viveram aqui antes do contato pré-cabraliano e pós. Neste trabalho focamos na análise 

das gravuras rupestres do sítio arqueológico CPRM 2 através da metodologia Franco-

brasileira (estruturada)7 e adotar uma tabela descritiva tipológica para as gravuras realizadas. 

  

                                                 
7 Metodologia a ser descrita no Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 2: SÍTIOS RUPESTRES AO LONGO DO RIO MADEIRA 

- UMA BREVE SÍNTESE 

 

 

O objeto de estudo neste capítulo será caracterizado através de materiais que 

coletamos para análise. Esses materiais são constituídos por relatórios, croquis, decalques e 

imagens do sítio. 

Segundo o relatório de registro rupestre realizado pela Scientia (2011), no ano de 

2008 ocorreram prospecções e resgate arqueológicos na área em que houve intervenção da 

UHE Santo Antônio. Os sítios rupestres estão localizados entre as cachoeiras de Santo 

Antônio e Caldeirão do Inferno. O relatório de registro arqueológico diz que, “foram 

confirmados, até o momento, 11 sítios rupestres que apresentam feições de polimento e/ou 

petroglifos, e mais 5 locais com alto potencial arqueológico para sítios rupestres, que não 

foram investigados” na etapa de 2008. 

Conforme o relatório dos registros rupestres de Scientia (2011), “foram realizadas 

prospecções no entorno de pedrais aflorantes, priorizando-se as áreas definidas como malhas 

de prospecção e/ou que estavam relacionadas aos sítios arqueológicos e/ou informações de 

ribeirinhos”. Os registros rupestres localizados foram registrados através da coordenada 

apresentada no GPS (Atrex Garmin), sendo utilizada uma ficha especifica tanto para 

registros rupestres, como para feições de polimento. As fotos foram tiradas para registro 

fotográfico, usou-se a bússola, o clinômetro e a trena. Foram realizadas limpezas dos 

suportes rochosos com presença de sedimentos, com auxílio de baldes com água e vassoura 

de cerda macia, e foram desenhados croquis de cada painel e as ilustrações foram registradas 

separadamente. 

 
 

2.1. Análise concisa dos sítios rupestres 
 

Neste tópico será realizado uma síntese do relatório (Scientia, 2011) descrevendo as 

atividades realizadas nos sítios e descrições dos registros rupestres encontrados no trecho do 

alto rio Madeira (figura 12). 
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Figura 12. Mapa de localização dos sítios rupestres, na região do alto rio Madeira. 

 

 

A Ilha de Santo Antônio (figura 13) foi o primeiro sítio encontrado que possui feições 

de polimento. Ocorreu a prospecção visual no local e não foram observados blocos portáteis 

e tampouco material lítico na superfície. Os pesquisadores perceberam maior concentração 

de evidências nos pedrais são de polidores/afiadores nas porções sudoeste e nordeste da Ilha. 

As feições são caracterizadas como longilíneas e ovais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diversas feições de polimento no sítio Ilha de Santo Antônio. Foto: Scientia Consultoria. 
 

 

O sítio Veneza (figura 14 e 15) está localizado na margem esquerda do rio, 

aproximadamente 7 quilômetros da cidade de Porto Velho. O sítio apresenta feições de 
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polimento, matérias líticos e cerâmicos. Foram encontradas duas áreas com concentração de 

feições de polimento, sendo entre elas a distância de cerca de 100 metros. A área 1 do 

conjunto está localizado entre a terra firme e o pedral. Segundo o relatório, é uma área que 

fica alagada quando ocorre o inverno Amazônico. As pessoas que trabalharam no local 

identificaram 18 formas longilíneas e 2 de abrasão. Foi observado que metade das formas 

longilínea se cruzavam (a maior com comprimento de 132 cm). A profundidade não era 

ampla, somente duas chegavam pouco mais de 1 cm, enquanto as demais variavam de 0,4 a 

0,7 cm  

 

 
Figura 14. Pedral com feições longíneas e abrasão do sítio Veneza. Foto: Scientia Consultoria. 

 

 

A área II do conjunto foi identificada com 72 feições de polimento, dessas 68 são de 

formato longilíneo e 3 de abrasão. O comprimento chegava de 26 cm a 85, variando de 

tamanho a cada feição. A profundidade varia de 0,5 e 1,1 cm (em raros casos). A largura está 

na variante entre 13 e 16 cm. Os dois conjuntos descritos possuem semelhanças nas feições, 

comprimentos e profundidade. 
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Figura 15. Formato de abrasão na superfície no sítio Veneza. Foto: Scientia Consultoria. 
 

 

No Canteiro de obras (figura 16) foram encontradas feições de polimento. O canteiro 

está localizado em média a 1 quilômetro da margem direita do rio. Nas proximidades do 

local corre um curso d’água. No canteiro foram observadas também duas áreas de 

concentrações. Na área I, local mais elevado da planta, foram encontradas 16 feições de 

polimento e dessas, sete foram caracterizadas como superfície de abrasão, 8 pré-definidas 

como ovais e 1 como ombiliqué. Na área II foram encontradas 4 feições, sendo que 3 foram 

caracterizadas como superfície de abrasão e 1 caracterizado como sendo oval. Ambos os 

setores estão a cerca de 10 metros de distância entre si, com pedrais bastante afetados pelo 

intemperismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Feição de polimento de planta baixa. Foto: Scientia Consultoria (2010). 
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A Ilha do Cachorro (figuras 17 e 18) é um sítio que foi registrado em 2009. Ele está 

inserido dentro do canteiro de obras da UHE Santo Antônio, um local que alaga 

sazonalmente. As feições foram realizadas em suporte rochoso de granito, e foram 

encontradas pela equipe 12 feições de polimento, sendo 8 feições circulares de planta baixa 

e 4 elipsoidais. Nas proximidades do suporte existe uma estrutura histórica. A medida do 

comprimento do diâmetro chega 0,7 até 17 cm. A equipe não detectou presença de material 

lítico na superfície do local. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17 e 18. Na foto à esquerda a forma representada na superfície é circular. Na foto à direita uma feição 
circular do sítio Ilha do Cachorro. Foto: Scientia Consultoria (2010). 

