
Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

Paisagens e Técnicas Distintas, Motivos Semelhantes. 
A dispersão da Arte-Rupestre no Rio Tocantins, o caso de Palmas e 

Lajeado – TO, Brasil. 

Vol. I 

 

 

Tese de Doutoramento em Quaternário, Materiais e Culturas 

 

Ariana Silva Braga 

Orientadores: 

Maria Emília Pereira Simões de Abreu - UTAD 

Lucas de Melo Reis Bueno - UFSC 

 
Vila Real, 2015 



  



 III 

 
 

Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

Paisagens e Técnicas Distintas, Motivos Semelhantes. 
A dispersão da Arte-Rupestre no Rio Tocantins, o caso de Palmas e 

Lajeado – TO, Brasil. 

Vol. I 

Tese de Doutoramento em Quaternário, Materiais e Culturas 

 

Ariana Silva Braga 

Orientadores: 

Maria Emília Pereira Simões de Abreu - UTAD 

Lucas de Melo Reis Bueno – UFSC 

Composição do Júri: 

Dr. Ana Maria dos Santos Bittencourt. 

Dr. Ana Lúcia do Nascimento Oliveira. 

Dr. Luís Jorge Rodrigues Gonçalves. 

Dr. Artur Agostinho de Abreu e Sá. 

 

Vila Real, 2015 

 



 IV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos que me deram vida, Jerônimo e Carminha!



  



 VII 

Agradecimentos 
É com muita alegria que venho escrever estes agradecimento, com o coração repleto 

de gratidão por todos aqueles que diretamente ou não são parte deste projeto. É com nostalgia 

que relembro de uma conversa com minha mãe, ainda quando tinha 15 anos quando ela me 

dizia assim: “minha filha, independente do que você escolher ser, faça o que goste porque 

quando se faz o que gosta, faz o seu melhor” então cá está, feito com amor e principalmente 

paixão, paixão pela arqueologia tocantinense que há exatos dez anos me fascina e surpreende.  

Então primeiramente agradeço aos meus pais que apoiaram meus estudos desde o 

início, sempre me incentivaram e motivaram a seguir os meus planos. E por mais que eu 

cogitasse uma desistência lá estavam eles me impulsionando com um encorajador “firma o 

gorpe!!!” Mãe e Pai, meus professores desta vida, muito obrigada pela paciência e dedicação. 

Paciência pela minha ausência nas datas festivas e em alguns momentos difíceises que 

passamos neste último ano. Dedicação pois sei que por muitas vezes foi difícil me manter na 

escola, com aquelas condições financeiras que tínhamos, mas acho que isto é a prova que 

valeu todos seus esforços em colocarem minha educação como prioridade sempre. Meu muito 

obrigada e por mais que agradeça ainda vou continuar devendo um pouco mais de gratidão a 

vocês dois que inundaram minha vida de amor. Obrigada. 

Gratidão eterna também devo a minha Vó Lena, que assim como os meus pais me 

apoiou e esteve sempre ao meu lado e sempre estará. Sua partida foi pra mim um grande 

obstáculo e foi muito difícil supera-lo no meio deste processo de doutoramento, contudo 

quando em fim pensei em parar para chorar me lembrei que ela aos 93 anos foi forte até o fim. 

A minha, vó, eterna professora, obrigada por cuidar de mim 27 anos de sua vida.  

 Aos meus familiares em geral tanto da família Silva como da Braga, obrigada por 

encherem minha vida de alegria e principalmente fazerem parte da minha jornada, 

descordando e concordando vamos construindo um ambiente fabulosamente mágico de 

convivência que me remonta aconchego, todas as vezes que me recordo de nossas reuniões 

familiares. 

 Aquela que sem dúvidas já faz parte da minha família, Mila, minha orientadora que 

muito me aturou, que me aconchegou quando tive saudades de casa, que me apoiou nas 

minhas perdas, que me botou pra ler mais do que eu pensei ler um dia, que me mostrou coisas 

incríveis, um obrigada, sincero e honesto a ti e a toda a sua família, afinal posso até dizer que 

tenho uma família portuguesa, pois foi assim que me senti em sua casa, acolhida.  



 VIII 

Ao meu co-orientador, Lucas, meu obrigada por ser o grande responsável pelo início 

deste projeto, quando como quem não quer nada disse “Ariana, vai lá no Lajeado ver se tem 

umas gravuras”, e não é que tinha mesmo... Lucas, gratidão eterna pela experiência e 

paciência nas campanhas de trabalho, que estas se prolonguem por longo tempo é muito bom 

trabalhar com você. 

Aproveitando o gancho, agradeço a equipe que foi comigo à primeira busca das 

gravuras do Lajeado, Henrique, Evelin e Fernanda nunca esquecerei daquela travessia 

surpreendente do rio Lajeado quando o Henrique grita “OH!”, obrigada pelo companheirismo 

e amizade, mesmo debaixo do sol de agosto tocantinense. 

Aproveito para agradecer a Guta, grande amiga que muitas vezes me acompanhou nos 

levantamentos de campo e quase naufragamos no dia do seu aniversário, Gutinha obrigada 

minha amiga. 

Não posso deixar de demonstrar minha gratidão ao Sr. Glauco, morador do Água Fria, 

grande amigo, Glauco, obrigada pela companhia e grandes ensinamentos nas longas 

caminhadas morro acima morro abaixo. 

Agradeço ainda a Ana Rodrigues que possibilitou as análises dos pigmentos do Vão 

Grande e muito me ajudou nesta empreitada, com muita paciência com a historiadora que de 

Química lembrava muito pouco. 

Aos meus amigos André e Carol, obrigada pelo apoio e ajuda nas “férias” vocês são a 

minha melhor válvula  de escape. 

 Agradeço ainda à CAPES, pelo incentivo financeiro, imprescindível para a conclusão 

desta investigação.  

Grata ao NUTA pelo apoio que sempre me ofereceu, possibilitando o 

desenvolvimento do aporte contextual da pesquisa.  

Agradecida à superintendência do IPHAN de Palmas que sempre demonstrou apoio ao 

projeto. 

Por fim, agradeço à UTAD que me acolheu tão bem, especialmente o departamento de 

Geologia, que para além do apoio, suporte técnico e laboratorial me deu grandes amigos, 

Artur, Rui, Tito, Márcio, Elisa e tantos outros, obrigada, fazer parte da família Geociência foi 

um grande aprendizado. 

Em fim gratidão a tudo e todos que são parte da minha jornada, acadêmica e pessoal, 

obrigada!



Resumo 
Esta tese teve como finalidade o estudo das manifestações de arte rupestre gravadas e 

pintadas do Complexo do Lajeado, área delimitada para esta investigação. Esta área 

compreende geograficamente os municípios de Palmas e Lajeado, no Estado do Tocantins, 

Brasil e inclui duas feições geomorfológicas: a Depressão do Tocantins e o Planalto Residual 

o Tocantins.   

No Complexo do Lajeado são atualmente conhecidos 30 sítios de arte rupestre cinco 

deles inéditos. Todos estes sítios estão aqui apresentados e descritos, contudo foram eleitos 

como estudos de caso dois sítios sendo um sítio de cada uma das unidades geomorfológicas 

referidas. Então, foi estudado o sitio Foz do Lajeado, com 16 rochas gravadas inéditas, na 

confluência do rio Lajeado e Tocantins na Depressão do Tocantins e o sítio, já conhecido, 

Vão Grande, na Serra do Lajeado no Planalto Residual do Tocantins. A analise de ambas as 

áreas inclui comparação com todo os demais sítios conhecido no Complexo do Lajedo.  

A aplicação de conceitos provenientes da Arqueologia Rupestre e Arqueologia da 

Paisagem teve em conta a relação entre a arte rupestre o contexto arqueológico e a sua 

disposição no território. Quanto a Arqueologia Rupestre analisamos a relação da arte rupestre 

com os demais vestígios arqueológicos, líticos e cerâmicos, a fim de contextualiza-la no 

espaço e no tempo. Com quinze datações relacionadas a sítios com arte rupestre nesta zona, 

podemos inferir que a pelo menos oito mil anos era conhecida a técnica de gravura nesta 

região. Contudo, há certos motivos que comparados com dados etnográficos e confrontados 

com evidencias arqueológicas nos remete a uma realidade mais recente já em contexto 

ceramista de aproximadamente dois mil anos até trezentos anos. Ainda como critério da 

Arqueologia Rupestre elaboramos os levantamentos totais dos sítios, sem a segregação e 

eleição de elementos para análise, logo temos os sítios descritos e compreendidos por 

completo. No quesito Arqueologia da Paisagem buscamos identificar cada sítio e sua 

implantação na paisagem, com análises da paisagem interna do sítios, micro escala, sua 

proveniência geomorfológica, meso escala, e por último as relações estabelecidas entre sítios 

em paisagem diferentes, macro escala. Entretanto, foi bastante limitador os trabalhos em 

Arqueologia da Paisagem nesta área já que esta foi afetada por uma grande barragem, UHE-

Lajeado, alagando parte de uma área que contava com dezenas de rochas gravadas, que muito 

contribuiria para o esclarecimento de certos pontos aqui tratados. 
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As análises rupestres e paisagísticas resultaram em dinâmicas, nunca antes notadas. 

Por isto iniciamos uma série de análises petrográficas e químicas a fim de melhor 

compreender a relação entre os sítios e suas características geológicas e geomorfológicas 

resultando ainda na compreensão de dinâmicas de conservação da arte rupestre gravada e 

pintada.  

As análises petrográficas resultaram em um maior conhecimento do suporte rochoso, 

dando mais abrangência com relação as afinidades do suporte ao resultado das gravuras e a 

conservação no caso das pinturas e gravuras. Contudo foi no estudo das gravuras que esta 

análise nos deu maiores informações, já que constatamos quesitos importantes no ato de 

gravar. Estes quesitos são a resistência, textura e coloração. A resistência da rocha ao 

picoteamento e a textura deu-nos duas maneiras diferentes de empreender as gravuras, mesmo 

que com técnica igual, sendo estilos bem distintos resultantes e/ou condicionado destas 

diferenças do suporte, decorrente da sua origem, geologia. A coloração interna da rocha é 

diferente da cor atualmente visível no exterior da rocha e no interior dos picoteamento, assim 

sendo estas gravuras eram mais visíveis por ter uma pátina semelhante a do interior da rocha, 

ampliando o seu raio de visualização, tornando-as muito mais visíveis que atualmente, 

ampliando a escala de interação com a paisagem e demais rochas. 

 A analise dos pigmentos levou a identificação dos seus principais componentes e abre 

uma janela bastante relevante no debate estilístico da arte rupestre pintada, já que notamos 

algumas transformações pontuais dos pigmentos, que podem ser provenientes de 

transformações físico-químicas no decorrer do tempo de exposição às intempéries e não 

somente de escolhas estilísticas e técnicas dos autores. 

Em fim, com tantas novas hipóteses geradas por este primeiro estudo, temos aqui uma 

base de trabalho que poderá ser útil para a continuidade das investigações rupestres no 

Complexo do Lajeado e Tocantins, em geral.  

 

Palavras Chave: Arte Rupestre; Gravuras, Pinturas, Paisagem, Tocantins e 

Arqueologia.



Abstract 
This thesis aims to study rock-art manifestations–paintings and engravings–in the 

Lajeado Complex, area delimited for this research. This area encompasses in geographic 

terms the municipalities of Palmas and Lajeado, in the State of Tocantins, Brazil and 

geomorphological terms two units: the Tocantins Depression and the Residual Plateau of 

Tocantins. 

 The Lajeado Complex 30 rock-art sites are currently known, five of them unpublished. 

All of these sites are here presented and described, among these two were selected as case 

studies, one site in each of the geomorphological units mentioned above: the Foz do Lajeado 

site with 16 unpublished engraved rocks, confluence of the Lajeado and Tocantins Rive in the 

Tocantins Depression and the already known Vão Grande site, in the Serra do Lajeado in the 

Residual Plateau of Tocantins. The analysis of both sites includes comparisons with the 

remaining known sites in the Lajeado Complex. 

 The application of concepts from Rupestrian Archaeology and Landscape 

Archaeology took in account the relationship between rock art, archaeological context and its 

place in the landscape. In terms of Rupestrian Archaeology we analysed the relationship of 

the rock-art with the other archaeological remains, lithics and ceramics, with the aim of 

contextualizing it in space and time. Based on fifteen datings associated with rock-art sites in 

the area, we can infer that the technique to do engravings already exists in the region at least 

since 8000 years before present. When some of the motifs are compared to ethnographic and 

archaeological data, these are similar to those found in the ceramic tradition context, spanning 

from 2000 to 300 years before present. Still within the Rupestrian Archaeology approach we 

elaborated full recordings of the sites, without selecting elements for analysis and therefore 

these sites are fully described and understood. 

Within the Landscape Archaeology approach we identified were each site is placed in the 

landscape by analysing at the microscale the spatial arrangement within sites, at mesoscale the 

geomorphological characterization of sites and at macroscale the relationships established 

between sites in the different landscapes. Fieldwork based on this approach was limited by the 

fact that the area has were engraved rocks exist has been partly flooded by a large 

hydroelectric dam, UHE-Lajeado, which could have contributed to a better understanding of 

the subjects dealt with. 
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 Rupestrian and landscape analysis provided insights, never before noticed. Because of 

this, a series of petrographic and chemical analysis were made with the aim of better 

understanding the relationship between the sites and their geological and geomorphological 

characteristics and additionally this allowed to understand the conservation issues of rock-art 

engravings and painting 

 The petrographic analysis resulted in better understanding of the correlation between 

the use of the rock surface and conservation of engravings and paintings which supports the 

idea that these have affinities. This analysis resulted in more information about engraving 

which allowed us to identify important aspects about the act of engraving. The resistance of 

the rock to pecking and the texture, allowed us to identify that the same technique results in 

two distinct styles due to the differences in the rock surface. The internal colour of the rock is 

different from the patina of the surface and that of the engravings, therefore these engravings 

were much more noticeable when they were made since they would have had the same colour 

as the rock interior. This widened the distance at which these could be seen and therefore 

widened the scale of interaction with landscape and amongst the rocks. 

 The chemical analysis of pigment identified the main components and opens a very 

important window in the stylistic debate of rock-art paintings, since we observed that some of 

physical-chemical changes in the pigments are due to the exposure to natural agents through 

time and not only due to technical and stylistic choices of the painters. 

 In the end, the wide range of hypothesises and results of this initial study provides the 

basis for future rock-art research in the Lajeado Complex and Tocantins in general.    

 

Key-words: Rock-art, Engravings, Paintings, Landscape, Tocantins, Archaeology. 
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1.1. Apresentação 

 Como ponto de partida apresentaremos a motivação deste trabalho. Posteriormente 

abordaremos desde as hipóteses de trabalho, até os objetivos. Desta maneira esperamos 

clarificar os fatores que posteriormente serão de grande relevância para compreensão do 

desenvolvimento desta investigação.  

Trata-se então de uma pesquisa doutoral do curso de Quaternário, Materiais e Culturas 

(QMC), ministrado na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com 

financiamento de vinte e quatro meses de bolsa de Doutorado Pleno no Exterior da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

A motivação inicial desta pesquisa relaciona-se à descoberta de um sítio de arte 

rupestre em 2012 gravado na margem esquerda do Rio Lajeado, sítio arqueológico Foz do 

Lajeado, enquanto efetuávamos uma prospecção para o Projeto Tecnologia e Território: 

dispersão e diversificação no povoamento do Planalto Central Brasileiro. Coordenado pelo 

Dr. Lucas Bueno e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ). Abandonamos o projeto anterior para este doutorado e iniciamos um 

novo, que visaria esta área, o Complexo do Lajeado.  

Considerando que as gravuras rupestres da Foz do Lajeado mostraram-se 

tecnologicamente e paisagisticamente diferenciadas dos demais sítios estudados até então por 

Berra (2003), constatamos a necessidade de voltar o olhar para as gravuras desta região, a fim 

de encontrar relações delas com as pinturas e entre paisagens tão distintas que por vezes 

compartilham motivos rupestres semelhantes.  

A importância do retorno a esta área foi constatada quando observamos que não havia 

estudos sistemáticos a respeito das gravuras em trabalhos anteriores efetuados nesta região. 

As informações a seu respeito encontram-se nos relatórios do Programa de Resgate 

Arqueológico da UHE Lajeado (PRAL) (DE BLASIS, 1996; DE BLASIS & ROBRAHN-

GONZÁLES 1999, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b , 2001 c, 2002, 2003a, 2003b e 2003c), 

entretanto com caráter descritivo, sendo o foco do PRAL as pinturas.  

O Projeto “Paisagens e Técnicas Distintas, Motivos Semelhantes. A dispersão da 

Arte-Rupestre no Rio Tocantins, o caso de Palmas e Lajeado – TO, Brasil” foi elaborado a 

fim de obter maior compreensão da relação de técnicas e paisagens no que se refere à arte 

rupestre, identificada na área que denominamos Complexo do Lajeado (descrito no 

subcapítulo 1.2). Nossa primeira hipótese de trabalho foi a de não haver razão para a 

segregação entre técnicas de execução da arte rupestre e tentar compreender até que ponto 
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isso não separaria os grupos que as produziu. Afinal esta pode ser escolhida ou determinada 

por fatores relacionados com as condições ambientais dos suportes, culturais ou ainda 

escolhas individuais.   

Quanto à nomenclatura, não vemos problemas na utilização do termo Arte Rupestre. 

Pelo contrário, acreditamos que não tratá-las desta maneira, além de gerar incomunicabilidade 

científica com as demais línguas é negar o caráter estético contemplado na arte pré-histórica. 

Logo, trataremos como arte rupestre todos vestígios gravados ou pintados que utilizam como 

suportes superfícies rochosas abrigadas ou não.  

Trataremos as imagens geradas como motivo1, afinal não concordamos com o termo 

“grafismo”, amplamente utilizado na literatura arqueológica brasileira, pois além de ser uma 

palavra utilizada apenas no Brasil gerando conflitos quando tratamos deste termo em caráter 

internacional, minimizamos a arte rupestre ao ato de grafar. Não estamos afirmando que 

grafar não seria um dos objetivos dos autores, porém não acreditamos que seria o único fim. 

Nominá-la de grafismos reduziria a amplitude do termo arte rupestre.  

Por fim, não trataremos de definir ou debater tradições arqueológicas rupestres neste 

trabalho. Sabemos da importância deste debate para o início das investigações arqueológicas 

no Brasil, porém como debateremos mais a frente no cap.3, subcapítulo 3.3, acreditamos que 

é preciso revisar tais conceitos, porém, estas revisões precisam ser elaboradas a partir de 

estudos microrregionais, o que pretendemos com este projeto, para depois debater em escala 

regional e macro-regional. 

Nesta perspectiva buscamos uma análise sucinta de uma microrregião para contribuir 

com o debate da dispersão da arte rupestre no Brasil.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Gerais: 

  Compreender a dispersão da arte rupestre no Complexo do Lajeado, buscando 

entender os processos de ocupação deste espaço, associando as informações rupestres com as 

                                                
1 Utilizaremos este termo por ser o mais utilizado na literatura arqueológica mundial, pois o termo grafismo é 

utilizado apenas no Brasil, raramente aceito e compreendido fora deste país. Ressaltando que o termo grafismo 

indica o ato de grafar, não sendo esta a única finalidade da Arte Rupestre, por se tratar de uma expressão cultural 

polissêmica, dinâmica e com valores intrínsecos e peculiares a cada contexto que à compreende.   
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demais obtidas por intermédio das análises já estabelecidas para as outras categorias 

artefatuais desta área.  

1.2.2. Específicos:  

 1) Compreender os suportes preferenciais para a execução da arte rupestre no Lajeado.  

 2) Analisar as escolhas técnicas empregadas em cada motivo representado.  

 3) Identificar as opções paisagísticas intra sítio e regional afim de relacionar as 

similaridades e diferenças destas escolhas para gravar e pintar a paisagem. 

 4) Documentar este registro arqueológico, arquivando os dados para futuras 

investigações. 

 5) Analisar o emprego de cada técnica relacionando-a com a matriz rochosa suporte. 

 

1.3. Delimitação da área, o Complexo do Lajeado. 

Aqui é resumida a apresentação e justificativa dos critérios utilizados, para a 

delimitação da área territorial do estudo deste trabalho, com o intuito de facilitar a 

compreensão dos próximos capítulos. 

Foi necessário restringir a área de investigação devido às dificuldades de abrangência 

desta pesquisa, devido a recursos humanos, financeiros e temporais. Optamos por delimitar a 

área para dinamizar o trabalho com o objetivo de angariar maior número de dados em menor 

tempo e custo possível. Assim sendo, elegemos por fazer as prospecções em áreas de pequena 

abrangência, mas, com grande potencial arqueológico.  

A área delimitada se encontra em uma porção territorial situada entre os municípios de 

Palmas e Lajeado, na área central do estado do Tocantins na região Norte do Brasil. Para a 

área destes municípios foi delimitada uma faixa que se encontra entre a Serra do Lajeado, na 

Escarpa Oeste que se organiza em direção Norte/Sul voltada para o Rio Tocantins, e a 

margem direita do Rio Tocantins. Tal área engloba as zonas urbanas e rurais destas 

municipalidades, Área de Proteção Ambiental do Lajeado (APA do Lajeado)2 e o Parque 

Estadual do Lajeado (PEL)3 que está inserido no interior da APA do Lajeado, sendo esta a 

                                                
2 se trata de uma área de preservação permanente, no entanto esta é de caráter privado, pois o objetivo não é restringir e sim disciplinar o 

processo ocupacional, buscando conservar a diversidade biológica e ainda manter a população com uso sustentável da área. A APA do 

Lajeado é gerida pelo governo do estado do Tocantins, especificadamente pelo Instituto Natureza Tocantins (NATURATINS). Esta área foi 

criada em 1997, compreendendo os município de Palmas, Lajeado, Tocantínia e Aparecida do Rio Negro 
3 o parque criado em 2001 constitui uma área de nove mil hectares no platô da Serra do Lajeado nos municípios de Palmas e Lajeado, gerido 

pelo NATURATINS. 
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área de amortecimento para o PEL. Sendo assim é importante ressaltar que este trabalho foi 

desenvolvido principalmente nas mediações do Rio Lajeado, desde sua nascente no alto da 

serra homônima, até sua foz no Rio Tocantins, quando for tratado Rio Tocantins, 

principalmente quando abordar contextos arqueológicos, estaremos nos referindo às 

imediações da foz do Rio Lajeado.  

Neste trabalho empreendemos maior dedicação à foz do Rio Lajeado tendo em vista 

que a mesma não fora antes trabalhada com este enfoque, embora já houvessem muitos dados 

produzidos por outras pesquisas na área.  

Para a escolha dos sítios trabalhados na Serra do Lajeado, iniciamos a partir de dados 

já existentes, porém realizamos novas prospecções nesta região, que revelou a existência de 

novos sítios, reafirmando o potencial arqueológico de toda a área do Lajeado desde o Planalto 

Residual do Tocantins até a Depressão do Rio Tocantins. (BERRA, 2003; BUENO, 2005; 

OLIVEIRA, 2005; MORALES, 2005 e DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 1998, 

1999, 2003a, 2003b, 2003c) 

Denominamos esta área de trabalho, de Complexo do Lajeado (CL), no intuito de 

facilitar e dinamizar a descrição e menção da região estudada no decorrer do texto, portanto, 

sempre que este termo ou sigla for utilizado tratar-se-á de toda a área diligenciada nesta 

investigação.  

 Tendo em vista estas delimitações impostas para maior observação e caracterização da 

região, partiremos de um micro contexto arqueológico, Complexo do Lajeado, para então 

buscar comparar e compreender a macro região do Tocantins, que devido a sua abrangência 

territorial não nos permitiu compreende-la a partir do macro. 

 

1.4. Resumo dos capítulos, desenvolvimento 

Dividimos este trabalho em capítulos e subcapítulos afim de melhor organizar os 

dados. Começamos com um capítulo introdutório, que para além desta introdução também 

contempla a delimitação da área estudada, bem como, o por que de sua escolha para tal 

desenvolvimento. 

No segundo capítulo (Contexto Ambiental), trataremos de delimitar a área do 

Complexo do Lajeado e caracteriza-la do ponto de vista da geologia, geomorfologia, solos, 

hidrografia, clima e paleoambiente. Com o objetivo de criarmos uma base contextual para as 

discussões seguintes, já que a paisagem será de grande relevância para as análises rupestres 

aqui elaboradas. 
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O terceiro capítulo (A Arte Rupestre no Brasil) agrupará as informações históricas a 

respeito dos primeiros achados da arte rupestre no Brasil afim de compreender as fontes 

históricas e observar o desenvolvimento das investigações rupestres desde sua fase mais 

amadora. Em seguida faremos um relato das primeiras investigações científicas da arte 

rupestre no Brasil, seu desenvolvimento e suas teorias, em busca de entender e esclarecer os 

termos utilizados até o momento e dissertar sobre nossa perspectiva de compreensão da arte 

rupestre, argumentando o porque da não utilização dos termos correntes e vigentes.  

Quando estávamos buscando fontes históricas da arte rupestre no Brasil, percebemos 

que muito pouco se fala sobre o Tocantins, muito menos sobre o que hoje intitulamos 

Complexo do Lajeado, então buscamos identificar os fatores históricos por traz desta falta de 

informação, que encontram-se descritos no último subcapítulo. 

No quarto capítulo (Princípios Teóricos Metodológicos), dissertaremos a respeito do 

conceito de paisagem em geral para então conceituar a arqueologia da paisagem como método 

imprescindível para compreensão da arte rupestre, gerando um arquivo teórico que embasou 

este trabalho. No subcapítulo (Materiais e Métodos) descrevemos os mecanismos utilizados 

para coleta e tratamento dos dados desta tese, prospecções, levantamentos e as análises 

laboratoriais. 

No quinto capítulo (Contextualização Arqueológica do Complexo do Lajedo) tratamos 

de fazer um apanhado dos dados arqueológicos para a região delimitada afim de 

contextualizar a área de estudo, já que entendemos a arte rupestre como fator indissociável do 

contexto, esta é a base da análise rupestre. Sendo assim trabalhamos com a dissertação de 

todos os períodos já identificados nesta região, desde o período antigo (12.000-9.000 A.P), 

intermediário (6.000-5.000 A.P) e por fim o recente (2.000 A.P- até o contato).  

O sexto capítulo (A Arte Rupestre no Complexo do Lajeado) descreve todos os sítios 

encontrados na faixa estipulada para esta pesquisa, afim de gerar uma banco de dados para as 

análises da paisagem e da distribuição e dispersão da arte rupestre na região. Neste capítulo 

contamos com sítios já contemplados por pesquisas anteriores, sítios descobertos por nós e 

ainda sítios já pesquisados e por nós revisitados.  

O sétimo capitulo (Estudo de caso, sítio delimitados) conta com a descrição sumária 

dos dois sítio delimitados e conta com os resultados das análises laboratoriais quanto ao 

suporte rochoso e os pigmentos no caso das pinturas.  

Por fim, o oitavo capítulo (Discussões) temos a análise da paisagem por meio da 

dinâmica de dispersão dos sítios rupestres e ainda as interpretações geradas a partir destas 
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análises em comparação com o contexto arqueológico. Ainda trataremos de comparações 

etnoarqueológicas e com a fauna e flora. Neste capítulo também será abordada as cronologias 

relativas da área e sua ligação com a arte rupestre. 

Finalmente teremos a conclusão, onde abordaremos os principais pontos descritos, a 

fim de debater os dados gerados e sua relação com os demais pontos propostos.  
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2. Contextualização  

Ambiental
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2.1. Localização 

O Tocantins surgiu oficialmente como estado brasileiro em 1988, com a aprovação do 

projeto de divisão territorial do estado de Goiás em Assembleia Nacional Constituinte. A 

separação partia do desmembramento da porção norte do estado de Goiás4, nas proximidades 

do paralelo 13°, até a divisa dos estados do Pará e o Maranhão. O nome Tocantins, advém do 

rio homônimo que talha todo o território do estado de sul a norte. O rio Tocantins é o mais 

importante da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, constituindo a segunda maior bacia 

hidrográfica brasileira, com totalidade das águas no Brasil, com uma área de drenagem de 

777.308 km2 (LATRUBESSE & STEVAUX, 2006).  

O estado do Tocantins (mapa 1), encontra-se no centro geodésico do país, porém por 

questões geopolíticas e ambientais foi enquadrado na região norte integrando a Amazônia 

Legal Brasileira. Suas fronteiras são: a norte e a leste com o estado do Maranhão, a leste com 

o Piauí e a Bahia, a sul o com estado de Goiás e a oeste com os estados de Mato Grosso e 

Pará.  

A região em questão, o Complexo do Lajeado, encontra-se no centro do estado, entre 

as cidades de Lajeado e Palmas, a capital do Tocantins, entre o Planalto Residual do 

Tocantins, escarpa oeste e a Depressão do Tocantins, na margem direita do rio homônimo 

(foto 1). 

 
Foto 1: Vista do Rio Tocantins, antes do alagamento. Foto: Lucas Bueno aproximadamente, 1999. 

                                                
4 Logo toda menção bibliográfica anterior a 1988, tratará da área de estudo como “norte goiano”, “Goiás” ou ainda “norte de Goiás” 
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Mapa 1: Localização do Estado do Tocantins. A.S. Braga. 

 

2.2. Geologia 

Trataremos aqui das especificidades geológicas da área do Complexo do Lajeado 

(mapa2). Em suma, nossa área de trabalho encontra-se na Plataforma5 Sul-Americana, na 

porção setentrional da Província6 do Tocantins. Integrando a Bacia Sedimentar7 do Parnaíba 

                                                
5 “O conceito de Plataforma Sul-Americana corresponde à fração continental da placa homônima que permaneceu estável e funcionou como 

antepaís durante a evolução das faixas móveis do Caribe (norte) e Andina (a oeste), ao mesmo tempo em que se processavam a abertura e o 

desenvolvimento do Atlântico Sul, no Meso-Cenozóico.” (SCHOBBENHAUS & NEVES, 2003:6).  
6 “considerando como províncias estruturais largas regiões geológicas naturais que mostram/apresentam feições estratigráficas, tectônicas, 

magmáticas e metamórficas próprias e diferentes das apresentadas pelas províncias confinantes” (SCHOBBENHAUS & NEVES, 

2003:23).  
7 Segundo Ross estas bacias “são formadas por espessos pacotes de rochas sedimentares que chegam a ultrapassar 5.000m. Bacias 

sedimentares como a do Colorado e do Mississi-Missouri, nos estados Unidos, as do Tchad, Congo e Zambeze, na África, a do Centro-Norte 

da Europa, e a do Centro-sul da Austrália, a Amazônica, a do Parnaíba e a do Paraná na América do Sul, são exemplos de grandes bacias 

cujas origens e idades são posteriores ao Pré-Cambriano. São chamadas de Bacias Fanerozóicas, ou seja, que se formaram ao longo do 

Paleozoico, do Mesozoico e do Cenozoico, através de diferentes fases de deposição marinha, glacial ou continental.”(ROSS, 2003:34). 
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em sua porção sudoeste, nas Formações Pimenteiras e Serra Grande. Sendo descritas a seguir 

cada uma destas categorias. No entanto estas serão retomadas com mais detalhamento nas 

descrições dos sítios. 

 

2.2.1. A Plataforma Sul-Americana. 

 A Plataforma Sul-Americana teve sua base consolidada sobre rochas metamórficas. 

Os granulitos, granitóides e anfibolitos do Arqueano, as coberturas sedimentares e vulcânicas 

do Proterozóico Superior, são expostos em três escudos: o da Guiana, o Atlântico e o do 

Brasil Central (SCHOBBENHAUS & NEVES, 2003). Estes escudos estão separados por 

coberturas sedimentares e vulcânicas. Estas bacias intercratônicas estão em áreas negativas, 

zonas de deposição, denominadas Bacias Sedimentares, que em resumo são grandes áreas de 

sineclises (BRITO,1977). Correspondendo nesta plataforma as Bacias Sedimentares do 

Amazonas, do Paraná e do Parnaíba, sendo a Bacia Sedimentar do Parnaíba a cobertura da 

área do Complexo do Lajeado. 

 

2.2.2. A Província estrutural do Tocantins. 

A província estrutural do Tocantins é uma entidade geotectônica disposta entre os 

crátons do Amazonas e São Francisco estabilizada no ciclo Brasiliano8 (cerca de 500 M.a.), 

constituindo-se por terrenos do Arqueano ao Neoproterozóico (THEMAG, 1996 e 

NATURATINS, 2005).  

Observa-se na província do Tocantins eventos de Granitogênese  que proporcionaram 

para área do Lajeado “uma serie de plútons intrudidos em terrenos gnáissicos do 

Paleoproterozoico” (GORAYEB, 2011:28) reunindo na Suíte Ipueiras os granitos Ipueiras, 

do Carmo, Areias e Itália. O granito Lajeado, Matança, Palmas, e Aroeiras, formaram a Suíte 

Lajeado onde análises geocronológicas concluíram que os mesmos estiveram envolvidos em 

uma “forte contribuição de fonte crustal Paleoproterozoica na gênese desses granitos” 

(GORAYEB, 2011:30). Caracterizados como: 

“granitos de granulação grossa a média, rosados, avermelhados claros e cinza 

esbranquiçados, com textura granular hipidiomórfica e, localmente, porfirítica, 

quando ocorrem fenocristais de microclíneo e, mais raramente, plagioclásio, 

imersos na matriz. Os minerais predominantes são o microclíneo, plagioclásio, 
                                                
8 Está ligado a quebra do supercontinente Rodinia na formação do Gondwana Ocidental, no final do ciclo brasiliano formou-se uma enorme 

massa continental que futuramente se tornaria os continentes Sul Americano (Plataforma Sul-Americana) e  Africano. 
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quartzo, biotita, anfibólio e acessórios, constituídos por titanita, alanita, zircão, 

apatita e opacos” (THEMAG, 1996:45). 

Estes granitos fazem parte do Complexo Goiano, que para além deles é constituído 

por gnaisses e magmatitos, rochas calcossilicatadas, granulitos, anfibolitos, quartzitos e 

corneanas (MORAES, 2009). Este complexo orienta-se de norte a sul, limitando-se a oeste do 

Grupo Estrondo e de norte a leste pelos sedimentos Paleozóicos (RADAMBRASIL, 1981). 

No Complexo do Lajeado, os granitos estão abaixo das rochas da formação 

Pimenteiras, sendo expostas no fundo do vale do rio Lajeado e na base das encostas 

aluvionares. 

 

2.2.3. A Bacia do Parnaíba 

  A Bacia Sedimentar Fanerozóica do Parnaíba, também conhecida pelos nomes de 

bacia do Maranhão e do Meio Norte, abrange quase todo o território dos estados do Maranhão 

e Piauí, estendendo-se até o nordeste do estado do Pará, ao centro-norte do Estado do 

Tocantins e parte oeste do Estado do Ceará. Segundo Brito, a bacia recobre aproximadamente 

600.000 km² (BRITO, 1977) possuindo características do Paleozóico. No entanto encontram-

se depósitos Mesozóicos e Cenozóicos, ambos com espessura e abrangência territorial de 

pequeno porte (SILVA et al., 2010).  

Esta bacia é dividida em formações que se organizam da seguinte forma: Cretácea, 

composta pelas formações Codó e Sardinha. No Jurássico encontramos as formações Pastos 

Bons, Corda e Mosquito. Na sequência Triássica encontram-se as formações Sambaíba e 

Motuca. O Permiano é formado pela Pedra de Fogo. No Carbonífero encontram-se as 

formações Piauí e Poti. No Devoniano estão as formações Cabeças, Pimenteiras e Longá. O 

Siluro-Devoniano é formado pela Serra Grande. Na área compreendida como Complexo do 

Lajeado encontram-se as formações Pimenteiras e Serra Grande. 

 

2.2.3.1. A Formação Pimenteiras 

A Formação Pimenteiras no lado direito do Rio Tocantins cobre toda a Serra do 

Lajeado, formando platôs horizontais plano ondulados dissecados. Esta formação posiciona-

se estratigraficamente entre as formações Serra Grande e Cabeças, sendo o contato com a 

formação Serra Grande concordante e gradativo, mostrando-se concordante com a formação 

Cabeças (BRITO, 1979), com áreas de contatos tectônicos por falhas.  

Foi datada como Devoniana entre o Eodevoniano ao Neodevoniano, devido seu 
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conteúdo fossilífero (THEMAG, 1996 e NATURATINS, 2005), sua sedimentação é 

fundamentalmente nerítica (MORAIS et al., 2009 e BRITO, 1977) este ambiente de mar raso 

é observado nas estratificações cruzadas.  

Do ponto de vista litológico foi possível dividi-la em dois membros: o Itaim, inferior, 

constituído em grande parte por arenitos sílticos e micáceios, intercalados por siltitos e 

folhelhos pobres em fósseis, e o membro Picos, superior, essencialmente pelítico e com 

grande quantidade fossilífera (THEMAG, 1996 e BRITO, 1977). Os arenitos, em maior 

quantidade, possuem granulação de fina a grosseira com grande grau de selecionamento. 

Sendo os termos pelíticos mais comumente esbranquiçados passando por amarelos, cinzas, 

esverdeados, amarronzados, azulados e beges (THEMAG, 1996, MORAIS et al. 2009 e 

BRITO, 1977). Os argilitos estão em lâminas que vão até 10m de espessura, e encontram-se 

intercalados nos arenitos e siltitos com estratificação plano paralela distinta. 

 

2.2.3.2. A Formação Serra Grande 

A Formação Serra Grande constituiu-se em ambiente possivelmente marinho com 

influências fluviais. A grande alternância entre os arenitos e os conglomerados (BRITO, 

1977), sua grande característica que sugere “transgressões sobre níveis de cascalhos 

espalhados pela rede fluvial em área continental emergente, sob clima frio e seco” 

(THEMAG, 1996:40).  

A Formação Serra Grande sustenta a Serra do Lajeado e os morros testemunhos da 

região, porém, tem pouca expressividade cartográfica, pois se encontram em quase sua 

totalidade coberta pela Formação Pimenteiras. Esta formação representa a unidade basal da 

Bacia Sedimentar do Parnaíba, assentada com notáveis discordâncias das rochas pré-

cambrianas da área. Seu contato superior com a formação Pimenteiras é concordante, por 

vezes transicional e abrupto, sendo que em alguns locais a ausência da Formação Serra 

Grande permite a cobertura direta das rochas pré-cambrianas pela Formação Pimenteira.  

A Formação Serra Grande é essencialmente composta por arenitos e conglomerados 

(KEGEL, 1953:14 apud BRITO, 1977). A granulometria dos arenitos é grosseira. Com grãos 

variando de angulosos a subarrendados, com diâmetro até de dois milímetros. Sendo 

essencialmente quartzosa e caulínica, geralmente com colorações cinza-esbranquiçado, 

amarelada e raramente róseo.  
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As camadas conglomeráticas chegam até seis metros de espessura com seixos de um a 

três centímetros e matacões de dez a trinta centímetros, sendo estes bem arredondados e 

constituído em grande parte por quartzo e quartzito (THEMAG, 1996).  

 

2.2.4. As Coberturas Detrito-Lateríticas. 

 As coberturas detrito-lateríticas estão representadas em depósitos de colúvio9 e tálus. 

Os depósitos Colúvio/Tálus são uma superfície coluvionar que desenvolveu-se a partir do 

aplainamento e laterização das rochas fanerozóica, Bacia do Parnaíba. Os depósitos de Tálus 

localizam-se no sopé da encosta da Serra do Lajeado, por vezes agregados aos colúvios, 

formados pela fragmentação de granitos e arenitos, sendo este em estado insipiente de 

alteração (NATURATINS, 2005). 

 

2.2.5. Depósitos Aluvionares. 

 Os depósitos aluvionares holocênicos estão associados à complexa rede de drenagem 

do Rio Tocantins, no Complexo do Lajeado. Jazem assentados sobre as outras unidades 

litológicas da área de forma discordante. Formam-se a partir de materiais inconsolidados 

(cascalhos, areias, siltes e argilas) que preenchem a calha do rio Tocantins e demais afluentes 

desta área, além de constituírem planícies de inundação e terraços fluviais. Nas ilhas 

constituídas no leito do rio Tocantins, antes da barragem, observava-se seixos bem rolados na 

base. Posteriormente há a sotoposição por areia fina. Nos diques marginais há presença de 

areia muito fina e siltosa, porém, mal estratificada. Já nas planícies e terraços, há cascalhos 

basais cobertos por areia (fina, média e grossa) além de camadas de silte e argila no cume das 

sequencias do aluvião (THEMAG, 1996).  