 

 

O sítio Morro dos Macacos II (figuras 19 e 20) está localizado em frente à Cachoeira 

do Macaco, na margem esquerda do rio Madeira. É considerado um sítio pré-colonial com 

presença de material lítico e cerâmico. Neste sítio foram encontradas 7 feições de polimento 

em pedrais próximos a margem, e cinco delas foram definidas pelos profissionais como 

superfície de abrasão, estando localizadas na porção mais elevada do pedral. As outras duas 

foram definidas como fuso, contendo planta baixa e encontradas mais próximo do rio e mais 

isoladas em relação as outras cinco. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figuras 19 e 20. Superfície com forma de abrasão. Superfície com feição de secção de fuso no sítio Morro 
dos Macacos II. Foto: Scientia Consultoria (2010). 
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A Ilha do Japó (figura 21 e 22) foi encontrada pelos pesquisadores em 2010, durante 

prospecção oportunística, sendo considerada a principal ilha da cachoeira de Morrinhos. A 

vegetação da área é considerada de floresta. 

No Sítio Ilha do Japó foram registradas feições de polimentos em pedrais, gravuras 

rupestres e fragmentos cerâmicos. As feições de polimento possuem o estilo de casco de 

barco e longilínea e foram realizadas em suporte rochosos de granitos e sienogranitos. O 

sítio é considerado o maior em densidade de feições de polimento encontrado na região do 

rio Madeira. As gravuras rupestres apresentam um nível alto de desgaste por conta do 

intemperismo (figuras 23 e 24). Os fragmentos cerâmicos estão presentes na extensão do 

sítio e, quando encontrados em pedrais, torna-se dificultoso associa-los, pois podem ser 

situações diferentes de ocupações ou até mesmo fragmentos que foram trazidos pela água ao 

longo do tempo. O trabalho realizado na ilha foi de prospecção visual, e houve um registro 

fotográfico com localização georreferenciada no último mês do ano de 2010. Segundo 

especulações, o sítio pré-colonial pode ter mais de uma ocupação cerâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 21 e 22. Feição estilo casco de barco e feição estilo longilínea no sítio Ilha do Japó. Foto: Scientia 
Consultoria (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 23 e 24. Gravura rupestre no sítio Ilha do Japó com alto grau de intemperismo. Foto: Scientia 
Consultoria (2010). 
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A Ilha do Japó II (Sítio Ilha do Japó II) está próxima da Ilha do Japó. A vegetação da 

ilha é descrita no relatório como sendo secundária, com presença de capoeiras. Durante a 

prospecção do ambiente foi possível observar feições nos pedrais no oeste da ilha.  

A Ilha de Dionísio (Sítio Ilha Dionísio) encontra-se nas proximidades da foz do rio 

Jaci-Paraná e do sítio pré-colonial chamado de 75, localizado na margem direita. Na 

extensão do sítio Dionísio foram observadas feições de polimentos e gravuras. As gravuras 

(figura 25) são de estilos semelhantes aos encontrados na Ilha do Japó. No entanto, esses 

vestígios (os quais foram atingidos pelo reservatório da Usina) só eram observados na época 

de seca Amazônica. O resgate do sítio ocorreu no segundo semestre de 2010. Houve 

escavação arqueológica na área e podem-se observar em suas camadas de terras presenças 

de fragmentos cerâmicos, materiais líticos lascados e polidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Gravuras rupestres realizada no pedral do sítio Ilha de Dionísio. Foto: Scientia Consultoria (2010). 
 

 

O sítio Ilha de São Francisco foi encontrado no começo do primeiro semestre do ano 

de 2010. Foi um semestre de chuvas intensas na região Amazônica, mas foi possível estudar 

o local através de prospecção visual, o que resultou do encontro de vestígios líticos, 

cerâmicos e feições de polimento (figura 26). As feições estão no limite da margem, 

próximas ao nível d’água (Figura 30). 

 



 

 
 

 
 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Possível feição de polimento no sítio Ilha de São Francisco. Foto: Scientia Consultoria (2010). 
 

 

O sítio rupestre Ilha das Cobras foi encontrado em agosto de 2009 enquanto fazia 

prospecção oportunística no reservatório. Neste sítio foram encontrados registros rupestres 

em pedrais de granito (figura 27). As cores das rochas variam em várias nuances de cinza. É 

interessante observar que os moradores da região mencionaram que a ilha pertencia à 

margem direita do rio Madeira, mas que ao longo de alguns anos ela foi se isolando da beira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Painel de gravuras na Ilha das Cobras. Foto: Scientia Consultoria (2010). 
 

 

Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2009 ocorreram pesquisas no local. 

Segundo a Scientia (2011) os pesquisadores dividiram o sítio em três setores, cada setor 

retrata a época em que foram encontrados. O primeiro setor foi encontrado durante o mês de 
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agosto, ou seja, na primeira visita. O segundo setor foi encontrado quando o rio começou a 

entrar para o período de seca, que é quando nível d’água diminui. Quando a cota do rio 

estava em sessenta e três metros, os pesquisadores evidenciaram o terceiro setor. Os 

pesquisadores verificaram que, do primeiro setor ao terceiro setor, houve um rebaixamento 

de água de três metros. Esse trabalho de 2009, de caracterização de setores mudou 

ligeiramente na visita no ano de 2010. Quando ocorreu o retorno para finalização do trabalho, 

percebeu-se que “a vazão do rio Madeira foi diferente neste ano e possibilitou aparição de 2 

lagoas nas partes centrais dos dois setores dos pedrais, configurando uma paisagem diferente 

da verificada em 2009” (Scientia, 2011). Com isso, a equipe mudou a estratégia de divisão. 

A Ilha da Cobra ficou entre o Setor I e Setor II (figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Acúmulo d’água entre o setor I e margem. Foto: Scientia Consultoria. 
 

 

No Setor I foram contabilizadas quarenta e uma áreas com rupestres, sendo algumas 

conjuntas e outras isoladas. No Setor II foram encontradas pela equipe vinte e três áreas com 

presença de rupestres, da mesma forma do Setor I, em conjuntos ou isoladas. Para alguns 

petroglifos ocorreram os registros de decalques, croquis e fotos, e de outros petroglifos 

apenas foram registradas a localização do ponto. No Setor I ocorreram os decalques de trinta 

registros rupestres, sendo um em papel fosco, sete em papel manteiga e vinte e dois sobre 

tecido, como descrito no relatório, mas apenas doze passaram por registro de decalques e 

croquis. No Setor II se repetiram os registros de decalques e croquis e nove registros 

rupestres. Foram encontrados vestígios líticos nos setores I e II, esses vestígios são nódulos 

e seixos de granito, com presença de possível ação humana, uma vez que foram descritas 
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por possuírem impacto de percussão e picoteamento. Os resultados finais dos pesquisadores 

descritas pela Scientia (2011) foram que:  

 

A grande maioria das gravuras se referem a desenhos indefinidos e geométricos, 
tanto no Setor I como no Setor II e em menor escala os antropomorfos. (2) o 
suporte mais utilizado é o próprio nível de base, com poucos blocos portáteis. (3) 
A maioria dos petroglifos ocorre sob a forma de painéis sendo reduzido o número 
de unidades isoladas (4) por outro lado, o estado de conservação dos petroglifos é 
na sua maioria boa (5) por último, os vestígios associados são encontrados em 
baixa quantidade.  

 

 

Com relação às feições de polimento, houve levantamento de noventa e cinco, que 

possivelmente são naturais – algumas possuem estrias o que levantam suspeita de ação 

humana, mas não é definição para dizer que ocorreu o manuseio físico humano nas feições 

específicas. 

Como a maioria dos registros rupestres só foram localizados quando o rio Madeira 

apresentou uma grande baixa no nível d’água. Os trabalhos das arqueólogas e arqueólogos 

nos pedrais consistiam em sistematizar os sítios arqueológicos e registrar o quanto antes, 

pois agora, grande parte está submerso por conta do reservatório da UHE de Santo Antônio. 

O sítio estudado nessa pesquisa é chamado de CPRM 2 (RO-JP-27) encontrado no 

ano de 2010 enquanto foi realizado um levantamento da área através do Programa de 

Preservação do Patrimônio Paleontológico (PPPP). O CPRM 2 foi reconhecido pelos estudos 

de impacto ambiental como sendo um sítio que contém apenas gravuras rupestres. 

O espaço alvo dessa pesquisa encontra-se sob as coordenadas UTM 

323342/8982384, 85 quilômetros distanciados da cidade de Porto Velho, na margem direita 

do alto rio Madeira, Rondônia, nas proximidades do local onde está instalada a UHE Jirau. 
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Tabela 1. Quadro síntese das formações geológicas dos suportes de cada sítio rupestre confirmado 
(coordenadas UTM em SAD’69). Fonte: Scientia (2010). 

SÍTIO UTM E UTM N 
FORMAÇÃO GEOLÓGICA DOS PEDRAIS NO 

ENTORNO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO 

Ilha Santo Antonio 
 

395600 9026400 Suíte Intrusiva Santo Antonio (sa) (MP2ysa)8 

Sítio Veneza 
 

394972 9027369 Suíte Intrusiva Santo Antonio (sa) (MP2ysa) 

Canteiro de obras – UHE Santo 
Antonio 

 
  Suíte Intrusiva Santo Antonio (sa) (MP2ysa) 

Ilha do Cachorro 
 

  Suíte Intrusiva Santo Antonio (sa) (MP2ysa) 

Morro dos Macacos II 
 

387400 9022830 Suíte Intrusiva Teotônio (t) (MP2yt)9 

Ilha das Cobras 
 

376500 9006400 Suíte Intrusiva Teotônio (t) (MP2yt) 

CPRM 2 (RO-JP-27) 
 

323342 8982384 Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas (MP2ylc) 10 

Ilha do Japó 
 

367900 9001800 Suíte Intrusiva Teotônio (t) (MP2yt) 

Ilha do Japó II 
 

368760 9001240 Suíte Intrusiva Teotônio (t) (MP2yt) 

Ilha Dionísio 
 

347900 8489300 Suíte Intrusiva Rondônia (MP2yro)11  

Ilha São Francisco 
 

380600 9013700 Suíte Intrusiva Teotônio (t) (MP2yt) 

 

 

 

2.2. O Sítio CPRM 2 (RO-JP-27) 
 

O sítio arqueológico CPRM 2 está localizado na margem direita do rio Madeira, há 

85 quilômetros a montante da cidade de Porto Velho (figura 29). Segundo a Scientia (2011), 

o sítio já havia sido localizado sob as coordenadas UTM 323342/8982384, pelos Estudos de 

Impacto Ambiental, e foi considerado um sítio de gravuras.  