 

 

                                                
9 “material transportado de um local para outro, principalmente por efeito da gravidade. O material coluvial só aparece no sopé de 

vertentes ou em lugares pouco afastados de declives que lhes estão acima. No material de colúvio, do residual ou ainda do aluvial” 

(GUERRA, 1993:100). 
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Mapa 2: Detalhe geológico do Complexo do Lajeado. Adaptação do mapa geológico do Tocantins - IBGE, 

2007 
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2.3. Geomorfologia 

A área do rio Tocantins na região da Serra do Lajeado é constituída por duas feições 

geomorfológicas bem distintas: a Depressão10 do Tocantins e o Planalto11 Residual do 

Tocantins (mapa3). Formando os dois grandes exponenciais que compõem a paisagem da 

região (foto2).  

Descreveremos aqui as generalidades destas compartimentações geomorfológicas que 

serão revisitadas nas especificidades nas descrições dos sítios. 

 
Foto 2: Em primeiro plano observa-se a Depressão do Tocantins e a direita Planalto Residual do 

Tocantins.  Lajeado-TO. A.S. Braga. 
 

2.3.1. Planalto Residual do Tocantins. 

O Planalto Residual do Tocantins (foto3) desenvolveu-se sobre as rochas areníticas da 

Bacia Sedimentar do Parnaíba, na formação Pimenteiras (Devoniana). Este planalto chega a 

atingir 630m nas suas bordas ocidentais, entretanto, sua cota média é de 500m. (MORAIS & 

ROCHA, 2011). Individualiza-se nas escarpas abruptas sob a forma de cuestas devido as 

superfícies estruturais tabulares.  

                                                
10 “Depressões são conjuntos de relevos planos ou ondulados situados abaixo do nível das regiões vizinhas” (IBGE, 2009:30) 
11 “Os planaltos são conjuntos de relevos mais elevados planos ou dissecados, de altitudes elevadas, limitados, pelo menos em um lado, por 

superfícies mais baixas, onde os processos de erosão superam o de sedimentação” (IBGE, 2009:30) 

 



 49 

Este Planalto é representado por três compartimentos: a Serra do Carmo, Malhada 

Alta e Maria Antônia e Serra do Lajeado. Nesta área, Complexo do Lajeado, o Planalto 

Residual do Tocantins é representado pela Serra do Lajeado com orientação N-S onde as 

formas tabulares são encapadas e nas áreas acentuadamente dissecadas se desenvolvem vales 

profundos (NATURATINS, 2005). 

 
Foto 3: Planalto Residual do Tocantins, TO – 010 sentido Palmas - Lajeado–TO. A.S. Braga. 

A escarpa oeste, onde localizam-se os principais sítios com pinturas rupestres da Serra 

do Lajeado, está voltada para o Rio Tocantins. Constituindo uma frente de vertentes 

escarpadas (foto 2). Na base das escarpas abruptamente desenvolvidas, inicia-se um relevo 

ondulado sentido Leste-Oeste que em seu desenvolver vai perdendo altitude até igualar-se a 

Depressão do Tocantins. 

A rede de drenagem que se acomodou na Serra do Lajeado é fundamental para a 

transformação e mutação geomorfológica da área, sendo de grande relevância para a 

formação da paisagem (CHRISTOFOLETTI, 1980). A drenagem é sinuosa com áreas curvas 

e arqueadas em sentido anti-horário sua densidade na encosta varia de alta a baixa.  

 “A angularidade é baixa, com tropia unidirecional de sul para norte 

e ordenada. A interpretação mais provável para o arqueamento das 

drenagens sugere que as camadas levemente horizontais dos sedimentos 

fanerozóicos (formação Pimenteiras) tenham sido afetadas por domos 
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graníticos subjacentes, que se elevaram sob a forma de diápiros, forçando e 

provocando o arqueamento das camadas.” (NATIRATINS, 2005:91)  

 Em zonas onde a erosão já consumiu a cobertura fanerozóica observa-se a exposição 

de granitos intrusivos, sendo estes os granitos pertencentes a Suíte do Lajeado, descrita no 

capítulo anterior. 

2.3.2. Depressão do Tocantins. 

A Depressão do Tocantins (foto 4 e 5) se desenvolveu sobre a Província Estrutural do 

Tocantins, compreendendo superfícies pediplanizadas localizadas no corredor do vale do rio 

Tocantins, resultando em um relevo suavemente dissecado com altimetria variante de 200 a 

300m, predominando as formas tabulares sendo os pequenos trechos aplainados com 

características ainda convexas (RADAMBRASIL, 1981). 

Nas áreas mais aplainadas, encontramos planícies de inundação, terraços e canais 

abandonados, gerando uma área úmida constituída por diversas lagoas e zonas alagadiças. 

Esta área está sujeita a inundações periódicas. 

 
Foto 4: Depressão do Tocantins, rio Tocantins em seu estado natural, entre 1999 e 2001. Lucas Bueno.

 
Foto 5: Depressão do Tocantins a partir da Serra do Lajeado, lago da usina. Parque Estadual do Lajeado, 

Palmas –TO. A.S. Braga. 
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Mapa 3: Mapa Geomorfológico do Complexo do Lajeado. Adaptação de THEMAG (1997). 
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2.4. Solos  

 Em grande parte da região do Complexo do Lajeado (mapa 4) o solo é quimicamente 

pobre de elementos e nutrientes, pois constitui-se de rochas sedimentares das Formações 

Pimenteiras e Serra Grande, e ou, de material cristalino. Ainda há intensa ação da pedogênese 

sobre grandes depósitos aluvionares e terraços ao longo do eixo do Rio Tocantins.  

Para além dos fatores relacionados à proveniência formativa dos solos ainda há as 

questões climáticas que são “consideradas drásticas em termos de intemperismo, tem-se uma 

profunda e rápida alteração provocando a eliminação de bases (Ca, Mg, K) e sílica do 

ambiente pedológico, com a conseqüente concentração de óxidos de Fe e Al” (THEMAG, 

1996:109), consequentemente evoluindo  a pobreza dos solos com baixa fertilidade e ricos em 

concentrações ferruginosas (NATURATINS, 2005). 

 Assim O Complexo do Lajeado possui grandes extensões de Plintossolo Pétrico, 

Latossolo Vermelho-Amarelo e Areias Quartzosas em alternância na paisagem.  

 Os Plintossolos, são solos basicamente minerais, com baixo teor de matéria orgânica. 

Geralmente são associados a infiltrações de água, a maioria deles são encontrados em regiões 

quentes e úmidas. No Complexo do Lajeado sua profundidade varia de rasos a pouco 

profundos, sua drenagem é boa variando de bem a moderadamente drenados. Há volumosas 

concreções ferruginosas com volume variante entre cascalhos e calhaus sendo esta sua 

principal característica (THEMAG, 1997 e HAIDAR et al., 2013).  

 A classe intitulada Latossolo Vermelho-Amarelo, constitui-se de solos profundos, 

variando entre bem e acentuadamente drenados, porosos e permeáveis. Na área de estudo, 

possui textura média. Sua origem provêm das rochas Pré-Cambrianas de relevo suavemente 

ondulado e geralmente está associado a vegetação de cerrado (KER, 1997; THEMAG, 1996 e 

HAIDAR et al., 2013). 

As Areias Quartzosas caracterizam-se por texturas mais grosseiras difíceis de se 

intemperar, resultando em uma fertilidade naturalmente baixa (THEMAG, 1996). 
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Mapa 4: Mapa de solos no Complexo do Lajeado. Adaptação de THEMAG (1997). 
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2.5. Hidrografia 

Inicia-se a percepção de uma bacia hidrológica partindo da paleohidrografia desta, 

compreendendo seus processos de formação. Notando que as grandes bacias hidrográficas 

sul-americanas, foram balizadas no final do Mezozóico e no Cenozóico, formando seus vales 

atuais durante o Quaternário, com suas planícies de inundação e padrões de canais atuais com 

desenvolvimento, fundamentalmente, Holocênico. Logo, em perspectiva geológica, tratar dos 

rios deste continente é tratar de rios jovens. Nesta perspectiva, o Rio Tocantins surge na era 

Mezozóica no período Juro-Cretácio, durante o evento geológico da partição do Gondwana, 

juntamente com os rios São Francisco, Uruguai e o Paraná (STEVAUX, 2003:113). 

A área da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia (item 2, mapa 5) está localizada 

no centro do país. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) esta bacia ocupa uma área 

de aproximadamente 11% do território nacional. Sendo constituída em grande parte por dois 

grandes rios, o Tocantins (foto 6) e o Araguaia, no entanto este último perde seu nome na 

confluência com o Tocantins, adentrando no estado do Pará ambos na mesma calha. 

 

 
Mapa 5: Mapa Hidrográfico do Brasil. Agência Nacional de Águas (ANA12). 

 

                                                
12 http://www2.ana.gov.br . Acedido em 11 de novembro de 2014. 
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O rio Tocantins  nasce no estado de Goiás na confluência dos rios Almas e Maranhão, 

no Planalto Goiano, percorrendo 2.400km (FLORES, 2006) se adentrando em sentido sul-

norte nos estados do Tocantins e Maranhão até sua foz na Baía de Marajó no estado do Pará. 

 Nas proximidades da confluência com o rio Araguaia, seu maior afluente, o rio 

Tocantins curva-se a oeste formando um grande arqueamento, sendo este responsável pelo 

seu nome devido à semelhança desta curvatura com o formato de um bico.  Em Tupi, Tukan 

significa Tucano e Tin, bico, logo: Tukantin (RODRIGUES, 2001 e FLORES, 2006) que com 

o passar do tempo e a dinâmica linguística adaptou-se para Tocantins, hoje sua confluência é 

popularmente titulada de Bico do Papagaio. Segundo Lysias Rodrigues (2001), este rio aferiu 

outros nomes, sendo Tocantins o mais popular devido à fama dos temidos índios Tocantins 

que habitaram as margens deste rio (RODRIGUES, 2001:39). Contudo, como indica Flores 

(2006), não há nenhuma referência histórica de povos indígenas com esta denominação, 

entretanto há nas proximidades do rio Tocantins diversas etnias com nomes semelhantes 

como “Tacamedus (habitavam as margens do rio Tocantins), Tacandiras (o mesmo que 

Tocandiras), Tacanhunas, Tocanos, Tocantis, Tocanos, Tucanos, entre outros” (FLORES, 

2006:35) complicando a definição de qual destas etnia motivaria a nomeação deste rio. 

 
Foto 6: Vista do Rio Tocantins entre Miracema e Lajeado. Tom Marinho s/d. 
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Na área de extensão do rio Tocantins  observa-se diversas morfologias fluviais de 

canais com zonas anastomosadas, meandriformes e retilíneos. Essa variedade agregada ao 

desnível do relevo gera áreas com correntes turbulentas, tendo uma grande carga energética e 

também zonas de remanso, onde ocorre acumulação de sedimentos.  Estas paisagem 

constituídas por buliçosas “corredeira” ou “Itaipavas”, estão sendo gradativamente 

fraquejadas pelas grandes hidroelétricas implantadas ao longo da história no Rio Tocantins. 

As Usinas Hidrelétricas de maior porte neste rio são as de Tucuruí (PA), de Serra da Mesa 

(GO), de Lajeado (TO) e de Cana Brava (GO) e a recém edificada de Estreito (MA-TO).  

O maior afluente do rio Tocantins na sua margem direita na porção do Complexo do 

Lajeado é o Rio Lajeado. O Rio Lajeado (foto7), comumente chamado de ribeirão e córrego, 

forma a sub-bacia do Lajeado com aproximadamente 60.000 hectares de extensão, sendo sua 

nascente no alto da serra homônima desaguando no grande Rio Tocantins. Sua bacia recobre 

90% do Parque Estadual do Lajeado (PEL) e boa parte da APA do Lajeado. Sua nascente está 

no PEL próximo a cede administrativa do mesmo. Seu traçado é sinuoso com desnível de 

aproximadamente 500m entre sua nascente e foz. Seus principais afluentes são os córregos 

Ágio, Saltinho e Brejo da Passagem em sua margem direita, Água Branca ou Besta Morta em 

seu lado esquerdo. O caudal do Lajeado varia de alta a baixa, sendo baixa nas áreas altas e 

alta nas encostas. Possui tropia unidirecional é ordenada para noroeste (NATURATINS, 

2005). 

 
Foto 7: Rio Lajeado, Lajeado – TO. A.S. Braga. 
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Mapa 6: Mapa Hidrográfico de Palmas, bacia do Lajeado em musgo na zona superior. Prefeitura de 

Palmas. 
 

2.6. Clima 

Esta parte do curso do Rio Tocantins possui um clima úmido a subsumido, 

(RADAMBRASIL, 1981) com deficiência hídrica moderada sendo a temperatura média anual 

nos planaltos entre 25ºC e 28ºC e nas zonas deprimidas do relevo ocorre um acréscimo de 2 a 

5ºC (NATURATINS, 2005). 

 A sazonalidade na região é elevada gerando dois grandes períodos no ano, sendo a 

seca entre os meses de junho a começo de outubro, e a época com grandes níveis 

pluviométricos entre outubro e maio (gráfico 1), chegando a 1.500mm ao ano (SEPLAN, 

2008).  

 Quanto ao vento, demonstra-se normalmente calmo deixando o ar praticamente parado 

em boa parte do tempo, entretanto entre agosto e setembro é habitual ter grandes ventanias, 

formando por vezes, redemoinhos agravando os incêndios muito comuns nesta temporada 

(SETTE, 2005:39). 

 Em suma a região do Complexo do Lajeado se mostra bastante sazonal, com dois 

grandes eventos climáticos, os períodos secos e chuvosos. Causando assim altas temperaturas 
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no inverno, chegando a aproximadamente 50ºC e temperaturas mais amenas no verão, porém 

não mais baixas que uma média de 20ºC. Logo temos um inverno seco e quente e um verão 

úmido e chuvoso, com temperaturas um pouco mais amenas.  

 

 
Gráfico 1: Gráfico de temperatura e umidade relativa do ar de Palmas, TO durante o ano de 201313. 

 

2.7. O Cerrado do paleoambiente à atualidade.   

 

2.7.1. Paleoambiente nas regiões circundantes ao Complexo do Lajeado. 

Partindo do princípio que transformações climáticas são normais ao comportamento 

do planeta (EEROLA, 2003) e ainda que transformaram o ambiente resultando naquilo que 

observamos hoje, torna-se de extrema importância para os estudos arqueológicos a 

compreensão destas mudanças para tentar chegar mais próximo possível da realidade 

ambiental do passado. Partindo disso, o paleoambiente, para a atualidade, compreendendo as 

dinâmicas que afetaram as populações preterias evitando interpretar este ambiente 

anacronicamente. Sujeitando o estudo da pré-história as realidades atuais.  

Contudo, estudos desta grandeza são relativamente recentes e não estendem por todo o 

Brasil, o início dos debates a fim de compreender as condições paleoclimáticas e a expansão 

das unidades fitogeográficas entre o último período glacial e o Holoceno, iniciaram na década 

de 60 dando um primeiro enquadramento geral, sendo o modelo do Ab´Saber o primeiro 

modelo biogeográfico da América do Sul (KPNIS & SCHEEL-YBERT, 2005:345).  

                                                
13 http://www.tititudorancea.com.br/z/tempo_previsao_temperatura_palmas_brazil.htm acedido em 23 de setembro de 2014. 
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Nesta perspectiva buscaram-se informações paleoambientais de estudos efetuados nas 

proximidades da área do Complexo do Lajeado, pois não há informações específicas para esta 

região, contando para tal compreensão os trabalhos desenvolvidos em Aurora no sul do 

Tocantins (HSIOU et al., 2013), na região central do estado de Goiás, em uma turfeira nos 

municípios de Itauçu e Hidrolandia (RIBEIRO et al., 2003), dados referentes à megafauna no 

estado da Bahia, na região da Baixa Grande (RIBEIRO & CARVALHO, 2009) e  em Carajás 

no estado do Pará, dados polínicos nos Lagos da Serra Sul (ABSY et al., 1991 apud ABSY & 

SILVA, 2009). 

 Em perspectiva global estima-se ser o grande responsável para a constituição 

fitogreográfica atual o Último Glaciar Máximo entre 18.000 e 13.000 A.P., pois “a América 

do Sul era caracterizada por um clima seco durante o Pleistoceno Terminal, o qual teria 

acarretado a expansão da caatinga em regiões de cerrado, e a expansão de cerrado em 

regiões de floresta” (KPNIS & SCHEEL-YBERT, 2005:345) sendo este clima caracterizado 

mais frio e seco em praticamente toda a área das terras baixas tropicais favorecendo o cambio 

da floresta tropical por cerrado (GOUVEIA et al., 1997).  

Devido a estas constatações formulou-se a teoria dos refúgios florestais, onde “certos 

períodos de seca no Pleistoceno reduziu a floresta Amazônica a áreas isoladas” (ABSY & 

SILVA, 2009:40) proporcionando que plantas e animais sobrevivessem nesta nova 

característica climática. Entretanto a existência ou não destes refúgios vem sendo discutidas 

pois há “evidências polínicas que não registraram a existência de uma vegetação de cerrado 

nos períodos e regiões que supostamente teriam sido áreas onde cerrado e floresta tropical 

teriam tido uma associação cíclica” (KPNIS & SCHEEL-YBERT 2005:345) já os estudos 

em isótopos de carbono tem confirmado a teoria dos refúgios (GOUVEIA et al., 1997). 

Segundo especialistas um dos fatores principais para duração e intensidade nos eventos de 

seca do Brasil Central seria a variação durante o ano da Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT) (HERMENEGILDO, 2009). As variações climáticas no final do Pleistoceno eram 

regidas em escala continental o que não iria acontecer no Holoceno, dificultando as definições 

gerais dos padrões de modificação do clima. Este agora, seria condicionado por fatores 

ambientais regionalizados e posteriormente a ação humana faria parte desta variável climática 

holocênica (KPNIS & SCHEEL-YBERT, 2005).  
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2.7.2. Paleoambiente e os contextos arqueológicos do Complexo do Lajeado. 

Levando em conta os quatro períodos de ocupação humana definidos por Morales 

(2007) na área do Lajeado, tem-se um período antigo (12.000 A.P. a 9.000 A.P.), período 

intermediário (7.000 A.P. a 4.000 A.P.), período pré-cerâmico (3.000 A.P. a 2.000 A.P.) e o 

período cerâmico (2.000 A.P. a séc. XVI). Buscamos identificar informações paleoambientais 

que corroborassem com informações para tais períodos arqueológicos, tendo em vista o tempo 

e o espaço por eles delimitado. Reiterando que os dados para tal,  são resultantes de pesquisas 

nas proximidades da área estudada, não havendo dados e informações suficientes até o 

momento para esta área.  

 Logo, temos para o primeiro momento, antigo, um ambiente transicional do 

Pleistoceno para o Holocêno, onde encontrávamos um ambiente mais seco e aberto 

(GOUVEIA et al., 1997:356 e HSIOU et al., 2013:429), bem diferente do que temos 

atualmente, com considerável aumento da umidade e com paisagens mais fechadas (HSIOU 

et al., 2013:429). Esta nova característica ambiental, possivelmente veio beneficiar espécies 

de ambientes úmidos. Sendo assim a transformação da fauna e flora, provavelmente, tenha 

afetado os homens que aproveitavam destes recursos xerofíticos para seu provimento, 

provocando uma nova estratégia de caça e coleta. 

No segundo momento, encontram-se as resultantes de um instante de aumento 

gradativo da temperatura (RIBEIRO et al., 2003 e GOUVEIA et al., 1997)  que foi 

acentuando-se até 7.500 anos A.P., no período intermediário, acontecendo a estabilização do 

clima e principalmente o aumento da umidade (RIBEIRO et al., 2003), que de forma 

progressiva foi dando espaço para o desenvolvimento da floresta. Devido o aumento 

progressivo da umidade, até o terceiro e o quarto momento da ocupação humana no ambiente 

com características semelhantes às atuais, já que estas características do cerrado estão 

presentes como conhecemos atualmente há pelo menos 2.000 anos antes do presente (SETTE, 

2005:33). 

 Em suma,  

“a evolução paleoambiental da região de cerrado do centro-oeste é 

marcada por dois intervalos com características distintas quanto ao 

conteúdo e distribuição da vegetação, separados por uma fase em que 

vigoraram condições mais secas que no presente. Estudos constataram que 

a cobertura vegetal sofreu importantes alterações qualitativas e 

quantitativas, em consequência de mudanças climáticas. Condições 
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semelhantes às atuais que resultam na distribuição das diferentes formas de 

vegetação presente no Bioma Cerrado, como conhecemos atualmente, são 

registradas principalmente a partir de 2.000 anos antes do presente” 

(SETTE, 2005:33).  

Logo observa-se que a ocupação pré-histórica da região do Complexo do Lajeado 

passou por momentos de cambio climático da primeira até a terceira fase de ocupação, sendo 

a última fase de ocupação, provavelmente, a menos atingida pelas transformações ambientais, 

resultando em um conhecimento do ambiente gerado pela estabilidade do mesmo, podendo 

ser um bom motivo para a progressiva sedentarização dos grupos a partir deste período. 

 

2.7.3. O Cerrado no Complexo do Lajeado. 

A extensão do Lajeado é bastante variada quanto à drenagem e acumulo de umidade, 

resultando várias formas fisiográficas que por sua vez refletem na flora (mapa 7). Os locais 

mais secos nas áreas altas da Serra do Lajeado, Planalto Residual do Tocantins, e áreas com 

maior acúmulo de umidade as áreas mais baixas, Depressão do Tocantins, em geral ao longo 

das redes de drenagem, geraram diversas paisagens vegetais hora florestais, hora arbórea. 

Situado na província biogeográfica dos Cerrados, em suas mais variadas vertentes, o 

Complexo do Lajeado conta com vegetação campestre, vegetação mesófila e hidrófila, porém 

a mudança destas paisagens do cerrado são gradativas, alternando-se entre campos cerrados, 

cerrados e cerradões em vastas áreas transicionais, não abruptas resultando em relativa 

homogeneidade visual na paisagem (Ab´SABER, 1971:120). 

É denominado campo cerrado (foto 8), áreas que caracterizam-se pela predominância 

de gramíneas e com algumas áreas esparsas de plantas lenhosas baixas, constituindo zonas 

com concentração de arbustos. Estão localizados principalmente nas áreas superiores da Serra 

do Lajeado, as chapadas (RIBEIRO & DIAS, 2007). 
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Mapa 7: Cobertura vegetal e uso do solo. Modificado de TEMAG (1997). 
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Foto 8: Campo Cerrado, Palmas –TO. A.S. Braga. 

A savana arbórea aberta, comumente chamada Cerrado (foto 9), é a de maior 

amplitude nesta área. Caracteriza-se por grandes formações herbáceas intercalando-se com 

lenhosas arbóreas. Tem fisionomia característica resultante da combinação de espécies com 

porte arbóreo e arbustivo seu substrato é constituído por gramíneas e ciperáceos. As árvores 

variam de 3 a 7m, sendo a tortuosidade dos seus caules, sua principal característica, baixos 

galhos, copas irregulares, casca espessa e folhas grossas a característica marcante desta 

paisagem (NATURATINS, 2005).  

 
Foto 9: Cerrado. Palmas -TO. A.S. Braga. 
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O Cerradão (foto 10) é o clímax da savana arbórea, sendo suas formações arbóreas de 

7 a 15m de altura, eventualmente chegando a 20m. A vegetação é constituída por arvores 

densamente dispostas, possui camada arbustiva e seu substrato gramíneo ao contrario do 

cerrado é ralo contendo algumas áreas de maior concentração. É frequente a presença de 

pequenas palmeiras. (RADAMBRASIL, 1981 apud NATURATINS, 2005). Esta formação 

mais fechada na grande provincia do cerrado resulta em um ambiente com maior capacidade 

de acumulação de humidade, dificultando a ação do fogo e refugiando a fauna 

(NATURATINS, 2005). Estão localizados geralmente no piemonte da Serra do Lajeado e nas 

colinas. 

 

 
Foto 10: Cerradão. Palmas - TO. A.S. Braga. 

 

Muito abundante na área devido a grande rede de drenagem perene são as Florestas de 

Galeria e Paludosas (foto 11) que recobrem os canais e suas proximidades em um conjunto de 

formações florestais com características florísticas ligadas as grandes províncias florestais, 

Amazônica e Atlântica em sintonia com características savânicas (RIBEIRO & DIAS, 

2007:26-27). 
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Foto 11: Buritizal São Félix -TO. Perla Oliveira s/d. 

 

Este mosaico ambiental é causado principalmente pela sazonalidade climática, 

resultante da localização continental desta área distando em média 1.400km do oceano 

Atlântico (SETTE, 2005:33), gerando um ciclo contínuo de umidade e seca, que condiciona a 

distribuição da fauna e flora neste complexo de puzzle paisagístico. Totalmente adaptado à 

sazonalidade, não parece ser a água um problema para a vegetação do Cerrado “em especial 

para o extrato arbóreo-arbustivo. Como estas plantas possuem raízes pivotantes profundas, 

que chegam a 20 metros de profundidade e alcançam as camadas de solo permanentemente 

úmidos” (SETTE, 2005:38), conseguindo abastecer-se mesmo em grandes períodos de seca, 

por volta de seis meses de estiagem. A aparência seca que o extrato herbáceo-subarbustivo 

que o cerrado aparenta, reflete a seca superficial do solo (1,5m a 2m de profundidade).  
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Foto 12: Vale do Taquaruçu Grande, detalhe de flora, Canela de Ema (Vellozia squamata) a direita. 

Palmas- TO. A.S. Braga. 
 

O cerrado é um ambiente com grande quantidade de recursos14 vegetais utilizados 

pelas comunidades tradicionais, tanto para alimentação quanto para as práticas medicinais e 

rituais. Além de recursos animais, de pequeno e grande porte: desde mamíferos, répteis, aves 

e peixes. Se ultrapassarmos a barreira do tempo até o início do Holoceno podemos crer que 

este seria um ambiente que proporcionaria abastecimento constante às populações preterias, 

afinal até mesmo em seus períodos mais secos é possível abastecer-se de recursos bióticos 

para manutenção da vida humana.  

                                                
14 Entende-se por recurso “elementos que os diversos subsistemas deste sistema oferecem às populações humanas de economia simples, 

permitindo-lhes a sobrevivência e os mecanismos de planejamento e comportamento ambiental, social e tecnológico” (BARBOSA, 

2002:146) 
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Figura 1: Sumula do bioma Cerrado (THEMAG, 1997). 

 
Figura 2: Perfil da vegetação da Serra do Lajeado até o Rio Tocantins (THEMAG, 1997). 
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2.8. Considerações 

 Conclui-se que a região do Complexo do Lajeado encontra-se na Bacia Sedimentar do 

Parnaíba, nas formações Pimenteiras e Serra Grande, entre o Planalto Residual do Tocantins e 

a Depressão do Tocantins, constituindo a província biogeográfica dos cerrados.  

 Tais fatores ambientais foram de total importância para a manutenção e 

desenvolvimento da ocupação humana nesta região, mostrando-se de grande variedade e 

qualidade de recursos bióticos e abióticos para tal. Apresentando distintas paisagens, 

proporcionando diversas maneiras de interação com a mesma.  

A sazonalidade do clima também se mostra crucial para a manutenção da vida, pois é 

preciso adaptar-se a este fator para apreender a grande mobilidade da fauna e a ciclicidade da 

flora . Ainda em termos de recursos abióticos esta região proporciona matérias primas para 

produção de artefatos líticos, nada visto em outras áreas do Rio Tocantins, em se tratando de 

abundancia e variedade, além de diversas fontes de argila para os ceramistas da última fase de 

ocupação pré-histórica do Complexo do Lajeado. Esta paisagem proporciona a pequena 

região delimitada por esta investigação uma grande variedade e qualidade de recursos em uma 

porção territorial pouco abrangente, não sendo necessário locomover-se por longas distancias 

para se deslocar da Serra ao Rio.  

 Assim sendo, esta região poderia ter sido de grande relevância para as populações que 

por ali viveram,  talvez seja por esta importância a necessidade de “demarcar” e tornar pública 

a “exploração” do lugar que os povos que habitaram no Lajeado sentiram necessidade de 

marcar com seus símbolos estas paisagens, pintando as regiões serranas e gravando as 

margens dos rios. Explorando este ambiente de maneira adaptativa as suas faces transicionais 

e cíclicas. 
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3. A arte rupestre no Brasil 
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3.1. As Primeiras Referências a Arte Rupestre no Brasil 

  Trataremos aqui dos dados que conseguimos coletar em artigos, livros, dissertações e 

teses a respeito dos primeiros documentos históricos em que se tem notícia da arte rupestre no 

Brasil, não sendo nem completo, e muito menos acabado, pois novas investidas em arquivos 

históricos podem nos revelar muitos outros dados hoje soterrados em pilhas de documentos 

jamais visitados por investigadores em busca desta informação específica.  

É preciso iniciar este capítulo esclarecendo certos fatos, as primeiras referências da 

arte rupestre no Brasil estão ligadas ao ideário cristão colonialista, que por muitas vezes tenta 

interpretar o patrimônio arqueológico, em especial a arte rupestre, com seu olhar buscando 

encaixa-lo em suas lendas e mitos. Pensamento este que vai sendo gradativamente substituído 

nos séculos seguintes, sendo somente substituído por completo em meados de 1930.  

 Ainda temos que ter claro que o conceito de patrimônio arqueológico não estava em 

voga como conhecemos hoje, assim como também a própria arte rupestre, portanto esta foi 

referenciada de outras maneiras, utilizando diversas terminologias para se referir as pinturas e 

gravuras rupestres. Logo, este patrimônio arqueológico que hoje chamamos de arte rupestre 

muitas vezes foi vinculado na documentação histórica como parte da história cristã de São 

Tomé (BUCO, 2012) ou ainda aos Martírios de Nosso Senhor Jesus Cristo, evocando a 

Paixão de Cristo. Temos que compreender que estas afirmativas corroboravam ideias cristãs 

da época e que era a melhor maneira de explicar os achados arqueológicos, tendo em vista a 

realidade cultural dos seus descobridores. Para encontrar estas citações em documentos 

históricos é preciso substituir a tão famosa arte rupestre por termos como “pedra lavrada”, 

“pedra escrita”, “letreiro”, “pegadas”, “figuras”, “riscos”, “pinturas de tuá ou tauá”, entre 

outros tantos nomes que a criatividade colonialista pudera dar.  

Para começarmos esta discussão é interessante observarmos que a fome por novidades 

do novo mundo atiçou a tal ponto a criatividade e a vontade de desbravar e descobrir do 

colonizador que resultou em um dado curioso: o primeiro documento referente à arte rupestre 

no Brasil data de 157 anos antes que o primeiro documento sobre arte rupestre encontrado até 

hoje em Portugal de 1706 (ABREU, 2012). Tal dado nos revela que boa parte dos 

documentos devem nos remeter a uma realidade histórica repleta de mitos e lendas a respeito 

do novo mundo, muitas vezes nominado como o “paraíso terrestre”. Assim todos estes dados 

são rodeados de informações que perpetuam até hoje na opinião das pessoas que convivem 

com o mito, e continuaram disseminando-o.  
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Não queremos de maneira alguma desmerecer os mitos criados em torno da arte 

rupestre, muito menos negar a existência deles, entretanto, não foi este o objeto desta 

investigação. Para nós, os mitos nos ajudaram a encontrar as primeiras notícias sobre a arte 

rupestre brasileira, sendo de grande valor para a historiografia da pesquisa. Porém, as pegadas 

de São Tomé para nós serão referenciadas como podomorfos gravados, assim como os 

martírios de Cristo que estão inseridos no arcabouço da arte rupestre geométrica e serão 

considerados como tal. Mesmo assim, reiteramos que para investigar arte rupestre é 

necessário o conhecimento das lendas e mitos para identificação nos documentos históricos, 

assim como as outras nomenclaturas existentes antes da atual e científica denominação Arte 

Rupestre.  

Como já citado, as primeiras referências para a arte rupestre no Brasil surgem na 

medida em que os colonizadores chegam e desbravam o território, em princípio os padres e 

capitães. Posteriormente já no período Imperial observamos grande quantidade de referências 

provenientes de explorações científicas, destinadas à fauna e flora que por vezes incluía o 

patrimônio arqueológico em suas descrições.  

O primeiro documento encontrado que referencia a arte rupestre no Brasil faz menção 

a podomorfos gravados, e está ligado ao mito cristão de São Tomé. Este documento é datado 

de 1549 e escrito pelo padre Manoel da Nóbrega, onde este cita em duas cartas, no mesmo 

ano, “pegadas” na costa brasileira. Na primeira escreve: “tem notícias de São Tomé e seu 

companheiro; e nesta baía estão umas pegadas numa rocha que se tem por suas e outras em 

São Vicente, que é no cabo desta costa” (NOBREGA, 2004:60 apud BUCO, 2012). Na 

segunda carta destinada aos padres de Coimbra diz que: 

“Dizem eles que S. Thomé, a quem eles chamão Zomé, passou por 

aqui, e isto lhes ficou por dito de seus passados, e que suas pisadas estão 

signaladas junto de um rio; as quais eu fui ver por mais certeza da 

verdade, e vi com os próprios olhos, quatro pisadas mui signaladas com 

seus dedos, as quais algumas vezes cobre o rio quando enche” (BUCO, 

2012:124). 

 A obra o Diálogo das Grandezas do Brasil datada de 1598 atribuído por Cipriano de 

Abreu a Ambrósio F. Brandão trata, assim como relata o próprio título de diálogos entre 

personagens, portanto não é o autor diretamente quem disserta a respeito da arte rupestre, e 
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sim o personagem Brandônio, que por vezes é citado como autor, ao falar com Alviano15. 

Fazendo uma descrição curiosa e prolongada de uma área com arte rupestre, relatando que 

“em uma das partes estavam rosas mal clara, porque parecia estar gasta de tempo” 

(ABREU, 1956:36-37), Alviano então conclui após a descrição de Brandônio, que traços 

desta natureza só podem ser de natureza humana, pensamento muito peculiar se tratando do 

momento histórico deste diálogo, além da descrição esta obra traz a primeira ilustração (figura 

3) de arte rupestre brasileira.  

 
Figura 3: Desenho de Brandônio para ilustrar a descrição da arte rupestre por ele efetuada (ABREU, 

1956:37). 
  

No estado do Pará em 1656 o padre João de Sotto Maior descreve gravuras do rio 

Pacajá, durante uma viagem de catequização de índios e procura de ouro (PEREIRA, 

2003:18-19). 

Em 1668, padre Simão de Vasconsellos no Livro II Das Notícias Curiosas, e 

necessárias das cousas do Brasil, (figura 4) também faz menção a São Tomé, podendo até se 

referir as mesmas gravuras que Nóbrega anos antes descrevera (BUCO, 2012), devido à 

semelhança da localidade descrita e das gravuras, dizendo que: 

“a paragem que chamão S. Thomé ou Toque Toque, em outra praia, e 

em outro pedaço de lagem semelhante, deixou o mesmo santo outras 

duas pégadas de seus pès impressas na sustância da pedra, na mesma 

                                                
15 Achamos importante ressaltar estes detalhes, pois identificamos esta falha em Pré-história do Nordeste do Brasil (MARTIN, 1999:46). 
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forma, que a da lagem da Itàpoà, e em distancia hua da outra, o que 

requer proporção dos passos ordinários de um homem que caminha” 

(VASCONCELLOS, 1668:186). 

 
Figura 4: Página digitalizada do Livro II Das Notícias Curiosas, e necessárias das cousas do Brasil, onde 

descreve as “pegadas” de São Tomé (VASCONCELLOS, 1668:186). 
 

Em 1875 é transcrito por Raymundo José da Cunha um documento de Antônio Pires 

de Campo Bueno datado de 1746, informando um roteiro para as terras indígenas Araes a 

Luiz Rodrigues Villares, onde diz: 

 “e o dito entrou para o Goyaz, e nós pelo Cuyabá na era de 1746, e 

na volta que fizemos para Cuyabá subimos todos do rio para cima para 

vermos os Martírios, e por cima da barra do Araguaes achamos muita 

gentilidade, e o rio com má navegação, por ter muitas cachoeiras; e onde 

está o Martyrio é o rio muito afunilado com pedrarias de parte à parte; e o 

dito martyrio subindo rio acima, da parte esquerda, com apparencias de 

gallo, cruz, corôa, lança e mais cousas”(CUNHA, 1875:144 apud NUNES 

e LEITE, 2012). 

Descrevendo assim pela primeira vez a Ilha dos Martírios no norte do Estado do Tocantins, 

em Xambioá no meio do Rio Araguaia, primeiro e único relato histórico para a arte rupestre 
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tocantinense, sendo a próxima por nós encontrada e datada de 1983, já resultante de pesquisas 

arqueológicas. 

No ano de 1758, Manoel Álvares da Rocha escreve um documento referente a 

localização das minas de Salitre da Bahia e utiliza a arte rupestre para indicar a localização 

“Nesta pedreira se achão vários caracteres de gentios pintados no teto de um cobicollo perto 

da natureza que se acha adonde entra hum pequeno corgo” (ETCHEVARNE, 2007:42). 

Para o Piauí, há uma carta de Jacob Viçoso datada de 1757, pronunciando que 

“achão-se vários letreiros em pedras grandiosas de tinta vermelha, alguns já quase 

apagados que nem outros se percebem” (STUDART, 1892:80-81 apud BUCO, 2012:136), o 

problema é que neste caso o autor, como tantos outros da época, não cita localidade logo não 

se sabe ao certo a qual sítio arqueológico das centenas que há no Piauí que este se referiu, 

muito menos a região (BUCO, 2012). Já em 1779 Antônio Rego Castelo Branco, em seu 

diário referencia ao sudeste do Piauí (OLIVEIRA, 2007) notícias de pinturas rupestres 

“Deram por notícia os soldados que na serra grande do Norte viram várias pinturas de Tauá, 

feitas pelo gentio, de pássaros vários, onças e ratos estes tudo muito perfeitos; porém antigo; 

e também pinturas desonestas” (BRANCO, 1779 apud OLIVEIRA, 2007:180). 

 Interessante notar que quando se trata das pinturas, poucas relações fazem as 

tradições cristãs, pois os motivos, geralmente, não são adaptáveis ao ideário em questão. 

Ainda notamos o caráter pejorativo quando trata das “cenas de sexo”, logo o juízo cristão da 

época permanece no pensamento, abordando-as como “pinturas desonestas”.  

 Ainda sobre os Martírios de Jesus Cristo, Ilha dos Martírios, em 1799 foi enviada uma 

correspondência ao então governador de Goiás, Tristão da Cunha por Bartholomeu Bueno de 

Campos Leme e Gusmão, relatando “No tecto então estão pintados os Martyrios de carmim, 

cor de mesma pedra onde não se pode chegar por formar um torreão muito aprumo. O rio 

banha ao paredão onde estão esculpidos os Martyrios” (SIQUEIRA, 1886:21 apud NUNES 

e LEITE, 2012). Os Martírios, ou a Ilha dos Martírios, se tornam uma região densamente 

descrita pelos viajantes a partir de 1800, tornando local de grande curiosidade de quem ali 

passava como o Padre Manoel Ayres do Cazal em 1817, Castelnau em 1844 que esteve na 

ilha dos Martírios, porém não encontrou as gravuras Paul Ehrenreich (figura 5), o antropólogo 

alemão que somente em 1888 determinou a exata localização da Ilha ainda descreveu 

sistematicamente toda a área e as gravuras, entre outros tantos que depois de 1900 publicaram 

notas curiosas sobre os Martírius (NUNES e LEITE, 2012). 
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Figura 5: Desenhos de Paul Ehrenreich16 da Ilha dos Martírios, 1888. 

 

Entre os anos de 1817 e 1820 há a expedição de Spix e Von Martius, um zoólogo e o 

outro botânico, os quais não só encontraram e descreveram, como ilustraram sítios de arte 

rupestre no nordeste brasileiro, contextualizando pela primeira vez um sítio em seu ambiente 

natural e não copiando apenas figuras aleatórias.  

No estudo da cartografia do Pará no ano de 1833, Antônio Baeda diz ter encontrado 

gravuras rupestres em várias rochas no rio Tocantins nas proximidades de Tucuruí, estado do 

Pará. (PEREIRA, 2003:18). 