                                                 
8 Suíte Intrusiva Santo Antonio (sa): biotita monzogranito, sienogranito com texturas rapakivi e anti-rapakivi, 
quartzo-monzonito, diabásio, pegmatito e aplito subordinados. 
9 Suíte Intrusiva Teotônio (t): microclínio granito, microclínio-quartzo-sienito e sienogranito. 
10 Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas: piterlito, wiborgitos, granitos equigranulares a porfiríticos, 
quartzo- sienito, sienogranito pórfiro e vulcânica félsica 
11 Suíte Intrusiva Rondônia: sienogranito equigranular, monzogranito porfirítico, ortoclásio granito, 
ortoclásio sienito, microssienito, topázio-albita granito e topázio riolito 
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Figura 29. Localização do espaço alvo do estudo. 

 

 

No ano de 2010, no mês de agosto, ocorreu uma grande baixa das águas do rio 

Madeira, o que tornou possível observar vários pedrais próximos da margem direita. Com a 

visita oportunistística no local, foi observado que as gravuras estão inseridas em blocos e 

matacões rolados, em granitoides da Suíte Intrusiva São Lourenço.  

O sítio CPRM 2 possui três painéis que foram caracterizados de A, B e C (figuras 30, 

31, 32 e 33), e os mesmos estão sobre planos inclinados. O topo do painel C possui variadas 

feições de polimento (alongadas, pequenas e não muito profundas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Localização dos painéis A, B e C, sítio CPRM2.  Foto: Scientia Consultoria. 
 

Margem Direita 
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Figura 31. Gravuras registradas no painel A, sítio CPRM2. Foto: Scientia Consultoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Gravuras registradas no painel B, sítio CPRM2. Foto: Scientia Consultoria (2011). 
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Figura 33. Gravuras registradas no painel C, sítio CPRM2. Foto: Scientia Consultoria. 

 

 

De acordo com as fichas de campo cedida pela Scientia, os registros das gravuras 

ocorreram em setembro de 2011. A vegetação do sítio consiste em capim baixo e arbusto 

nas limitações das margens. O sítio está sob matacões e lajedos distribuídos na margem 

direita do rio Madeira.  

Segundo a Scientia (2011) os picoteamentos dos petróglifos possuem formas 

semelhantes à de alguns sítios ao entorno do reservatório. No entanto, segundo os 

pesquisadores, são formas recorrentes encontrados na região do alto Madeira e baixo Abunã. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDO DA EXPRESSÃO HUMANA NO REGISTRO 

RUPESTRE - APORTES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

 

O que vemos na arqueologia e na arte rupestre são testemunhos do modo 
vital de pensarmos, o nosso aparato cognitivo (GUEDES, 2014, p.5). 

 

 

No Brasil, os aportes teóricos e metodológicos passaram por adaptações, a fim de 

estabelecer uma base que agregaria no estudo da arqueologia voltado ao contexto material e 

social das sociedades pretéritas e históricas. As duas grandes correntes teóricas que são 

trabalhadas na arqueologia brasileira estão inseridas na escola Norte-Americana e escola 

Francesa. A escola Norte-Americana trabalha com a definição de tradição arqueológica. Esse 

conceito foi empregado no Brasil pelo casal de arqueólogo que veio trabalhar na década de 

1960. A pesquisadora Betty Meggers e o pesquisador Clifford Evans coordenaram o 

Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) e o Programa de Pesquisas 

Paleoindígenas (PROPA).  

De acordo com Baeta (2011, p.84) o objetivo do programa “seria realizar coleta de 

material, sobretudo cerâmico, além de realizar sondagens visando estabelecer “Tradições”, 

“Subtradições” e “Fases” de regiões ecológicas, mas sem a preocupação em evidenciar 

contextos e estruturas arqueológicas”. Sendo assim, uma metodologia de cunho rápido e 

prático executado em campo. 

 A escola Francesa se estabeleceu no Brasil utilizando o método estruturalista. O 

estruturalismo nasceu dentro da corrente filosófica francesa, tendo ganhado destaque na 

metade da década de 1960, utilizado por diversos estudos de cursos das ciências humanas 

desde então. O estruturalismo teve seu destaque na arqueologia brasileira a partir da 

implementação da escola francesa. 

 

As pesquisas da Missão Arqueológica Francesa com a arte rupestre 
brasileira começaram em 1971 (em Minas Gerais) e tinham por objetivos 
a determinação estilística crono-geográfica, a caracterização dos temas e 
composições gráficas, e propostas de interpretação da arte rupestre, 
através das características próprias dos sítios e através da iconografia e 
mitologia indígenas (Laming-Emperaire et al,1974 apud RIBEIRO, 
2006, p. 23). 
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A pesquisadora Guedes (2014, p.2) mencionou na sua tese que “a compreensão 

estrutural de um painel rupestre, por sua vez, se apoia na proposta de que o sentido dos 

registros somente pode ser entendido através de análises comparativas”. 