Em 1834, o famoso pintor, Debret também pintou um sítio rupestre em Minas Gerais, 

Serra do Anastácio. O pintor além de ilustrar a arte rupestre, também interpreta as figuras 

geométricas, concluindo que as mesmas se tratam de uma ilustração de guerra (BUCO, 2012).  

O naturalista, “pai” da paleontologia brasileira, Peter W. Lund também se depara com 

a arte rupestre Mineira e descreve o sítio Cerca Grande da seguinte forma:  

“entusiasmados pela beleza da paisagem circunvizinha, ensaiaram 

representar os objetos que mais lhe davam na vista. O pé do rochedo está 

coberto de seus desenhos, que tão primitivos quanto a imaginação que 

                                                
16 Imagem retirada de http://www.viafanzine.jor.br/site_vf/pag/7/fonseca_rio_araguaia.htm . Acedido em 14 de novembro de 2014. 
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guiou a mão de seus outôres, nem por isto interessam menos ao filósofo que 

deseja conhecer as produções do espírito no seu mais baixo grau de 

desenvolvimento” (LUND, 1835 apud PALESTRINI, 1969:3). 

Na descrição de Lund observa-se o evolucionismo cultural, acreditando evolução da cultura 

de forma progressiva e ascendente. Tal teoria hoje em desuso, era comum em sua época que 

via na arte indígena o princípio incipiente da arte. 

O teórico evolucionista Alfred Wallace por volta de 1848 cita uma série de gravuras 

ao longo do rio Amazonas e Waupés no estado do Amazonas e ainda as pinturas da Serra do 

Ererê em Monte Alegre, estado do Pará (PEREIRA, 2003). Ainda no Pará, no rio Xingu, o 

naturalista Domingos Soares Ferreira Penna observa em 1863 gravuras na cachoeira 

Itamaracá. Estas informações são enviadas a Ladslau Netto que divulga o achado apenas em 

1885 (PEREIRA, 2003:19). 

Em São Paulo, no ano de 1867 o cônsul britânico e também explorador, Richard 

Burton, faz uma expedição pelo rio São Francisco de Minas Gerais até o Atlântico, onde 

encontra gravuras no trecho do médio-baixo São Francisco na localidade de Itaquatiara 

(ETCHEVARNE, 2007:46). 

Charles Frederick Hart, geólogo publica em 1871 a obra “Brazilian rocks 

inscriptions” que trata quase exclusivamente da arte rupestre amazônica, em especial das 

pinturas de Monte Alegre. E Antônio Manoel Gonçalves Tocantins estudando os índios 

Mundurucu em 1877, relata haver pinturas na localidade de Cantagalo, margem esquerda do 

Tapajós, Pará (PEREIRA, 2003). 

Em 1885, o então conselheiro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Tristão de 

Alencar Araripe recebeu uma carta de Ferreira Penna relatando a descoberta de gravuras, 

porém alertando ao instituto a necessidade de realizar moldes destas para que fosse possível 

estudá-las futuramente (PEREIRA, 2003:19). Mais tarde em 1887, Tristão publica a primeira 

síntese da arte rupestre brasileira. 

Nas Descrições práticas da Província da Bahia, obra de Durval Vieira de Aguiar de 

1888, descreve pinturas rupestres em “uma grande lagoa, a que chamam saco grande, por 

causa da sua posição na serra, em cuja rocha estão esculpidos e pintados, com indelével tinta 

vermelha diversos símbolos representados por veados, emas, pássaros, arco e flecha” 

(ETCHEVARNE, 2007:48). 

Com todos estes relatos observamos que o Brasil usufruiu de certa forma, da 

curiosidade colonialista gerando um arcabouço de informações sobre sítios rupestres 
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importante para o que viria a ser a arqueologia brasileira. No entanto muito ainda deve ser 

buscado nos arquivos, como muitos sítios (re)descobertos e (re)visitados. Com muito 

otimismo concluímos que as pesquisas de arte rupestre no Brasil vem observando a 

importância em se retomar as informações oficiais históricas que muito nos revelou, e pode 

continuar contribuindo para o desenvolvimento da temática no Brasil. 

 

3.2. As investigações científicas da arte rupestre no Brasil, breve histórico. 

Observamos que a partir de meados de 1850, cresce o número de citações de sítios 

rupestres na documentação histórica e já se inicia certo interesse científico, para além da 

curiosidade colonialista. Entre os anos de 1890 e 1891 o italiano Ermano Stradelli (1900), 

inicia uma viagem que seria a primeira expedição com o intuito de encontrar sítios de arte 

rupestre (foto 13 e figura 6). O Etnólogo Theodor Kocb-Grunberg, também empreende na 

mesma época buscas de gravuras no Rio Negro. Seu trabalho resultou em desenhos e mapas 

da arte rupestre, porém o mesmo afirma que esta era resultante do ócio indígena, ideia 

compartilhada entre outros intelectuais da época (PEREIRA, 2003). 

 
Foto 13: Trabalho de campo na região de Uaupés. (STRADELLI, 1900:13) 
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Figura 6: Reprodução das gravuras rupestres da região de Uaupés (STRADELLI, 1900:22). 

 

Posteriormente, outras maneiras foram criadas para compreender a arte rupestre no 

início das investigações, acarretando fantasiosas explicações a respeito de suas origens, pois 

muitos acreditavam que estas seriam “inscrições” realizadas por viajantes fenícios, persas, 

gregos e até egípcios, buscando sempre uma explicação para o desenvolvimento destas 

técnicas de produção “gráfica” advindas de antigos contatos com povos do lado oposto do 

Atlântico, como podemos observar: 

“Muitos outros autores se têm dedicado ao estudo dessas 

inscrições tais como Granier, E. B. Delabarre, Lévy-Ving e Eszra Stiles. 

Nos século XIX o explorador F. de Castelnau, mostra-se partidário da 

Atlantida e da povoação semita da América (...) muitos outros autores 

sustentam os mesmos princípios (...). A origem grega dos povos americanos 

é, outrossim, citada e Fr. Gregório Garcia admite a existência de inscrições 

no Perú, que parecem gregas. Alguns autores propõem-se a provar, nas 

obras a que já nos referimos, a existência no Brasil de inscrições phenicias, 

gregas, hebraicas, árabes e chinezas, bem como que a louça marajóuara 

corresponde ao estylo grego”(MATTOS, 1941:31). 
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Mesmo com toda a pressão para que a arte rupestre fora “decodificada” como 

língua ou ainda interpretado como realidade de outros povos, um solitário sertanejo do agreste 

paraibano chamado Azevedo Dantas (1994), no ano de 1924  deparou-se com a arte rupestre 

da região do Xiquexique onde vivia e se viu no encargo de registrar aquelas informações, pois 

o mesmo havia consciência de que aquelas inscrições não eram realizações fenícias e gregas 

entre outras especulações que havia na sua época.  

Dantas, contestou autores que surgiam de toda parte da Europa, com estas teorias 

errôneas com características etnocêntricas. Este sertanejo além de inovar o estudo da arte 

rupestre no Brasil, ainda registrou as informações no ano de 1926 em um manuscrito que 

sabiamente intitulou de Indícios de uma Civilização Antiqüíssima, onde descreve e reproduz 

em escala reduzida a arte rupestre que encontrou em suas expedições independentes.  

Mesmo sendo a primeira dentre o arcabouço arqueológico a ter sido referenciada 

na documentação histórica e ainda por muito tempo ter sido especulada, por chamar a atenção 

dos viajantes e estudiosos, a arte rupestre teve um período no anonimato, sendo as cerâmicas, 

líticos e sambaquis as grandes discussões no início do século de 1900.  Voltando a ter maior 

publicidade nos anos 70. 

Após um encontro casual no ano de 1963 entre Luiz Augusto Fernandes, prefeito 

de Petrolina no estado do Piauí, e a então funcionária do Museu Paulista em São Paulo, Niède 

Guidon, onde o senhor Luiz Fernandes mostrou fotos dos sítios rupestres da região do sudeste 

do Piauí à Guidon, foram constatadas semelhanças com as já conhecidas pinturas rupestres de 

Minas Gerais.  

Tendo em vista o interesse de Guidon pela arte rupestre, “durant cette même 

année, nous avons organisé une petite expédition; mais à quatre cents kilomètres du but il a 

fallu rebrousser chemin, un pont ayant été emporté par les eaux d´un grand fleuve” 

(GUIDON, 1975:2). Sendo possível chegar nesta localidade apenas em 1970. Este inesperado 

encontro, entre um leigo em arqueologia, no entanto preocupado com a arte rupestre, e uma 

jovem pesquisadora, suscitou o que viria ser, anos depois, o primeiro e até o momento único 

sítio Patrimônio Mundial de Arte Rupestre do Brasil, o Parque Nacional Serra da Capivara. 

Com o intuito de auxiliar no início da empreitada dos estudos rupestres no Brasil, 

em 1969 Palestrini lança um pequeno livro intitulado Pinturas Rupestres Brasileiras, gerando 

um primeiro panorama da arte rupestre no país, salientando que “a respeito de pinturas 

rupestres brasileiras não temos, até o presente momento, mais do que descrições superficiais, 

algumas vezes acompanhadas ou não de reproduções” (PALESTRINI, 1969:1) salientando 
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um problema que temos até a atualidade: a não publicação integral dos painéis rupestres. 

Ainda ressalta que até então os estudos sobre o assunto teriam sido realizados por curiosos ou 

arqueólogos amadores, advertindo a importância de investidas mais técnicas ao assunto. 

Preocupação que viria ser balizada com introdução da missão Franco Brasileira nos anos 

seguintes. 

Chefiados por Annette Laming-Emperaire a Missão Franco Brasileira reproduz no 

Brasil o pensamento da Escola Francesa, onde a investigadora se formou, seguindo as ideias 

estruturalistas de seu professor Leroi-Gourhan. Nos anos 70 (PROUS 1977), teve início a 

Missão Franco Brasileira, que adota o termo “pronapiano17” , iniciando os estudos rupestres 

observando os padrões de similaridade dos temas e estilos para sintetizar os dados em 

tradições rupestres, segregando-a em unidades estilísticas. 

O termo, tradição, adotado é resultado do primeiro trabalho classificatório da arte 

rupestre para o Brasil, elaborado por Valentín Calderón (1983 [1967]18). Seus estudos 

empreendidos nos finais dos anos sessenta foram inspirados pelo conceito de tradição19 20 

recém criado para no Brasil pelos arqueólogos fundadores do Programa Nacional de Pesquisa 

Arqueológica (PRONAPA). Nesta mesma década Calderón definiu duas tradições para a arte 

rupestre do sudoeste baiano a Simbolista21 e a Realista22. Entretanto, o autor primeiramente 

segregou tipologicamente a arte rupestre brasileira, assume ser “evidente que a escassez de 

conhecimento sobre a arte rupestre brasileira é o primeiro obstáculo para julgar a validez de 

cada uma das fases” (CALDERÓN, 1983:31). Mesmo assim, este autor motivaria os 

seguintes estudos em buscar classificações para a arte rupestre no Brasil, mesmo que não 

utilizando suas duas grandes tradições, foram estas responsáveis pelo desenvolvimento 

teórico-metodológico que surgira nos anos seguintes. 

                                                
17 Refere-se as ideias difundidas pelo Programa Nacional de Pesquisa Arqueológica (PRONAPA). 
18 Trabalho elaborado em 1967 e publicado em 1983. 
19 “os termos tradição e fase foram tomadas da linguagem cerâmica principalmente, estabelecida como metodologia básica pelo PRONAPA. 

Porém é importante salientar que nas representações rupestres entra um elemento novo e importante que é a intencionalidade estética” 

(AGUIAR, 1982:93). 
20 Como o nosso objetivo neste trabalho não é definir ou elaborar tradições para o Complexo do Lajeado traremos aqui um breve apanhado 

do que se trata para melhor compreensão do desenvolvimento do pensamento arqueológico a respeito da arte rupestre brasileira, sabendo que 

esta terminologia foi de importância crucial na primeira fase de compreensão da arte rupestre no Brasil. 
21 “geométrica ou grosseiramente figurativa, deve corresponder a povos marginais, com cultura muito primitiva (...) São sempre motivos 

isolados sem correlação aparente. Superpõem-se e misturam-se sem conservar nenhuma harmonia, variando bastante quanto a forma. 

Podem ser simples círculos ou espirais, assim como complicados desenhos lineares altamente elaborados” (CALDERÓN, 1983:15 e 16). 
22 “uma acentuada intenção de reproduzir a forma humana e a dos animais através de uma maior realidade e dinamismo. São figuras em 

movimento, às vezes violento, com abundantes detalhes que permitem identificar as ações que executam.” (CALDERÓN, 1983:10) 
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A partir deste momento, anos 1970, observa-se um grande aumento em dispersão e 

qualidade do trabalho arqueológico no Brasil, devido à inserção e formação de arqueólogos 

no Brasil, saindo assim do amadorismo ressaltado por Palestrini (1969).  

No entanto os trabalhos da Missão Franco Brasileira em arte rupestre iniciaram 

efetivamente em 1971 em Minas Gerais e em 1973 no Piauí, com trabalhos voltados: 

 “a) identificação das estruturas regentes da organização 

gráfica do sítio b) a comparação etnográfica como suporte à interpretação 

dos significados gráficos c) a busca de visualização da padronização no 

registro gráfico para formulações culturais através de análises formais e d) 

a organização das unidades classificatórias em sequências cronológicas 

relativas regionais” (RIBEIRO, 2006:25).  

Todavia observamos que os dois últimos pontos (c e d) foram exaustivamente 

explorados, enquanto os dois primeiros pontos (a e b), muito mais atrelados às ideias 

estruturalistas, foram gradativamente esquecidos, tornando o grande símbolo do estudo 

rupestre brasileiro as tradições advindas destas segregações crono-estilísticas. 

Logo, para compreender o desenvolvimento das pesquisas rupestres no Brasil é 

necessário abarcar o conceito inicial de Tradição, aplicado a arte rupestre, e como este se 

desenvolveu ao longo da história recente, científica, da arqueologia brasileira. O termo como 

vimos, foi utilizado pela primeira vez por Calderón (1983 [1967]) onde dividia a arte rupestre 

baiana em apenas dois horizontes: naturalista ou realista e simbolista. Para este autor tradição 

se define como “conjunto de características que se refletem em diferentes sítios ou regiões, 

associados de maneira similar, atribuindo cada uma delas ao complexo cultural de grupos 

étnicos diferentes que as transmitiam e difundiam, gradualmente modificadas, através do 

tempo e do espaço” (CALDERÓN, 1983:13). Após suas definições para as tradições 

rupestres a grande maioria dos estudos desta natureza no Brasil tomou o mesmo rumo, porém 

suas definições: Tradição Realista e Tradição Simbolista, foram abandonadas e Tradições 

mais específicas foram criadas por todo o país, a fim de sintetizar e ordenar os estudos que 

procederia Calderón, que continuou seus trabalhos, porém voltados para os estudos da 

cerâmica arqueológica.  

Após a primeira definição de tradição, vários trabalhos resultantes da missão 

Franco Brasileira se dedicaram aos estudos da arte rupestre e desenvolveram conceito para tal. 

Após a descoberta da área arqueológica da Serra da Capivara, tradições foram definidas e o 

conceito reestabelecido, sendo este agora “definie par la thématique” (GUIDON, 1982:50) e 
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o estilo dentro desta nova perspectiva “defini par la technique de réalisation des graphismes; 

c´est un sous-groupe d´une tradition” (GUIDON, 1982:52). Reiterando “a tradição é definida 

pela temática é interpretada tais como movimento ou estatismo, figuras grandes ou pequenas, 

monocromas ou policromas” (AGUIAR, 1982:93) dando maior amplitude ao que havia 

proposto Calderón, porém com os mesmos princípios.  

 No entanto, classificações com estas grandezas resultaram em dispersões territoriais 

de larga escala, dificultando a síntese dos trabalhos futuros que identificaram as mesmas 

tradições em distancias remotas, problema salientado por Aguiar quando assume que “existem 

indiscutivelmente, sinais universais, que se repetem em muitas culturas sem ter havido 

contato entre elas e tentar relaciona-las, somente baseando nas possíveis semelhanças, 

através de grandes distâncias geográficas é sempre perigoso” (AGUIAR, 1982:98).  

Sendo esta uma preocupação também de Gabriela Martín e Niéde Guidon, vinte e oito 

anos depois, quando ressaltam a “banalização nas classificações, as quais iniciadas como 

preliminares ou provisórias, passaram a ser definitivas” (MARTIN & GUIDON, 2010:15) 

resultando em unidades classificatórias reducionistas a ponto de obrigar as pinturas rupestres 

a se encaixar nas tradições e não formulando e discutindo tradições para melhor compreende-

las, ao mesmo tempo que praticamente, generaliza todas as gravuras em tradição Itacoatiara.  

O grande problema esteve na condição conclusiva que se deu às tradições, dando 

como conclusão a inserção da arte rupestre às tradições e não utilizando desta em sua maior 

funcionalidade, categoria de classificação, sendo assim o meio, a ferramenta, e não o fim dos 

estudos rupestres.  

 É preciso rever os conceitos e suas aplicabilidades, e estas revisões conceituais vem 

sendo elaboradas com grande esmero, principalmente em Minas Gerais, onde as unidades de 

classificação crono-estilisticas estão sendo elaboradas com caráter regional (LINKE & 

ISNARDIS, 2008; RIBEIRO, 2007; ISNARDIS, 2009; LINKE, 2013 e LINKE, 2008) 

levando em consideração outras variáveis - paisagem interna e externa, estratigrafia rupestre, 

concordância e discordância nas sobreposições, registros étnicos orais entre outras tantas 

possíveis - (BUCO, 2012; VALLE; 2012; COSTA 2012 e outros) para além unicamente da 

temática. 

Lembrando que a “determinação da maioria das tradições arqueológicas rupestres se 

levou em consideração, exclusivamente, o conteúdo gráfico, nem sempre considerando outros 

contextos arqueológicos” (COSTA, 2012:18) tornando assim infundadas, pois se sabe que a 

arte rupestre é parte integral de um contexto arqueológico, sendo sua dissociação do mesmo 
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comparável a artefato sem contexto, afinal “como fonte de informação, de igual valor aos 

outros registros da cultura material, deveriam, portanto, ser trabalhados como mais uma 

variável do contexto” (PESSIS, 1992:39). A partir desta constatação notamos que a 

Arqueologia Rupestre, descrita no próximo capítulo, poderá ser a melhor saída para o nosso 

contexto, Complexo do Lajeado, pois esta integra os contextos a arte rupestre e busca a partir 

deste inferir as relações tempo e espaço em contextos específicos para posteriormente 

extrapolar para contextos em escala macro, pois compartilhamos da ideia de que os sítios 

“rupestres não podem ser estudados cientificamente de forma fragmentada, em dicotomia 

com o contexto arqueológico. O contexto arqueológico estabelece o espaço das 

possibilidades de explicação fatual ou hipotética. Fora dele todo resto é pouco aproveitável” 

(PESSIS, 1992:41). Mesmo sabendo que ao propor tal fato estaremos sujeitos a redobrar os 

esforços para a macro compreensão da nossa área de estudo, não vemos como fazê-lo de outra 

maneira, já que o que nos interessa é uma compreensão contextual da arte rupestre do 

Complexo do Lajeado, ultrapassando os limites da mera descrição e segregação por 

similaridades: estilística e técnica, buscando alternativas para não cairmos no reducionismo 

(MARTIN & GUIDON, 2010) que tem se tornado as unidades classificatórias intituladas: 

tradições rupestres. 

 

3.3. O Tocantins no contexto histórico da pesquisa rupestre 

Notamos, no subcapítulo anterior (3.1), que se fala de várias zonas do Brasil, umas 

mais que outras, dependendo da área de interesse, principalmente, dos naturalistas como o 

caso da Amazônia e do governo no caso das zonas de minério. No entanto quando se fala do 

atual estado do Tocantins os únicos relatos encontrados são no norte do estado na cidade de 

Xambioá, no rio Araguaia - Ilha dos Martírios. Certo fato chamou atenção para o porquê de 

não haver dados históricos a respeito da arte rupestre no médio vale do rio Tocantins, o que 

nos fez logo interrogar os documentos disponíveis para suprir tal dúvida. 

O primeiro relato da existência do rio Tocantins (fig.7) surge em 1625 pelo frei 

Cristovão de Lisboa, no entanto, somente em 1675 é empreendida uma viagem para navegar o 

rio até Belém, afim de informar a coroa sobre o ouro que havia no então sertão goiano, atual 

Tocantins.  

 Após os primeiros contatos com o rio encontramos narrações da região na 

documentação histórica que descrevia a mesma como inóspita, pois:  

 “Os riscos da navegação eram avultados, exagerados ainda mais 
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pelos tímidos e descontentes; as cachoeiras extensas; as itaipavas 

contínuas; as febres mortíferas e as margens numa extensão de mais de 

300 léguas completamente desertas ou antes cheias de traições e ocultos 

perigosos, pois não raro se transformavam os selvagens, de índole embora 

pacífica, em denodados defensores da ínvia região para onde haviam sido 

rechaçados” (TAUNAY, 1875:15). 

Ainda: 

“Se procurarmos averiguar as causas que se opunham navegação por 

esses rios, veremos que elas são representadas tanto pelos obstáculos 

naturais nos respectivos leitos, como nas hostilidades dos selvagens e nas 

vicissitudes do clima” (CASTELNAU, 1949:30). 

 
Figura 7: Biard,  Auguste  François .  Rio  Tocan t ins ,  desenho ,  1862 23.  

Além de todos os obstáculos naturais (foto 14), como observamos nas epígrafes a 

cima, o grande empecilho para a circulação colonial desta área se da em 1737, quando a coroa 

a fim de amenizar o contrabando de ouro proibiu a navegação no rio Tocantins, tornando os 

poucos arraiais que existiam ao longo do rio praticamente isolados, resultando no abandono 

destes. Porém mesmo com a proibição os governadores de Goiás e Pará, preocupados com o 

escoamento dos seus produtos empreenderam uma série de estudos e viagens a fim de 

pressionar a liberação da navegação no rio Tocantins. 

 Sendo assim, em 1772 dar-se-á início a tentativa de navegação por todo o Tocantins 
                                                
23 In :  h t tp : / /b ras i l a r t e senc ic loped ias . com.br / t ab le t /nac iona l /b ia rd_augus te01 .php .  Aced ido  em 4  de  

n o v e m b r o  d e  2 0 1 4 .  



 86 

quando o governador de Goyaz José de Almeida Vasconcelos ordenou que Antônio Luiz 

Tavares Lisboa levasse “gêneros” de permuta até Belém-PA (TAUNAY, 1875:13), viagem 

que foi empreendida com muito sacrifício. Resultando na não consolidação desta como rota 

de escoagem. 

 
Foto 14: Região de Arrependido no complexo das cachoeiras do Itaboca Rio Tocantins24. 

 

Com a falência das minas auríferas e a necessidade de incentivar o comércio em 1782 

é reaberta a navegação do Tocantins, e é estimulada a ocupação do centro, incluindo o norte 

goiano, hoje Tocantins. No intuito de povoar a região e com isto aumentar o apoio à 

navegação foi elaborada uma carta régia em 1806 que isentava todos os impostos para aqueles 

que fossem organizar lavouras nas margens do Tocantins, Maranhão e Araguaia, porém 

“ninguém as procurou para fixar residência; nenhum núcleo de população corajosa e 

trabalhadora se formou, ficando sem execução as bondosas promessas” (TAUNAY, 

1875:15). 

Então em 1870 o governador de Goiás autorizou uma campanha de estudos na região 

encachoeirada do Araguaia-Tocantins, provavelmente o médio curso do Rio Tocantins, e 

ainda ordenou a abertura de estradas marginais, para auxiliar a navegação a vapor, porém 

outra vez os resultados ficaram muito aquém do esperado. Logo corroboramos com a ideia de 

Taunay que com pesar diz haver nesta área “todos os tesouros, enfim, da natureza acham-se 

ali espalhados com inexcedível profusão, tão abundante quão abandonados” (TAUNAY, 

1875:5). E com grande pesar Von Martius e Friedrich Philipp em 1844 concluem que seus:  
                                                
24 Para continuidade da navegação era necessário baldeamento de passageiros e mercadorias, margem do rio Tocantins, próximo a Alcobaça, 
atual Tucuruí (PA) (COUDREAU, 1980: 25). In: http://jjleandro-jjleandro.blogspot.pt/2011/04/rio-tocantins-pesquisadores.html. Acedido 
em 4 de novembro de 2014. 
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“estudos apontam para o Brasil o lugar onde residem ainda as 

maiores lembranças do tempo antigo, e vem a ser os matos entre os rios 

Xingu, Tocantins e Araguaia. Aí residem descendentes dos antigos Tupis (os 

Apiacás, Gês, Mundurucus, etc.) que ainda falam a língua Tupi: eles devem 

ser considerados como depositários da mitologia, tradição histórica e 

restos de alguma civilização dos tempos passados. Nesses lugares talvez se 

possa encontrar ainda alguns vestígios, que derramem alguma luz sobre as 

causas da presente ruina destes povos. Mas, infelizmente ainda ninguém lá 

foi estuda-los” (von MARTIUS e PHILIPP, 1939:30) 

Esta é uma região carente de estudos até os dias de hoje. Afinal, mesmo com o incentivo da 

coroa e do Império a ocupação da região do estado Tocantins só aconteceu após a construção 

das rodovias (foto 15) nos finais da década de 1950. Até então o norte do estado de Goiás 

sempre foi menos abastecido de benefícios resultando em poucos contingentes habitacionais, 

e somente com a divisão do estado de Goiás em 1988 a região passa a ser povoada e 

consequentemente, redescoberta. 

 
Foto 15: Construção da BR-153, arquivo Bernardo Sayão25. 

 
                                                
25 In: http://www.panoramio.com/photo/67858550 . Acedido em 4 de novembro de 2014. 
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Contemplaremos neste capítulo as questões teóricas e metodológicas que 

compreendem desde o projeto de tese, até o campo e laboratório da pesquisa. Logo, nesta 

parte do trabalho teremos um mosaico de teorias que permeiam a arte rupestre e a paisagem, a 

fim de compreender como essas duas temáticas se complementam e interagem para melhor 

compreensão do registro arqueológico rupestre na tentativa de fazê-lo parte integrante do 

contexto arqueológico. 

 

4.1. A Arqueologia da Paisagem e seu contributo para a Arte Rupestre. 

 Iniciaremos este subcapítulo refletindo a respeito da amplitude do termo paisagem e 

seus diversos conceitos. Começaremos pela compreensão gerada na geografia, o berço da 

temática. Posteriormente sua concepção pela arqueologia, e por último as possibilidades que a 

arqueologia da paisagem pode oferecer aos estudos de arte rupestre, em especial no contexto 

do Complexo do Lajeado.  

 

4.1.1. Paisagem, conceituação. 

Precisamos, antes de adentrar ao conceito, perceber que a paisagem sempre esteve no 

imaginário coletivo humano (MAXIMIANO, 2004), mesmo antes do conceito cientifico da 

paisagem institucionalizada pela Geografia.  

Previamente a noção acadêmica de paisagem e sua compreensão foram desenvolvidas 

em diversas regiões do globo de maneira independente, por vezes diferenciadas. Houve uma 

tentativa de molda-la e uniformiza-la enquanto conceito científico, no entanto, esta foi uma 

tentativa que como veremos, ainda não deu conta do tema que em toda sua polissemia 

resultou em diversos conceitos ao longo do tempo, e posteriormente das escolas teóricas da 

Geografia, até ser apreendida pela Arqueologia. 

A conceituação científica de paisagem foi estabelecida no sec. XIX, ainda com 

herança da estética romântica naturalista alemã. Concebida pelo alemão Humboldt (RISSO, 

2008; MACIEL & LIMA, 2011; MAXIMIANO, 2004 e CORRÊA, 1995) como landschaft 

foi definida como “uma porção limitada da superfície da terra que possuía um ou mais 

elementos que lhe davam unidade, tal como a aparência da terra como era percebida por um 

observador” (SALGUEIRO, 2001:40). Sendo este conceito difundido e reestruturado pela 

escola alemã, tornando-o conceito geográfico.  

 Nesta perspectiva foram instituídas duas unidades para paisagem: (landschaft) 

paisagem natural (naturlandschaft) e paisagem cultural (kulturlandschaft), buscando uma 
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visão mais científica da mesma estreitamente ligada a geografia física, baseada nos 

fenômenos naturais, resultando em abordagens descritivas. 

No inicio do sec. XX com o advento da Geografia Cultural26 a paisagem ganharia 

outra roupagem. Resultante da obra do norte americano Carl Sauer, The Morphology of 

Landscape, de 1925, que embebido da Escola Alemã transporta para a Escola de Berkeley o 

termo como landscape. No entanto a grande característica da obra de Sauer é a libertação do 

determinismo ambiental (CORRÊA, 1995), pois agregaria fatores à análise da paisagem que 

integraria o dinamismo do homem ao meio, retirando-o da passividade. A Geografia Humana 

traria o “facto da paisagem ser um território visto e sentido, cada vez mais subjetivo e 

elaborado pela mente” (SALGUEIRO, 2001:46) interiorizando ao conceito questões sociais 

dinamicamente interligados a fatores naturais. 

Em suma podemos resumir que a princípio a paisagem é conceituada como tudo 

aquilo que é natural, belo e intocado. Posteriormente é reinventada como horizonte, pois foi 

definida como tudo que o olhar abarcava (SANTOS, 1988:61). E por último foi entendida 

como resultado da interação entre homem e meio natural (SAUER, 1998) compreendendo 

então em: 

“uma área composta por associação distinta de formas, ao mesmo 

tempo físicas e culturais, onde sua estrutura e função são determinadas por 

formas integrantes e dependentes, ou seja, a paisagem corresponde a um 

organismo complexo, feito pela associação específica de formas e 

apreendido pela análise morfológica, ressaltando que se trata de uma 

interdependência entre esses diversos constituintes, e não de uma simples 

adição, e que se torna conveniente considerar o papel do tempo” (SAUER,  

1998:13). 

Sauer integrou elementos que hoje nos parece indissociáveis da paisagem: o natural, o 

social e o temporal. Esta nova perspectiva conceitual trata a paisagem em sua heterogenia 

(METZGER, 2001 apud MOURA & SIMÕES, 2010), correlacionando os fatores sociais e 

ambientais na sua constituição. Em essência a paisagem nada mais é que a própria “forma da 

terra, cujos processos de modelagem são físicos e culturais” (MACIEL, 2009:3). 

Agora a paisagem passa de horizontal para transversal, sendo esta sua principal 

característica, capaz de unir informações de um espaço ao longo do tempo correlacionando as 
                                                
26 “a geografia cultural se interessa, portanto, pelas obras humanas que se inscrevem na superfície terrestre e imprimem uma expressão 

característica” (SAUER, 1997:4) 
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interações sociais e ambientais, um extrato das interações27 ocorridas em um lugar. Sua 

descrição deixa de ser “uma cena individual, mas de um somatório de características” 

(SAUER, 1998:27).  

O dinamismo toma conta do conceito de paisagem, tornando-a “o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 

reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução” (BERTRAND, 1971:2). 

Sim, a paisagem evolui constantemente, sendo assim agregante e destrutiva, pois 

conserva algumas características, ao mesmo tempo que destrói outras, e é com esta realidade 

que a arqueologia tem que lidar, pois, o que temos são fragmentos, nunca a totalidade 

informativa sendo “um conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças 

que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza” (SANTOS, 

2006:103).  

Compreender a paisagem como herança é ter em mente que assim como a memória, 

ela é residual, resultante da seleção, natural e/ou antrópica, de elementos que por vezes são 

eleitos para prosperar e outros extinguir. Interpretar uma paisagem é acima de tudo observar o 

que está, e imaginar o que deixou de fazer parte dela. 

Partindo de uma visão sensorial da paisagem observamos que esta “se apresenta como 

uma unidade de sentidos, ela fala a quem olha” (COLLOT, 1990:24 apud RISSO, 2008), 

tomando pra si o ofício de ser a “autobiografia coletiva e inconsciente que reflete gostos, 

valores, aspirações e medos” (SALGUEIRO, 2001:47) em suma, a paisagem se torna parte 

integrante dos sistemas culturais apropriados pelos grupos humanos, sendo percebida em 

escalas macro (grupo) e micro (indivíduo) refletindo diretamente nas relações de 

enraizamento e desapego dos lugares, como bem lembra Risso, “as paisagens estão marcadas 

pelo universo subjetivo criado pelos seres humanos” (2008:72). 

Partindo da perspectiva de Holzer, onde o corpo é o ponto de partida para perceber o 

mundo, o eu-no-mundo, é o interlocutor pois “ele está do lado do sujeito e ao mesmo tempo 

envolvido no mundo” (1997:82) então seria por meio deste instrumento, o corpo, que “os 

seres humanos experienciam e transformam o mundo natural em um mundo humano através 

de seu engajamento direto enquanto seres pensantes com sua realidade sensorial, material” 

                                                
27 Maiores informações em Paysage et Système- de l´organization écologique à l´organization visuelle de BERDOULAY & PHIPPS, 1985. 
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(COSGROVE, 1983:1), gerando assim a apropriação simbólica do mundo, produzindo por 

meio disso estilos de vida e paisagens distintas (COSGROVE, 1983). 

Logo, compreendemos que a integrante social ao conceito de paisagem implica 

diversas variáveis à mesma, lembrando-nos que “viver em sociedade não seria possível sem 

um mundo ordenado” (GRENAND, 2009:237) sendo esta ordenação do mundo a construção 

da paisagem cultural, demarcando-a, construindo-a, nomeando-a, decorando-a, etc. 

Como advento da Nova Geografia, na segunda metade do século XX, a noção de 

paisagem em sua transversalidade adquirida no começo do século, passa por uma invasão 

científica devido ao interesse de biólogos e ecólogos pelo tema. Resultando assim na 

perspectiva sistêmica28, preocupada em “refletir em que medida as abordagens ecológicas e 

semióticas (relação entre forma e sentido, significado e significante) podem ser convergentes, 

recolocando o homem como razão de ser da própria noção de paisagem” (MACIEL, 

2009:73). Nessa abordagem sistêmica há dois autores de grande relevância: Berdoulay e 

Phipps, que propunham  

“dois lados da realidade paisagística que abarcam as abordagens 

ecológica e semiótica, propondo uma ciência da paisagem como tradução 

holística de espaço vivido: um approach integrado, levando em conta os 

componentes naturais e humanos. A definição subjacente de paisagem é a 

de um conjunto de signos produzidos pelo funcionamento ecológico os 

quais seriam percebidos e carregados de significações pelo observador, e 

interpretados por “tradutores” de quadros sócio-culturais. A lógica 

ecológica e a lógica do significado se encontrariam na paisagem, lugar 

semiótico. Assim, estruturas objetivas conduziriam a um modelo de 

organização subjacente a todas as paisagens visíveis, fornecendo os 

signos/informações decodificados pelo observador” (MACIEL, 2009:76). 

Com a introdução da semiótica ao estudo da paisagem podemos abordar questões para 

além da materialidade, e ainda questões simbólicas que pressionam tais materialidades. 

Tornando assim, esse estudo, uma ferramenta de extrema utilidade para as ciências humanas, 

pois torna a terra “um registro simbólico tanto quanto uma fonte de recurso, daí possuir as 

                                                
28 “a teoria geral dos sistemas foi proposta pelo biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy e propõem que sistema é um conjunto de 

elementos interdependentes que se interagem com o objetivos comuns, formando um todo, no qual cada um dos elementos componentes 

comporta-se, por sua vez, como um sistema cujo resultado é maior do que o resultado alcançado pelas unidades, caso funcionassem 

independente” (MOURA & SIMÔES, 2010:181) 
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marcas da existência humana como se fosse um texto à espera da tradução” (MACIEL, 

2009:78). Sendo esta tradução, apesar de limitada, o grande motivador da utilização da 

paisagem enquanto agente mediante da interpretação arqueológica, em especial da arte 

rupestre, neste caso. 

 

4.1.2. Arqueologia da Paisagem 

A paisagem quando apreendida pela arqueologia29 é compreendida como um novo 

conceito, porém está ligada a um debate que surge desde o sec. XV e desenvolvido com maior 

tenacidade no sec. XIX (MACIEL & LIMA, 2011:160), sendo 1925 o grande marco para sua 

popularidade, devido à obra de Carl Sauer, The Morphology of Landscape, tornando-a de fato 

um viés importante para as ciências humanas, partindo primeiramente da Geografia Cultural 

(SAUER, 1997 e RISSO, 2008) e posteriormente adentrando nos discursos dos historiadores, 

antropólogos, arqueólogos, sociólogos e tantas outras áreas que hoje empregam o conceito de 

paisagem.  

Quando tratamos de paisagem arqueológica, a princípio, estamos dando-lhe atributos 

culturais, logo, chamá-la paisagem cultural em contextos arqueológicos seria, praticamente, 

redundante. Isso se corroborarmos com Salgueiro, quando afirma que “paisagens 

verdadeiramente naturais não existem” (SALGUEIRO, 2001:41). Nesta perspectiva, estamos 

tratando de uma “construção social” (CRIADO-BOADO, 1993) em toda abrangência que esta 

pode oferecer. Sendo assim, a paisagem seria um mosaico heterogêneo de fatores sociais e 

naturais.  

Quando aplicada em contextos arqueológicos, a paisagem surge como crítica a 

arqueologia espacial, pois esta jazia ancorada na arqueologia processualista30 dos anos 

sessenta, baseada principalmente no determinismo ambiental (HODDER & HUTSON, 2003) 

e utilizava dos métodos hipotético dedutivos e da teoria geral dos sistemas. Em alternativa a 

visão determinista a arqueologia da paisagem edifica-se no pós-processualismo 31 , 

                                                
29 Segundo Costa o termo paisagem foi utilizado pela primeira vez em arqueologia em 1957 por John Bradford em “Ancient landscapes: 

studies in field archaeology” (COSTA, 2012).  
30 “Processual archaeology is the orthodoxy which emerged after the reaction, beginning in the 1960s and calling itself “new archaeology”, 

against traditional culture-historical and descriptive approaches to the material past.” (SHANKS & HODDER, 1995:3). 
31 “Postprocessual archaeology, as the label implies, is something of a reaction and supercession of this processual framework (...) 

Postprocessual has come to be seen by some as anti-science, celebrating subjectivity, the historical particular in place of generalisation: the 

cultural politics of the present displacing positive knowledge of the past. Above all, the authority of a scientific and professional knowledge 

of the past is posited against particular and subjective constructions” (SHANKS & HODDER, 1995:4 e 5). 
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compreendendo o homem como agente transformador e não apenas receptor das pressões 

ambientais (HODDER & HUTSON, 2003). 

Sendo assim compreendemos que paisagem em arqueologia é mais que a 

materialidade física de seus atributos qualitativos e quantitativos ou ausência deles, para o 

desenvolvimento humano. A paisagem é um “estoque social de conhecimento, representa o 

mundo vivido cotidianamente pelos grupos humanos” (MACIEL, 2009:78).  

Tendo em vista este estoque social de conhecimento, observamos o pensamento de 

Darvill quando coloca que “landscape have focused for too long on physical and structural 

dimensions rather than on metaphysical and social aspect” (1999:104), no entanto, 

acreditamos que é a junção das dimensões físicas e estruturais acrescidas da metafisica e do 

cunho social que podem contribuir para a construção da paisagem quanto registro 

arqueológico. Nem tanto ao mar nem tanto a terra, para tal é preciso um equilíbrio.  

Com esta preocupação temos observado o excesso de tecnologias nas análises de 

paisagem como se estas fossem o fim e não o meio, quando o que precisamos de fato é uma 

consolidação metodológica que abarque a paisagem como ela é: polissêmica, dialética e 

interativa. Logo, para a utilização da paisagem enquanto categoria passível de analise 

arqueológica, precisamos construir uma maneira de compreender em cada contexto 

arqueológico estes estoques de conhecimento e não apenas mapear a existência dos sítios em 

escala regional e descrevê-los. 

Muitas vezes partimos da nossa própria experiência para tentar compreender as 

paisagens, entretanto este é de fato o maior erro quando tratamos dessa temática. Estamos 

interagindo em uma perspectiva de mundo diferente da que os povos que trabalhamos 

vivenciaram. Temos que partir primeiramente deste paradigma, pois o que para nós é 

importante pode ser mera ilustração para outros grupos ou indivíduos.  

Partimos de um princípio que está de fato longe de ser neutro, porém, quando 

tomamos consciência disso, já demos um grande passo para a flexibilização interpretativa. 

Temos então que pensar, ou nos esforçar para imaginar, no que de fato era importante para os 

grupos dos quais estamos tratando, buscar fontes na cultura material e imaterial e ainda dados 

etnográficos para balizar este diálogo. No caso de caçadores coletores com domínio de 

indústrias líticas sobre seixos, por exemplo. Onde estão os seixos? Quais as paisagens 

vivenciadas na apropriação da matéria prima até o abandono do objeto? Qual a espacialidade 

circulatória do indivíduo? Até que ponto podemos inferir tais informações? São perguntas que 
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precisam ser frequentemente elaboradas, afinal, estamos tratando de um contexto 

arqueológico e não de objetos aleatórios em uma bancada de laboratório. 

 Todas essas questões se fazem importantes, pois não temos a menor ideia, de fato, de 

como viviam, pensavam e interagiam os grupos que estudamos com a paisagem. Qualquer 

informação é uma construção conjectural necessária, porém imagética e não realista. A 

frustração em pensar por esta perspectiva nos parece iminente, no entanto, é por meio dela 

que chegamos ao trabalho reflexivo, aproximando-nos cada vez mais daquilo que 

procuramos: a maior quantidade de informação a respeito do contexto arqueológico. 

Partindo destes contextos arqueológicos que acreditamos ser possível elaborar uma 

abordagem coerente da paisagem. Na busca da interação entre elementos das dimensões 

físicas e metafísicas que se tornam necessárias observando a dinâmica existente na formação 

do contexto arqueológico e a paisagem envolvente buscando minucias entre “a retroação 

homem-espaço”, pois cremos que esta se torna “a maneira pela qual as pessoas projetam 

dialeticamente seus pensamentos sobre a natureza, identificando correlações entre aspectos 

materiais e suas pulsões interiores” (MACIEL, 2009:80), logo, as paisagens podem inferir 

relações ligadas tanto ao mundo físico quanto metafísico, partindo da premissa “the landscape 

becomes a part of us, just as we are a part of it”(INGOLD, 2000:191).  

Compreender a paisagem afunila a compreensão do ordenamento do mundo em um 

determinado espaço no tempo, pois o mundo concreto é, de certo modo, apreendido pelos 

sentidos, e mediante a estrutura de pensamento de cada universo cultural é integrado aos 

conhecimentos tecnológicos, religiosos, políticos, sociais entre outros fatores de cada grupo.  

A paisagem é parte integral da vida do homem, desde a observação até a interação, ela 

compreende o universo vivido, tocado, percebido, apreendido, modificado, utilizado, 

consumido e transmitido.  

Não podemos deixar de refletir que quando tratamos de paisagens, tratamos 

diretamente de escolhas (KNAPP & ASHMORE, 1999), afinal estas são selecionadas para 

serem vivenciadas ou excluídas do cotidiano, os lugares habitados ou os temidos são escolhas 

individuais e ou coletivas, religiosas e ou políticas, sociais e ou culturais relacionadas ao 

domínio resultante das escolhas perpetuadas pelos grupos. 

Nesta perspectiva a paisagem deixa de ser meramente descrita, transcende o mero 

cenário e passa a ser coadjuvante na construção social de um determinado espaço ao longo do 

tempo. Agora a paisagem é objeto de análise da arqueologia onde vem sendo, 
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progressivamente, tratada como artefato, pois carrega em si sinais da ação humana passíveis 

de interpretação arqueológica. 

 Este novo olhar sobre a paisagem pela arqueologia vem resultando em debates mais 

coerentes a respeito da ocupação humana de determinados espaços e ainda gerando novas 

hipóteses e linhas de pesquisa, sendo este um debate cada vez mais interdisciplinar, pois 

“space, time and social action provide the essential elements of a potentially powerful model 

of landscape applicable in the present and explorable in the past through archaeology” 

(DARVILL, 1999:109), gerando informações menos generalistas a respeito dos contextos 

arqueológicos, buscando detalhes incrustrados nas nuances da paisagem.  

“understanding the landscape as an artefact has mainly 

involved looking at “man-land” relationships in locational or 

economic terms, emphasising the way in which people have 

individually or collectively moulded and shaped the physical 

appearance of the landscape and, conversely, the ways in which the 

landscape has affected human activities” (DARVILL, 1999:105) 

 

Corroborando com a epígrafe, ressaltamos que é preciso lembrar que de forma não 

determinista, a paisagem também colabora para a formação do estoque de conhecimento 

social, logo, esta dinâmica (McGLADE, 1999) não pode ser esquecida pelo crescente discurso 

de domínio e transformação humana da paisagem. A relação cultural e ambiental deve ser 

observada em uma perspectiva simbiótica e, sobretudo considerando o caráter sensível das 

interações.  

Para melhor compreender esta dinâmica voltemos a Knapp e Ashmore (1999) que 

propõem quatro categorias para entender a paisagem: 1) paisagem como memória; 2) 

paisagem como identidade; 3) paisagem como ordem social e 4) paisagem como 

transformação.  

Sendo assim, cada um destes pontos nos remete a uma categoria de uso da paisagem 

que, nem sempre, deixa marcas e mesmo assim interagiram de forma significativa na relação 

do homem com a paisagem. Um bom exemplo para a interação sem alteração são as rochas 

domesticadas (VALLE, 2014) onde são atribuídos valores, em alguns casos, apenas pela 

forma da rocha tornando-as parte do aparato cultural da paisagem, contudo sem transforma-la 

ou marca-la. Portanto, uma paisagem para ser cultural não necessariamente precisa de 

aparatos culturais antrópicos transformadores, basta a eleição desta paisagem como integrante 
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do conjunto cultural de um grupo para que esta se torne uma paisagem cultural. O simples 

fato de reconhecer formas e relevos e lhes atribuir valor, mesmo sem transforma-las, torna a 

paisagem parte da dialética cultural de um grupo. 

Quando partimos para a interpretação da paisagem quanto mediador da interação 

cultural dos grupos pré-históricos e como “artefato”, preocupa-nos o fato da associação direta 

da paisagem atual a sítios arqueológicos antigos (Pleistoceno e Holoceno Inicial), 

especialmente. Esta problemática necessita estreitamento teórico e metodológico, pois em 

certos contextos é preciso flexibilizar as associações debatendo diretamente com 

paleambientes, buscando a compreensão da paisagem como esta foi e então interpreta-la a 

partir destas informações, afinal, a analise anacrônica de elementos paisagísticos pode gerar 

resultados insatisfatórios ou ainda errôneos. Por exemplo: onde hoje é caatinga nas bordas 

norte e leste do cerrado atual, provavelmente foram cerrado no pleistoceno. Fato recorrente 

também na margem oeste dos cerrados onde hoje é floresta amazônica, mas já foi uma savana 

com grandes lagos e áreas áridas no mesmo período.  

Ainda há uma série de paleorios que são ignorados em pesquisas arqueológicas que 

certamente configuravam uma paisagem mais húmida e menos árida, como observamos no 

sudeste do Piauí. Logo, o estudo paleoambiental pode trazer uma infinidade de informações 

que não podem ser ignoradas no estudo da paisagem arqueológica, principalmente em 

algumas áreas do Brasil onde a transformação ambiental modificou por completo a paisagem 

e os recursos nela existentes. 

Apesar de tantos pontos em reflexão, encerramos esta introdução à arqueologia da 

paisagem com a certeza de que é uma fonte de informação arqueológica em crescente 

desenvolvimento. Como ainda “recente”, é preciso ter cautela com sua utilização, mediar seu 

uso para aperfeiçoar os resultados acrescendo o contexto arqueológico e não o resumindo em 

mapas geo-referenciados ou ainda anacrônicas associações das paisagens dos sítios. Também 

é necessário refletir até que ponto pode-se tratar da imaterialidade nas paisagens 

arqueológicas em análise, pois esta pode ser uma ferramenta para discutir contextos 

específicos, e como já pronunciamos fugir das generalizações em macro escala.  

 

4.1.3. Paisagem e Arte Rupestre, possibilidades. 

É preciso elucubrar que “a noção de paisagem está presente na memória do ser 

humano antes mesmo da elaboração do conceito” (MAXIMIANO, 2004:84), afinal os 

primeiros homens a habitar o planeta já observavam e viviam em interação com a paisagem. 
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Marcando e sendo marcado por ela, traçando rotas, observando relevos, transformando 

determinados ambientes para melhor atende-lo, enfim, uma infinidade de atividades.  

Podemos perceber, corroborando com Maximiano, que a arte rupestre pode ter sido o 

primeiro registro que conhecemos a respeito da “observação humana sobre a paisagem” 

(2004:84). Tornando a arte uma fonte de informação sobre estes cenários, podemos utilizar 

como exemplo importante para tal percepção, a existência da fauna extinta pintada e gravada 

em alguns países, que além de nos dar informações a respeito dos animais que havia em 

determinadas áreas, nos proporciona a possibilidade de entender o ambiente onde viviam, 

permitindo imaginar como era esta paisagem. 

É com certa imaturidade que nós arqueólogos trabalhamos com a paisagem, em 

especial no Brasil. No entanto, vemos na arte rupestre, um engajamento teórico metodológico 

que vem sendo cada vez mais trabalhado e desenvolvido. (LINKE, 2008 e 2013; FAGUNDES 

& PIUZANA, 2010; JÚNIOR TOBIAS, 2013; FAGUNDES, 2014; COSTA, 2012; 

ISNARDS, 2009; LINKE & ISNARDS, 2008, entre outros). Resultando em dados menos 

generalizantes e mais relevantes a interpretação contextual da arte rupestre enquanto 

integrante indissociável do contexto arqueológico (HODDER & HUTSON, 2003). 

A relação dos sítios rupestres com a paisagem é estreita por estarem na grande maioria 

dos casos nos locais onde foram elaborados, o que nos permite relaciona-los com o ambiente 

em que estão inseridos, pois as artes pré históricas, gravadas ou pintadas “refletem um ativo e 

simétrico relacionar entre todos os seres do mundo envolvente” (LINKE, 2013:120), 

possibilitando um diálogo mais estreito com as o mundo e a paisagem. 

Compreendendo a paisagem como “cultural image” (DANIELS & COSGROVE, 

1988:1)  podemos deduzir que a arte rupestre seria o adereço por vezes visível desta imagem 

culturalmente construída.  

Estas construções transmitem-nos a uma visibilidade, que se torna latente quando 

percebemos os motivos. Podendo ser compreendida como intencionalidade de deposição 

regada de caráter sócio-simbólico (KNAPP & ASHMORE, 1999 e WHITLEY, 2002) de 

grande relevância no entendimento da arte rupestre enquanto integrante contextual do aparato 

arqueológico de determinadas áreas. 

Sendo assim, começamos por indagar onde estão os sítios na paisagem, 

posteriormente se estes elementos estão exatamente onde foram elaborados, se houve alguma 

grande mudança e por último, a partir de todas estas constatações poderemos inferir relações 

com a paisagem interna e externa do sítio. 
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Quando tratamos aqui de arte rupestre estamos tratando de expressões depositadas 

intencionalmente, em um determinado lugar com um determinado fim. Este ato está 

engendrado de conhecimento sócio-cultural e relata a interação simbiótica entre a cultura e o 

meio vivido, ambiente, paisagem, espaço e etc. Logo, pensamos como Ouzman que diz 

“Rock-art sites were places at which ordinary reality was suspended and re-b fdered, and the 

forager universe a scape of both the land and the mind” (OUZMAN, 2002:39), pois nestes 

sítios podemos ter contato com outros aspectos do universo reordenadamente elaborados, para 

retratar o simbólico. Partindo desta perspectiva podemos afirmar que a arte rupestre é “uma 

profícua maneira de se entender uma dinâmica cultural de escolhas e usos da paisagem; da 

construção da paisagem” (LINKE, 2008:23). Sendo assim temos que recordar que a arte 

rupestre pode ter caráter prático, para além da imaterialidade, pois “the created landmarks are 

useful in utilising the resource structure of an área efficiently. Localised markers in the 

environment are usually distinctive stimulus sources which can be used as reference points” 

(HARTLEY & VAWSER, 2002:191). É preciso ter estes dois aspectos em mente, para não 

supervalorizar uma unidade analítica, afinal por ser uma temática extremamente dinâmica, a 

paisagem deve ser tratada como tal, porém quando agregada, na arte rupestre este dinamismo 

expande ainda mais as variáveis de intencionalidades práticas e, ou, simbólicas. 

Então, para tentar mediar este diálogo com maior clareza possível em nosso contexto 

arqueológico, no Complexo do Lajeado, buscamos utiliza-la em três escalas, todas com 

mesmo valor. Então, com base nos trabalhos de Linke (2008 e 2013) utilizaremos as escalas: 

macro, meso e micro em cada sítio trabalhado. A escala macro neste caso corresponderá a ao 

Complexo do Lajeado, a escala meso a compartimentação geomorfológica onde está inserido 

o sítio. E a escala micro o próprio sítio e sua paisagem interna. A partir de tal observação 

partiremos do macro ao micro a fim de percebermos qual a dinâmica existente no Complexo 

do Lajeado a sua paisagem desde a espacialidade à especificidade. Buscando diálogo entre as 

três escalas paisagísticas. 

Após a “leitura” (JOHNSON, 2005) paisagística fizemos a correlação desta com o 

contexto arqueológico, tendo como base os trabalhos anteriormente desenvolvidos na área 

(DE BLASIS, 1996; DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLES 1999, 2000a, 2000b, 2001a, 

2001b , 2001 c, 2002, 2003a, 2003b, 2003c; MOI, 2003; BERRA, 2003; OLIVEIRA, 2005; 

BUENO, 2005 e MORALES, 2005), compreendendo as relações entre espaço, paisagem, e 

tempo, contexto arqueológico e datações. Afinal queremos observar as “relations in 
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landscape trying to get a better understanding of the past landscapes, not the present 

landscapes” (GJERDE, 2010:88).   

Para compreensão da arte rupestre na perspectiva que buscamos, fez-se necessária a 

junção da arqueologia da paisagem com a arqueologia rupestre, que será  elucidada no 

subcapitulo seguinte. Para tal, fundimos os dados das análises da paisagem agregadas à 

arqueologia rupestre, contextualizando integralmente os sítios a seus contextos, na medida do 

possível, pois não temos datações diretas para a arte rupestre no Complexo do Lajeado. 

 

4.2. A Arqueologia Rupestre 

Falar de arqueologia rupestre nada mais é que contemplar o contexto arqueológico ao 

estudo rupestre. O termo Rupestrian Archaeology surgiu na Itália em Val Camonica nos idos 

anos de 1989 e foi definida como “is a science that draws on and contributes to other 

archaeological fields” (FOSSATI, JAFFE e ABREU, 1990:3), compreendendo duas esferas 

da investigação arqueológica que não deveriam ter sido separadas a arte rupestre e os 

materiais arqueológicos.  

Esta metodologia ainda contempla a necessidade de estudos totalizantes dos sítios, 

(FOSSATI e ARCÁ, 1997), ou seja, compreender o sítio como um todo, sem seleção de 

motivos ou áreas, pois tal seleção segrega unidades que são estabelecidas por nós e muito 

provavelmente não contemplam de forma fidedigna as intencionalidades dos autores. Para tal 

compreensão é necessário uma extensa observação dos processos de manufatura dos motivos. 

A técnica é de extrema relevância para a arqueologia rupestre, bem como as sobreposições 

afinal “engraved panel is often the result of many centuries (or millennia) of engraving 

practice. Untying the layers of superimpositions is quite similar to the study of na 

archaeological stratigraphy” (FOSSATI e ARCÁ, 1997) pois as camadas depositadas no 

painel podem ser compreendidas como uma estratigrafia, as patinas ou ausências delas 

poderão indicar se o deposito é imediato, continuado ou ainda de longo prazo. Todas as 

características “pós-deposicionais” do suporte se tornam variáveis analíticas para melhor 

elucidação desta que chamaremos de estratigrafia rupestre. 

É preciso termos em conta nesta perspectiva analítica, a arte rupestre como o pedestal, 

o ponto de partida para uma compreensão contextual, no entanto, esta não é a única variável 

considerada e nem mais importante, apenas o ponto de partida para uma compreensão 

abrangente, contextual e não generalizante. 
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Assim vamos interpretar, pois compreendemos que a investigação é um processo de 

entendimento e não se faz investigação arqueológica, principalmente quando tratamos de arte 

rupestre sem esses entendimentos, afinal, até o olhar mais “científico” sobre a arte é 

interpretativo, segregante e analítico.  

Esta interpretação da arte rupestre como parte integrante ao contexto arqueológico 

levará em conta as questões paisagísticas, buscando uma interpretação deste fragmento do 

contexto arqueológico de forma mais integrada possível. A interpretação será feita buscando 

não segregar as gravuras e pinturas, pois compreendemos que a segregação técnica, por vezes, 

pode dissociar relações inseparáveis. Acreditamos que um mesmo estilo pode ser 

representado por diversas técnicas, sendo esta uma escolha e não uma condicionante para uma 

ruptura drástica, indissociável e segregável. É a partir dos motivos e da forma como estes 

foram eleitos estilisticamente que segregaremos as unidades estilísticas e a técnica entra aqui 

como uma variante estilística, por vezes condicionada pelo suporte ou ambiente de deposição 

dos motivos. 

Temos notado que “a relativa facilidade dos registros fotográficos, digitais ou vídeos 

de pinturas rupestres dá a ilusão de uma facilidade do estudo e da análise das representações 

pré-históricas” (VIALOU, 2005:25) sendo este um fator contraditório, pois esta é uma 

categoria complexa de se estudar, pois é preciso partir de variáveis intrínsecas e extrínsecas, 

da materialidade a imaterialidade, do visível e invisível. Esta facilidade relatada está para as 

investigações que recusam a interpretação e se preocupam apenas com o registro e descrição, 

que também é uma forma interpretativa da arte rupestre.   

Com o intuito de conseguir reunir o maior numero de dados possível a respeito da arte 

rupestre afim de contemplar todas as variáveis propostas acima, a arqueologia rupestre está 

baseada em uma documentação sistemática dos sítios rupestres contemplando a totalidade do 

sítio em busca de compreendê-los como uma grande unidade de informações, diacrônicas e 

complementares. Para tal, temos duas metodologias distintas: uma para a arte rupestre pintada 

e outra para a gravada. Para as pinturas, utilizamos como método de documentação o 

levantamento indireto (fotográfico), sabendo que o contato direto com a pintura pode vir a 

danifica-la ou ainda impossibilitar analises químicas. Para as gravuras elaboramos o 

levantamento direto, copiando-as integralmente e em sua escala real. Tais métodos serão mais 

esclarecidos no próximo subcapítulo.  
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4.3. Materiais e métodos 

 Neste subcapítulo descreveremos os métodos e materiais utilizados para coleta de 

dados a respeito da arte rupestre gravada e pintada e ainda sobre seus suportes e sua inserção 

e relação com as paisagens internas e externas dos sítios. 

 

4.3.1. Prospecção  

 As prospecções foram realizadas em duas unidades geomorfológicas distintas, a 

Depressão do Rio Tocantins (foto 16) e o Planalto Residual do Tocantins (foto 17) em cada 

uma desta foram necessárias adaptações, no entanto, em nenhuma delas foi possível a 

realização sistemática e quadriculada devido as dificuldades de relevo e ou falta de acesso. 

 As prospecções nas margens do Rio Lajeado e na margem direita do Rio Tocantins 

contaram com a observação das rochas no “mar de blocos e matacões” formados pela 

“lavagem” do sedimento pela abertura das comportas do reservatório da hidroelétrica. Logo 

vasculhamos a área circundante a foz do Rio Lajeado no Rio Tocantins, no entanto 

acreditamos que este trabalho deve ser continuado e alargado, pois as possibilidades de haver 

mais rochas nesta área são enormes. Após sua descoberta em 2012 por uma equipe de quatro 

pessoas, os trabalhos deram continuidade com apenas um investigador, de fato. Com esta 

realidade tivemos que adaptar a prospecção, logo partimos das primeiras descobertas para 

estabelecer parâmetros característicos dos blocos e matacões gravados para dinamizar o 

processo de prospecção.  

 
Foto 16: "Mar de blocos" e matacões vasculhados nas prospecções, escala humana a direita. André 

Fernandes, 2014. 
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Devido os altos e baixos, lagos e canais buscamos caminhar entre as rochas o mais retilíneo 

possível, no entanto nem sempre foi possível, então caminhamos entre as rochas dando 

preferencia para a observação pormenorizada nos picos e aglomerados mais altos, pois os 

níveis de seca que temos são bem mais severos que quando o rio corria em sua dinâmica 

original.  

Na área de prospecção do Planalto Residual do Tocantins, partimos das informações 

de concentração de sítios disponíveis na bibliografia. Optamos por percorrer áreas nas 

proximidades da Nascente do Rio Lajeado, a fim de compreender as relações entre as duas 

unidades geomorfológicas e tecnológicas. Da mesma forma as prospecções não seguiram 

linhas sistemáticas e uma lógica cartesianamente ordenada, partimos das informações dos 

técnicos do Parque Estadual do Lajeado e de moradores da região para iniciarmos os 

trabalhos. 

 Desta forma correram em sua maior parte prospecções na área do parque e na borda 

deste, contemplando as porções mais próximas ao vale do Lajeado e sua nascente. 

 
Foto 17: Planalto Residual do Tocantins, dificuldades de acesso e prospecção cartesiana. A.S. 

Braga. 
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Durante o processo de descoberta de novos sítios e revisitação dos já cadastrados foi 

preenchida uma ficha (Tabela1) para cada sítio e posteriormente outras anotações peculiares 

decorreram em caderno de campo. Esta ficha serviu para agregar os mesmos dados a respeito 

de todos os sítios em busca de cruzar dados semelhantes e identificar as diferenças entre eles. 

Posteriormente foi preenchida outra ficha32 (Tabela 2 e 3) referente a cada painel do sítio, a 

fim de contemplar informações específicas de cada área, descrever e quantificar os motivos 

existentes e ainda contemplar questões relacionadas à conservação. 

Mesmo com todas as dificuldades em se estabelecer uma prospecção sistemática e 

organizada, obtemos bons resultados ampliando o número de sítios e rochas já descobertos e 

ainda estabelecendo relações entre eles nas suas paisagens internas e externas. As prospecções 

foram de suma relevância na vivência e na observação da paisagem em suas nuances 

generativas e peculiares. Além de contemplar novas e importantes descobertas. 

                                                
32 Nesta descrição sumária de cada painel temos uma ficha específica para as pinturas e outra para as gravuras. 
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Tabela 1: Ficha de identificação de Sítio Arqueológico. 
 

 
Ficha de análise de identificação de sítio 

 
 

Projeto Paisagens e Técnicas Distintas, Motivos Semelhantes. A 
dispersão da Arte-Rupestre no Rio Tocantins, o caso de Palmas e 

Lajeado – TO, Brasil.  
Nº da ficha: Responsável: 
Nome do Sítio: Data: 
Município: Localidade: 
Propriedade:  

Caracterização ambiental 
Relevo: Vegetação: 
Hidrografia: Geologia: 

Caracterização do sítio 
Suporte: Solo: 
Preservação: Exposição: 
Ação antrópica: Outros: 

Caracterização da Arte Rupestre 
Quantidade de painel: 
Técnica: 
Visualização: 

Pigmentos 
Monocrômica                          Bicromia Policromia Ausente 

Paisagem 
Inserção do painel na paisagem: 
Visibilidade de outros sítios a partir deste: 
Localização: 

Motivos 
Antropomorfo Zoomorfo Fitomormos Geométrico borrão Outros 

Tipo de registro 
Foto Caderno Desenho Ficha Croqui 

Possibilidade de escavação: 
Observação: 

Foto geral do sítio 
 
 

Foto de detalhes 
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Tabela 2: Ficha de análise rupestre para cada bloco rochoso com gravuras. 
 

 
Ficha de análise rupestre - GRAVURAS 

 

 
Projeto Paisagens e Técnicas Distintas, Motivos Semelhantes. A 

dispersão da Arte-Rupestre no Rio Tocantins, o caso de Palmas e 
Lajeado – TO, Brasil.  

Nº da ficha: Responsável: 
Nome do Sítio: 
Número da Rocha: 
Rio: 

Informações de Levantamento 
Decalques:  Sim                    Não 
Estado de conservação: Péssimo    Mau  Satisfatório      Bom       Muito bom            
Excelente 
Outras Informações: 
Geologia: 

Paisagem 
Inserção da rocha na paisagem: 
Compartimentação do relevo: Vertente Planície Planalto 
Visibilidade de outras rochas a partir desta: 
Margem do rio:  direita           esquerda                  leito                campo aberto 

Listagem de Motivos 
Nº Descrição Técnica Obs: 

Foto da Rocha 
 

Levantamento 
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Tabela 3: Ficha de análise rupestre para cada painel pintado. 
 

 
Ficha de análise rupestre, por painel - PINTURAS 

 
 

Projeto Paisagens e Técnicas Distintas, Motivos 
Semelhantes. A dispersão da Arte-Rupestre no Rio 
Tocantins, o caso de Palmas e Lajeado – TO, Brasil.  

Nº da ficha: Responsável: 
Nome do Sítio: 
Número do Painel: 

Informações 
Número de painéis Sentido dos painéis 
Estado de conservação: péssimo   mau   satisfatório   bom   muito bom   excelente 
Outras Informações 
Geologia: 

Paisagem interna do sítio 
Compartimentação teto parede bloco 
Inserção do painel na paisagem: 
Visibilidade a partir deste: 
Relação com outros painéis: 

Listagem de Motivos 
Nº Descrição denso ralo crayon cor contorno 

       
       
       
       

Foto do Painel 
 

 

4.3.2. Levantamento fotográfico 

 O levantamento fotográfico foi utilizado nas pinturas rupestres, pois por sua 

fragilidade e possibilidades futuras de análises físico-químicas evita-se o contato direto com 

as mesmas. Logo a estratégia para sua “cópia”, sem perder a sua ampliação, logo a riqueza de 

detalhes, foi o método da grade de panorâmicas para o levantamento das pinturas, 

salvaguardando assim suas propriedades químicas e integridade física e ainda realizando o 

levantamento sistêmico dos elementos gráficos constituintes deste registro arqueológico. 

 O processo consiste primeiramente a segregação do sítio, em partes, meramente 

facilitador do processo de levantamento, as partes são intituladas painéis. Para cada painel 

fotografamos todo ele com escala e norte a partir da esquerda a direita contemplando 

pequenas áreas (figura 8), aproximadamente um metro quadrado, em cada fotografia. Estas 
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fotografias das pequenas áreas de cada painel são sobrepostas formando o painel com uma 

qualidade elevada de ampliação, lembrando que esta qualidade de ampliação é comprometida 

ao retirar fotografias amplas dos painéis. A remontagem é elaborada em Adobe Photoshop 

CS6 por meio da ferramenta Photomarge. Com a junção fotográfica temos a “panorâmica” do 

painel e a partir desta iremos analisar cada motivo dentro do painel e posteriormente o painel 

e sua relação com os demais.  

 
Figura 8: Esquema de tomada fotográfica. As setas representam o sentido das fotos, os retângulos pretos a 

área fotografada e as linhas tracejadas as áreas de sobreposição fotográfica. A.S. Braga. 
 

Em alguns casos é possível juntar as panorâmicas dos painéis e reconstruir todo o 

sítio, no entanto em nosso caso específico, o sítio Vão Grande, esta não foi possível tendo em 

vista a descontinuidade do suporte e sua grande tridimensionalidade que se reduzida a 

bidimensionalidade, daria uma perspectiva demasiadamente destorcida do suporte e das 

pinturas. 

Neste caso específico optamos por não fazer o levantamento digital dos motivos sobre 

a fotografia, pois percebemos que este método não é bem adequado a esta realidade, já que 

para tal teríamos que selecionar os pixels com pigmento e evidencia-los, logo os motivos que 

possuem diferentes tonalidades de uma mesma cor, ficariam com uma cor uniforme, 

destorcendo a realidade e ainda no caso dos painéis com diversas manchas imperceptíveis 

pelo escorrimento natural teriam seus motivos reduzidos à manchas. Para que isso não 

acontecesse teríamos que excluir as manchas, que por sua vez também fazem parte das 

pinturas. Logo, para que não agregássemos ou reduzíssemos informações, acreditamos que as 

fotografias, neste caso, dão conta da complexidade dos painéis deste sítio. 
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4.3.3. Levantamento direto 

 O levantamento direto é direcionado e só recomendado para as gravuras rupestres. 

Consiste em copiá-las em escala real. No caso do estudo em questão onde as gravuras estão 

dispersas em blocos rochosos ao longo da margem dos rios Tocantins e Lajeado, 

consideramos cada bloco um painel, para a dinâmica do levantamento. 

 Primeiramente limpamos (foto 18) a superfície rochosa com pincel de cerdas 

orgânicas finas e macias a fim de retirar poeira e areia que venham atrapalhar o levantamento. 

Este processo é apenas superficial, sem estabelecer pressão ou fricção sobre a rocha. 

 

 
Foto 18: Processo de limpeza das rochas antes do 
levantamento direto. Maria Augusta Agostinni. 

 
Foto 19: Processo de levantamento direto de 

gravuras rupestres. Maria Augusta P. Agostinni. 
 

O levantamento é elaborado a partir da disposição de folhas33 de plástico cristal sobre 

a totalidade da face da rocha gravada (foto 19). Para aderir a folha de plástico a rocha 

utilizamos Blu Tack devido suas prioridades anti-resíduo, salvaguardando a integridade da 

superfície rochosa. A partir de então começamos a copiar cada transformação antrópica e 

natural desta rocha, gerando assim uma cópia dos motivos, das fraturas e ainda a margem da 

face rochosa gravada.  

Cada uma destas informações é designada por uma cor, a fim de dinamizar o processo. 

A cópia é feita por meio de pincel permanente de ponta arredondada de diversas cores. A cor 

preta é utilizada para as alterações antrópicas, ou seja, cada picotado, abrasão ou conjunção 

das técnicas. O vermelho representa as fraturas naturais da rocha e o seu contorno. O azul 

                                                
33 Tamanho estandardizado (8 folhas de A4) a fim de reconstruir o levantamento com a mesma lógica cartográfica de sobreposição 

informativa de cerca de 5 a 10 cm de sobreposição informativa em cada folha de levantamento (FOSSATI, JAFFE e ABREU, 1990; 

BRAGA, 2011 e BRAGA, 2014). 
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sinaliza as informações do levantamento, tais como: data, autor, nome do sítio e informações 

de junção. O verde utilizamos para qualquer outra informação relevante que, no entanto, não 

se encaixa nas demais categorias acima citadas (FOSSATI, JAFFE e ABREU, 1990; 

BRAGA, 2011 e BRAGA, 2014). 

 

 
Figura 9: Modelo de junção de folhas de levantamento direto. (FOSSATI, JAFFE e ABREU, 1990) 

  

Após o levantamento (figura 9) direto das rochas se dá prosseguimento aos trabalhos 

em laboratório. Estes levantamentos são digitalizados por meio de fotografia digital, com 

escala. Estas fotografias são tratadas em Adobe Photoshop CS6. Posteriormente é feita a 

junção das folhas de levantamento em meio digital, reconstruindo os painéis (BRAGA, 2014). 

 

4.3.4. Análise do suporte e do sedimento 

 Para melhor compreensão dos suportes rochosos optamos por analisa-los 

petrograficamente, buscando informações que pudessem esclarecer escolhas estilísticas e 

ainda questões de caráter conservacionistas. Com esta perspectiva também optamos por 

analisar os sedimentos transportados pelo rio a fim de compreender sua relação direta no 

desgaste de suporte. Sendo assim optamos por fazer laminas delgadas34 das rochas com 

características semelhantes35 as rochas gravadas e lamina delgada do sedimento transportado 

pelo rio Lajeado e Tocantins nesta última cheia36. 

                                                
34 Realizadas pelo departamento de geologia no laboratório de geologia da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. 
35 A fim de preservar a integridade da rocha suporte das gravuras e pinturas coletamos amostrar das rochas vizinhas as rochas gravadas. E no 

caso do abrigo coletamos uma amostra do paredão rochoso que já estava desplacada. 
36 Período correspondente a outubro de 2013 até maio de 2014. 
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 Optamos por este tipo de analise, pois ela nos permitirá compreender a constituição 

mineralógica da rocha e ou sedimento, dando-nos aportes realmente fieis das suas 

características físicas possibilitando-nos inferir com maior concretude questões que a olho nu 

poderiam passar despercebidas.  

 O processo de produção das lâminas delgadas (figura 10) de sedimento e rocha são 

parecidos ,no entanto, com pequenas distinções logo optamos por descrever os dois processos 

concomitantemente na tabela seguinte. 
Tabela 4: Processo de produção de laminas delgadas de solo e rocha37. 

Processo de produção de lâmina delgada 
Sedimento inconsolidado Rochas 

Embebimento do sedimento em resina Epoxi, 
num molde retangular, consolidando o 
sedimento em um bloco. 

Serragem da rocha em forma retangular com 
espessura de 1 cm (figura 10 imagem 1). 

Desgaste e alisamento de uma das faces da amostra em disco de desgaste e em tabuleiro de 
vidro com pó de esmeril. Despolir uma das faces da lâmina de vidro com esmeril. 
Secagem da talisca em estufa a 60ºC por 
30min. 

Secagem da esquirola (figura 10 imagem 2) 
em estufa a 50ºC por 24h. 

Colagem da esquirola e da talisca em lâmina de vidro com cola Araldite (secagem lenta) 
Coloca-se a lâmina-talisca sobre pressão por 
pelo menos 2h. 

Coloca-se a lâmina-esquírola em uma placa 
de aquecimento exercendo pressão e 
movimentos rotativos. Posteriormente prensa-
se a amostra durante 24h em uma temperatura 
de 35ºC. 

O conjunto lâmina-esquírola/talisca são referenciados. 

Corte da esquirola/talisca até alcançar 1mm de espessura 

Desgaste da talisca no tabuleiro com esmeril 
de 600 a 1200 grit, até obter-se 0,03mm. 

Desgaste da esquírola até alcanças 0,05mm. 
Após inicia-se desgaste e polimento no 
esmeril de 600 a 1200 mesh. 

Após de lavada e seca aplica-se spray 
plastificante, em seguida o conjunto lamina-
esquirola (figura 10 imagem 3) é colocado na 
estufa para secagem de 10min. 

 

 As lâminas nos permitirão observar e quantificar os minerais que compõem as rochas 

do suporte e ainda observar, da mesma maneira, o sedimento transportado pelos rios em 

questão. Auxiliando na análise da dinâmica de polimento e desgaste dos suportes, pois 

conhecendo sua estrutura e ainda a estrutura do sedimento nos possibilita relaciona-los com 

maior solidez. 
                                                
37 Informações obtidas em Favas & Gomes (2000); Gomes (2000) e Campos; Teixeira & Reis (2011). 
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Figura 10: Amostra 4, imagem 1 rocha matriz; imagem 2 esquirola e imagem 3 lâmina delgada. A.S. 

Braga. 
 

4.3.5. Análise dos pigmentos 

4.3.5.1 A coleta 

Para a coleta dos pigmentos optamos por coletar um  exemplar de pigmento de cada 

cor e ainda um exemplar de cada estilo presente no sítio, ainda coletamos uma amostra do 

suporte de cada um dos painéis, a fim de termos um “branco” para cada painel. 

 A coleta foi feita utilizando os seguintes materiais: 

- álcool a 90% 

- luvas estéreis  

- kit de espátulas cirúrgicas inox 

- capsulas estéreis (eppendorf) 

 Fotografamos o motivo pintado onde coletamos a amostra antes durante e depois da 

coleta (figura11), assim sabemos a exata proveniência de cada amostra. A coleta foi feita por 

raspagem de uma pequena área da superfície pintada, a fim de conseguir a maior quantidade 

de pigmento com o menor impacto visual às pinturas, o pigmento coletado caiu 

imediatamente no eppendorf que se encontrava abaixo da área de raspagem. Cada amostra 

recebeu um número de catálogo referente ao painel de origem e ao motivo pintado que fora 

coletado. Para cada amostra coletada foram esterilizados todos os materiais de coleta e 

trocadas as luvas, afim de minimizar ao máximo a contaminação das amostras.  
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Figura 11: Detalhe de antes (fig.1), durante (fig.2) e depois (fig.3) da coleta da amostra 2 do painel 14, sítio 

Vão Grande. Foto André Fernandes. 
  

Tabela 1: Amostras dos pigmentos coletados por painel e motivo de proveniência. 

Sítio Vão grande Amostra  Proveniência  
Painel 4 1 base rochosa do abrigo 

2 antropomorfo vermelho 
Painel 5 1 base rochosa do abrigo 

2 antropomorfo vermelho 
Painel 6 1 geométrico circular vermelho escuro 

2 zoomorfo branco 
3 geométrico vermelho mais alaranjado 
4 base rochosa do abrigo 

Painel 10 1 base rochosa do abrigo 
2 antropomorfo crayon vermelho escuro 

Painel 14 1 base rochosa do abrigo 
2 zoomorfo marrom 
3 zoomorfo vermelho 
4 fitomorfo vermelho 
5 geométrico branco 
6 antropomorfo preto 
7 antropomorfo amarelo claro 
8 zoomorfo vermelho em crayon 
9 zoomorfo amarelo 

Painel 18  1 base rochosa do abrigo 
2 zoomorfo vermelho 
3 Circular raiado vermelho escuro 

Painel 19  1 base rochosa do abrigo 
2 antropomorfo amarelo 
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4.3.5.2 Da análise 

Os pigmentos foram analisados por micro-difração de raios-X (µ-DRX). Para tal 

utilizamos o equipamento Bruker ASX modelo D8 Discover com arquitectura Da Vinci, 

equipado com um detector linear LYNXEYE, usando um espelho Goebel, a fim de 

possibilitar a análise de superfícies irregulares sem necessidade de preparação especifica da 

amostra e um colimador de 0,3 mm.  

As amostras foram colocadas sobre uma plataforma motorizada em XYZ. Os 

varrimentos foram efetuados utilizando uma radiação de cobre, com varrimentos de 3º a 75º 

em 2θ, com passos de 0,05º e um tempo de contagem de 1 segundo em cada ponto.  

Os difratogramas foram tratados com o software X’pert High Score (Panalytical) e as 

fases presentes foram identificadas recorrendo à base de dados do Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards International Centre for Diffraction Data (JCPDS-ICDD).  

A técnica de difração de raios-X (DRX) permitiu-nos identificar as fases cristalinas 

presentes nas amostras. Isto é possível a partir da incidência de um feixe de raios-X no 

material, este vai interagir com os átomos presentes originando um fenómeno de difração que 

é específico dos átomos presentes. Os ângulos de incidência variam e são registrados num 

difratograma a intensidade das difrações em função dos ângulos de incidência. A 

identificação das fases presentes é baseada na comparação do perfil obtido com as difrações 

padrão que constituem as bases de dados, nomeadamente a JCPDS-ICDD. 
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5 . Contextualização Arqueológica  
do Complexo do Lajeado  
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5.1. Primeiros estudos Arqueológicos no estado do Tocantins 

Os estudos arqueológicos no estado do Tocantins deram início em 1978, no âmbito do 

Projeto Médio-Tocantins, integrante do Programa Arqueológico de Goiás que se deu a partir 

da parceria entre o Instituto Anchietano de Pesquisas e o Instituto Goiano de Pré-História e 

Antropologia (IGPA). Os trabalhos ocorreram sob a coordenação de Pedro Ignacio Schmitz, 

na região central do estado, no município de Monte do Carmo na margem direita do Rio 

Tocantins.  

Neste projeto foram escavados quatro sítios “sendo um abrigo-sob-rocha 

litocerâmico, no qual se efetuaram cinco cortes estratigráficos e três sítios abertos, 

cerâmicos, em cada um dos quais se realizou uma amostra sistemática de superfície para fins 

de tratamento quantitativo” (BARBOSA et al., 1982:49). Este trabalho propiciou resultados 

que até hoje são de extrema importância para a contextualização arqueológica do Tocantins.  

Como resultante desta investigação temos a primeira classificação cerâmica para esta 

região, a Fase Pindorama (figura 12) que “representa a fronteira entre a tradição do centro e 

nordeste (Aratu/Sapucaí) e as tradições amazônicas” (BARBOSA et al., 1982:72). O que 

assemelha esta fase a Tradição Aratú/Sapucaí é o antiplástico mineral com ausência de 

decoração, resumindo-se eventualmente, em um banho vermelho. 