 

A. Laming-Emperaire desenvolveu importantes estudos – incluindo sua 
tese de Doutorado, apresentada em 1962, que teve grande repercussão 
internacional – relacionados à interpretação das figurações, 
sistematizando a ideia que a arte Paleolítica responde a um sistema 
simbólico-metafísico de base sexual, com a noção essencial de oposição 
de contrários, onde a caverna representaria a “mãe terra”; a distribuição 
das figuras responderiam a um plano estruturado da mente do homem 
pré-histórico refletindo a sua “cosmogonia” (BAETA, 2011, p.78). 

 

 

Conforme os estudos de Ribeiro (2006) a máxima estruturalista levava a desacreditar 

interpretações mais fundamentadas na comparação com mitos e tradições de grupos 

etnográficos, de difícil comparação, que nas informações que a própria arte rupestre pudesse 

fornecer. A pesquisadora Laming-Emperaire quando veio ministrar aulas no Brasil passou a 

acreditar na possibilidade de fazer relação do método estruturalista com dados etnográficos, 

já que para a pesquisadora os registros rupestres do Brasil eram mais recentes do que os da 

Europa. Dessa forma: 

 

Uma possibilidade é o estudo comparativo entre arte rupestre e motivos 
decorativos de conjuntos cerâmicos que já tenham sido analisados e 
situados cultural e cronologicamente. O fato de existirem temas 
coincidentes e estilisticamente semelhantes entre representações 
rupestres (formas gráficas) e decorações de objetos cerâmicos (formas 
tridimensionais) provenientes de uma mesma região ou de áreas muito 
próximas entre si, deve ser tratado com um pouco de cuidado. Não se 
trata de estabelecer uma associação direta entre a cerâmica e a arte 
rupestre, mas um ponto de partida na procura de elementos que 
possibilitem contextualizar a arte rupestre de determinada região 
(PEREIRA, 2010, p.2). 

 

 

Segundo Pereira (2010) se o objetivo do pesquisador for comparar atributos 

tipológicos diferentes não tem sentido em fazer comparação entre registros rupestres e 

cerâmica. Porém, se objetivo da arqueóloga ou arqueólogo for de fazer comparação entre os 

estilos das figuras, há possibilidade de se criar hipótese para contextualizar à cultura e tempo 

do registro rupestre, mesmo sendo registros arqueológicos com técnicas diferentes.  
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Esse tipo de analogia não é frequente no Brasil, talvez porque as 
cerâmicas encontradas em lugares próximos aos conjuntos rupestres não 
apresentem elementos decorativos que permitam estabelecer esse tipo de 
comparação ou porque talvez não haja interesse nesse tipo de associação 
(PEREIRA, 2010, p.2). 

 

 

Os elementos que compunham a metodologia estruturalista ao longo dos anos foram, 

de certa forma, orientados por uma maneira padrão de fazer análises nos registros rupestres, 

sendo que alguns desses elementos foram contextualizados dentro de outras correntes 

teóricas.  

O estruturalismo faz uso de alguns elementos de estudos de outras vertentes e os 

aperfeiçoam na escola onde está inserido. Vejamos o exemplo da tipologia, que veio sendo 

trabalhada dentro do histórico culturalismo e foi aperfeiçoada dentro dos estudos da escola 

Franco Brasileira e não somente nela, já que a tipologia é a base para os estudos dos materiais 

arqueológicos. 

 
 
A organização tipológica e classificações vêm desempenhando, desde 
então, um papel destacado em estudos influenciados pelo estruturalismo, 
realizados na medida em que possibilita o cruzamento de dados relativos 
às figuras inventariadas no contexto do sítio, tais como: cores, dimensões, 
altura, técnica de elaboração, associações temáticas, sucessão dos estilos, 
distribuição nos suportes e seus relevos, relação com detalhes naturais da 
rocha, dentre outras elementos inter e intrassítio (BAETA, 2011, p.82). 

 

 

Ribeiro (2006) menciona que as tipologias desempenhavam um papel destacado nos 

estudos estruturalistas da arte rupestre na medida em que possibilitavam um inventário das 

figuras disponíveis ao uso e combinação pelas pessoas que realizavam os registros rupestres. 

Uma outra perspectiva, que busca ir além das análises estruturalistas, são os estudos 

estilísticos dos registros rupestres. As pesquisas no Nordeste foram desenvolvidas com o 

método de classificação estilística, Ribeiro (2006, p.29) menciona: “Os estilos são 

diferenciados através dos tratamentos estilísticos e morfológicos (morfologias e técnicas) e 

supressões/ampliações na representação dos temas tradicionais”. 

 

A mudança de perspectiva em torno dos significados da cultura material 
e de sua variação está presente nos debates do conceito de estilo na 
arqueologia internacional das últimas décadas, como exposto adiante. É 
esta mudança de perspectiva que leva a questionar a viabilidade de lidar 
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com categorias muito rígidas de análise baseadas na identificação de 
padrões de similaridade gráfica na arte rupestre (RIBEIRO, 2006, p.34). 

 

 

Segundo Ribeiro (2006) o estilo está atrelado ao que diz respeito à interpretação das 

figuras e suas similaridades e diferenças, e como os produtores e/ou produtoras produziam 

os desenhos. Para a pesquisadora, o estilo está atuando sobre contextos do vestígio 

arqueológico, ou seja, o estilo se define pela quantidade de vezes que ele se repete dentro de 

um suporte rochoso encontrado no interior do sítio arqueológico, como por exemplo, o 

número de incidências da gravura geométrica considerada rupestre dentro de um sítio.  

 

 

(...) estilo possui um componente ativo e criativo por estar envolvido nas 
estratégias sociais de criação de relações e ideologias pela fixação de 
significados segundo os critérios estabelecidos: as relações dentro do 
estilo não “existem”, têm que ser criadas (RIBEIRO, 2006, p.39). 