 O uso do cariapé indicaria neste contexto a influência amazônica. Já o caco moído 

representaria a presença Tupiguarani (BARBOSA et al.,1982 e SCHMITZ et al., 1984). 

Ainda com base neste trabalho estabeleceu-se uma cronologia para os contextos cerâmicos 

considerando o começo com a predominância Aratu/Sapucaí e mais tarde características mais 

amazônicas e posteriormente vestígios tímidos de Tupiguarani “que mostra a pouca fixação 

conseguida pelo grupo na área já densamente povoada pelos horticultores” (BARBOSA et 

al.,1982:72) o que viria a ser confirmado mais tarde por novas pesquisas nas proximidades 

desta área, alguns quilômetros ao oeste-norte na mesma margem nos municípios de Porto 

Nacional e Palmas (MORALES, 2005 e OLIVEIRA, 2005).  
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Figura 12: Formas reconstruídas da fase cerâmica Pindorama (BARBOSA et al., 1982:68) 
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Ainda neste trabalho foi escavado um abrigo, sítio GO-RS-01, com gravuras seguidas 

de pinturas rupestres onde foram encontrados dez sepultamentos (figura 13), todos de 

indivíduos jovens e adultos, sem qualquer enxoval funerário. Segundo os autores este seria 

um abrigo visitado esporadicamente, pois não há indícios de ocupação permanente  

(BARBOSA et al.,1982 e SCHMITZ et al., 1984). 

 
Figura 13: Sítio: GO-RS-01, sepultamento 1 (BARBOSA et al., 1982:79) 

Em suma o abrigo parece ter sido ocupado por volta de: 

 “4.000 anos, provavelmente, até a poucos séculos atrás. O abrigo era 

usado para sepultamento dos mortos. No começo e no fim eles eram deitados 

de costas, estendidas, em covas rasas, muitas vezes cobertas com pedras. No 

período do meio traziam para ali os restos descarnados de mortos que antes 

teriam sido sepultados em outro lugar; os ossos aparecem ora incompletos e 

dispersos, ora arrumados em pequenos pacotes, como se tivessem sido 

ordenados e amarrados para transporte. (SCHMITZ et al., 1984:24). 



 122 

Com relação à indústria lítica, esta se mostrou abundante, porém muito pouco curada e 

resultante da coleta de seixos provenientes das paredes do próprio abrigo (BARBOSA et 

al.,1982). 

Em 1986, as pesquisas deste mesmo programa voltam ao Tocantins agora no 

município de Tocantínia, onde foram encontrados 18 sítios, sendo 9 abrigos com pinturas, dos 

quais 4 foram intervencionados, 1 sítio lítico a céu aberto e 3 cerâmicos também a céu aberto 

com uma intervenção (BARBOSA et al.,1989).  

Em 1989 foi elaborado um estudo a fim de avaliar o impacto ambiental da 

implantação da futura capital do estado, Palmas (DE BLASIS, 1989). Neste trabalho foram 

encontrados diversos sítios, incluindo os sítios rupestres da Serra do Lajeado. Sítios que 

foram mais amplamente trabalhados quase uma década depois com a implantação da UHE do 

Lajeado. 

Sendo assim em 1998, inicia-se o Programa de Resgate Arqueológico do Lajeado 

(PRAL) como medida mitigatória da UHE do Lajeado. Este foi um projeto de extrema 

importância para o centro do Tocantins, pois colocou o estado no debate da arqueologia 

nacional, afinal muito pouco se sabia da região até então. Este projeto trabalhou uma área, 

relativamente extensa, entre os municípios de Miracema e Ipueiras. Resultou em uma série de 

relatórios (DE BLASIS, 1996; DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLES, 1997; DE BLASIS 

& ROBRAHN-GONZÁLES 1999, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b , 2001 c, 2002, 2003a, 2003b 

e 2003c) e ainda cinco trabalhos acadêmicos sendo três dissertações (MOI, 2003; BERRA 

,2003 e OLIVEIRA, 2005) e duas teses (BUENO, 2005 e MORAES, 2005). Os trabalhos 

resultaram em  “um total de 311 sítios arqueológicos registrados sendo 153 líticos, 108 

cerâmicos, 12 lito-cerâmicos, 26 rupestres, 10 de gravuras e 2 históricos . Deste total 146 

foram alvo de intervenções arqueológicas” (MORALES, 2008:20). 

Contudo, só nos finais dos anos noventa o Tocantins recebe sua primeira instituição de 

pesquisa arqueológica, nascia em novembro de 1999 o Núcleo Tocantinense de Arqueologia 

(NUTA), criado pela Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS). Sendo o NUTA um 

grande vetor para a consolidação da arqueologia no estado, pois realizou diversos projetos38 

                                                
38 Programa SALTFENS: Salvamento e Monitoramento do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico, na extensão do 

traçado do eixo da Ferrovia Norte/Sul, de Aguiarnópolis a Talismã, no Estado do Tocantins. Programa SALTESTREITO: Levantamento e 

Salvamento Arqueológico, Cultural, Histórico e paisagístico da UHE - Estreito. Programa SALTOVIA BR-242: Levantamento, 

Monitoramento e Resgate do Patrimônio Histórico Cultural Paisagístico e Arqueológico na região de abrangência da Rodovia BR 242. 
Programa SALTMISA Projeto de Salvamento Arqueológico na áreas de impacto direto e indireto da Linha de Transmissão Norte/Sul, 

Trecho Miracema do Tocantins/TO à Samambaia/DF. Projeto SALTIMINS: Projeto de Salvamento Arqueológico no Trecho da Linha de 
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de larga escala territorial, mapeando assim os sítios arqueológicos por toda a territorialidade 

do estado e suas redondezas, ultrapassando as fronteiras do Tocantins tanto para norte quanto 

para sul, constituindo um grande acervo arqueológico. Sendo este acervo o maior de seus 

contributos, pois com ele está a possibilidade da continuidade de pesquisas arqueológicas no 

estado, salvaguardando com muito esmero todas as documentações constituídas nas 

escavações e ainda o próprio acervo gerado por elas. No entanto, devido ao volume e a 

demanda gerada pela arqueologia de contrato há muito o que se fazer ainda com este acervo 

que tem sido descrito e catalogado. Parte importante destas investigações foi feita, porém 

como a pesquisa arqueológica ultrapassa as barreiras da tipologia, muito ainda pode ser feito. 

Com o advento da arqueologia de contrato muitas foram as intervenções nestes 

últimos anos no estado, com a intervenção de empresas de arqueologia de todo o país. No 

entanto estas intervenções muitas vezes levam as suas instituições de origem todas as 

informações adquiridas no processo de investigação, tal fato prejudica a união das 

informações e associações de dados, gerando assim muita informação dispersa por todo o 

Brasil resultando em uma incomunicabilidade científica. Porém é sabido que hoje o próprio 

NUTA não consegue sustentar toda a guarda de acervo resultante destas intervenções, logo 

enquanto não se amplia a instituição existente ou formam-se novos locais de guarda de acervo 

estas informações vão sendo dispersas nas reservas técnicas espalhadas pelo território 

nacional. O que honestamente tem nos dificultado muito quando buscamos sintetizar as 

informações e cruzar os dados para obtenção de sínteses de larga escala da região. 

 

                                                                                                                                                   
Transmissão de Imperatriz/MA à Miracema do Tocantins/TO, Interligação Norte/Sul. Projeto SALTTINS: Projeto de Salvamento 

Arqueológico na Linha de Transmissão Norte/Sul II, Trecho Samambaia/DF à Imperatriz/MA. Projeto SALTMAR: Projeto de Levantamento 

e Salvamento Arqueológico na extensão da área a ser implantada a Linha de Transmissão 230 Kw, Trecho Presidente Dutra a Peritoró no 

Estado do Maranhão. Programa SALTOVIA BR-010: Programa de Levantamento, Monitoramento e Resgate do Patrimônio Histórico, 

Cultural, Paisagístico e Arqueológico na região de abrangência da Rodovia Federal BR-010. Programa SALTPALMEIRAS: Programa de 

Monitoramento e Salvamento do Patrimônio Histórico-Cultural, Paisagístico e Arqueológico na Área de Abrangência do Complexo 

Hidrelétrico. Programa SALTAREIAS: Programa de Resgate Arqueológico PCH's Areia e Água Limpa, no município de Dianópolis, no 

Estado do Tocantins. Projeto SALTPONTE: Projeto de Levantamento, Monitoramento e Resgate do Patrimônio Histórico, Cultural, 

Paisagístico e Arqueológico na área impactada pela ponte sobre o Rio Tocantins no Município de Pedro Afonso, Estado do Tocantins. 

Projeto SÃO JOÃO: Projeto de Resgate do Patrimônio Histórico Cultural Paisagístico e Arqueológico no Pólo de Fruticultura Irrigada - São 

João - Município de Porto Nacional/TO. Projeto SÃO SALVADOR: Projeto de Levantamento, Resgate e Preservação do Patrimônio 

Histórico, Cultural e Paisagístico na Área de Influência do Futuro Reservatório da Usina Hidrelétrica São Salvador. Projeto SALTPONTE II: 

Projeto de Levantamento, Monitoramento e Resgate do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico, Paleontológico e Arqueológico nas 

áreas de abrangência de duas pontes sobre o Rio Tocantins, que interligarão os municípios de Miracema do Tocantins a Lajeado e de Barra 

do Ouro a Filadélfia no Estado do Tocantins. 
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5.2. Estudos Rupestre no Tocantins 

A arte rupestre do Tocantins começa a ser identificada ainda no sec. XVIII pelos 

viajantes que passaram pela Ilha dos Martírios (foto 20) no norte do estado nas proximidades 

de Xambioá, sendo estes os registros mais antigos de informação da existência de arte 

rupestre no Tocantins. A Ilha dos Martírios encontra-se no Rio Araguaia entre os estados do 

Pará e Tocantins. Hoje a área faz parte do Parque Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas e 

Área de Preservação Ambiental de São Geraldo do Araguaia (APA Araguaia) estas unidades 

de conservação foram criadas em 1990, no entanto contempla grande parte do estado do Pará 

(NUNES & LEITE, 2012). Segundo Atzingem, foram encontrados nesta área “94 sítios 

arqueológicos; 5.822 gravuras e pinturas rupestres” (1999:122 apud NUNES & LEITE, 

2012). 

 

 
Foto 20: Gravuras rupestres da Ilha dos Martírios (NUNES & LEITE, 2012) 
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Quando o antropólogo alemão Paul Ehrenreich esteve na ilha pela primeira vez em 

1888 fez descrições sumárias das gravuras e do suporte rochoso e pela primeira vez descreveu 

com precisão a sua localização, como vemos na epígrafe a seguir:  

Mais ou menos a meio caminho entre as duas grandes 

corredeiras Carreira Comprida e Cachoeira Grande encontra-se, 

bem perto da margem direita do rio, uma estreita ilha rochosa, a Ilha 

dos Martírios (6 22’ de latitude sul), que mede cerca de um 

quilômetro de comprimento, elevando-se paulatinamente na direção 

do sul para o norte. No tempo das enchentes é em grande parte 

coberta pelas águas, enquanto na estiagem fica em ligação com a 

margem contígua do rio. [...] A rocha predominante é um quartzo 

chistoso de granulação grossa e estratificação horizontal, que se 

divide em blocos enormes. Na margem oposta do rio observa-se 

idêntica formação. O rio corre aí, por assim dizer, dentro dum canal 

natural de 150 m de largura e declive muito pouco acentuado. [...] Na 

extremidade norte da ilha, em parte na sua maior elevação (cerca de 

15 metros acima do nível mais baixo da água), e em parte um pouco 

mais abaixo, ainda no domínio da ilha alcançada pelas cheias, 

observa-se, nos blocos de pedra do chão, um grande número de 

esculturas rupestres que se incluem entre as mais curiosas de todo o 

continente e que se tornaram o centro de todo um ciclo de lendas. [...] 

As figuras das quais copiamos somente as mais importantes em 

rápido bosquejo, encontram-se espalhadas, em forma de grupos e de 

modo bastante irregular sobre uma superfície extensa. São ou nítidos 

desenhos de contorno, representando animais, homens e figuras 

estilizadas, por meio de linhas de 1 a 2 centímetros de largura e 

alguns milímetros de profundidade, ou então simples gravações de 

traços cruzados e linhas arqueadas sem forma explicável. [...] À vista 

das circunstâncias, afigura-se como a interpretação mais aceitável a 

de que as esculturas rupestres são rochas comemorativas ou marcos 

de fronteira, aos quais talvez se tenha, acrescentado ainda distintivos 

de família de grandes chefes” (EHRENREICH, 1948:91-93 apud 

NUNES & LEITE, 2012). 
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Mesmo rodeada de grande misticismo desde a época dos viajantes somente na década 

de 1980 ela seria alvo de estudos arqueológicos, pois seria afetada pela construção da UHE de 

Santa Isabel, no rio Araguaia, no entanto com a paralização desta obra diminuiu os estudos 

arqueológicos sendo retomados em 2000 pela Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM) 

efetivamente por meio do Projeto Martírios do Araguaia.  

O sítio arqueológico Ilha dos Martírios está localizado em quase toda a ilha 

homônima, que é constituída por grandes lajes de quartzito e bancos de areia. A vegetação é 

constituída de mata ribeirinha e cerrado. Por se tratar de uma ilha o sítio está condicionado ao 

regime de cheias do rio Araguaia, dezembro a abril, porém “as áreas com concentrações de 

gravuras ficam a entre 6 e 10m acima do nível do rio no período chuvoso, e entre 15 e 20m 

em épocas de vazante” (NUNES & LEITE, 2012: sp); assim, por vezes, até nos períodos de 

cheias pode-se avistar algumas concentrações de gravuras.  

Apesar de ocupar grande parte da ilha o sítio possui duas grandes concentrações, a 

primeira a oeste da ilha e a segunda na parte oposta, leste, onde estão mais próximas do canal 

do rio embora haja gravuras no centro da ilha também. As gravuras foram produzidas em 

suporte rochoso de quartzito, aproveitando a forma plana das placas. A dimensão dos motivos 

é relativamente grande, seus sulcos chegam até dois centímetros de profundidade.  

O Projeto Martírios do Araguaia dividiu a ilha em 17 blocos, estudando até então 40% 

da ilha, deste percentual resultou mais de 3.500 gravuras em 760 painéis. Para além da arte 

rupestre foi identificado no lado mais setentrional da ilha, nas proximidades do estado do 

Tocantins material lítico e cerâmico, podendo obter futuramente dados relevantes quanto à 

cronologia da ocupação desta área, Contudo este material pode não ser originário deste local, 

por se tratar de uma ilha e possivelmente um ambiente de depósito do rio. 
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Figura 14: Desenhos das gravuras rupestres da Ilha dos Martírios39. J.A. Fonseca s/d. 

  

Saindo do contexto da ilha dos Martírios (figura 14), somente nos finais da década de 

setenta iniciam-se estudos cientificamente arqueológicos neste estado, ainda quando este era 

parte de Goiás. Em 1978 foi descoberto e escavado um abrigo sobre rocha com gravuras 

seguidas de pinturas no município de Monte do Carmo, já citado no subcapítulo 5.1, na 

margem direita do rio Tocantins. O sítio Monte do Carmo (GO-RS-01) é um abrigo rochoso 

de arenito, Formação Pimenteiras, com aproximadamente 40m de boca e 14m de 

profundidade (BARBOSA et al., 1982:49). 

As gravuras encontradas neste sítio se encontram espalhadas em quatro painéis com 

baixa densidade de gravados ao longo dos 40 metros de abertura do abrigo. A técnica 

utilizada para a confecção das gravuras foi a raspagem. Os motivos (figura 15 e 16) são sulcos 

predominantemente retilíneos, sendo os curvilíneos raros. Os motivos foram gravados com 

uma profundidade que chega a 1 cm e se organizam entre 3 e 15cm. Alguns sulcos preservam 

restos vestigiais de pigmentos, o que confere que pelo menos algumas gravuras foram 

                                                
39 Imagem retirada de http://www.viafanzine.jor.br/site_vf/pag/7/fonseca_rio_araguaia.htm . Acedido em 14 de novembro de 2014 
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pintadas em tons de vermelho e preto, contudo não há vestígios de pintura diretamente no 

depositada no suporte rochoso bruto (BARBOSA et al., 1982 e SCHMITZ et al.,. 1984). 

 
Figura 15: Representação gráfica dos motivos do sítio Monte do Carmo (GO-RS-01), (BARBOSA et al., 

1982:87). 

 
Figura 16: Quadro tipológico das gravuras do sítio Monte do Carmo (GO-RS-01), 

(BARBOSA et al., 1982:85). 
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Com relação aos quadros produzidos pelo Projeto Médio Tocantins podemos observar 

a frequência dos motivos, apresentada na figura 15. Os motivos triangulares (I) são os mais 

abundantes neste sítio, seguidos dos sulcos lineares convergentes (B), em seguida temos os 

sulcos retilíneos ou paralelos (A), e as depressões (M) são os motivos em destaque. Os demais 

seguem decrescente da seguinte maneira: sulcos se encontram em ângulos variados (F), sulcos 

retilíneos convergentes ao longo de uma transversal (C), sulcos que se cortam ou se 

encontram em ângulos agudos (D), figuras formadas por sulcos retilíneos ou curvilíneos (L) e 

sulcos curvilíneos (N) na mesma proporção, sulcos que se cruzam perpendicularmente (H), 

motivos quadrangulares (J) retangulares (K) e vulvas (O) na mesma proporção, sulcos que se 

encontram em ângulos retos mais complexos (E) e por último os sulcos paralelos sobre 

perpendicular (G) (BARBOSA et al., 1982).  

Em continuidade ao Projeto Médio Tocantins em 1989, continua-se as investidas no 

antigo norte goiano, nas proximidades de Tocantínia, nesta campanha foram encontrados 9 

abrigos pintados e dois sítios gravados. Quanto às pinturas, parece haver uma semelhança ao 

conjunto de sítios da Serra do Lajeado quando são descritos como: 

 “de maneira geral, as figuras geométricas estão presentes em 

todos os abrigos e são composições variadas de retas, curvas, pontos 

e círculos, com presença de figuras bicromicas onde temos as cores 

vermelha e amarela, as figuras monocromáticas predominam na cor 

vermelha. As figuras zoomórficas também aparecem em todos os 

abrigos, com pouca variaçãoode animais, que pela morfologia 

lembram lagartos estilizados, veados, antas, capivaras e aves; a cor 

vermelha é predominante, aparecendo pouquíssimas figuras 

bicrômicas (vermelho e amarelo). As figuras antropomórficas estão 

presentes em menor escala, são estilizadas, algumas bem pequenas, 

finas, e outras, grandes e gordas; aparecem isoladas e em grupo, 

sempre com braços para o alto, pernas abertas, dando ideia de 

movimento; a maioria das figuras estão representadas em vermelho e, 

algumas na cor branca” (BARBOSA, et al. 1989: 375). 

 
 Em síntese as figuras são representadas em bicromia vermelho-amarelo, contudo é a 

monocromia em vermelho que predomina, com raras inserções em branco (BARBOSA et al., 

1989).  
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Ainda neste projeto, foram encontradas rochas gravadas no leito do Rio Tocantins e 

um matacão granítico gravado nas margens do Lajeado que foram resumidamente descritos 

com “sulcos simples, retos e círculos concêntricos” (BARBOSA et al., 1989:377), sendo a 

mesma temática encontrada na Foz do Lajeado. 

 

5.3. Estudos arqueológicos no Complexo do Lajeado 

 Na área que definimos no cap.1 como área de intervenção desta investigação já 

houveram algumas intervenções arqueológicas de extrema importância para a 

contextualização da área. Estes trabalhos foram condicionados pela necessidade de mitigar os 

danos ambientais resultantes da construção da Usina Hidroelétrica de Lajeado, projetada em 

1990. Levando a contratação do Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo da 

Universidade de São Paulo (MAE-USP) para a produção das pesquisas arqueológicas em 

decorrência do EIA/RIMA. Este RIMA resultou no Programa de Resgate Arqueológico da 

Usina Hidroelétrica do Lajeado, (PRAL). Os trabalhos40 arqueológicos tiveram início em 

1998 e foram concluídos em 2003.  

 Após este programa somente em 2007 esta área foi contemplada por um novo projeto, 

agora acadêmico, Territorialidade e Diversidade Cultural no Planalto Central Brasileiro. O 

contexto arqueológico do Lajeado, TO, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) 2007-2009 e um segundo projeto com recursos do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) o Projeto 

Tecnologia e Território: dispersão e diversificação no povoamento do Planalto Central 

Brasileiro, coordenados pelo Dr. Lucas Bueno, com o objetivo de discutir os processos de 

ocupação do Brasil Central entre o Pleistoceno e Holoceno Médio. Este projeto tem resultado 

em novas abordagens da mesma área (BUENO, 2013) e ainda atraindo novos investigadores 

para dar continuidade as atividades iniciadas no PRAL. Sendo este projeto o berço desta 

investigação.  

 

5.4 Ocupação humana pré-histórica no Complexo do Lajeado 

 Tendo como base as investigações anteriores optamos por abordar a área com as 

mesmas nomenclaturas e periodizações utilizadas pelo PRAL, pois o objetivo é dar 

continuidade e ampliar ainda mais a percepção sobre a ocupação humana no CL. Para tal 

                                                
40 (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLES 1999, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b , 2001 c, 2002, 2003a, 2003b e 2003c). 
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continuidade trabalharemos com os três períodos definidos pelo PRAL para a sua área de 

trabalho que abrange também o Complexo do Lajeado, assim sendo utilizamos como base 

para esta descrição todo o aporte bibliográfico elaborado durante o PRAL e posteriormente 

pelas investigações acadêmicas correntes até o momento. 

 

5.4.1 O Período Antigo (12.000 a 9.000 mil anos) 

 Trata-se de um período conturbado do ponto de vista ambiental, que possivelmente 

afetou os habitantes desta região e de todo o planalto central brasileiro, pois se trata da 

transição do Pleistoceno para o Holoceno, onde vimos no cap. 2 que um ambiente mais frio e 

menos úmido, estava paulatinamente se tropicalizando com aumento significativo da umidade 

implicando diretamente no aumento das florestas, transformando a paisagem antes aberta no 

Pleistoceno em uma paisagem mais fechada no início do Holoceno. Nesta perspectiva 

transicional observa-se em todo o planalto central brasileiro uma genérica estratégia 

adaptativa observada na indústria lítica, no entanto esta é cheia de nuances regionais que 

revela suas peculiaridades dentro da generalizadora tradição arqueológica Itaparica que 

alcança cerca de 2000 km de extensão (SCHMITZ, 1987 e 1990). 

Amplamente debatida na literatura arqueológica a tradição Itaparica, foi definida por 

Calderón41 no âmbito do PRONAPA, primeiramente aplicada no nordeste e posteriormente 

identificada em outras zonas do Brasil, indo do sudeste até o nordeste passando pelo planalto 

central brasileiro. Em suma é definida como “uma indústria lítica predominantemente de 

artefatos unifaciais, cuidadosamente produzidos e muitas vezes reciclados e a presença de 

muito poucas grosseiras pontas bifaciais.” (SCHMITZ, 2005:12), Esta indústria está 

relacionada a ambientes mais abertos, como o cerrado e com grande acumulo de recursos, 

geralmente ligada a paisagens bem diversas em pequenos espaços, possibilitando grande 

dinâmica da ocupação do espaço resultando em uma “atividade de caça 42  intensa e 

generalizada, em ambiente variado de cerrado” (SCHMITZ, 1990:51), logo estes caçadores-

coletores da tradição Itaparica estão em todas as feições do cerrado (mapa 8) desde campos 

abertos até áreas florestadas de cerradão, com auto índice de mobilidade e aproveitamento dos 

recursos, independentemente de sua localização paisagística. 

                                                
41 “Os utensílios de forma lanceolada, com uma face perfeitamente trabalhada por percussão e pressão e outra completamente lisa 

construída por um único plano de lascamento, sem a presença de bulbo, são, certamente os mais característicos na tipologia desta nova 

fase” (CALDERÓN, 1996:136 apud RODET et al, 2011) 
42 Não há indícios de megafauna no cardápio deste período (LOURDEAU, 2006). 



 132 

 
Mapa 8:Mapa de distribuição da tradição Itaparica (BUENO, 2011:215). 

 

 Acredita-se que esta ocupação antiga tenha se dado por várias vias e propagado pelo 

Brasil utilizando-se de canais fluviais (mapa 9). Tal propagação teria sujeitado diferentes 

adaptações gerando diferentes escolhas, que refletiria no contexto arqueológico. Quando 

tratamos da dispersão desta tradição arqueológica acredita-se ser resultado da “régionalization 

dans le Planalto Central et dans le Nordeste et expansion de l´ocupacion dans la région 

amazonienne” (BUENO, 2011:218). 
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Mapa 9: Mapa hipotético da dispersão da ocupação humana antiga na américa do sul (BUENO, 

2011:215). 
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A respeito da origem da tradição Itaparica tem se discutido  se esta é uma “evolução 

local rápida da cultura original dos novos ocupantes, ou foi trazida tal qual por esses 

primeiros colonos” (LOURDEAU, 2006:691) no entanto, a segunda hipótese não é 

largamente aceita, por não haver indícios em outras regiões do princípio desta tradição. No 

entanto aceitar a primeira hipótese é aceitar certo determinismo ambiental no seu 

desenvolvimento, pois seu desenvolver tecnológico estaria diretamente ligado aos ambientes 

de cerrado. De qualquer maneira esta forma de ocupar o espaço se firmou na generalidade, 

opondo-se a especialidade dos caçadores norte-americanos (LOURDEAU, 2006), gerando 

uma indústria lítica flexível ao contrário da especialista “Clovis”. 

 No Complexo do Lajeado estas características da Tradição Itaparica são facilmente 

identificadas no período antigo, onde temos a alta seleção de matéria prima, presença de 

artefatos formais unifaciais com grande grau de reciclagem e raros artefatos bifaciais. Para 

este período o mais peculiar seria então a escolha minuciosa da matéria prima, estas estão 

espalhadas nas margens do rio Tocantins e em suas ilhas, sendo a área de maior concentração 

e variedade de matéria prima de boa qualidade as proximidades do rio Lajeado em sua 

confluência com o rio Tocantins (foto 21).  

 
Foto 21: Confluência do rio Lajeado, primeiro plano, com o rio Tocantins , segundo plano. A.S.BRAGA, 

2013. 
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 As matérias primas selecionadas para o lascamento nesta indústria lítica do período 

antigo era o arenito silicificado fino. Para a confecção dos conjuntos artefatuais há uma 

grande sistemática na sua organização operacional que em suma resume-se em: 

“um trabalho inicial nas fontes de matéria prima, a partir das 

quais é transportado. Esse suporte obtido é novamente lascado e 

produz dois tipos de vestígio: um tipo que sofrerá transformações 

secundárias padronizadas e será novamente transportado e outro tipo 

que pode ou não ser retocado, mas que permanecerá, via de regra, no 

mesmo local, sendo aí utilizado e descartado. Ou seja, com essa 

matéria prima são produzidos tanto artefatos em antecipação ou uso 

quanto artefatos em decorrência da necessidade imediata. Os 

artefatos produzidos em antecipação ao uso, são transportados, 

reavivados e reestruturados, sendo utilizados em diferentes pontos da 

paisagem , mas normalmente, transportado de volta e descartado nos 

locais de produção” (BUENO, 2005:386). 

 

Estas conclusões foram possíveis devido à observação da baixa ocorrência de artefatos 

corticais e às dimensões das lascas encontradas nos terraços próximos a estas fontes de 

matéria prima (BUENO, 2005), as cascalheiras do Tocantins (foto 22) onde observamos 

grande quantidade de blocos com retiradas iniciais, por vezes grandes blocos com apenas uma 

retirada mostrando que foi descartado imediatamente a constatação de não ser um bom 

arenito, e muitas lascas corticais mostrando que neste compartimento da paisagem acontecia a 

seleção da matéria prima e seu breve refinamento com a descorticagem dos seixos. 
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Foto 22: Cascalheira do Lajeado, concentração e variedade de matéria prima. Proximidades da Foz do rio 

Lajeado. A.S. Braga, 2013. 
 

Longe das cascalheiras do Lajeado, mais precisamente, da Foz do Lajeado, os 

artefatos formais típicos, plano-convexos, são uma fonte contínua de boa matéria prima em 

qualquer ambiente, pois com este mecanismo havia sempre em mãos uma possibilidade de 

produção de lascas continuamente a qualquer momento até a redução e esgotamento deste 

artefato, além deste ser utilizado, propriamente dito, para raspar, cortar e furar, graças a sua 

forma que possibilita diversos gumes. Pensamos que tal apropriação de boa matéria prima em 

antecipação, com a oportunidade de tê-la sempre a mão, com o recurso tecnológico aplicado, 

pode estar ligada a sazonalidade para a obtenção destas matérias primas, pois as cascalheiras 

que as proporcionam passam uma parte significativa do ano encoberta, pois estão na área de 

inundação dos rios Tocantins e Lajeado (foto 21).  

Desta maneira esta solução tecnológica poderia suprir a falta desta fonte de matéria 

prima nos momentos das cheias e ainda suscitar na seca uma grande campanha de seleção e 

extração de matéria prima e ou ainda obtê-la em outras fontes que apensar de não serem tão 

abundantes e possuírem tanta qualidade podem suprir as necessidades expedientes. De 

qualquer maneira esta previsibilidade na obtenção de matéria prima de boa qualidade neste 

período proporciona a utilização desta durante todo o ano e ainda em todos os 
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compartimentos geomorfológicos da área do Lajeado, excetuando os abrigos onde até o 

momento não há evidencia destas matérias. 

 
Foto 23: Retirada de silex em matacão fixo dentro do rio Tocantins, proximidades da foz do rio Lajeado. 

A.S.Braga, 2013. 
 

Ainda com relação aos artefatos formais, na nossa área de pesquisa, eram 

possivelmente. 

 “fruto de um processo que envolve a escolha de determinados 

suportes e sua utilização e reutilização segundo um esquema 

padronizado que visa prolongar a vida útil do artefato fornecendo o 

maior número, diversidade de gumes e possibilidades de preensão 

para realização de uma série de funções que, devido à 

imprevisibilidades ou demanda de tempo para a produção dos gumes 

necessários, são transportados pelo indivíduo compondo o que se 

pode chamar de conjuntos artefatuais pessoais” (BUENO, 2005:325) 

 

Estes artefatos seriam de uso pessoal (foto 24) apresentando grande valia para realização de 

atividades imprevistas, pois sua forma permite adaptar-se ao inusitado, estando aptos a 
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desenvolverem atividades genéricas, uma característica das ocupações associadas à Tradição 

Itaparica. 

 
Foto 24: Plano convexo em arenito silicificado encontrado em superfície na cascalheira do Lajeado, 

proximidades da foz do rio Lajeado. A.S. Braga, 2013. 
 

Como já observado há nesta área locais destinados a coleta específica de matérias 

primas, o que indicaria uma certa previsibilidade na construção de alguns conjuntos 

artefatuais, no entanto, há neste período artefatos expedientes, logo a organização desta 

indústria lítica apresenta uma complementariedade dos conjuntos de artefatos curados e 

expedientes (BUENO, 2005:368), sendo esta indústria expediente menos exigente quanto a 

matéria prima. 

É de grande relevância no Lajeado a distribuição dos sítios e sua relação com o uso do 

espaço, pois os sítios estão restritos as   

“áreas onde a diversidade de compartimentos ambientais é 

maior. Tais características estão presentes no trecho onde a elevação 

da serra do Lajeado e a calha do rio Tocantins se entrecruzam em 

uma série de micro-ambientes. Esse tipo de distribuição sugere um 

modelo de padrão de assentamento de grande mobilidade mas, ao 

mesmo tempo, associado a um território mais ou menos delimitado em 
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cujas fronteiras deveria haver contatos com grupos de características 

sociais e econômicas similares” (MORALES, 2005:17). 

Esta grande mobilidade está diretamente ligada a estratégia de obtenção e uso dos 

recursos. Afinal estes micro-ambientes que a faixa do Lajeado proporciona são de abundancia 

de recursos, porém grande maioria deles são sazonais, obrigando a mobilidade cíclica e 

periódica, esta comprovação está na distribuição dos sítios que “estão presentes em todas os 

compartimentos topográficos da área de pesquisa” (BUENO, 2005:435), porém com 

peculiaridades com relação ao uso dos compartimentos, refletidas na indústria lítica.  

 

5.4.2 O Período Intermediário (6.000 a 5.000 mil anos) 

 Esta indústria lítica sofisticada tecnologicamente e de alto teor de seleção de matéria 

prima do primeiro período de ocupação do Lajeado vai perdendo certos rigores a partir dos 

9.000 anos A.P. transformando-se cada vez mais em uma indústria lítica expediente, 

simplificada e com poucos artefatos formais, não padronizados. E é esta indústria informal 

que toma corpo e amplitude no Holoceno médio, no entanto não se trata aqui de uma ruptura 

tecnológica e uma inovação, trata-se da continuidade tecnológica que já vinha sendo 

conjugada na indústria lítica antiga que se complementava com a indústria formal, baseada na 

curadoria que foi paulatinamente abandonada dando maior destaque a indústria expediente no 

decorrer do Holoceno. 

 Os sítios relacionados ao período intermediário estão localizados nas paisagens de 

baixos terraços, os próprios terraços, as colinas e morrotes. A matéria prima predominante 

deixa de ser o arenito e passa para o quartzito em maior quantidade, porém não exclui a 

utilização de outras matérias primas da área. (DeBLASIS & ROBRAHN-GONZÁLES, 2003; 

MORALES, 2005 e BUENO, 2005). 

 Com relação às principais fontes de matérias primas estas continuam as mesmas do 

período anterior, as Cascalheiras do Tocantins nas proximidades da foz do rio Lajeado, no 

entanto a relação deste período com a ocupação da cascalheira se difere do primeiro período, 

pois aqui a extração da matéria prima é em seu estado bruto, ou seja os seixos não passam 

pela etapa de descorticagem in situ, como no primeiro período, eles são transportados e 

transformados nos terraços mais distantes das cascalheiras (BUENO, 2005:419). Quanto a 

esta mudança observada na relação com a cascalheira, podemos inferir que esta é uma 

estratégia ligada a nova forma de ocupar o espaço nesta região, pois “envolve uma ocupação 

mais permanente de poucos locais, e não mais uma ocupação de ambientes diferenciados 
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com locais continuamente re-ocupados para realização de atividades de curta duração” 

(BUENO, 2005: 424). 

 A faixa temporal que insere o período quando calibradas atingem a amplitude dos 

7000 e 4000 anos, no entanto trata-se do período menos conhecido no Planalto Central 

brasileiro (MORALES, 2005:22) e compreende o período com menos informações e ainda 

com poucos dados conclusivos também na nossa área de trabalho. 

 

5.4.3 O Período Recente (2.000 aos primeiros contatos) 

Para nossa área de trabalho a ocupação ceramista se inicia por volta de 2000 anos, 

relacionada com quatro tradições cerâmicas: Una, Uru, Aratu e Tupiguarani, formando um 

panorama de ocupação relativamente complexo e muito intenso, repleto de interações 

(DEBLASIS &ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003). 

Estas tradições arqueológicas relacionadas à ocupação cerâmica são identificadas em 

todo o planalto central brasileiro, no entanto estas ocorrem aqui no Lajeado tardiamente 

sabendo que já a séculos estas ocupavam as áreas vizinhas.  

Sendo assim escolhemos descrever cada uma delas em separado e posteriormente 

discutir os dados cronológicos e as características de interação, permanência e continuidade 

destas tradições na nossa área de pesquisa e sua relação com a ocupação do Planalto Central 

brasileiro. 

 

5.4.3.1 Tradição Una 

É a tradição ceramista mais antiga43 do planalto central (SEDA et al., 2012 e 

OLIVEIRA & VIANA, 2000). Os sítios geralmente estão implantados em abrigos e com 

pouca quantidade de vestígios, que poderiam estar relacionados ao número reduzido de 

assentamentos deste grupo em todo o planalto centro brasileiro. Segundo Wüst (apud 

OLIVEIRA & VIANA, 2000) no alto Araguaia e médio Tocantins, nos últimos tempos da era 

cristã, estes grupos estariam representando o último elo entre os últimos grupos de caçadores-

coletores tardios44 e os agricultores, no caso relacionados a tradição Una. Mais tardiamente 

esta mesma tradição que se relacionava com caçadores coletores tardios passam a ser 

                                                
43 “A Tradição Una apresenta uma das cerâmicas mais antigas do Brasil fora da Amazônia: por volta de 3.500 anos A.P. ela já aparece na 

gruta do Gentio, no Noroeste de Minas Gerais” (SEDA et al, 2012:72) 
44 “Segundo Wüst 1990, caçadores recentes podem ter passado de transição no qual onde teriam adotado à prática de cultivo e depois 

desenvolvido à produção cerâmica Una” (OLIVEIRA & VIANA, 2000:160) 
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contemporâneos aos agricultores da tradição ceramista Aratu, logo a Tradição Una é uma 

linha tênue entre dois mundos distintos e com muito poucos vestígios na área do Lajeado45, 

para maiores especificidades.  

Em geral esta tradição é caracterizada por pequenos vasilhames com formatos 

globulares e cônicos, tigelas rasas e potes possuindo gargalo. As paredes dos recipientes 

costumam ser lisas com espessura média de 0,4mm a 0,10mm. A coloração varia entre o 

preto, marrom e cinza em uma paleta escura. O antiplástico é predominantemente mineral 

com presença de quartzo e o cariapé (SEDA et al., 2012; MORALES, 2005 e OLIVEIRA & 

VIANA, 2000).   

Os sítios para esta ocupação cerâmica estariam relacionados a paisagens “de relevo 

acidentado, com predomínio de áreas de cerrado, e ocuparam as camadas mais superficiais 

de grutas e abrigos rochosos, as vezes os mesmos utilizados pelos antigos caçadores- 

coletores” (OLIVEIRA & VIANA, 2000:161). Sendo exatamente em um ambiente com estas 

características, sítio abrigado, que encontramos o único exemplar com características 

cerâmicas Una na área que estamos trabalhando, assim sendo o Abrigo do Tenente apresentou 

poucos fragmentos de paredes de vasilhas, relativamente mais finos que os outros com 

antiplástico predominantemente mineral (MORALES, 2005). 

Quanto à origem desta cerâmica discute-se se estes caçadores coletores teriam adotado 

esta tecnologia por meio do contato cultural com grupos vizinhos (provavelmente 

amazônicos), por meio da invenção independente ou ainda por ambos os acontecimentos 

(ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997). 

 

5.4.3.2 Tradição Uru 

Os ceramistas desta tradição arqueológica que engloba os estados do Mato Grosso, 

norte e leste de Goiás e o Tocantins, surgem no sec. VIII da nossa era (DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003). Com origem, aparentemente, proveniente da Amazônia 

ocidental/andina (HECKENBERGER, 1998), no entanto no alto curso do rio Xingu alguns 

sítios remetem características tanto amazônicas quanto as características do centro-oeste, 

sugerindo uma posição transicional desta tradição em relação a cultura e meio ambiente, 

permitindo inferir uma interação cultural destes grupos em uma via de mão dupla. Neste 

sentido os: 

                                                
45 Foram encontrados apenas 6 fragmentos desta tradição no Abrigo do Tenente (ROBRAHN-GONZALES & DEBLASIS, 1997) 
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“Processos migratórios pressupõem uma série de ajustes 

culturais, quer relacionados a um novo meio ambiente a ser 

explorado, a um novo contexto de relações extra-tribais, ou mesmo a 

um novo posicionamento dos indivíduos dentro de seu próprio grupo, 

considerando o número e posição social daqueles que migraram, bem 

como as condições que geraram o processo. Assim, mesmo que os 

grupos migrantes possam guardar semelhanças culturais com sua 

origem, irão constituir um reflexo de adaptações a condições locais 

específicas” (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003: 92) 

 

Estes grupos de tradição Uru elaboraram uma complexa maneira de se organizar no 

espaço, em geral assentam-se ao longo dos principais rios em ambientes abertos em relevos 

pouco acidentados. 

 Quanto à morfologia do assentamento mostra-nos algumas variações consideráveis, 

pois podem formar suas aldeias em formato circular ou linear, com contingente populacional 

variável entre 200 e 1000 indivíduos.  

Os sítios com configurações lineares se constituem de uma ou duas filas de unidades 

habitacionais paralelas ao curso de água. Já os assentamentos circulares podem ter até três 

anéis concêntricos podendo chegar a 500m de diâmetro, neste tipo de assentamento é possível 

que haja vestígios da “casa dos homens46” na parte central do círculo, por vezes é possível 

identificar nos vestígios arqueológicos a organização dual da cosmologia destes grupos 

(WÜST, 1990 apud MORALES, 2005). 

Subsistiam principalmente por meio do cultivo da mandioca-amarga47 e a pesca, sendo 

a caça e coleta complementares da dieta (OLIVEIRA & VIANA, 2000 e MORALES, 2005). 

                                                
46 “Quanto à praça central, além de ser o espaço publico por excelência em uma aldeia jê-timbira, é o lugar dos homens, uma vez que estes 

não tem casa, pois essa é da mulher. Os solteiros dormem na praça,  e os que se separam voltam para a casa da mamãe” (SCHADEN, 

1976:44)  
47Manihot esculenta 
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Figura 17: Forma 7 do sítio, Sítio Brejo Comprido 8, Ilustração Ludimília Vaz (MORALES, 2005:246). 

 

A cerâmica deste grupo (figura 17) resume-se em pratos e assadores, típico de grupos 

que processam a mandioca amarga, grandes tigelas rasas e jarros (fig.13). Estes recipientes 

possuem uma decoração limitada, basicamente incisões, ungulações e por vezes apêndices ou 

apliques. Podendo ter pinturas pretas com fundo vermelho. Seu antiplástico possui 

predominância de cariapé, o que confere aos recipientes: leveza. Difere-se das demais 

cerâmicas do planalto central por ter vasilhas pouco alisadas e com coloração acinzentada. 

Geralmente os fragmentos encontrados nos sítios desta tradição são espessos, podendo chegar 

até os 2,0 cm de largura. A queima é em grande parte dos casos é incompleta (foto 25) (DE 

BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003; OLIVEIRA & VIANA, 2000 e MORALES, 

2005). 

 
Foto 25: Indústria cerâmica da tradição Uru (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003: 58). 
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 Associada a tradição Uru no Complexo do Lajeado temos uma indústria lítica (foto 

26) pouco expressiva tanto qualitativa como quantitativa. Esta indústra em suma se 

caracteriza por ser elaborada sobre seixos e fragmentos de blocos de quartzo, quartzito, 

arenito silicificado e em menor expressividade em silex.  

A fatiagem de seixos é uma constante neste horizonte resultando em lascas com 

grandes porções corticais, há raspadores com gumes diversos e ainda podemos observar 

alguns choppers (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003; BUENO, 2005 e 

MORALES, 2005). 

 
Foto 26: Industria lítica associada a tradição Uru (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003:59) 

 

No Complexo do Lajeado a ocupação Uru está datada entre os séculos XIV e XV, 

mais recente que as datações para o alto Tocantins, Goiás (MORALES, 2005). Com estas 

datações e as relações com as demais datas do Planalto Central observa-se que os grupos 

portadores desta tradição deslocaram-se sentido oeste-leste, inicialmente, partindo do Mato 

Grosso rumo a Goiás e posteriormente teriam se deslocado sentido sul-norte, por meio do rio 

Tocantins, saindo de Goiás e adentrando-se no Tocantins, até se estabelecerem na nossa área 

de trabalho (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003).  
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5.4.3.3 Tradição Aratu 

Esta tradição arqueológica está presente em vários estados: Bahia, Goiás, 

Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, norte de São Paulo e finalmente 

Tocantins (MORALES, 2005). Mesmo com esta grande extensão territorial seus 

assentamentos possuem características bastante peculiares, estão sempre à céu aberto com 

relevo ondulado (OLIVEIRA & VIANA, 2000), morfologia circular48 ou elíptica e grandes 

concentrações de material arqueológico com características cerâmicas bem uniformes 

(MORALES, 2005). Estas concentrações de material arqueológico são resultantes de grandes 

contingentes habitacionais, segundo estimativas, as aldeias poderiam ter entre 145 e 2.024 

habitantes (WÜST, 1983 apud MORALES, 2005). 

Sua cerâmica (foto 27) é conhecida pelas grandes proporções, podendo chegar até um 

metro de altura. Predominantemente simples com raras decorações, quando ocorrem elas são 

plásticas, no entanto possuem alisamento nas faces interna e externa. Suas formas são 

globulares e semi-globulares, vasos, tigelas e urnas funerárias piriformes (SEDA et al., 2012, 

MORALES 2005 e DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003).   

 
Foto 27: Material cerâmico Aratu (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003:61) 

                                                
48 “São aldeias cujas as casas são construídas ao longo de eixos circulares, em geral com um espaçamento extremamente regular entre as 

casas” (BARRETO, 2011:62) 
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“Muito provavelmente, seriam grupos de horticultores semipermanentes, com 

agricultura incipiente do tipo floresta tropical (derrubada e queimada)” (SEDA et al., 

2012:73) sua subsistência se dava por meio desta agricultura com destaque para os milhos e 

feijões e alguns tubérculos, excetuando a mandioca-amarga (OLIVEIRA & VIANA, 2000). 

 
Figura 18 Formas do Sítio Água Fria 15, ilustração Ludimília Vaz (MORALES, 2005:155). 
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 Na área do Lajeado encontramos as vasilhas (figura 18) cônicas com até um metro de 

altura, globulares e semi-globulares com a exceção das típicas formas duplas, tipo germinadas 

características do estado de Goiás. Quanto a espessura das paredes estas variam entre 0,4 cm e 

1,6 cm porém há casos que chegam a 2,4cm. A coloração da cerâmica varia nos matizes de 

marrom. A decoração resumiu-se em incisões, quando aparecem (MORALES, 2005). 

 A indústria lítica (foto 28) que acompanha esta tradição na área arqueológica do 

Lajeado é quantitativamente pouco expressiva com relação à cerâmica. Estão espalhados 

dentro dos limites do assentamento. As matérias primas são o quartzo, quartzito e o arenito. 

Como resultante temos uma indústria sobre lascas com córtex no talão, no entanto grande 

parte das lascas encontradas nos limites dos sítios não mostraram marcas de uso (DE BLASIS 

& ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003; BUENO, 2005 e MORALES, 2005).  

 
Foto 28: Material lítico relacionado a tradição Aratu (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003:62-

63). 
 

5.4.3.4 Tradição Tupiguarani 

 Originários da Amazônia49 os Tupiguarani estenderam por quase todo o território 

nacional alcançando ainda alguns países platinos, tornando-se a ocupação mais extensiva do 

Brasil em período pré-colonial (OLIVEIRA & VIANA, 2000). No entanto mostra-se ao 

mesmo tempo em que extensiva bastante homogênea, neste sentido pode-se inferir que para a 

manutenção da homogeneidade cultural estaria incumbido a estrutura deste grupo uma 

                                                
49 A região específica de origem dos Tupiguarani ainda não é um de fato um consenso, há diversos modelos de expansão Tupiguarani a partir 

de diversos pontos da grandiosa Amazônia.   
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extensa e competente rede de comunicação, mantendo contatos e trocas culturais 

(MORALES, 2005) 

Os sítios geralmente se encontram em mata-galeria e cerrado em áreas planas ou com 

suaves declives sempre próximos a grandes cursos de água (OLIVEIRA & VIANA, 2000, 

MORALES, 2005 e ALMEIDA, 2008). Organizam-se50 de forma circular, alongada ou 

apenas com uma grande concentração. 

Sua cerâmica arqueológica é bastante variável nas formas com jarros, vasilhas 

semiglobulares, globulares esféricas, vasos abertos rasos e igaçabas, no entanto, os mais 

comumente encontrados são as vasilhas esferoidais com bordas extrovertidas e as tigelas 

(figura 19).  

Para esta tradição arqueológica a cerâmica é temperada com grãos de areia e 

fragmentos de cerâmica moídos. A decoração é bem característica, sendo esta plástica ou 

pintada. Na pintura temos as cores: preta, vermelha, laranja, branca podendo estar tanto 

interna como externa aos vasilhames sendo comumente engobada, logo se tem um fundo 

engobado, branco, vermelho ou laranja, e posteriormente a introdução dos motivos pintados 

sobre o engobo. Já a decoração plástica está relacionada à parte externa dos recipientes e são 

bastante variados sendo corrugados, roletados, ungulados, inciso, ponteado entre tantos outros 

(foto 29) (MORALES, 2005 e DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003). 

 

                                                
50 Partindo do princípio que a variedade das formas de ocupação Tupiguarani podem ser reflexão da falta de um padrão organizacional tendo 

em vista que, “os Tupi apresentavam uma morfologia padrão em suas aldeias, era, justamente, a falta de padrão ou a cópia do padrão do 

vizinho (...). A questão é: se os Tupi foram tão flexíveis ou predispostos a transformar suas aldeias seguindo um modelo semelhante as dos 

colonos, não há motivo para não pensar que essa flexibilidade também estava presente na pré-história, com grupos Tupi podendo ou não 

copiar os diferentes grupos vizinhos, numa total ausência de padrão” (ALMEIDA, 2008:264). 
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Figura 19: Formas do Sítio Água Fria 6, Ilustração Ludimília Vaz (MORALES, 2005:95) 
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Foto 29: Cerâmica Tupiguarani, (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003:65-73) 

  

Na área da nossa investigação a tradição Tupiguarani encontramos na cerâmica deste 

período caco moído, cariapé e cauxi como antiplástico. A decoração mostrou-se simples com 

decoração na parte externa, interna ou em ambas, os recipientes foram comumente 

engobados. Para além da pintura há decoração plástica, esta é representada pela incisão e o 

corrugado (foto 29). As formas no CL são tigelas abertas rasas, jarros, vasilhas 

semiglobulares, globulares esféricas e igaçabas. Quanto as vasilhas sem qualquer decoração 

estas são em grande maioria tigelas de pequeno tamanho. Ainda podemos observar um alto 

grau de reciclagem, sendo esta observada na obtenção dos cacos moídos para constituição de 

novos vasos e ainda fragmentos de recipientes que se transformaram em calibradores. Ainda 

quanto à cerâmica foram encontrados alguns fusos (MORALES, 2005 e DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003). 

Quanto a indústria lítica esta é variável em relação à quantidade de material, podendo 

ser praticamente inexistente em alguns casos e abundante em outros sítios. É uma indústria 

sobre lascas com pouca quantidade de retoques, é comum a utilização de seixos com poucas 

retiradas de pequeno e médio porte (foto 30). Encontra-se frequentemente associado a este 

contexto, lâminas de machado polidas (MORALES, 2005 e DE BLASIS & ROBRAHN-

GONZÁLEZ, 2003).  
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Foto 30: Material lítico em contexto Tupiguarani (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 

2003:74-75) 
As características da cerâmica Tupiguarani na área do Lajeado com “a presença de 

cauxi associado ao caco moído e a decoração pintada em forma de faixas são características 

que relacionam os sítios trabalhados pelo PRAL ao contexto amazônico” (MORALES, 2005: 

46) provavelmente estes grupos tipicamente amazônicos alcançaram esta área por meio do 

próprio rio Tocantins em seus movimentos de expansão territorial.  

Para a área que trabalhamos temos uma única datação para esta tradição e que remonta 

o século XV51. Quando correlacionado os dados do alto médio e baixo Tocantins podemos 

observar que em quantidade eles ocorrem mais na parte do baixo Tocantins, e em menor 

volume no médio e alto. Esta relação quantitativa pode ser resultante da chegada tardia destes 

grupos no médio e alto Tocantins, onde já havia um grande contingente habitacional dos 

grupos Aratu e posteriormente Uru, logo os grupos Tupiguarani tiveram que se adaptar e se 

posicionar entre estes grupos já existentes (MORALES, 2005 e DE BLASIS & ROBRAHN-

GONZÁLEZ, 2003).  

                                                
51 “O baixo e médio Tocantins (...) seriam das últimas regiões a conhecer os poderosos Tupi, que lá só chegariam em uma data próxima ao 

início da conquista, provavelmente em um momento posterior. De acordo com esta visão, os Tupi do baixo e médio Tocantins seriam 

prováveis descendentes diretos dos Tupinambá em fuga dos colonizadores europeus” (ALMEIDA, 2008:6) 
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5.5 Considerações 

 O Complexo do Lajeado está no contexto que chamamos na arqueologia de Brasil 

Central, assim sendo, traz problemáticas semelhantes aos estados que compõem esta rede de 

planaltos do interior do Brasil. Problemáticas que se intercruzam desde o final do Pleistoceno 

alcançando o Holoceno até o contato com os europeus. 

 Nos finais do Pleistoceno temos nesta área a introdução e ou desenvolvimento da 

tradição Itaparica, os primeiros habitantes do Tocantins e do CL eram caçadores coletores 

generalistas, com uma indústria curada, previsibilidade, que se complementava com uma 

indústria expediente, imprevisibilidade. Estes caçadores coletores deixaram vestígios de sua 

presença em diversas feições da paisagem, mostrando-nos um grande grau de deslocamento, 

propomos que tal mobilidade possa estar ligada a grande sazonalidade dos recursos desta área 

que são abundantes, porém restritos a determinadas épocas do ano. Logo estar em diversos 

pontos da paisagem local é de extrema importância para a manutenção dos grupos que 

habitaram o Complexo do Lajeado, suprindo suas necessidades básicas.  

 Com o início do Holoceno começamos a identificar certa modificação na indústria 

lítica que nos remete ao progressivo abando da indústria curada e o ascender da expediência 

tecnológica, o que gera uma mudança significativa na cadeia operatória. Observamos que 

neste período as mesmas fontes de matéria prima do anterior continuaram sendo visitadas 

para o mesmo fim, no entanto com uma objetividade diferenciada. Estas cascalheiras que 

serviam como a primeira fase industrial, descorticagem, passam a serem apenas as fontes de 

matéria prima, sendo agora a descorticagem elaborada nos sítios, de fato, e não nas fontes de 

matéria prima.  

 Com o advento da cerâmica temos outra configuração na ocupação deste espaço, a 

introdução desta tecnologia por volta de 2000 A.P. transforma a relação do homem com o 

meio. Temos inicialmente os agricultores incipientes da Tradição Una que segundo grande 

parte dos estudiosos podem ser o elo entre dois mundos distintos, os caçadores-coletores 

recentes e os ceramistas. Acredita-se que estes ceramistas são caçador-coletores tardios que 

por contato ou até mesmo por invenção iniciaram a confecção de cerâmicas. No Complexo do 

Lajeado sabemos que estes existiram mais seus vestígios são demasiado tímidos para maiores 

conclusões.  

É por volta dos 1300 A.P. que a região começa ser densamente povoada pelas grandes 

aldeias circulares, típicas do Planalto Central, os sítios relacionados a esta morfologia de 

assentamento são densos e geralmente multicomponenciais. Temos então as tradições 
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cerâmicas Uru e Aratu que ocuparam a área do Lajeado próximo aos cursos de água formando 

grandes aldeias circulares (Aratu e Uru) e lineares (Uru), e cultivando em meio a mata certas 

leguminosas e tubérculos.  

Posteriormente já nos últimos tempos antes do contato temos a introdução neste 

espaço dos grupos Tupiguarani, que tiveram que se adaptar e se encaixar em um ambiente já 

densamente ocupado.  

 Muito se discute sobre a origem e o desaparecimento destes grupos que passaram pelo 

médio Tocantins, em especial na área do Complexo do Lajeado, no entanto muito pouco é 

conclusivo, principalmente se recuamos no tempo. Logo as investigações ainda são de 

extrema importância para a continuidade historiográfica destes grupos que habitaram o que 

chamamos hoje de Lajeado.  
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 6 . A arte rupestre  
no Complexo do Lajeado  
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6.1. Os sítios rupestre do Complexo do Lajeado 

As pesquisas que foram realizadas até o momento no CL utilizaram dos “núcleos” 

para organizar os dados, agrupando os sítios em conjuntos de sítios com proximidades 

geográficas. Desta maneira temos o Núcleo Água Fria, compreendendo os sítios: Ponta da 

Serra I, Jibóia, Jiboinha, Vão Grande da Cabeceira, Vão do Poção, Boqueirão do Sucuri e 

Xavier; Núcleo Todos os Santos com os sítios: Serra do Carmo I e II, Toca do Arpão, Abrigo 

do Josafá, Bico de Pedra e Boa Sombra; Núcleo Lajeado compondo-se dos sítios: São José, 

Vão do Caititu, Abrigo brejão e Abrigo Veneza e por último no Núcleo Foz com apenas um 

sítio, o Caititu (BERRA, 2003). Como estes núcleos foram estabelecidos tendo em vista 

apenas caráter geográfico não utilizaremos este termo e esta divisão, apesar de cita-la, afinal o 

que buscamos para além da distribuição e dispersão geográfica dos sítios é a relação entre 

estilo, técnica e paisagem, a divisão por porção geográfica divide também a dispersão de 

alguns temas e estilos ao longe de uma paisagem diversa.  

Independente destes núcleos vamos contemplar a descrição de cada sítio trabalhado 

anteriormente e ainda os novos sítios descobertos ao longo desta investigação. Ressalta-se que 

após leitura bibliográfica e verificação nos arquivos do Núcleo Tocantinense de Arqueologia 

e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, superintendência de Palmas, foi 

possível encontrar muitas informações a respeito de alguns sítios e praticamente nada em 

relação a outros, pelo fato de que a documentação produzida não possui o mesmo conjunto 

informativo a respeito de todos eles, somado a impossibilidade de visitar todos os sítios e 

ainda alguns deles não possuírem informações geográficas que permitissem sua localização, 

para a elaboração deste estudo. 

 

6.1.1. Bico de Pedra 

Localizado há 2 km ao norte do abrigo do Josafá encontra-se o sítio Bico de Pedra, sua 

peculiaridade são as grandes proporções dos motivos rupestres e sua bicromia compondo-se 

de contornos em vinho e preenchimento em amarelo. Cerca de 25 metros de extensão do 

painel foram decorados com estas pinturas e escavadas duas sondagens. A primeira sondagem 

foi escavada até 60cm, sem ocorrência de material arqueológico, e com o surgimento de um 

grande bloco optou-se por interromper a escavação. Na segunda sondagem não foi muito 

diferente, entretanto o amontoado de blocos surgiu já nos primeiros 15cm (DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b). 
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Foto 31: Abrigo Bico de Pedra.  (VIALOU & VIALOU,2005: 239). 

A seu repertório rupestre está bem preservado em seis painéis pintados (BERRA, 

2003) onde “predominam imagens que retratam o homem; na verdade temos pelo menos dez 

versões desse mesmo tema elaboradas de forma extremamente original (...) Outro ponto de 

distinção é a opção marcante pela bicromia. Amarelo e vermelho estão igualmente presentes 

na maior parte dos desenhos” (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001a:43-44). 

 
Foto 32: Bico de Pedra. Em acervo NUTA, sem autor. 
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Foto 33: Bico de Pedra, painel 2. Júlia Berra, s/d. 
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6.1.2. Boqueirão do Xavier 

O sítio é um abrigo de paredes lisas e claras, sem grandes reentrâncias, porém mesmo 

com estas características há grandes áreas sem qualquer decoração. O abrigo está dividido em 

seis1 painéis da direita para a esquerda (fig. 18). Os painéis se mostram bem aproveitados 

quanto a distribuição dos motivos, por vezes não havendo sobreposições.  

 
Figura 18: Planta do Sítio Xavier, adaptação de BERRA, 2003:113. 

 

O painel 1 é pouco denso quanto a decoração, e por sua vez é constituída por uma 

monocromia das nuances do vermelho, e com técnicas diferentes para a deposição do 

pigmento, por vezes este foi diluído em outros momentos aplicado em grossas camadas. 

Quanto aos motivos temos em destaque o cervídeo na área superior que chama a atenção 

quanto aos detalhes empregados na extremidade dos seus membros, demonstrando os cascos, 

e ainda o cuidado na representação dos cornos separadamente das orelhas. Neste motivo ainda 

notamos a noção de movimento dada ao animal pela posição das pernas e ainda a curvatura do 

dorso.  

Logo abaixo com a mesma noção de movimento, porém com um tom mais claro, 

temos outro zoomorfo bem maior mas com a mesma peculiaridade dos detalhes quanto a 

representação dos cascos das orelhas e até do focinho. Logo ao lado temos outro zoomorfo, 

porém sem as preocupações quanto aos detalhes o “lagarto” claramente não conjuga a mesma 

técnica estilística dos demais animais centrais do painel, conjugando de maior semelhança ao 
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conjunto quase imperceptível, devido à exsudação do salitre, da base esquerda do painel. Há 

uma ave ao centro do painel que assim como o cervídeo inicial chama a atenção devido seu 

isolamento, com detalhes bastante cuidadosos esta também foi representada com 

peculiaridades como os pés em tridígitos e ainda a “cabeça de caju”.  

Logo a baixo encontrasse um geométrico recorrente nesta área, tratado na bibliografia 

como “pentiforme”. Na base inferior esquerda temos um conjunto isolado com um zoomorfo 

e um biomorfo o primeiro, lagarto com as terminações em tridígitos igualmente utilizada no 

biomorfo. É notório que este painel não foi constituído em um único momento, no entanto 

quanto a cronologia relativa, é difícil identificar o que veio antes e depois pela escassez de 

sobreposições. Notamos assim que há um momento onde os detalhes são bem relevantes e o 

pigmento mais diluído que no outro momento onde o mesmo é mais denso e por vezes em 

tonalidade mais escura, neste momento os detalhes não são pintados, a esquematização das 

formas por vezes nos confunde quanto ao motivo. Ainda temos outro momento que 

claramente não é o mesmo dos zoomorfos detalhados, porém retrata os detalhes de uma 

maneira mais robusta e menos delicada. 

 
Foto 34: Abrigo Xavier painel 1. Melhoramento de imagem e montagem A. Braga, originais em 

acervo NUTA, sem autor. 



 162 

O segundo painel possui alguns elementos idênticos ao primeiro, pentiformes, contudo 

não nos parece uma continuidade clara do anterior. É interessante observar que as pinturas 

foram depositadas sobre a mancha de pátina escura intencionalmente, pois está visivelmente 

sobre ela. Nesta mancha de pátina52 as pinturas estão menos visíveis, contudo notamos 

zoomorfos e geométricos em vermelho. Nas proximidades da mancha na área central do 

painel podemos identificar um motivo peculiar, um “cesto” ou “bolsa” arredondada com alças 

em um vermelho mais claro, bem como, à direita, temos um motivo que nos leva a crer que 

seja um antropomorfo bastante estilizado, sem a representação da cabeça. Na parte inferior 

esquerda do painel notamos em um pigmento semelhante, o mais claro, uma porção de 

motivos aglomerados entre eles os pentiformes e zoomorfos. Na parte superior do mesmo 

lado do painel observamos motivos semelhantes a zona inferior, contudo com uma tonalidade 

mais vibrante e com um cuidado aos detalhes mais aguçado. 

 
Foto 30: Abrigo Xavier painel 2. Melhoramento de imagem e montagem A. Braga, originais em acervo 

NUTA, sem autor. 
 

 

                                                
52 Quando utilizada a palavra pátina, estamos referindo a camada externa da rocha que passou por alguma alteração, seja ela química, física 

ou biológica. Quando utilizarmos no termo “pátina natura” estamos referindo a cor externa da rocha mais próxima a cor interna que 

trataremos de “pátina fresca”. Assim sendo as pátinas poderão ser motivadas por diversos fatores externos e até internos, como pro exemplo 

uma colônia de fungos (fator externo) ou a própria exsudação da rocha (fator interno). 
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Em uma parede plana e bastante clara e lisa foi elaborado o painel 3, que se constitui 

de forma organizada, não havendo muitas sobreposições, parece-nos que os elementos foram 

pontualmente adicionados a fim de acrescentar ao que lá já estava. O de maior visibilidade do 

painel é um zoomorfo central em vermelho bastante estilizado. Acima deste há um zoomorfo 

maior e com peculiaridades técnicas únicas para o painel, este foi cuidadosamente 

representado, mantendo os detalhes dos cascos, das articulações traseiras e ainda as orelhas, 

contudo foi na constituição do dorso que o autor inovou, utilizando o crayon para dar uma 

tonalidade mais branda ao corpo do animal. Os demais motivos são geométricos espalhados, 

principalmente, na zona inferior do painel. 

 
Foto 31: Painel 3 Sítio Abrigo do Xavier. Melhoramento de imagem e montagem A. Braga, originais em 

acervo NUTA, sem autor. 
 

O painel 553 está aproximadamente seis metros do solo atual composto por motivos 

abstratos e reconhecíveis, o pigmento é denso entre os tons de vermelho e vinho até os 

amarronzados depositados em grossas pinceladas. Segundo a sobreposição observa-se que 

primeiramente foi pintada a camada vermelha, nesta camada observa a preocupação em 

                                                

53 Os painéis 5 e 6 são os únicos descritos na bibliografia. 
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formar motivos simétricos sendo os luniformes, cestas, prorpulsores e aves de asas abertas e 

com franjas, grande parte deste repertório temático. A camada amarronzada foi elaborada 

posteriormente a vermelha (BERRA, 2003). 

O painel 6 encontra-se a sete metros do solo atual do abrigo, pode ser alcançado por 

um bloco rochoso (BERRA, 2003). O painel constitui-se de uma série de propulsores em 

branco, vermelho e amarelo, sendo estes elaborados com decorações, tipologias e cores 

distintas do vermelho ao branco e com um exemplar em amarelo. Os zoomorfos são bastante 

variados havendo um quadrupede na parte superior esquerda um exemplar único, pois foi 

elaborada com critérios de preenchimento diferente dos demais, o preenchimento completo se 

dá apenas nas extremidades do corpo patas, cabeça e cauda. Na parte central e com bastante 

enfoque há uma ave estilo “cabeça de caju” com asas abertas e com franjas, contudo o seu 

corpo não fora preenchido, como de costume. Abaixo da ave há outro quadrupede, com 

poucos detalhes, contudo com uma faixa central no dorso, a sua direita há mais dois 

zoomorfos um preenchido e o outro com o corpo vazado. Entre os geométricos, agora 

dispostos na zona superior do painel observamos um tridígito e uma série de retas paralelas, 

soltas ou conectadas por um reta transversal. 

 

 
Figura 19:Abrigo Xavier painel 654 (BERRA,2003:114) 

Neste sítio temos uma peculiaridade, o amarelo que geralmente está sempre muito 

apagado (BERRA, 2003), ou em vias de desaparecer mostra-se bem vivo, contudo 

continuamos com o predomínio dos vermelhos. 
                                                

54 Não há imagens fotográficas disponíveis no acervo consultado para este painel. 
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6.1.3. Boqueirão do Sucuri 

O primeiro registro deste sítio é de 1989, quando foi empreendido um trabalho de 

EIA-RIMA para a construção da cidade, nesta ocasião o sítio foi identificado como sítio 

arqueológico Brejinho I (DEBLASIS, 1989), contudo foi novamente cadastrado como 

Boqueirão do Sucuri pelos trabalhos desenvolvidos para a UHE do Lajeado. 

Este sítio se localiza no alto da serra do Lajeado em um abrigo rochoso em arenito. 

Mesmo sem vestígios arqueológicos em superfície este sítio foi escavado, foram abertas duas 

sondagens de 1x1m, nas proximidades dos painéis pintados 4 e 5 (fig.21).  

Na sondagem um (S. 1 da fig. 21) só foi possível escavar até 30cm de profundidade, 

atingindo a rocha mãe. “O sedimento mostrava-se muito marrom acinzentado, muito fino 

(pulverulento)” (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000a:33), com certa 

homogeneidade o que não possibilitou divisões estratigráficas. Neste corte apenas um vestígio 

arqueológico foi identificado, trata-se de um seixo sobre quartzo no último nível escavado.  

Na segunda sondagem (S. 2 da fig. 21) foi possível escavar até 130cm de 

profundidade, podendo estabelecer uma estratigrafia (fig.20) e resgatar mais materiais. Sendo 

assim a primeira camada, de cima para baixo, se trata de depósitos orgânicos recentes (folhas, 

gravetos e excrementos de roedores e bovinos) até aproximadamente 10cm.  

Na segunda camada paulatinamente troca-se o pacote orgânico por um sedimento 

argiloso vermelho alaranjado que vai tomando conta da sondagem entre os 40cm e 

desaparecendo em 60cm. Na camada três o sedimento passa a ser cinza e arenoso até 110cm. 

Na camada quatro o sedimento torna-se laranja arenoso entre os 80-90cm, retraindo-se entre 

100 e 110cm e ressurge em apenas um lado da quadra até 120cm.  

Na camada cinco, o sedimento encontrado foi de cor avermelhada e textura argilosa, 

bem compactado sendo este o sedimento que deu fim a escavação em 130cm (DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000a). Nesta sondagem coletou-se entre os níveis 20-30cm 1 

lasca e 2 fragmentos de seixo. No entanto só volta a apresentar material arqueológico entre os 

70-80cm, sendo uma lasca. Nos níveis seguintes até 120cm várias lascas foram encontradas. 
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Figura 20: Perfil estratigráfico da Sondagem 2 do sítio Boqueirão do Sucuri, adaptado De De 

Blasis & Robrahn-González (2000a:35). 

 
Figura 21: Planta esquemática do sítio Boqueirão do Sucuri, modificações do original De Blasis e 

Robrahn-González (2000a:34) 
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Quanto a arte rupestre o sítio foi dividido em seis painéis, por caráteres topográficos 

dos painéis e ainda pela própria concentração de pinturas. O abrigo é constituído por um 

paredão de 45m de comprimento, com uma área abrigada da chuva e do sol em decorrência de 

um rebaixamento, formando um pequeno teto (BERRA, 2003).  

O primeiro painel está caracterizado por uma concentração de pinturas com 

aproximadamente 80cm, com matizes de vermelho muito intenso chegando a vinho. Quanto 

aos motivos este painel é constituído de figuras humanas bastante complexas, com detalhes 

peculiares como o pé em perfil e o corpo frontal, para além das características comuns, como 

a representação sexual. Há ainda os biomorfos esféricos, zoomorfos como peixes e aves, e 

ainda objetos como cestas e prováveis tipitis, com alguns geométricos e pentiformes 

(BERRA, 2003).  

 
Figura 22: Painel 1 do sítio Boqueirão do Sucuri (BERRA, 2003:104). 

 
Ainda no primeiro painel observamos que os peixes que costumam ser em branco ou 

vermelho no CL, aqui aparecem em pigmento preto e vermelho. Notamos ainda certa 

abstração relacionada a movimento na ave e antropomorfos na parte inferior do painel. 
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Foto 32: Detalhe dos peixes do Painel 1 do Boqueirão do Sucuri. Acervo NUTA, sem autor. 
 

O segundo painel com oito metros de extensão, sofreu uma intensa descamação, logo 

o que se encontra ainda neste painel são zoomorfos, propulsores, cestas e pentiformes. Na 

área ainda intacta há um quadrúpede com o corpo formado por riscos paralelos, amarelo. E 

geométricos bicrômicos, vermelho e amarelo (BERRA, 2003). 

O painel três (foto 34) é formado por um conjunto de zoomorfos, geométricos, 

antropomorfos, pentiformes e propulsores, este último objeto se encontra na periferia do 

painel. As tonalidades são as nuances do vermelho e o amarelo. 

 
Foto 33:Abrigo do Sucuri, painel 3. Acervo 

NUTA, sem autor. 

 
Figura 23: Boqueirão do Sucuri, painel 3 

(BERRA,2003: 106).
 



Os antropomorfos deste painel são peculiarmente diferentes, sendo o primeiro (foto33) 

formado composto pela exagerada representação das articulações dos membros superiores e a 

representação ovoide do tronco, não sendo comum no CL a representação destas 

características. No que se encontra a baixo deste (fig.23) observamos algo que nos remete a 

uma cauda e ainda dois pares de braços, fugindo dos padrões até agora encontrados. 

 

 
Foto 35: Sítio Boqueirão do Sucuri, painel 3. Melhoramento de imagem e montagem A. Braga, 

originais em acervo NUTA, sem autor. 
 

O painel quatro é um bloco com antropomorfos (BERRA, 2003). Já o painel 5 (foto 

35) é um conjunto de zoomorfos, biomorfos, zoomorfos e geométricos em diferentes tons de 

vermelho e há uma bicromia em vermelho e amarelo, observamos que além da bicromia este 

motivo, antropomorfo, possui outra característica peculiar neste conjunto, pois é o único 

motivo representado com contorno aberto.  
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Foto 35: Boqueirão do Sucuri, painel 5. Melhoramento de imagem e montagem A. Braga, original em 

acervo NUTA, sem autor. 
 

A dois metros do painel 5 há um conjunto de motivos (fig.24), um propulsore, um 

cervídeo e um “antropomorfo” com o interior do corpo constituído por linhas pontilhadas, 

observamos neste exemplar de antropomorfo a presença de uma cauda e detalhes no topo da 

cabeça sendo um exemplar único no universo em que estamos trabalhando.  

 

 
Figura 24: Sítio Boqueirão do Sucuri, continuação do painel 5 (BERRA, 2003:109). 

 

Como bem observado por Berra, este sítio mostra “uma rica variedade de 

representações antropomórficas e biomorfas. São morfologias e modos de apresentação 

pouco convencionais, considerando-se as manifestações gráficas dos demais sítios” 

(2003:111). Por vezes estes motivos nos parece representar seres mágicos, por vezes 

apresentam adereços que nos lembra, roupas ou fantasias e ainda cocares e alargadores (foto 

36). 
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Foto 36: Sítio, boqueirão do Sucuri. Antropomorfo com detalhes semelhante a alargadores auriculares 

(BERRA, 2003:111). 
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6.1.4. Ponta da Serra 

Com uma área pintada de 27m de comprimento o paredão, em arenito, está dividido 

em 5 painéis, no entanto o quarto painel estende-se para o interior da área abrigada, a 

cavidade em questão tem 50m de comprimento e 40m de largura e altura máxima de 3,5m 

(DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000a e 2003b e BERRA, 2003).  

 
Figura 25: Planta do sítio Ponta da Serra, adaptação original em Berra (2003:32). 

 
Figura 26: Detalhe da organização dos painéis do sítio Ponta da Serra. . Melhoramento de imagem e 

montagem A. Braga, originais em acervo NUTA, sem autor. 
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Apesar de não haver nenhum vestígio arqueológico em superfície, para além das 

pinturas, foram empreendidas duas sondagens, ambas de 1x1m. A sondagem um foi escavada 

até 80cm, porém alcançou a laje rochosa onde a escavação foi interrompida na camada cinco. 

Partindo do topo rumo a base a camada um, nos primeiros 10 cm, mostra-se cinza e 

pulverulenta, no entanto com muito material orgânico recente. Na segunda camada, o 

sedimento marrom acinzentado com textura arenosa, possui bolsões de material orgânico e 

finas lentes de carvão até os 30cm. A terceira camada tem um sedimento de cor cinza-

esbranquiçado que perdura apenas em 5cm até o nível 35cm. Na quarta camada o sedimento 

torna-se marrom e arenoso também com espessura de 5 cm. Na quinta camada o sedimento é 

de cor marrom-clara e textura arenosa com alguns blocos de arenito, perdurando até o fim da 

sondagem até 80cm (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000a e 2003b) 

O material arqueológico coletado entre os níveis 10-40cm são líticos e cerâmicos e os 

carvões para datação foram coletados entre os níveis 10-20cm e 20-30cm(DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000a). 

Na segunda sondagem foi possível escavar até 40cm, pois o corte foi invadido por um 

bloco rochoso. Na primeira camada, de cima para baixo, temos um sedimento marrom escuro 

pulverulento, muito fino, com diversos restos orgânicos recentes até 10cm de profundidade. A 

segunda camada segue até os 30cm em cor avermelhada e textura argilosa compacta. Na 

terceira camada o sedimento volta a ser marrom, porém mais claro, com textura arenosa e 

com blocos de arenito, seguindo até os 40 cm, findado a escavação deste sítio. Como material 

arqueológico foi coletado apenas um exemplar, uma lasca entre os níveis 0-10cm (DE 

BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000a).  

A cerâmica coletada na primeira sondagem deste sítio, com apenas um nível de 

ocupação relatado, foi associada aos grupos da Tradição Aratu, no mesmo nível da cerâmica 

foram coletados carvões provenientes de uma estrutura de combustão, bastante preservada 

com bordas de seixos e pedras, que foram datados em 790+/-60 A.P. (MORALES, 2005) 

Apesar de painéis apropriados para execução de pinturas há diversas áreas vazias, que 

facilitou a divisão dos painéis. O pigmento aparenta ser aplicado de diversas maneiras, como 

dedo, pincel e ainda com os bastões de ocre, o crayon, a monocromia do vermelho é absoluta 

neste sítio. A temática está distribuída entre geométricos e zoomorfos. Neste sítio “há uma 

supremacia visual e não numérica de grafismos pectiniformes em razão do modo impactante 
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como foram realizados, principalmente no painel 1, constituído basicamente com esse 

motivo” (BERRA, 2003). 

Observa-se que para a execução de parte do painel 1 os autores utilizaram de um 

amontoado de blocos com aproximadamente 6m, para ajudar no alcance das áreas escolhidas 

para a manufatura deste painel (BERRA, 2003). O P.1 constitui-se basicamente dos 

pentiformes em tons de vermelhos, sendo 14 exemplares. Havendo ainda um conjunto de 

zoomorfos, um círculo radiado com terminações estilizadas e ainda dois biomorfos.   

 
Foto 36: Sítio Ponta da Serra , painel 1. Melhoramento de imagem e montagem A. Braga, originais em 

acervo NUTA, sem autor. 
O painel 2 é um bloco que da acesso ao primeiro painel, possui uma superfície com 

reentrâncias e algumas fraturas. Constituído por biomorfos dispersos a direita e dois conjuntos 

a esquerda. O primeiro conjunto trata-se de uma dupla de zoomorfos, um sobre o dorso do 

outro, e um biomorfo. O segundo conjunto também há a dupla de zoomorfos exatamente 

como no primeiro porém direcionados opostamente ao primeiro, um biomorfo e um 

geométrico. O pigmento em tonalidade e textura parece-nos semelhantes, portanto 

provavelmente o painel foi elaborado em um único momento e com uma única tonalidade de 

pigmento. 
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Foto 38: Sítio Ponta da Serra, painel 2. . Melhoramento de imagem e montagem A. Braga, originais em 

acervo NUTA, sem autor. 
 

O painel 3 é constituído essencialmente de zoomorfos, no entanto, ainda há um 

pentiforme e outros motivos geométricos. O zoomorfo inferior da foto a seguir foi 

identificado como um tamanduá, tendo em vista a forma como foi representado seu focinho e 

as garras das patas. 

 
Foto 39: Sítio Ponta da Serra, Painel 3 detalhe de zoomorfos. Melhoramento de imagem e montagem A. 

Braga, original em acervo NUTA, sem autor. 
 

No quarto painel, ao contrário dos demais, temos dois momentos distintos de 

ocupação do painel, o primeiro em crayon com traços finos na cor vinho, os motivos são 

geométricos, antropomorfos e zoomorfos. O segundo momento é constituído por grande 
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variedade de motivos pintados em vermelho, que por vezes sobrepõem os crayons do 

primeiro momento, são zoomorfos, antropomorfos e pentiformes. No entanto os 

antropomorfos deste conjunto é bem peculiar, pois é representado por traços finos bem 

angulosos, formando 90º nas “articulações” representadas.  

 

 
Foto 40: Sítio Ponta da Serra, painel 4. . Melhoramento de imagem e montagem A. Braga, originais em 

acervo NUTA, sem autor. 
 

No quinto e último painel, rumo a cavidade as figuras diminuem de intensidade, ainda 

há alguns pentiformes, zoomorfos tanto em crayon como em pintura vermelha, contudo é 

sobre o friso da cavidade que há um conjunto de antropomorfos e um zoomorfo 

meticulosamente disposto sobre um deposito, com granulometria mais fina e com textura 

mais lida do suporte, são antropomorfos diferentes dos demais representados nos outros 

painéis do sítio, ao contrario dos anteriores estes tem o tronco representado de forma oval e 

seus membro retilíneos, da mesma maneira o zoomorfo foi representado, com dorso ovaloide 

e membros retilíneos.  