 

 

Conforme Ribeiro (2006, p.38) há alguns anos o “estilo tem sido reconhecido por 

muitos arqueólogos como um fenômeno dinâmico, multifacetado e multivalente, que não 

pode ser explicado em todos os seus aspectos por uma única teoria”. 

O estilo pode ser trabalhado em diversas dinâmicas dos vestígios arqueológicos e do 

contexto paisagístico. Limitamo-nos nesta pesquisa a ponderar sobre as discussões, aportes 

e perspectivas teóricas que vêm ocorrendo desde o século XIX. Nosso objetivo é contribuir 

nos estudos voltados para as classificações estilística na região, dessa forma, trabalhando 

dentro das análises dos registros rupestres, utilizando deste as características descritivas da 

técnica das gravuras, criando desta maneira nossa análise das gravuras do sítio arqueológico 

CPRM 2, análise esta que consiste na criação de uma tabela estilística descritiva das 

diferenças e semelhanças das gravuras rupestres.  

Não é apenas esse tipo de análise que o estruturalismo e estilo englobam dentro dos 

estudos dos materiais arqueológicos. Há outro tipo de abordagem do qual iremos discorrer 

em um padrão geral, sobre os estudos da estrutura cognitiva (estudado na Arqueologia 

Cognitiva e Neuroarqueologia) o qual se baseia teoricamente dentro dos pressupostos 

teóricos da arqueologia, psicologia, semiótica, termos e características interdisciplinares. 
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É a partir de algumas categorias-chave existentes no nosso sistema 
cognitivo que nós criamos ferramentas para compreender a utilização do 
suporte, tal como a sua composição e a sua criação, em função de uma 
interação entre cultura e natureza, abstração e meio ambiente, 
comportamento e paisagem (GUEDES, 2014, p.9). 

 

 

Segundo Guedes (2010) o que são observados nos suportes rochosos são elementos 

processados por uma sequência cognitiva da mente, expressada através das atividades 

motoras do corpo. Ocorre assim, a exteriorização do que está dentro da estrutura cognitiva 

do homo (na mente) elementos estes que possuem categorizações, constituindo uma 

formação de pensamentos. No entanto, para os profissionais arqueólogos, decifrar as figuras 

mostra-se impossível. Primeiramente porque não há possibilidade de retornar ao passado e, 

o resgate das experiências daquela época para entender o funcionamento da sociedade 

pretérita se demonstra extremamente complexo. Em segundo plano, porque a nossa 

interpretação é baseada nas vivências particulares da sociedade atual, o que interfere em 

decifrar os códigos de uma sociedade que não vivenciamos.  

 

 

Todas as interpretações sobre a Arte Rupestre são interpretantes que 
foram determinados por uma escolha (feita pelo arqueólogo, 
diacronicamente) a partir de uma das características do Objeto, que o 
Signo representa. Cada uma destas interpretações é um olhar para um dos 
aspectos das manifestações do fenômeno infocomunicacional (...) 
(OLIVEIRA, 2009, p.299). 

 

 

Segundo Guedes (2014) os suportes parietais que foram utilizados para 

desenvolvimento de pensamentos estruturados em forma de inscrição, foram feitos de forma 

racional, consciente. Mesmo nós não sabendo o significado hoje, essas inscrições 

significaram algo para uma sociedade, algumas pessoas ou uma pessoa. Essa materialização 

nos permite observar os detalhes externos que os signos possuem. 

A arqueologia nos permite uma finidade de viés, porém, necessitam ser analisadas e 

selecionadas com perspicácia. Não se está afirmando que uma forma de análise ou outra está 

correta, se está tão-somente articulando sobre as possibilidades de análises que os objetos 

nos permitem fazer. Ademais, caso não seja apresentado um definido pressuposto teórico e 

metodológico, há um amplo risco de extravio do foco, diante das variadas linhas dos aportes. 
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A princípio devemos ter em mente que estamos trabalhando com códigos 
visuais, códigos de comunicação, e devemos estar atentos às 
regularidades, as repetições, bem como às inovações. A repetição, como 
sugere muitos autores e estudiosos pode apontar para padrões se 
repetirem em diferentes suportes, apresenta ainda um maior grau de 
inferência para a compreensão dos códigos mentais das sociedades 
estudadas. Essas devem ser as nossas linhas mestras de leitura (GUEDES, 
2014, p.12). 

 

 

Segundo Guedes (2014) os registros rupestres deixados pela sociedade pretérita são 

desenhos confeccionados em suportes rochosos, sendo nada além de uma comunicação 

visual. Comunicação esta que começou a ser elaborada mentalmente e posteriormente fora 

transferida através da coordenação motora para o suporte rochoso, utilizando determinado 

tipo de utensilio, capaz de polir e/ou picotear a rocha, retirando os excessos das rochas 

escolhidas, dando origem a sulcos fundos ou rasos, transferindo assim uma ideia para um 

plano concreto de visualização. 

Tendo em vista que este trabalho se baseia no estudo de estruturas de gravuras 

rupestres, o sítio CPRM 2 foi escolhido para ser objeto de averiguação em função da 

diversidade de inscrições com distintas características de gravuras. Sendo que a análise será 

realizada a partir de dados secundários, obtidos em relatórios, croquis, decalques, e 

levantamentos fotográficos. O método de análise será sistematizado em forma de tabela 

descritiva. Sabe-se que atualmente o sítio encontra-se submerso, o que torna inviável o 

estudo in loco, mas não impossibilita o estudo do sítio em laboratório. 