Todos os motivos representados nesta faixa são em crayon, com uma tonalidade 

alaranjada. Visivelmente em um estilo diferenciado de todo o restante do sítio e em um lugar 

estratégico dentro da paisagem interna do sítio. 
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Foto 41: Sítio Ponta da Serra, painel 5. Melhoramento de imagem A. Braga, original em acervo NUTA, 

sem autor. 
 

6.1.5. Canuto55 

Este sítio possui um diferencial dos demais da região, pois está em um testemunho da 

Serra do Lajeado que foi apelidado de Serra do Canuto, distando cerca de 600m do rio 

Lajeado, para onde corre o fio d´água que brota de uma gruta nas proximidades do abrigo. A 

visibilidade a partir do sítio é muito boa alcança toda a planície do Tocantins e o do Lajeado. 

O abrigo em si tem uma dimensão de aproximadamente 36m (ROBRAHN-GONZÁLEZ & 

DE BLASIS, 1997).  

Para além da arte rupestre encontra-se neste local vestígios líticos e cerâmicos sobre a 

superfície da área aplainada do sítio. Foram coletados 35 fragmentos cerâmicos, estes 

vestígios se mostraram bastante heterogêneos “de um lado temos fragmentos claramente 

relacionáveis à tradição Uru, já outros apresentam-atributos da tradição Una (...) Por fim 

temos fragmentos relacionáveis a uma tradição ainda não identificada na área, denominada 

                                                

55 Nos acervos consultados não há imagens para este sítio, contudo conseguimos algumas imagens no site http://www.lajeado.to.gov.br. 
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Tupiguarani” (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997:37), também foi encontrado 

um fuso, com antiplástico de caco moído (fig.27). 

 

 
Figura 27: Artefatos cerâmicos do sítio Canuto, Tradição Tupiguarani (ROBRAHN-

GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997:38). 
 

O sítio foi dividido em 6 painéis já em um estado de conservação preocupante, em 

especial o painel 4. O primeiro painel há predominância dos zoomorfos em vermelho. No 

painel 2 há geométricos circulares em tons de vermelho e manchas vestigiais já bastante 

apagadas e outra parte do painel se deslocou. No terceiro painel, cerca de 5m, há pinturas 

vermelhas com motivos antropomórficos, zoomórficos, e geométricas. O painel 4 é uma área 

de 19m onde encontramos motivos zoomórficos, antropomórficos e geométricos em 

vermelho. Neste painel os geométricos são diversificados havendo pontos, tridígitos, setas e 

círculos. O painel 5 com aproximadamente 1,20m é constituído apenas por geométricos em 
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vermelho. O sexto painel com 4,5m de largura é composto com motivos zoomórficos e linhas 

em vermelho e amarelo (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997).  

 
Foto 37: Sítio Canuto. Sem autor. 

Constata-se que neste sítio não há bicromia, as pinturas costumam ser chapadas e em 

pigmento vermelho havendo alguns exemplares em amarelo e ocre (BERRA, 2003). O seu 

estado de conservação é crítico, mesmo assim supõem-se que pode ter sido densamente 

pintado.  

 
Foto 38: Sítio Canuto. Sem autor. 

Tanto o material cerâmico quanto as pinturas rupestres demonstram que este sítio foi 

ocupado por mais de um grupo ao longo do tempo, contudo maiores informações a respeito 

da cronologia desta ocupação só poderá ser realizada a partir de escavações que busquem esta 

correlação. 
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6.1.6. Vão do Caititu 

O sítio está localizado na margem direita do rio Lajeado. A esquerda do sítio brota 

uma nascente. A partir do sítio é possível ter uma ampla visão do vale do Lajeado. 

 

 
Foto 42: Vão do Caititu, vista geral. Acervo NUTA, sem autor. 

 
O abrigo foi dividido em três grandes painéis, com partes em excelente estado de 

conservação. Medindo em torno de 50m de comprimento com aproximadamente 6m de altura 

(BERRA, 2003). Os motivos, cerca de 1.500, se distribuem em “zoomorfos, antropomorfos e 

geométricos em várias tonalidades de vermelho e, em menor quantidade amarelo” (DE 

BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b:63).  

A primeira vista parece-nos um emaranhado de pinturas, contudo quando observamos 

os pormenores, percebemos que os motivos foram rigorosamente dispostos nos espaços 

vazios, havendo pouca sobreposição. Parece-nos até que o objetivo era completar o suporte 

rochoso ao máximo.  
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Figura 28: Vão do Caititu. Melhoramento de imagem e remontagem do painel A. Braga, originais em 

acervo NUTA, sem autor. 
 
 

 
Foto 39: Detalhe do Vão do Caititu. Melhoramento de imagem A. Braga, original em acervo 

NUTA, sem autor. 
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Foto 40: Detalhe do sítio Vão do Caititu. Júlia Berra, s/d. 
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6.1.7. Alpinista56 

O abrigo se encontra entre o municípios de Palmas e Lajeado, próximo a rodovia. 

Encontram-se poucos motivos pintados, eles se organizam esparsamente contendo zoomorfos, 

no caso lagartos, geométricos entre barras e pentiformes executados tanto com pigmento 

quanto em crayon (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b). 

 

6.1.8. Abrigo São José57 

Encontra-se na margem direita do rio Lajeado a aproximadamente 5km do sítio Vão 

do Caititu, contudo os sítios são separados por um vale encaixado que dificulta a circulação 

de um para o outro (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b). 

O paredão rochoso que constitui o sítio contém um único painel com motivos 

antropomorfos, zoomorfos e geométricos. Havendo um “grupo de figuras chapadas em 

vermelho, maiores que o padrão de tamanho vigente no núcleo, são felídeos de boca aberta, 

aves pernaltas e grandes” (BERRA, 2003:137).  

Quanto à conservação, há zonas bem preservadas, enquanto outras estão se 

desplacando, muito comum nesta área. (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b). 

 

  

                                                
56 Não há na bibliografia e nos acervos maiores informações nem imagens a respeito deste sítio. 
 
57 Não há na bibliografia e nos acervos maiores informações nem imagens a respeito deste sítio. 
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6.1.9. Abrigo do Brejão 

O sítio encontra-se na margem esquerda do rio Lajeado, praticamente em frente o sítio 

Vão do Caititu. Trata-se de uma pequena cavidade e paredões. 

 
Foto 43: Abrigo Brejão (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b:66) 

 

Foram escavadas duas sondagens neste sítio, a sondagem 1 foi aberta nas proximidade 

da pequena cavidade, próximo ao paredão, na área onde há grande concentração de motivos. 

Esta sondagem findou-se nos 60cm, quando deparou-se com uma laje rochosa, não foi 

encontrado nenhum vestígio arqueológico. A segunda sondagem foi realizada na linha da 

goteira do abrigo, o sedimento muito pulverulento em coloração acinzentada logo no primeiro 

nível, para além dos vestígios orgânicos recentes porém é encontrado duas lascas e aos 15cm 

aparece mais uma lasca em sílex, no entanto surge também um bloco em decomposição que 

por prosseguir até os 25cm, resultou no fim da escavação. (DE BLASIS & ROBRAHN-

GONZÁLEZ, 2001b e 2003b). 

O painel estende-se por 15m aproximadamente, possuindo painéis nas margens da 

cavidade, com geométricos. Os painéis laterais a cavidade não se encontram em bom estado 

de conservação nos paredões temos os zoomorfos e geométricos e zoomorfos bicrômicos. 

(DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b).  
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Figura 29: Sítio Vão do Brejão. Melhoramento de imagem e remontagem do painel A. Braga, original em 

acervo NUTA, sem autor. 
 

No friso (foto 44) da abertura da pequena cavidade, temos motivos um motivo 

geométrico em vermelho, espiral, outro geométrico em amarelo, grade, e em bicromia de 

vermelho e amarelo há duas grades. Ainda há vestígios de outros motivos que não foram 

passíveis de identificação. 

Na parede lateral na parte superior uma série de geométricos em vermelho vibrante, os 

motivos são uma sequencia de linhas paralelas, dois círculos concêntricos nas extremidades 

do conjunto, ambos formados por dois círculos e um “X” que nos remete, às “ampulhetas” 

gravadas na foz do Rio Lajeado, bem como os círculos (foto 45).  
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Foto 44: Sítio Vão do Brejão, painel da abertura da cavidade. Melhoramento de imagem A. Braga, 

original em acervo NUTA, sem autor. 
 

 
Foto 45: Sítio Vão do Brejão, detalhe dos motivos geométricos do painel lateral. Melhoramento de imagem 

do painel A. Braga, original em acervo NUTA, sem autor. 
 

Abaixo deste conjunto há um aglomerado de zoomorfos bicrômicos bastante peculiar 

quanto aos detalhes da representação, o primeiro grande e corpulento está completamente 

preenchido em amarelo e contornado de vermelho, com detalhes representando patas e 

orelhas, contudo é na cauda que este se diferencia dos demais deste conjunto, esta é curta e 

arredondada.  
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Logo abaixo há outro zoomorfo, vestigial, pois apenas o corpo está visível, neste 

temos outra forma de compor a bicromia, temos novamente o contorno em vermelho com 

preenchimento amarelo, no entanto o corpo é formado por faixas bicrômicas, não havendo o 

preenchimento completo. Por fim o terceiro zoomorfo, representando uma terceira forma de 

bicromia, este que nos lembra um felino, pois há detalhes como os bigodes e orelhas 

arredondadas, foi elaborado com contorno vermelho e o preenchimento de amarelo está 

apenas nas extremidades do corpo e nas proximidades do contorno do dorso, sendo o interior 

deste vazio. Estas três formas de representar três zoomorfos distintos, nos parece 

absolutamente intencional, pois o impacto visual e ainda os detalhes técnicos empregados nos 

remete a espécies distintas de mamíferos. 

 
Foto 46: Sítio Vão do Brejão, detalhe dos motivos zoomórficos bicrômicos do painel lateral. 

Melhoramento de imagem do painel A. Braga, original em acervo NUTA, sem autor. 
 

Ainda neste painel temos uma série de barras paralelas e outros geométricos nas 

margens e vestígios de outros motivos que não conseguimos identificar ou ainda por que o 

estado de conservação não nos permite observar o motivo por completo. 

 

6.1.10. Serra do Carmo I e III 

O sítio Serra do Carmo I é um abrigo que se encontra em uma planície e não na base 

da cornija da serra do Lajeado como os outros sítio (BERRA, 2003:138), fato que destoa 

quanto a ocupação da paisagem pela arte rupestre, já que há suporte rochoso nestas áreas que 

pouquíssimas vezes são ornados. 

O sítio Serra do Carmo I está inserido em uma depressão do paredão rochoso, tal 

depressão da forma a um abrigo de aproximadamente 20m de extensão por 3m de largura, a 
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face rochosa está voltada para oeste. Onde encontramos quatro conjuntos de pinturas. Estas 

pinturas são figuras geométricas pintadas e em crayon, os motivos são zoomorfos como 

lagartos, felídeos e cervídeos e outros mamíferos, os antropomorfos são poucos e estão já 

bastante apagados. A predominância é o vermelho, contudo há amarelo e preto em menores 

proporções (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997) 

O Serra do Carmo III está ao norte do primeiro em uma escarpa em arenito, formando 

um abrigo, seu paredão também está voltado a oeste, frente ao Rio Tocantins, “formando uma 

área abrigada alongada e estreita” (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997:43). O 

paredão quando encontrado já estava em vias de desaparecimento, pois foi observado vários 

fragmentos do paredão pintado na superfície do solo atual do abrigo. Mesmo assim foi 

possível identificar dois painéis, o primeiro com 7m e o segundo com cerca de 14m, com uma 

altura do solo atual de 2m. Estes painéis “são compostos por representações zoomorfas, 

observando-se também algumas sinalações geométricas e uma única representação 

antropomórfica” (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997:44). 

A bicromia composta por contornos em vermelho e preenchimento amarelo dominam 

o sítio, formando com esta técnica motivos como cervídeos, felídeos e peixes. Os 

Antropomorfos com caráter mais naturalístico possuem cabeças redondas, tronco cheio com a 

presença dos ombros, também bicrômicos. A monocromia está presente em vermelho e 

amarelo, são zoomorfos menores. Os geométricos são compostos “por linhas ondulantes e 

grafismos compostos de elementos vazados de forma aproximadamente esféricas” (BERRA, 

2003:139).  

O painel 1 é composto por zoomorfos pequenos, cerca de 40cm, e dois zoomorfos 

grandes, com até 100cm, na parte inferior, na parte superior há motivos geométricos formados 

por “X” e círculos. No segundo painel grandes zoomorfos bicrômicos com contorno vermelho 

e preenchimento amarelo, um antropomorfo, serpentiformes bicrômicos e geométricos 

ovoides (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997). 

 

6.1.11. Toca do Arpão 

Abrigo sobre rocha com aproximadamente 15m. Aproximadamente 100m deste 

paredão encontra-se um abrigo com aproximadamente 30m de comprimento com fragmentos 

de cerâmica em superfície espalhados na área abrigada, para além da cerâmica ha muitas 

lascas e fragmentos de seixos. No paredão rochoso há “pinturas esparsas um tanto 

desbotadas, na altura dos olhos e mais alto. Chama a atenção um conjunto de instrumentos 
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em tinta vermelha, os quais distingue um arpão” (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 

2000b:66). 

 

6.1.12. Abrigo Josafá 

Distante 1km ao norte do sítio Toca do Arpão, encontra-se o Abrigo do Josafá que é 

um paredão com quatro metros e ampla vista do vale. As pinturas que constituem este único 

painel são vestigiais, em péssimo estado de conservação. Os motivos são em grande 

proporções, antropomorfos em bicromia e alguns instrumentos em vermelho (DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b e BERRA, 2003). 

 

6.1.13. Abrigo Boa Sombra 

Próximo ao Bico de Pedra encontra-se um abrigo sob rocha com poucas pinturas 

esparsas, constituem-se de peixes, lagartos e alguns geométricos. Vale ressaltar que a 3 m do 

solo há no paredão uma faixa de arenito silicificado com marcas de retirada (DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b). 

 

6.1.14. Lajedo Usininha 

Em meio ao campo aberto nas proximidades do rio Lajeado, cerca de 300m, há uma 

série de blocos, em um deles encontra-se gravado (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 

2000b) com dois círculos concêntricos em ambos o círculo central é uma cúpula, a técnica 

para a execução desta gravura foi o picoteamento, muito semelhante ao que encontramos na 

foz do rio Lajeado no rio Tocantins. Quanto o posicionamento deste sítio em relação a macro 

paisagem não há informações, logo não sabemos se estas estão viradas a oeste como a maioria 

das pinturas. 
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Foto 47: Bloco gravado, sítio Usininha (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b:68) 

 

6.1.15. Abrigo Veneza 

O abrigo está bastante deteriorado com zonas descamadas. São aproximadamente 20m 

de paredão pintado que compreende “peixes, veados com faixas internas da Tradição 

Planalto, em vermelho e amarelo, geométricos (grandes), zoomorfos miniaturizados e os 

“feijões” clássicos da região” (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b:68). A 

visibilidade a partir do abrigo é tanta que é possível avistar o rio Lajeado já na sua fase final, 

na desembocadura com o rio Tocantins. 

 

6.1.16. Abrigo Altamira 

Cerca de 3 km ao sul do abrigo Veneza encontra-se o Abrigo Altamira. O sítio é 

pequeno com cerca de 6m de abertura constituído por dois painéis com zoomorfos e 

geométricos em vermelho, bastante distintas com relação aos outros sítios da área (DE 

BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b). 

 

6.1.17. Abrigo do Cachorro58 

Pequeno abrigo com 14m de abertura e largura máxima de 7m as pinturas rupestres 

são vestigiais, no entanto há uma grande quantidade de material arqueológico, lascado e 

cerâmico, em superfície (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b e 2001b) 
                                                
58 Sítio sem informações de localização e sem imagens. Devido a falta de localização o sítio não constará no mapa de distribuição da arte 

rupestre no Lajeado. 
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Foi realizada uma sondagem de 1x1m na área abrigada, logo aos 16cm de 

profundidade um bloco ocupou metade da área escavada, neste trecho encontrou-se 2 lascas 

de sílex e vários fragmentos cerâmicos. Dando prosseguimento a escavação na área não 

ocupada pelo bloco, escavou-se mais 40 cm, onde foi encerrada a escavação por encontrar-se 

com a base rochosa, neste último nível foi encontrado fragmentos cerâmicos. O sedimento 

mostrou-se uniforme do começo ao fim tratando-se de um sedimento arenoso com coloração 

marrom acinzentada (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001b e 2003b). 

 

6.1.18. Vão do Poção 

O abrigo Vão do Poção é formado pelo seu paredão, plano e com poucas falhas, 

contudo ao norte deste há um aglomerado de blocos caídos que dão acesso aos painéis mais 

altos e ainda produzem um corredor entre um grande bloco e o próprio paredão, também 

ornado nesta área que só é visível a partir do aglomerado de blocos ou dentro do próprio 

corredor. 

 
Foto 48: Sítio Vão do Poção, vista geral do sítio a partir do painel 2 sentido S/N escala humana ao fundo. 

A. S. Braga.  
 

Devido a quantidade de cerâmica em superfície na área do sítio foram escavadas três 

sondagens. A sondagem 1, foi realizada junto ao painel 2 (lado direito da foto 48), sendo que 

os primeiros 20cm o sedimento bastante pulverulento com restos orgânicos recentes. No meio 

desta primeira camada entre os níveis 15-20cm foi encontrado um bloco achatado que foi 

associado a um quebra coquinho. Entre 20-30cm o sedimento continuava cinza amarronzado, 

foi encontrado junto a ele lascas de sílex. Entre os 30-40cm encontrou-se vários cacos 
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cerâmicos, que segundo relatório de escavação aparentavam não estar perturbados, logo foi 

coletado material para datação59 por termolumiscência (TL). Entre os níveis 40-80cm, poucas 

mudanças foram notadas a nível de sedimento, notou-se baixa quantidade de material lítico.  

Com o surgimento de um fragmento de cerâmica aos 80cm de profundidade deu-se 

continuidade a escavação até 100cm. Assim a grande quantidade de carvão esparsa e restos 

orgânicos abundantes da primeira camada até os 80cm, começa a dar espaço a um sedimento 

marrom-avermelhado com maior granulometria, findando a escavação. Por se tratar de uma 

sondagem nas proximidades do paredão foi possível observar a ausência de arte rupestre em 

sub-superfície (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001b e 2003b). 

Na segunda sondagem, na área fora da linha de goteira do abrigo. O primeiro pacote 

da escavação, 0-20cm, encontrou-se apenas restos orgânicos recentes e grande quantidade de 

seixos de quartzo, provavelmente proveniente do próprio paredão que possui áreas 

conglomerativas. O próximo nível também continuou estéreo do ponto de vista arqueológico, 

seguindo assim até o nível 5, no nível 5 e 6 inicia o surgimento do pacote arqueológico, que 

são cinco lascas em sílex, todas sem córtex e bem fragmentadas. O próximo nível volta a ser 

estéreo e no nível 8 praticamente toda a quadra por volta dos 79cm é tomada por blocos 

caídos do paredão, acarretando na conclusão da escavação. O sedimento durante todos os 

níveis desta sondagem permanece semelhante, arenoso de coloração cinza-amarronzado. (DE 

BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001b e 2003b) 

Na terceira sondagem, em frente ao painel mais alto deste abrigo e sobre uma grande 

rocha que limita a área abrigada bem próximo a linha de goteira, “nessa sondagem 

encontramos duas lascas de arenito silicificado provavelmente do mesmo seixo, ambas sem 

talão cortical com comprimento por volta de 3cm” (DE BLASIS & ROBRAHN-

GONZÁLEZ, 2001b:59), ambas no nível 4, mesmo sendo esparsos os carvões deste nível 

foram coletados. Voltando a surgir material arqueológico apenas no nível 6, constituindo por 

um fragmento de lasca em sílex (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001b e 2003b). 

Com base nas escavações concluíram que o sítio em questão “parece estar 

relacionado a uma ocupação fugaz talvez por ocasião de uma atividade específica” (DE 

BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001b:59), será que tal atividade seria a produção das 

                                                

59 Não há outras informações a respeito desta datação na documentação consultada. 
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pinturas? Afinal o cesso ao sítio é demasiado complicado60, não havendo a possibilidade de 

ser uma rota de passagem e nem evidencias da ocupação cotidiana. 

Em seus 58m de paredão nós dividimos em quatro 61  painéis para facilitar o 

levantamento fotográfico e a descrição do sítio, esta divisão levou em conta as próprias 

fraturas da rocha e ainda suas elevações, ela foi elaborada da esquerda para a direita sentido 

S/N. 

O painel 1, no início do abrigo, teve parte dele sobreposta por uma faixa negra e 

branca. Na parte superior direita há umas manchas circulares vestigiais, na parte central 

superior há vestígios, membros inferiores, de um antropomorfo branco em contorno aberto a 

esquerda há um serpentiforme em crayon, abaixo do serpentiforme há três antropomorfos bem 

distinto em técnica e estilo, o primeiro bem arredondado com detalhes bem finos como mãos 

e dedos, o segundo mais estilizado não possui qualquer elemento na terminação dos membros 

até mesmo a cabeça não é fortemente diferenciada do tronco e o terceiro quase imperceptível 

foi elaborado de maneira esquemática como o segundo em pontilhismo todos com o mesmo 

tom de pigmento, visualmente. 

 Abaixo da parte superior, mais arredondada, do serpentiforme há um círculo 

concêntrico, com cinco círculos, semelhante aos gravados nos matacões do rio Tocantins. 

Mais abaixo há um círculo com a base inferior estilizada com uma série de linhas com 

terminações circulares, lembrando a forma como os pentiformes são elaborados, contudo nos 

lembra adornos corporais como colares e braceletes. As demais manchas não foram passiveis 

de identificação. 

                                                

60 Por volta de três horas de caminhada serra acima, com inclinações bastante íngremes. 
61 As investigações anteriores dividiram o sitio em 8 painéis, contudo não concordamos com a divisão do que nos chamamos de paredão 3 

em 4 outros, como não há nenhuma fratura que faça esta divisão chamaremos de paredão 3 toda a área lisa e uniforme do paredão e a 

dividiremos em áreas para facilitar a descrição. 
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Foto 49: Sítio Vão do Poção, painel 1. A. S. Braga. 

 
O painel 2 possui grande parte de suas pinturas encaixadas em um nicho do suporte, 

uma faixa, onde o paredão é mais claro e alisado. Neste painel foi observado três grupos 

temáticos. Os zoomorfos se organizando na área central e do lado esquerdo do painel. Os 

geométricos, pentiformes, estão distribuídos em uma área descamada no lado direito do 

painel. Por último outro grupo de motivos com predominância zoomórfica na área superior do 

painel (BERRA, 2003).  

É importante ainda ressaltar os detalhes dos dois antropomorfos de braços levantados, 

sendo estes comuns em outros sítios da região, representados da mesma maneira, em grandes 

proporções em área isolada e de braços erguidos, contudo há um deles com detalhes, cornos, 

que não é comumente representado. Ainda quanto ao painel 2, observamos que as pinturas 

mais baixas foram produzidas acima das áreas descamadas do suporte, parece não importar ao 

produtor a existências destas áreas, mesmo havendo zonas lisas e bem planas em outras áreas 

do paredão rochoso. 
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Foto 50: Sítio Vão do Poção, painel 2. A. S. Braga. 

 

No painel 3 há diversos conjuntos, o primeiro compõem-se de antropomorfos bem 

esquemáticos em vinho e vermelho. O segundo é formado por círculos conectados por linhas 

planas formando um geométricos e outras linhas paralelas na vertical, neste mesmo conjunto 

há um zoomorfo e biomorfos, havendo a predominância do vermelho. No terceiro aglomerado 

temos pequenos zoomorfos, esquematizados, em predominância nos tons de vermelho e 

vinho, entre estes motivos há alguns geométricos.  

O próximo conjunto na parte esquerda do painel estão diversos zoomorfos em 

pequena escala de coloração vermelha. Na zona superior do painel do lado direito o tema dos 

zoomorfos de pequena escala se repete, contudo a coloração é mais escura, vinho. Nesta 

mesma área muito apagado estão da mesma cor uma série de conjuntos retilíneos verticais e 

paralelos. Na parte esquerda superior do mesmo painel há um conjunto de figuras em maior 

escala todas geométricas em vermelho alaranjado, a técnica empregada é bastante 

diferenciada dos demais conjuntos descritos ate o momento, havendo traços grossos, 

possivelmente elaborados com os dedos do autor (BERRA, 2003).  

Quanto aos tons estes variam em vermelho, vinho e alaranjado. No tocante dos estilos, 

observamos dois bem distintos, sendo facilmente constatado que o primeiro momento na base 
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esquerda do painel foi o estilo contemplado de vermelho, com pequenos zoomorfos, com 

alguns exemplares em alaranjado, contudo em supremacia do vinho. O segundo momento que 

se desenvolve sobre o primeiro estilo com maior concentração a esquerda deste painel é 

constituído unicamente de cor mais vibrante, alaranjado, com motivos maiores, a presença 

dos antropomorfos é marcante, com grandes conjuntos geométricos e pentiformes, ao 

contrario do anterior este estilo não se apega em pequenos detalhes, sendo as terminações 

mais grossas e menos pormenorizadas, interessante observar ao lado esquerdo uma sequencia 

de quatro geométricos que nos lembra bastante fitomorfos, bem aparente quando observamos 

o conjunto, contudo só está presente neste painel. 

 
Figura 30: Sítio Vão do Poção, painel 3. A. S. Braga. 

 

Para melhor descrever o painel 4 dividimos em A e B da direita para esquerda. A 

divisão acontecerá para melhor visualização dos motivos, que por estarem bastante 

superficiais, torna-se pouco claro suas composições, ainda há uma variação de relevo da rocha 

que torna a panorâmica levemente destorcida, quanto as pinturas. 

 
Figura 31: Sítio Vão do Poção, painel 4. A. S. Braga. 

 

Esta área do painel 4 é bastante interessante por suas dimensões, pois temos dois 

quadrupedes na parte superior do painel bem pronunciados e abaixo, como que em 

perspectiva, há uma serie de antropomorfos, todos com membros superiores estendidos, um 

deles em especial há um arco sobre a cabeça. Interessante observar que todos os motivos 

parecem ter sido elaborados em um único momento e com o mesmo pigmento. 
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Foto 51: Sítio Vão do Poção, painel 4A. A. S. Braga. 

 
A parte B do painel 4 não é constituída em um único momento como aparenta a 

primeira parte ainda elaborado com diversos pigmentos, a parte esquerda do painel parece 

fazer parte da única fase do painel 4A, com os antropomorfos de braços estendidos. Na parte 

central do painel temos um conjunto de 12 antropomorfos interligados e em perspectiva 

formando “um semi círculo, com pleno domínio da perspectiva, parecem estar dançando” 

(DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001a:43) e nas zonas superiores uma série de 

zoomorfos. Nesta área parece haver pelo menos dois momentos bem distintos e 3 tons de 

vermelho.  

 
Figura 32: Sítio Vão do Poção, painel 4B. A. S. Braga. 
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O quinto (foto 52) painel do Vão do Poção encontra-se em um corredor formado pelo 

paredão e um grande bloco caído em sua frente. Sendo possível visualização deste conjunto 

apenas dentro do corredor, muito estreito, ou em cima do grande bloco. Devido a dificuldade 

em se fotografar dentro do corredor, por não haver espaço suficiente, dividimos o painel em 

duas partes, A e B, utilizamos a fratura natural do paredão para esta divisão, sendo o A 

superior a fratura e B inferior a ela. Em geral o painel é monocromático com a predominância 

dos antropomorfos, com alguns elementos compondo o painel que veremos mais 

detalhadamente a seguir. 

 
Foto 52: Vista geral do painel , sítio Vão do Poção. A. S. Braga. 

 

A parte superior a fenda, compõem de fileiras de antropomorfos interligados pelos 

membros superiores, a esquerda temos uma fileira de 11 antropomorfos e a direita esta é 

formada por 4 antropomorfos, contudo há dois antropomorfos centrais que são distintos, pois 

não se interligam com os demais e ainda possuem um pigmento muito mais vibrante, assim 

como os zoomorfos que foram dispostos nas zonas superiores aos antropomorfos, 

provavelmente em um segundo momento de ocupação do painel. 
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Figura 33: Parte A do Painel 5, sítio Vão do Poção. A. S. Braga. 

 
Com a mesma lógica construtiva do superior o painel inferior também se organiza em 

uma faixa, logo abaixo da fenda, provavelmente condicionada pela existência desta. É 

formado por uma fileira de zoomorfos, com poucos detalhes e uma sequencia não interligada 

de 3 antropomorfos todos com braços erguidos, o ultimo da extrema direita, está com os 

membros dobrados alcançando a cabeça assim como o antropomorfo central do painel 

superior. 

 
Foto 53: Parte B do Painel 5, sítio Vão do Poção. A. S. Braga. 

 
No painel 6, volta o tema dos grandes antropomorfos centrais, contudo neste painel 

este há dois fatores relevantes para além da representação das mãos e pés, pois há no topo da 

cabeça três linhas interligadas com um arco e ainda entre os membros inferiores duas retas 

paralela que nos remete a representação do clitóris, logo temos pela primeira vez evidenciado 

o feminino, pois até o momento havíamos constatado apenas a presença de um único traço, 

representando o órgão reprodutor masculino, os quadrupedes são semelhantes aos dos demais 
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painéis, contudo as aves aparecem com algumas características peculiares como por exemplo, 

na parte superior direita, que a ave aparece com as asas franjadas a cabeça “castanha de caju” 

com um traço no bico, abaixo outra ave também com detalhes nas asas, contudo representada 

de forma diferente das demais, pois está levemente inclinada, remetendo-nos a posição de 

voo, logo ao lado direito desta há outra ave também com a cabeça “castanha de caju”, em 

posição vertical e asas sem detalhes, entre os dois antropomorfos centrais temos uma ave 

pernalta em grande proporção, bem estilizada e sem qualquer decoração nas asas. Abaixo 

desta aparece-nos um geométrico poucas vezes representado dentro dos sítios, porém em 

vários sítios o círculo radiado. 

 
Figura 34: Painel 6, sítio Vão do Poção. A. S. Braga. 

 
 O painel 7, também monocromático, é organizado de forma onde as sobreposições são 

quase inexistentes. Nas laterais do painel há riscos em crayon, onde atualmente não se pode 

identificar nenhuma forma concreta. O painel constitui-se de motivos zoomorfos e 

geométricos, basicamente, havendo dois fitomorfos em posição vertical. No campo dos 

zoomorfos há três quadrupedes com os detalhes das caudas e patas bem pronunciados, no 

centro do painel há um lagarto em proporções ainda não observadas nesta área, pois estes são 

geralmente menores. Os geométricos são formados por um conjunto de pontos organizados 

em linhas verticais que partem de uma linha inteiriça na horizontal e um círculo radiado com 

extremidades circulares, com a peculiaridade de dois destes raios superiores terem a 

extremidade conclusa com tridígitos e serem maiores que os demais raios. Próximo ao círculo 

há um conjunto de retas que nos remete a um antropomorfo esquemático. Há ainda por todo o 

painel manchas e vestígios que com certeza já foram algum motivo, contudo não são passíveis 

de identificação atualmente. 
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Figura 21: Painel 7, Vão do Poção. A. S. Braga. 

 

6.1.19. Crayon62 

Ao norte do sítio Boqueirão do Sucuri há um pequeno abrigo sob rocha constituído de 

um único painel todo elaborado em crayon de coloração laranja, constituição técnica única até 

o momento para o Lajeado, pois todos os outros sítios com a presença desta técnica em menor 

quantidade e muito pontual. (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b). 

 

6.1.20. Abrigo da Jibóia 

O sítio é constituído de um paredão rochoso de aproximadamente 45m de extensão, 

com muitos matacões por toda a parte impedindo uma estadia confortável em meio aos blocos 

(DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000b, MORALES, 2005 e BERRA, 2003). 

Foi escavada uma sondagem a aproximadamente 3m do paredão. A primeira camada 

de aproximadamente 5cm de espessura continha apenas folhas e um sedimento cinza 

pulverulento. A partir deste nível até os 20cm, inicia-se um sedimento de coloração alaranjada 

e arenosa bem compactada, provavelmente resultante da desagregação de uma rocha in situ. 

Após 20 cm uma o sedimento passa a ser arenoso amarronzado, nesta camada inicia o 

aparecimento de material arqueológico constituído por lascas de matéria prima ruim, quartzito 

e arenito grosseiro com baixo teor de sílica.  

                                                
62 Não há imagens e maiores descrições deste sítio em todo o acervo e bibliografia consultada. 
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Aos 25cm aparece uma concentração de carvão na área nordeste da quadricula, que foi 

coletado, neste nível além de lascas e cerâmica surgiu um pequeno fragmento do paredão com 

pintura. Próximo aos 30cm aparecem mais lascas, semelhantes as citadas a cima, nível 3.  

No quarto nível estas lascas aparecem com maior intensidade, contudo o sedimento 

continua o mesmo com uma concentração de carvão que fora coletado. No quinto nível 

diminuem a intensidade de lascas e seus fragmentos, surge aos 50cm outro fragmento do 

paredão pintado, ainda neste nível foi encontrado outra concentração de carvão e algumas 

lascas nas suas proximidades. Devido as concentrações de carvão, decidiu-se ampliar a área 

de escavação em 50cm a SO, a sondagem 1A. Nesta nova área os primeiros 30 cm 

comportaram-se da mesma forma que os da sondagem anterior, porém com a retirada deste 

pacote sedimentar foi possível retirar o bloco rochoso que impedia parte da escavação. Não 

aparece material arqueológico até o nível 4. 

 Aparecendo apenas nos níveis 5 e 6, o material arqueológico lascado surge em 

abundancia e aumenta cada vez mais no nível 7. Surgindo aos 58cm um seixo rodeado de 

carvões, que foram coletados, surgindo aos 60cm uma série de lascas e uma concha inteira e 

com um furo na parte dorsal. (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001b). Após um 

ano voltou-se ao sítio para dar continuidade a escavação, continuou-se do nível a partir de 

68cm de profundidade no nível 7. Prosseguindo rumo ao nível 8, com sedimento basicamente 

composto de cinzas “foram colocados 193 líticos” (DE BLASIS & ROBRAHN-

GONZÁLEZ, 2003b:123) no nível 9 com sedimento igualmente acinzentado foram coletados 

82 liticos lascados e carvões para datação, no fim deste nível a escavação foi interrompida por 

uma laje rochosa e resultou em mais 41 vestígios líticos lascados (DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003b e MORALES, 2005). 
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Figura 22: Perfil do Abrigo da Jibóia (BERRA, 2003:42). 

 
Figura 23: Perfil estratigráfico do sítio Abrigo da Jibóia (MORALES, 2005:270). 

 

Nesta sondagem coletou-se na peneira do nono nível carvões que foram datados em 

10.200 anos e quando calibrados chegaram a 12.350-11.565 revelando neste sítio a existência 

de caçadores coletores do primeiro período de ocupação da área, período antigo (MORALES, 

2005). 
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Foto 41: Sondagem 1, nível 68cm. Abrigo da Jibóia. Acervo NUTA. A. S. Braga. 

No primeiro e segundo painel o estado de conservação é péssimo, onde parte do 

suporte desmoronou-se, impossibilitando maiores reconhecimentos dos motivos. 

O terceiro painel é na verdade um bloco com 2.5m de altura por 3.4m de largura. 

Bastante mal conservado o painel resguarda vestígios do que fora um dia. São motivos 

geométricos, pentiformes, zoomorfos e antropomorfos, todos em vermelho excetuando um 

círculo concêntrico radiado que está pintado em branco, exatamente como no sítio Vão 

Grande (BERRA, 2003) e também nos matacões gravados no Rio Tocantins.  

 
Foto 42: Abrigo da Jibóia (VIALOU & VIALOU, 2005:239). 
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Figura 24: Sítio Abrigo da Jibóia, painel 3 (BERRA, 2003:49). 

 

O painel 4 está localizado entre a parede do abrigo e um bloco, em uma área bastante 

abrigada, proporcionando um excelente estado de conservação. Os motivos são propulsores e 

fitomorfos, geométricos, zoomorfos e antropomorfos nas varias nuances de vermelho e alguns 

em branco (BERRA, 2003). Contudo constatamos que o branco citado na bibliografia já não 

existe mais e ao passar de dez anos o estado de conservação começa a se mostrar em declínio 

com áreas de desplacamento.  
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Foto 43: Abrigo da Jibóia, painel 4. A. S. Braga, 2010. 

 

O quinto painel foi elaborado a sete metros do nível do solo atual, logo para tal os 

artistas precisaram se equilibrar em um estreito espaço no alto de um amontoado de blocos 

para alcançar a parede rochosa que desejavam ornamentar. Neste painel observamos a 

presença de três momentos, o primeiro composto por pentiformes com hastes paralelas e 

composição bem comprida em cores que variam entre as tonalidades do vermelho e o branco. 

Um segundo momento foi ocupado por grandes (70cm) zoomorfos (peixes) bicrômicos 

formados por uma linha de contorno fechado em vermelho e preenchimento em branco. O 

terceiro momento é constituído pela monocromia vermelha com zoomorfos e geométricos que 

variam entre grandes figuras zoomorfas e pequeninos exemplares nas zonas periféricas do 

painel (BERRA, 2003).  
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Figura 25: Abrigo da Jibóia, parte do painel 5 (BERRA, 2003:44) 

 
Figura 26: Abrigo da Jibóia, parte do painel 5 (BERRA, 2003:46) 
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6.1.21. Jiboinha 

Este sítio é como um anexo do Abrigo da Jibóia, por se localizar a 10min deste sítio, 

sendo assim foi nomeado Jiboinha. Trata-se de um único painel com 14,5 m de comprimento 

e largura entre 1,40 e 5.70m (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001b e 2003b e 

BERRA,2003). 

Por haver pinturas rupestres na proximidade do solo, optou-se por abrir um corte com 

o objetivo de observar a continuidade do painel em subsuperfície. 

 
Foto 44: Sondagem 1 nível 30cm, Jiboinha. Acervo NUTA. A. S.Braga 

Foi possível escavar até 50cm de profundidade, onde foi observado a continuidade do 

sedimento cinza escuro e bastante pulverulento, não encontrou-se vestígios arqueológicos 

porém foi possível vislumbrar a presença das pinturas até 14 cm de profundidade e 

provavelmente até 26cm (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001b e 2003b). 

 
Foto 45: Sítio Jiboinha (BERRA, 2003:53). 

Neste único painel há uma predominância nos motivos zoomórficos, sempre chapados 

e vermelhos, os motivos variam entre 7 e 67cm de dimensão. O painel é organizado por uma 
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sucessão de grupos de zoomorfos, aparentemente da mesma espécie, primeiramente temos no 

topo nove “caititus” alinhados em fila horizontal e outros esparsos nas proximidades 

representados de tamanhos diferentes, dando a impressão de profundidade.  

No centro há um conjunto de aves com bico tipo “castanha de caju”, o corpo destas 

pernaltas são representados ora com asas ou sem este atributo o tamanho é variado dando a 

mesma impressão de profundidade dos caititus mais acima. Logo abaixo das aves há uma 

miscelânea de zoomorfos são mamíferos, lagartos e aves, todos chapados e em vermelho. 

Alguns geométricos e pentiformes compõem o painel, porém é visível a preferencia e ênfase 

nos zoomorfos e sua organização (BERRA, 2003).  

 
Foto 46: Sítio Jiboinha (VIALOU & VIALOU, 2005:235). 

 

6.1.22. Lajeado 4,39,41,42,43 e 45. 

  A montante da foz do Lajeado, onde hoje encontra-se o lago da U.H.E do Lajeado 

estavam um conjunto de rochas gravadas, para fins de cadastro estas rochas foram 

consideradas sítios diferentes, porem são semelhantes em temática e estrutura. Neste conjunto 

não observou-se nenhuma ocorrência de sobreposição. A técnica empregada para a produção 

das seis ocorrências foi o picoteamento. Os motivos são geométricos, bastante recorrentes em 

torno do tema: círculos, variando em concêntricos, aspirais e radiados (ROBRAHN-

GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997). 

 O Lajeado 4 é um matacão arenítico composto por dois círculos concêntricos e uma 

“lua quarto crescente” abaixo e entre os círculos (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS, 
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1997). O primeiro círculos é composto por uma cúpula central de onde se desenvolve cinco 

circunferências, sendo as duas primeiras incompletas. O segundo círculo se forma da mesma 

maneira, contudo são seis círculos todos completos. 