 

 

3.1 Descrição metodológica para as análises das gravuras rupestres no Sítio 
arqueológico CPRM 2. 

 

A metodologia aplicada para as análises das gravuras no Sítio arqueológico CPRM 

2 consiste na adaptação de tabelas descritivas de manifestações rupestres que foram usadas 

na pesquisa na região da Cidade de Pedra, no município de Rondonópolis, no estado de Mato 

Grosso. 

No capítulo 7 do livro “Pré-História do Mato Grosso, volume 2, cidade de pedra” 

(2006) organizado por Águeda Vialou, e capítulo escrito por Denis Vialou, são 

caracterizados segmentos de tabelas (figuras 34, 35 e 36) que apresentam detalhadamente 
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composições de sítios arqueológicos rupestres na região, mostrando a variabilidade 

estilística de manifestações rupestres e quantas vezes se repetem em cada sítio registrado. 

 
Figura 34. Tabela de representações figurativas de animais. Fonte: Livro Pré-História do Mato Grosso 

(2006). 

  
Figura 35. Segmento de tabela. Fonte: Livro Pré-história do Mato Grosso (2006). 
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Figura 36.  Tabela de representações geométricas. Fonte: Livro Pré-história do Mato Grosso (2006). 

 

 

A forma de adaptação das tabelas foi feita a partir da redução de quantidade de 

colunas e linhas, pois o número de tabelas geradas naquele trabalho acaba sendo 

desproporcional para nosso sítio em estudo, já que estamos estudando as gravuras de um 

sítio arqueológico. Através dessas observações foi possível criar nossa tabela descritiva 

(figura 37), que contém formas de manifestações, quantidades, tipo de rocha que foi 

representado e a técnica de execução, proporcionando dessa forma, leitura das características 

do sítio arqueológico. 
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Figura 37. Tabela descritiva para análise do sítio CPRM 2. 
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CAPÍTULO 4: SÍTIO CPRM 2 - UM ESTUDO ESTRUTURADO DAS 

REPRESENTAÇÕES RUPESTRES 

 

 

Os documentos nos guiaram aos estudos do sítio e análise em laboratório. Todavia, 

durante o estudo não houve a oportunidade de visitar o local onde o sítio está localizado, 

pelo fato dele estar na área de alague da Usina UHE Santo Antônio e próximo a barragem 

de Jirau (conforme pode ser percebido na figura 38) e mesmo em períodos de seca do Rio 

Madeira não se encontram visíveis. 

 

 
Figura 38. Localização do Sítio CPRM 2. Fonte Google Earth. 

 

 

O objetivo deste trabalho foi o de possibilitar a leitura do sítio de forma, descritiva e 

estrutural, contribuindo assim, para as pesquisas rupestres na região. As gravuras do sítio 

arqueológico CPRM 2 encontram-se em suportes de matacões e lajedos graníticos, e o tipo 

de vegetação descrito em 2011 foi de capim baixo e arbustos na margem direita do Rio 

Madeira (figuras 39 e 40). 
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Figura 39. Distribuição espacial do sítio. Foto: Santi (2010). 

 

 
Figura 40. Distribuição parcial do sítio CPRM 2. Foto: Santi (2010). 
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Os suportes das gravuras chegam até 3,0 metros de altura e 1,95 de largura, constando 

na faixa de 8 manifestações por painel. As gravuras possuem tamanhos variados (figuras 41 

e 42), possuindo entre 4 centímetros e 52 centímetros de extensão. 

 

  
Figuras 41 e 42. Gravuras rupestres localizados no sítio CPRM 2.  Foto: Santi (2010). 

 

 

O grau de conservação das gravuras foi descrito em suma maioria como bom e médio, 

possuindo apenas algumas fichas que descreviam com alto grau de inteperismo que 

impossibilitou a realização clara de croquis e decalques. Em casos que as gravuras estavam 

com alto grau de inteperismo, a dinâmica utilizada pela equipe foi de jogar água no suporte 

(figuras 43, 44 e 45) para poder observar o tipo de registro inscrito. 

 

 
Figura 43. Técnica utilizada para observar gravura com alto grau de intemperismo. Foto: Santi (2010). 
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Figuras 44 e 45. Técnica utilizada para observar gravura com alto grau de intemperismo. Foto: Santi (2010). 
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O estilo é caracterizado por petróglifos (Desenhos 1, 2 e 3) que representam formas 

de zoomorfos, geométricas, antropomorfo, zooantropomorfo e indefinidas.  

A conservação das gravuras em sua maioria foi considerada mediana, possuindo 

desgaste, porém, sendo possível observar os traços realizados nos suportes rochosos. Nas 

fichas não foi descrito vestígio associado, no entanto, no relatório foram mencionados 

vestígios líticos nas proximidades do sítio, mas que não eram suficientes para caracterizá-lo 

como um sítio pré-colonial.  

Foram realizados os croquis de quase todas as gravuras, exceto as figuras cp2m e 

cp2o. A figura cp2m, fora descrita na ficha como sendo mal conservada, com nenhuma 

possibilidade de decalque, mas que foi possível observar formas circulares e lagartos, a 

inscrição registrada encontra-se próximo ao lajedo, à norte do painel cp2l. Na figura cp2o 

não houve observação, apenas que seria um gráfico geométrico realizado sob matacão e 

retratado como isolado.  

 

 
 

Desenho 1 - Decalque de croqui de campo com exemplo de gravuras. Desenho: Kazuo Kadowaki. 
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Desenho 2. Decalque de croqui do painel cp2b. Desenho: Kazuo Kadowaki. 

 

 
Desenho 3. Decalque de croqui do painel cp2g. Desenho: Kazuo Kadowaki. 

 

 

No sítio arqueológico CPRM 2 foram encontradas 52 gravuras rupestres, sendo que 

06 não foram representadas em croquis, apenas descritas que estão divididas entre formas 

de lagartos e círculos, impossibilitando dessa forma a representação na tabela de descrição. 

A partir das fotos podemos observar que os sulcos das gravuras são de baixo relevo, estando 

talvez associado ao desgaste da matéria prima ao longo dos anos. 

A disposição de análise seguiu em processo de tabela, observando as formas das 

gravuras, disposição de repetição entre elas, afim de sistematizar as informações de 

diferentes registros coletados em campo.  

As gravuras têm variados tipos de inscrições, algumas possuem formas figurativas e 

outras são gravuras sem formas. As gravuras estão representadas em sua maioria em painéis, 

sendo apenas 03 mencionadas como representações isoladas.  
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Figuras 46 e 47 – Gravuras representadas em blocos isolados. Foto: Santi (2010). 
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As gravuras quando figurativas estão dispostas em geométricas, zoomorfos, 

zooantropomorfos e antropomorfos e, em casos que não são figurativas foram chamadas de 

indefinidas.  

As inscrições geométricas foram representadas 24 vezes, sendo que por 06 vezes os 

círculos concêntricos foram reproduzidos ao longo do sítio arqueológico. As gravuras 

geométricas possuem variados traços, sendo alguns formados por círculos concêntricos, 

círculos individuais, conjuntos lineares e algumas formas angulares.  

Os zoomorfos foram representados 08 vezes, não possuindo repetição, tendo até 45 

centímetros. As inscrições são semelhantes à de outros sítios encontrados ao longo da região 

Amazônica, por exemplo na região do Pará. A gravura do antropomorfo acaba sendo 

caracterizada pelos dedos e dois membros inferiores – uma representação bípede, sendo que 

a gravura possui 50 centímetros. 

Os zooantropomorfos foram representados 03 vezes, não sendo identificada a 

repetição, a dimensão média das gravuras é de 14 a 21 centímetros.  

As gravuras indefinidas são totalizadas no valor de 10, contendo entre 16 a 50 

centímetros. Entre as indefinidas existe a possibilidade de uma sobreposição.
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Tabela 2.  Tabela descritiva das gravuras rupestres do sítio CPRM 2, por Kadowaki (2019)12 

 

                                                 
12 Imagens em tamanho maior em anexo por Kadowaki (2019). 
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Observa-se algumas semelhanças de estilos se sobrepondo em relação às quantidades 

de gravuras presentes no sítio arqueológico. O gráfico 1 mostra que o sítio CPRM 2 possui 

maior variabilidade estilísticas em geométricos, seguido por indefinidos, zoomorfos, 

zooantropomorfos e antropomorfos. 

 

 
Gráfico 1. Variedades de gravuras encontradas no sítio CPRM 2. 

 

 

A princípio da criação da tabela, acreditávamos que transferiríamos as informações 

dos croquis e fichas para os diferentes tipos de colocação, buscando ser o mais fiel possível 

ao que foi coletado em campo. Porém, através de diversas leituras ao longo desse processo, 

algumas gravuras foram remanejadas dentro da descrição tipológica, como por exemplo, as 

gravuras indefinidas 9 e 10 da tabela, visto que na ficha foram descritas e assinaladas como 

zoomorfos, mas devido aos traços inacabados intencionais ou não por quem as criou, não 

nos permite uma análise mais abrangente sobre elas.  

Ressaltamos novamente aqui que a intenção da tabela é de mostrar as gravuras 

distribuídas de maneira objetiva para conhecimento do sítio arqueológico, sendo que a forma 

como foi disseminada é totalmente flexível para remanejamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento deste estudo possibilitou a análise das gravuras, criando assim 

uma tabela descritiva, baseada nos estilos das manifestações rupestres. As gravuras foram 

tratadas de forma sucinta, conforme a metodologias aplicada. 

Observamos durante o processo de análise, que as gravuras do sítio em questão se 

encaixam nos estilos mencionados por Miller (1992) na região do baixo rio Abunã e do alto 

rio Madeira. As manifestações rupestres do sítio CPRM 2 possuem formas semelhantes às 

de outros sítios encontrados na região, como o sítio Ilha das Cobras, Ilha do Japó e Ilha 

Dionísio.  

A abordagem de análise nos permitiu refletir sobre os trabalhos cognitivos no registro 

rupestre, e principalmente sobre a possibilidade de que mais de um grupo estaria fazendo 

inscrições rupestres com formas similares. Nesse sentido exaltamos a linha teórica e 

metodológica que caracterizamos no texto, onde entendemos que a estrutura básica dos 

processos neurológicos do cérebro estruturado, permitem a organização de pensamento e 

está sempre em transformação. O comportamento mental está sempre em constante 

desenvolvimento, e as linhas de pesquisas que surgiram ao longo dos anos nos permitiu guiar 

este trabalho, por essas novas propostas de estudos, agregando novas possibilidades a 

discussão e análise das inscrições rupestres ainda incipientes ao longo do Rio Madeira e no 

Estado de Rondônia. 
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ANEXOS 

 

Sítio: CPRM2 

Figuras geométricas por Kadowaki (2019) 
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Figuras zoomorfas por Kadowaki (2019) 
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Figuras antropomorfas por Kadowaki (2019) 

 
 

 
 

Figuras zooantropomorfas por Kadowaki (2019) 
 

 

 

 

 