 
Figura 27: Sítio Lajeado 4, modificação de ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS (1997:41). 

  

Lajeado 39 é um grande bloco granítico, na margem esquerda do rio Tocantins 

próximo a Foz do Lajeado. Por ter duas áreas gravadas foi dividido em painel 1 e 2, o 

primeiro (figura 28, B) constitui-se de dois círculos concêntricos ambos constituídos da 

mesma maneira, com um cúpula central e quatro círculos, com dois raios inferiores e três 

superiores. O segundo painel (figura 28, C) é um conjunto de três círculos concêntricos todos 

com cúpula central os primeiros dois círculos possuem 5 círculos e o último que está 

sobreposto aos demais possui 6 círculos (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS, 1997). 

 
Figura 28: Sítio Lajeado 39, modificação de ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS (1997:41). 
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Lajeado 4163 está em uma ilha próximo a margem esquerda do Rio Tocantins, o sítio é um 

afloramento granítico onde há também blocos em arenito, sendo este o escolhido para ser 

gravado, “são figuras geométricas circulares, formando quatro painéis dispostos em 

diferentes faces do matacão” (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS (1997:39). 

 Nas proximidades do eixo da barragem, em uma ilha do rio Tocantins na margem 

esquerda encontra-se o Lajeado 42, formado por três blocos areníticos todos decorados com 

figuras geométricas circulares, por vezes radiados. 

 
Figura 29: Sítio Lajedo 42, modificação de ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS (1997:42). 

 

Em uma ilha sobre um afloramento granítico há um conjunto de rochas areníticas que 

possuem cinco painéis, estes painéis são compostos por círculos com seu espaço interno 

dividido por linhas e pontos, círculos concêntricos isolados ou em duplas. 

 
Figura 30: Sítio Lajeado 42, modificação de ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS (1997:42). 

 

De volta a margem direita do Rio Tocantins, está o Lajeado 45, formado por três 

blocos de arenito. Os motivos são geométricos, com temática circular. “círculos concêntricos 

                                                
63 Não há imagens no acervo e na bibliografia disponível. 
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e retas que partem do círculo maior em direção ao exterior, como um “sol” e uma figura 

composta por círculos e retas” (ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS 1997:40). 

 
Figura 31: Sítio Lajeado 45, modificação de ROBRAHN-GONZÁLEZ & DE BLASIS (1997:42). 

 

6.1.23. Pilões XI64 

Este sítio foi encontrado nos trabalhos de prospecção da área diretamente afetada entre 

o eixo da barragem e o córrego Mirindiba. O sitio está localizado na margem direita do rio 

Tocantins, junto a uma praia, nas proximidades do sítio cerâmico Pilões 10, na cascalheira do 

sítio que se estende por cerca de 100m de comprimento e 50m de largura (DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2001c, 2002c e 2003b e BUENO, 2005).  

 

 
Foto 47: Paisagem do sítio Pilões XI. Lucas Bueno. 

                                                
64 Não há no acervo disponível para consulta a descrição dos 22 painéis, contudo faremos a descrição das 8 rochas que ainda existem, devido 

ao resgate, no capítulo seguinte. 
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Observaram in sito que “sobre as superfícies irregulares destes blocos, de maneira 

geral ocupando as faces voltadas para leste/sudeste” (DE BLASIS & ROBRAHN-

GONZÁLEZ, 2001c: 22), contabilizando 22 painéis sendo que alguns dos painéis consistem 

em apenas figuras isoladas ou formavam alguns pequenos conjuntos. Quanto aos motivos 

predominam os círculos concêntricos, isolados ou em conjunto. 

 

 
Figura 32: Sítio Pilões XI, vista geral da paisagem e detalhe a direita, imagens originais em acervo 

NUTA, sem autor. 
 

Junto aos matacões gravados observaram a presença de “algumas lascas de grandes 

dimensões e alguns seixos lascados” (BUENO, 2005:113). 
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Foto 48Material lítio encontrado nas proximidades dos blocos gravados do Sítio Pilões XI. 

A.Braga. 
Por se tratar da área diretamente afetada pelo lago da barragem, optaram por retirar 

alguns dos blocos rochosos com gravuras da área. Selecionaram65 8 blocos que foram 

retirados do local alagado e transportados até o NUTA, onde se encontram na entrada do 

laboratório. 

 

 
Foto 49: Rocha do sítio Pilões XI, no NUTA. A. S. Braga. 

                                                

65 “A escolha dos blocos retirados foi realizada em função da diversidade de motivos, do estado de conservação das gravuras e da 

viabilidade de remoção do local, tendo em vista a relação entre o volume e o peso dos blocos rochosos e a capacidade dos equipamentos 

disponíveis” (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000c:26). 
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Foto 50: Rocha do primeiro plano da foto 40 in situ, sítio Pilões XI. Lucas Bueno.

 

A temática deste sítio está em torno dos círculos concêntricos, variando a quantidade 

de  círculos na sua formação e ainda alguns raios que por ventura saem do último círculo. 

Estes podem aparecer isolados ou em grupos por vezes sobrepondo-se, contudo o mais 

recorrente são as duplas.  

 
Foto 51: Sítio Pilões XI, vista geral da paisagem, original em acervo NUTA, sem autor. 

 



 216 

 
 

 
Foto 52: Detalhe do desgaste das gravuras, sítio Pilões XI. Lucas Bueno, entre 1999-2001. 

 

 
Foto 53: : Rochas do sítio Pilões XI, no NUTA. A. S. Braga. 
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6.1.24. Alto da Serra II 

 Está localizado em uma encosta íngreme da serra do Lajeado, a área abrigada é 

alongada variando de 5 a 20m, onde encontra-se vestígios líticos e cerâmicos. Assim sendo, 

foram escolhidas 8 áreas do quadriculamento para serem intervencionadas. Assim como na 

superfície as sondagens apresentaram grande quantidade de material arqueológico, em alguns 

casos os vestígios cerâmicos permanecem até 1m de profundidade, bem como os líticos que 

em alguns casos, sondagem 5, estão presentes até 1,6m nesta mesma sondagem foram 

coletados carvões dispersos no nível 1,2m que resultaram em uma datação 1.730 anos que 

calibrada chega a  1920 anos (BUENO, 2005).  

 

 
Foto 54: Quadriculamento da área do sítio Alto da Serra 2 (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 

1999:22). 
 

Segundo Bueno, a estratigrafia do sitio sugere uma ocupação continua do sítio, por 

não haver ruptura no sedimento e não possuir nenhum hiato de ocupação entre as camadas, 

completando ainda que “no que tange ao material lítico, parece bastante interessante para 

caracterizar a indústria lítica de um sítio com cerâmica relacionada à tradição Aratu” 

(BUENO, 2005:92). 

Quanto a arte rupestre, é um sítio pintado e gravado ao longo de todo seu paredão, 

ocorrendo desde pequenas reentrâncias até áreas de 5m de decoração, bem como áreas do teto 

do abrigo (BUENO, 2005 e DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 1999). 
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6.1.25. Abrigo do Limpão 

 O abrigo mostra-se, quanto a localização, o mais excêntrico de todo o conjunto, pois é 

o único até o momento encontrado com a abertura a leste, contrariando toda a lógica de 

distribuição dos sítios face ao rio Tocantins. Supomos após esta descoberta que a não 

ocupação dos abrigos virados para leste se da não pela a ausência deles e sim pela pouca 

prospecção nas áreas que não formam a grande frente cuesta da Serra do Lajeado. 

 Este abrigo está na área popularmente denominada de Limpão, uma grande colina que 

se desenvolve entre a serra do Lajeado e a Planície do Rio Tocantins. A partir deste abrigo é 

possível avistar toda a frente de cuesta do Lajeado, consequentemente, os sítios nela contida. 

O abrigo é um pequeno afloramento de arenito que se desenvolve próximo ao cume da colina. 

 
Foto 55: Abrigo do Limpão, frente do abrigo. A. S. Braga. 

 

Na base do abrigo há sobre a superfície diversos seixos lascados (foto 40), contudo 

não houve coleta, aparentemente remete-nos a fatiagem de seixo, comum nas ocupações mais 

recentes do Lajeado. São pequenos seixos provenientes do próprio sítio. Para além das lascas 

observamos uma série de núcleos e detritos de lascamento. 
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Foto 56: Lascas na base do Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 

 

O sítio foi dividido em painéis, tendo em vistas as fissuras e declives naturais do 

suporte rochoso. Assim sendo temos três painéis verticais e um grande painel no teto dividido 

em três patamares, devido o relevo da superfície do suporte. 

O painel 1 está na área mais alta do abrigo, sendo o único local passível de estar em 

pé. O Painel monocromático está em péssimas condições de conservação, havendo um grande 

caminho de terminas cortando verticalmente o painel, para além de uma espessa camada de 

salitre recobrindo as pinturas. 

 
Foto 57: Painel 1 do Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 
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O painel em questão parece-nos ter sido elaborado em uma única etapa, pois 

visualmente os pigmentos parecem semelhantes e ainda não há sobreposições nesta área. Os 

motivos são em grande maioria geométricos, em especial uma série de “X”, círculos barras e 

ainda manchas que não podemos identificar, contudo há na parte superior da lateral esquerda 

o carimbo positivo de uma mão. 

 

 
Foto 58: detalhe do Painel 1 do Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 

 

 Assim como no painel 1 o painel 2 também sofre com os intemperismos, sua 

conservação não é boa, a parte inferior do painel foi completamente coberta pelo salitre, 

restando alguns motivos na parte superior. O painel 2 é composto por duas técnicas distintas, 

primeiramente por uma bicromia em vermelho e amarelo e de um conjunto monocromático 

semelhante ao painel 1. Os motivos são poucos, temos a esquerda um conjunto bicrômico 

constituindo um motivo de linhas vermelhas curvas e interior amarelado e um segundo zig-

zag vertical vermelho com o interior também em amarelo. Do conjunto monocromático não 

foi possível identificar seus motivos. 
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Foto 59: Painel 2 do abrigo do Limpão. A. S. Braga. 

 

 
Foto 60: Detalhe bicrômicos do Pinel 2, Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 

 

No teto imediatamente a seguir do zig-zag bicrômico há um motivo circular em 

vermelho, contudo é o único motivo neste grande patamar que recobre o painel 1 e 2. 

Segundo os informantes que encontraram este sítio, um conjunto de ciclistas, este 

painel (foto 61) encontrava-se inteiriço na base do abrigo e foi encontrado vandalizado a 

pouco mais de um ano quando o local passou a ser alvo de intensas visitas.  
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Foto 61: Painel 3 do Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 

 

O painel 3 está deslocado do seu local de origem, contudo não conseguimos 

identificar sua proveniência. Ele é um pequeno bloco, monocromático com motivos 

geométricos e um motivo que remete a uma ave, ou até mesmo um antropomorfo. 

No primeiro patamar do teto do abrigo está o quarto painel, constituído por dois 

pigmentos, um alaranjado, bem vivo e outro amarelo, por vezes quase imperceptível. Os 

motivos são um antropomorfo em alaranjado, com pigmento bem denso e espesso, com o 

mesmo pigmento há mais duas manchas no painel que não foi possível associar a nenhuma 

categoria. Em amarelo temos um conjunto de linhas paralelas. 
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Foto 62: Painel 4 Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 

 

O painel 5, segundo e o terceiro patamar do relevo do teto do abrigo, é o conjunto 

mais denso e mais bem preservado do sítio.  Neste painel também observamos a maior 

variedade quanto as tonalidades dos pigmento. As sobreposições são pontuais e não parece 

existir para anular o já existente, pelo contrario. Os motivos são zoomorfos, aves e 

quadrúpedes, biomorfos e geométricos, que estão em ambas as cores, contudo é maior 

representada pelo amarelo. 

 
Foto 63: Painel 5, Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 
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O painel 6 é um patamar entre o solo e o teto que guarda vestígios do que fora um dia 

um painel, provavelmente mais decorado, está praticamente todo coberto por uma espessa 

camada de salitre. Possui duas manchas em vermelho que remete a o que poderia ter sido 

antropomorfos ou biomorfos. 

 

 
Foto 64: Painel 6, Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 

Já no final da área abrigada a norte do abrigo, no teto sobre o painel 6 há apenas uma 

única figura, é o painel 7. Constituído por uma ave “cabeça castanha de caju” de asas abertas 

e franjadas em um vermelho intenso, semelhante ao utilizado na grande ave pernalta do painel 

5. 
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Foto 65: Painel 7, Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 

 

O sítio Abrigo do Limpão é uma cavidade que não proporciona um certo conforto, 

sendo complicado estar dentro dela, em maior parte das áreas isso é possível apenas sentados, 

pois não há altura suficiente. Para além disto ainda é um abrigo que não possui uma grande 

parede reta e vertical, como de costume encontramos nesta região, esta é cheia de patamares e 

blocos, dificultando a decoração, talvez por todos estes empecilhos o teto tenha sido escolhido 

para a inserção de maiores motivos e multiplicidade de pigmentos, ou ainda o teto do abrigo 

poderá abrigar o que restou do sítio, pois é o local mais bem preservado do abrigo. 

 

 
Foto 66: Vista geral do Abrigo do Limpão. A. S. Braga. 



 226 

 

6.1.26. Abrigo da Maessa 

 O abrigo está nas proximidades do Sítio Vão Grande, por de trás deste. Trata-se de 

uma parede rochosa no alto de uma vertente bastante íngreme com uma pequena área 

abrigada de aproximadamente 2m entre o paredão e a queda abrupta que o relevo desenvolve 

imediatamente a linha da goteira do pequeno abrigo. 

 

 
Foto 67: Vista a partir do sítio Abrigo da Maessa, detalhe para a inclinação do terreno imediatamente 

após a linha da goteira do abrigo. A. S. Braga. 
  

O que temos hoje são vestígios do que fora um dia o sítio, pois seu estado de conservação é 

péssimo, contanto algumas poucas figuras que sobreviveram ao intemperismo. Devido as 

ações naturais as pinturas se tornaram quase imperceptíveis, pois se assemelham a tonalidade 

da rocha, sendo assim elas são avistadas apenas próximo ao paredão, algumas delas mesmo 

assim são quase imperceptíveis. Devido uma fratura na parte central da rocha suporte 

dividimos o painel em duas partes a fim de melhor visualizar os motivos. 
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Figura 33: Vista geral Abrigo da Maessa. A. S. Braga. 

  

A primeira parte do painel é constituída por três aglomerados de motivos, todos em 

vermelho, aparentemente o mesmo pigmento. O primeiro motivo, um geométrico, é o mais 

bem preservado, o segundo motivo já muito apagado nos remete a um zoomorfo e por último 

outro geométrico com uma camada de salitre bastante espessa é um pentiformes com 

terminações simples. 

 

 
Figura 34: Parte 1 do Abrigo da Maessa. A. S. Braga. 
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É possível notar que a patina escura do lado superior esquerdo do painel 

provavelmente suprimiu informações quanto a possível existência de arte rupestre nesta área, 

pois não é possível notar se quer manchas vestigiais nesta área. 

 

 
Foto 68: Pentiforme simples, Abrigo da Maessa. 

A. S. Braga. 

 
Foto 69: Geométrico, Abrigo da Maessa. A. S. 

Braga. 
 

A segunda parte do painel, sem presença de pátina escura, podemos observar mesmo 

que vestígios de ocorrências de pinturas no suporte. O pigmento parece ser o mesmo da 

primeira parte. A primeira mancha na parte central do painel remete a um motivo circular, 

contudo está muito apagado, o segundo conjunto são dois zoomorfos o primeiro já bem 

deteriorado e o segundo em melhor estado e com maiores detalhes sendo possível identifica-

lo como um cervídeo devido a galhada, e por último no topo do painel está um antropomorfo 

esquemático constituído apenas com poucos traços retilíneos. 
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Figura 35: Parte 2, Abrigo da Maessa. A. S. Braga. 

 

 

 
Foto 70: Antropomorfo, Abrigo da Maessa. A. S. 

Braga. 

 
Foto 71: Conjunto de zoomorfos, Abrigo da Maessa. 

A. S. Braga. 
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6.1.27. Abrigo do Tabocal 

 O Abrigo Tabocal é um pequeno paredão rochoso que se ergue em uma área larga e de 

fácil acesso, sendo o relevo suave, tento em vista os demais. O estado de conservação está 

péssimo, quase não se nota as pinturas que estão sendo recorrentemente cobertas por uma 

pátina bege espessa. 

 
Figura 36: Sítio Tabocal. A. S. Braga. 

  

Os motivos restantes neste único painel são geométricos, em especial o “8” ainda não 

encontrado nas pinturas, um zig-zag, um peixe e um antropomorfo, todos com o mesmo 

pigmento, aparentemente. 



 
Foto 72: Antropomorfo, Abrigo do Tabocal. A. 

S. Braga 

 
Foto 73: Geométricos, Abrigo do Tabocal. A. S. 

Braga 

 

6.1.28. Abrigo Morcegos 

 Constitui-se de uma grande área aplainada na beira de um paredão levemente 

inclinado com uma cavidade na sua lateral direita. As pinturas foram observadas apenas na 

parte externa, no paredão rochoso, contudo devido a grande umidade interna da cavidade, de 

onde brota uma pequena nascente, não seria capaz de conservar vestígios pintados. 

 
Foto 74: Abrigo dos Morcegos, cavidade. A. S. 

Braga 

 
Foto 75: Lateral direta da cavidade, painel do 

Abrigo dos Morcegos. A. S. Braga. 
Sobre o solo da área protegida pelo paredão há dois blocos repletos de cúpulas, 

sugerindo a utilização destes como quebra-coquinhos. 
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Foto 76: Bloco gravado na base do Abrigo dos Morcegos. A. S. Braga. 

O único painel do sítio está na parede externa da cavidade, aproximadamente 150cm 

do solo atual. Notamos que este pode ser vestígios de um painel que provavelmente pode ter 

sido maior, já que a patina branca que está progressivamente recobrindo este painel, já cobriu 

boa parte do paredão rochoso. Podemos notar com segurança apenas dois motivos, ambos 

antropomorfos bastante estilizados, compostos por retas, para além destes motivos notamos 

algumas manchas vermelhas, contudo não conseguimos identifica-las.  

 
Foto 77: Painel único do Abrigo dos Morcegos. A. S. Braga. 
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7. Estudo de caso,  

sít ios delimitados 
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Como descrito no primeiro capítulo, delimitamos a amostragem em dois sítios, cada um em 

uma unidade geomorfológica. A partir destes sítios estabeleceremos uma comparação quanto 

à distribuição da arte rupestre nesta área que denominamos Complexo do Lajeado. Sendo 

assim partiremos para descrição e análise dos sítios em questão e posteriormente faremos a 

análise global da dispersão dos motivos na paisagem. 

 A seguir serão descritos os sítios, primeiramente, Foz do Lajeado que será dividido em 

duas áreas, contando com uma descrição individual de todas66 as rochas67 em seguida 

descreveremos o sítio Vão Grande da mesma maneira segregando-o em painéis, segundo a 

distribuição e concentração de motivos. 

 

7.1. O Sítio Foz do Lajeado 

 Na última etapa de campo do projeto Tecnologia e Território: dispersão e 

diversificação no povoamento do Planalto Central Brasileiro68, optou-se por iniciar uma 

prospecção rupestre a jusante da barragem da UHE do Lajeado nas proximidades da foz do 

Rio Lajeado, momento no qual encontramos o primeiro conjunto de 5 rochas que 

denominamos Sítio Foz do Lajeado. Nos anos seguintes, com a intensificação das 

prospecções resultantes deste projeto de tese, este número ampliou-se para 16 rochas. 

O sítio Foz do Lajeado foi dividido em duas áreas69, tendo em conta a hidrografia, 

logo temos a área: A, para o Rio Lajeado e B, para o Rio Tocantins (figura37). Contudo a 

numeração das rochas foi contínua, 1 a 16, conforme foram sendo descobertas. 

                                                
66 As rochas 15 e 16 foram encontradas no último dia de campo, logo não conseguimos efetuar seu decalque in situ, portanto os decalques de 

ambas foram feitos de maneira digital. 
67 Todos os painéis decalcados serão expostos na descrição das rochas em pequena escala, para melhor dinamismo da leitura, contudo os 

painéis serão replicados no anexo em escala maior, para melhor acareação dos detalhes. 
68 Projeto coordenado pelo Dr. Lucas Bueno, financiado pelo CNPQ. Etapa de julho/2012. 
69 A decisão de dividir esta área foi elaborada a fim de dinamizar a descrição do sítio. 
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Figura 37: Sítio Foz do Lajeado, área A no Rio Lajeado em primeiro plano e área B Rio Tocantins, 

segundo plano. A. S. Braga. 
 

7.1.1 Rio Lajeado, área A 

 Encontra-se no Rio Lajeado a alguns metros da sua foz no Rio Tocantins, entre o 

último meandro e a foz do Lajeado, em uma grande área de remanso. As rochas afloram 

prioritariamente na margem esquerda do Rio Lajeado, estendendo-se até a parte central do rio, 

contudo não encontramos nenhuma rocha gravada na margem direita do Rio Lajeado (foto 

78).  

 
Foto 78: Panorâmica do Sítio Foz do Lajeado, área A.  A. S. Braga. 

 

 Ressaltamos ainda que esta faixa onde se encontram as rochas gravadas (figura 38), 

quase em “fileira”, é hoje a parte de maior facilidade para a travessia de uma margem para a 

outra, pois a montante das rochas há uma grande cachoeira com um desnível bastante 
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acidentado e a jusante o vale se afunila e encaixa-se em um emaranhado rochoso e 

encachoeirado até a foz no Rio Tocantins. 

 
Figura 38: Planta de topo, sítio Foz do Lajeado área A. A. S. Braga. 

  

7.1.1.1 Rocha 1. 

 Esta rocha é composta por faces bastante irregulares, sua alta tridimensionalidade 

obrigando-nos a dividi-la em duas partes para melhor efetuar o levantamento. Logo temos: 

Rocha 1a e Rocha 1b (figura 39) no levantamento para representar ambas as faces gravadas 

da mesma rocha, evitando a deformação bidimensional da técnica de levantamento aplicada.  

 

 
Figura 39: Rocha 1 e suas faces gravadas. Sítio foz do Lajeado área A. A. S. Braga. 
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A rocha 1a, é constituída por um suporte convexo, as gravuras foram dispostas na área 

mais alta do suporte 110 cm do solo atual, formado pelo sedimento do leito do rio. A técnica 

empregada para a formação dos motivos foi o picoteamento, tendo em vista a precisão dos 

picos supomos ser um picoteamento indireto. Tendo em vista a formação dos picos no interior 

dos sulcos, supomos que o instrumento utilizado para a gravação destes motivos foi 

pontiagudo, o picoteamento é mais profundo na área mais côncava do sulco, abrandando nas 

margens. 

 
Foto 79: Detalhe do picoteamento, Rocha 1A, sítio Foz do Lajeado, área A. A. S. Braga. 

  

Os motivos dispostos no topo do suporte são uma série de linhas que se encontram em 

um ponto central, nos remetendo a dois pares circulares, tipo “pizza” (foto 79), com três 

círculos irregulares a direita, uma reta na parte superior e cúpulas esparsas. 

 
Foto 80: Foto da Rocha 1a, sítio Foz do Lajeado, 

área A. A. S. Braga. 
 

Figura 40: Decalque Rocha 1 A, sítio Foz do Lajeado 
área A. A.S. Braga.



 Este painel está bastante polido, pois a pátina já recobre o painel e está presente na 

parte interna das gravuras, quase em totalidade tendo uma única coloração dentro e fora dos 

sulcos, contudo não aparenta ter percas no repertório rupestre, os vestígios de decoração estão 

somente na parte superior do painel, talvez esta escolha está ligada a visualização do painel, 

facilmente perceptível a quem está na margem esquerda do rio. 

 A área b da rocha 1 (foto 81), contrariamente a primeira área está disposta em uma 

concavidade da rocha, onde há um reservatório natural de água no seu interior, por volta de 

20cm de profundidade. As gravuras foram dispostas acima do limite deste pequeno 

reservatório, na linha formada pela pátina da água. 

 

 
Foto 81: Rocha 1b, sítio Foz do Lajeado, área A. A. 

S. Braga. 

 
Figura 41: Decalque da área b da rocha 1, sítio Foz 

do Lajeado, área A. A. S. Braga. 
  

Os motivos estão organizados entre a linha da água e pequenas áreas naturalmente côncavas, 

completando a área vazia entre as cúpulas naturais. A técnica de execução dos motivos é o 

picoteamento, contudo há áreas que este parece ter sido realizado com o picoteamento direto, 

não havendo uma organização sistemática dos sulcos, esta organização se resume apenas em 

não atingir os limites naturais da rocha como as convexidades e as margens do pequeno 

painel. 

 7.1.1.2 Rocha 2 

 Imediatamente a direita da rocha 1, a rocha 2 é gravada apenas em uma única face, o 

suporte é plano com algumas ondulações leves. A face gravada está voltada para cima com 

um leve declive de aproximadamente 20º. Este suporte apesar de propício e cômodo ao ato de 

gravar é pouco denso, constituído por poucas figuras e sem sobreposição. A rocha tem sua 
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base constantemente banhada, por sua vez, a superfície onde encontram-se as gravuras, só fica 

submersas nas cheias.     

 
Figura 42: Rocha 2, área A do sítio Foz do Lajeado. 

A. S. Braga. 

 
 

Figura 43: Decalque da rocha 2, área A do sítio Foz 
do Lajeado. A. S. Braga. 

  

A técnica empregada para a execução das gravuras foi o picoteamento, aparentemente 

indireto, visto que há uma precisão significativa nas linhas que compõem os principais 

motivos. Os motivos por sua vez são poucos e sem repetição, localizados na parte mais 

elevada da rocha.  

 
Foto 82: Detalhe da área gravada da Rocha 2, área A. Sítio Foz do Lajeado. A. S. Braga. 
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 Os motivos resumem-se em um ziguezague, “ampulheta” (foto 82), cúpula e círculo 

concêntrico. Interessante observar que o motivo circular (foto 83) foi elaborado aproveitando 

a parte convexa da área superior da rocha.  

 

 
Foto 83: detalhe do círculo concêntrico da Rocha 2, área A sítio Foz do Lajeado. A. S. Braga. 

 

Quanto a conservação, parece-nos não ter havido gravuras na parte inferior da rocha, 

por se tratar de uma área naturalmente menos uniforme e lisa. A pátina da rocha, quando seca, 

parece uniforme, contudo quando a rocha está molhada evidenciamos as áreas gravadas por 

tons mais escuros. 

 

7.1.1.3 Rocha 3 

 Esta rocha possui sua extremidade oeste sob a rocha 2, impossibilitando a visibilidade. 

Contudo é pequena a parte inacessível e aparentemente não possui gravuras, pois novamente, 

assim como na rocha 2, a maioria das gravuras se encontram na parte superior da rocha.  



 
 

Figura 44: Rocha 3 do sítio Foz do Lajeado, área A. 
R.2 assinalado na parte inferior corresponde a 
sobreposição da rocha 2 sobre a rocha 3. A. S. 

Braga. 

 
Figura 45: Decalque da rocha 3 do sítio Foz do 

Lajeado, área A. Parte tracejada representa a área 
hipotética da rocha já que a rocha 2 está sobre a 3. 

A. S. Braga. 
 O painel é levemente inclinado, bastante regular, sua face gravada está voltada para 

cima. Possivelmente estas duas rochas, 2 e 3, já estavam assim quando foram gravadas, pois 

as gravuras se organizam na rocha 3 até as bordas da rocha 2 (foto84). Quanto as técnicas 

empregadas para a produção das gravuras, temos o picoteado direto e indireto. 

 

 
Foto 84: Rochas 2 e 3, área A do sítio Foz do Lajeado. A. S. Braga. 

  

Esta rocha se encontra permanentemente banhada pelo rio em sua base oeste, contudo 

há na parte leste um banco de areia que surge na seca e se torna uma pequena ilha no interior 

do rio. 
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7.1.1.4 Rocha 4 

Em uma pequena ilha está a rocha 4 que, ao contrário das demais se mantem em uma 

superfície seca, contudo nas cheias também é coberta completamente. Também em contraste 

com as demais seu suporte é vertical, voltado para o rio. A tridimensionalidade desta rocha 

impossibilitou o decalque do painel como um todo, logo fizemos o decalque direto apenas do 

único motivo que constitui o painel.  

 
Figura 46: Rocha 4 do sítio Foz do Lajeado, área 

A. A. S. Braga. 

 

 
Figura 47: Decalque da rocha 4 do sítio Foz do 

Lajeado, área A. A. S. Braga.

Trata-se de um antropomorfo picoteado (foto 86) de maneira branda, raso quase 

imperceptível em determinadas horas do dia. A pátina interna dos picoteados é semelhante a 

da superfície original do painel. Este rocha já muito imperceptível está com um nível 

acelerado de desgaste, talvez pela matriz rochosa arenítica, menos resistentes que as demais. 

 
Foto 85: Vista geral da Rocha 4, sítio Foz do 

Lajeado, área A. A. S. Braga. 

 
Foto 86: Detalhe do motivo gravado na Rocha 4, 

sítio Foz do Lajeado, área A A. S. Braga..
 

7.1.1.5 Rocha 5 

A direita da rocha 3 está a rocha 5, mantendo o padrão quanto ao suporte, plano e 

levemente inclinado e constantemente em contato com a água em sua base. As fraturas desta 
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rocha foram polidas e são bastante semelhantes aos próprios picoteados, contudo é possível 

distingui-las quando a observação é aproximada.   

 
Figura 48: Rocha 5, sítio Foz do Lajeado, área A. 

A. S. Braga. 

 
Figura 49: : Decalque da rocha 5, sítio Foz do 

Lajeado, área A. A. S. Braga. 
 A técnica de execução empregada foi o picoteamento indireto (foto 87). Os sulcos são 

côncavos levemente profundos, notamos que quanto mais profundo o sulco mais negra é a 

pátina, talvez pela sua capacidade de armazenar resíduos no seu interior. Apesar de bastante 

polida a rocha ainda resguarda diferença entre a sua pátina natural e o interior dos sulcos, os 

picos mais profundos são também menos polidos, nestes sulcos notamos que o picoteamento 

foi elaborado por meio de um instrumento pontiagudo. 

 

 
Foto 87: Detalhe da rocha 5, sítio Foz do Lajeado área A. A. S. Braga. 

  

Apesar de bastante preservada esta rocha quando visitada após uma cheia do rio foi 

encontrada com uma espessa camada de areia quartzosa, esta areia com uma resistência alta e 
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granulometria significativa, pode ser um agente maléfico a conservação desta rocha que tem a 

sua face gravada contra a correnteza do rio. 

 Esta é a rocha com maior densidade de motivos do sítio, a distribuição dos motivos 

está em toda a superfície plana do painel, foram evitadas as margens com protuberâncias ou  

fraturas, os motivos estão harmonicamente dispostos a fim de completar os espaços da rocha 

sem se sobreporem. São os motivos constituídos por diversos motivos circulares, 

“ampulheta”, retas convergentes e cúpulas. Notamos que o motivo raiado (foto 87) é 

especialmente construído, pois é formado a partir de uma cúpula central de onde partem os 

raios, apesar disto mantém-se uma área entre os raios e a cúpula, mantendo um relevo 

diferente e ainda um aspecto de uma linha em torno da borda da cúpula, que resulta em um 

aspecto visual diferenciado das demais, este motivo irá se repetir da mesma maneira em 

outras rochas da área. 

 

7.1.1.6 Rocha 6 

 Esta rocha encontra-se em frente a quinta rocha. Diferente das demais descritas até o 

momento esta possui uma parte gravada que raramente está exposta, sendo possível avistá-la 

apenas nos fins da grande seca anual, nos fins de setembro, todo o restante do ano ela está 

submersa. O suporte é naturalmente dividido em dois painéis por um relevo acidentado e 

abrupto de aproximadamente 10cm, a parte mais alta desta rocha permanece exposta com 

mais frequência, contudo por ser uma rocha baixa e se encontrar mais afastada da margem do 

rio é constantemente submersa.  

 

 
Figura 50: Rocha 6, sítio Foz do Lajeado, área A. A. 

S. Braga. 

 
Figura 51: Decalque da rocha6, sítio Foz do Lajeado, 

área A. A. S. Braga. 
 

Observamos que a parte rebaixada (foto 88) que está constantemente inundada está 

com um grau de desgaste maior que a área mais alta (foto 89). Para além de ser mais baixa 

esta área também é mais plana e com as gravuras voltadas para cima, a outra parte da rocha é 

levemente inclinada em sentido oposto a correnteza do rio e a única gravura dela está disposta 
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em um declive que acompanha a correnteza do rio. Temos em uma mesma rocha, duas 

realidades de conservação bastante distintas, uma com grau acelerado de desgaste da área 

gravada, e outra com ótima preservação da área gravada.  

 

 
Foto 88: Rocha 6 do sítio Foz do Lajeado, área A. 

A. S. Braga. 
 

 
Foto 89: Detalhe do soliforme gravado na área 

rebeizada da rocha 6, sítio Foz do Lajeado área A. 
A. S. Braga.

 Os motivos gravados foram poucos, ao contrário da rocha anterior não foi necessário 

cobrir toda a parte aplainada da rocha, há apenas 3 motivos dispostos nas extremidades oeste 

da rocha. Os motivos são um zoomorfo, um círculo raiado e por último um semicírculo com 

uma reta. Na área de maior degaste do painel, temos uma diferença bastante evidente da área 

gravada e da superfície da rocha, pois notamos que a pátina interna do sulco do círculo raiado 

está com uma alteração constante, logo a pátina está “fresca” (foto 90), enquanto o motivo da 

parte superior mantém o mesmo padrão de pátina já observado antes. 

 

 
Foto 90: Área rebaixada da rocha 6, sítio Foz do Lajeado, área A. A. S. Braga. 
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7.1.1.7 Rocha 7 

 A rocha 7  está no leito do rio, distante das demais. O suporte gravado encontra-se 

quase que no nível do rio (foto 91), sendo avistada por completo raras vezes. A rocha é 

comprida e a face gravada está totalmente voltada para cima, sem inclinações.  

 
Foto 91: Vista da rocha 7 a partir da rocha 6. Sítio Foz do Lajeado, área A. A. S. Braga. 

A conservação da rocha não é boa, observamos várias zonas já bastante polidas, outras 

áreas com fraturas frescas (foto 92) e aglomerados do que poderiam ter sido gravuras, 

contudo não é possível afirmar, pois todas as marcas de picoteamento já foram apagadas, bem 

como vem acontecendo na rocha 6. 

 
Foto 92: Detalhe da área possivelmente gravada, contudo com alto grau de desgaste, rocha 7 sítio Foz do 

Lajeado área A. A. S. Braga. 
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 Os motivos gravados por picoteamento indireto, continuam no repertório dos círculos 

com a introdução de um biomorfo e fitomorfo, há os círculos raiados e cúpulas. Os motivos 

foram dispostos organizadamente, não havendo sobreposições. A densidade dos motivos 

gravados está concentrado na área mais bem preservada da rocha, possivelmente esta rocha 

poderia ter sido mais decorada, contudo apagou-se frente a correnteza, pois há várias 

concavidades com pátina recente na superfície da rocha. 

 

 
Figura 52:Rocha 7, sítio Foz do Lajeado, área A. A. 

S. Braga. 

 
Figura 53: Decalque Rocha 7, sítio Foz do Lajeado, 

área A. A. S. Braga. 



7.1.1.8 Rocha 8 

 Esta rocha está na área central do rio, é a rocha mais distante do conjunto da área A, 

sendo a única rocha voltada para sul. A rocha é constantemente banhada pelo rio (foto 93), 

nunca observamos o painel completamente descoberto.  

 
Foto 93: Paisagem, rocha 8. Sítio Foz do Lajeado, área A. A. S. Braga. 

Para além destas características o repertório também é diferenciado quanto a técnica e 

a temática, pois é gravada com preenchimento completo dos motivos, com a ausência dos 

círculos, enquanto a temática principal e o motivo mais representado é o biomorfo a seguir 

dos antropomorfos. 

 
Figura 54: Rocha 8, sítio Foz do Lajeado, área A. A. 

S. Braga. 

 
Figura 55: Decalque da Rocha 8, sítio Foz do 

Lajeado, área A. A. S. Braga. 



 Quanto a pátina esta se mostra exatamente igual dentro dos motivos quanto na área 

externa, os motivos são bem rasos, imperceptíveis em alguns momentos do dia. As fraturas 

existentes parecem já estar na rocha desde a manufatura das gravuras, afinal estas se 

organizam entre as fraturas, além de ter arestas bem aparadas e estarem com a mesma pátina 

das demais áreas da rocha. 

 
Foto 94: Detalhe da rocha 8, sítio Foz do Lajeado, área A. A. S. Braga. 

 

7.1.2 Rio Tocantins, área B 

 Nas proximidades da foz do Rio Lajeado já no Rio Tocantins encontra-se uma série de 

rochas gravadas em matacões graníticos. A organização distribuição das rochas nesta área é 

diferente da área A. Afinal na área A os blocos eram todos em arenito e em um único 

aglomerado de onde via-se todas as rochas gravadas a partir de qualquer bloco. Nesta área, B, 

as rochas estão espalhadas em uma área maior e com relevo bem acidentado. Devido estas 

características não é possível ter ampla visibilidade de todos os matacões gravados. Contudo 

vale ressaltar que esta é uma paisagem absolutamente alterada pela UHE-Lajeado. Onde hoje 

se vê grandes lajes graníticas nas secas artificiais causadas pelo empreendimento, não se via 

tamanha quantidade de blocos e lajes, pois havia sedimento entre blocos e lajes. Estes 

sedimentos foram carregados pela abertura da barragem, logo grande parte das rochas que 

hoje são vistas, não estariam à mostra antes da barragem (foto 95). 
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Foto 95: Imagem do eixo da barragem da UHE-Lajeado, antes (primeira imagem) e depois da construção 
nas cheias (segunda imagem) comportas abertas e nas secas (terceira imagem) comportas fechadas. Foto: 

Lucas Bueno, Lucas Bueno e Ariana Braga. 
Neste contexto percebemos que algumas rochas desta área (rocha 9, 13 e 14) podem 

ter se deslocado, não se encontrando na sua posição original, pois com a limpeza do 

sedimento gerada pela abertura da barragem, pode ter havido o deslocamento dos blocos 

menores, logo sua posição com relação as outras e ainda da face gravada pode ter alterado, o 

que dificulta a análise intra-sítio da paisagem, contudo há alguns matacões que mesmo com o 

desaparecimento deste sedimento parecem estar no seu local de origem. 

 

7.1.2.1 Rocha 9 

A rocha 9, é a menor rocha da área B, e está localizada abaixo da rocha 10, entre os 

rios Lajeado e Tocantins. O suporte é plano e liso, no centro do bloco de granito há uma faixa 

conglomerática de quatzo, dividindo o painel.  

As gravuras deste bloco são quase imperceptíveis, pois a pátina de toda superfície é 

homogênea, para além da pátina a rocha foi gravada com sulcos bastante rasos. A técnica de 

execuçãoo foi o picoteamente. 

 
Figura 56: Rocha 9, área B do sítio Foz do Lajeado. 

A. S. Braga. 

 
Figura 57: Decalque da rocha 9 do sítio 

Foz do Lajeado, área B. A. S. Braga. 



 Os motivos são apenas círculos, sendo o mais ao norte concêntrico com apenas dois 

raios circulares e alguns sulcos interno e o segundo um círculo concêntrico constituído por 

três anéis, não há sobreposições nesta rocha. Os motivos foram dispostos em margens opostas 

da rocha, não há vestígios de outros motivos.  

 
Foto 96: Rocha 9, sítio Foz do Lajeado área B. A. S. Braga. 

 A maior parte do dia os motivos ficam imperceptíveis (foto 96), apenas com a luz 

rasante é possível observar os círculos.  

 

7.1.2.2 Rocha 10 

 Assim como a rocha 9, temos um granito com um partes conglomeráticas de quartzo, 

contudo bastante tridimensional, o motivo foi depositado na parte mais plana e lisa do bloco, 

no alto da face sul da rocha. 

 



 
Figura 58: Rocha 10, sítio Foz do Lajeado, área. 

A. S. Braga. 

 
Figura 59: Decalque da rocha 10 do sítio Foz do 

Lajeado, área B. A. S. Braga. 
 

 O picoteamento da rocha 10, foi elaborado a mesma maneira da rocha 9, contudo se 

torna mais visível pela deposição de liquens na parte interna dos sulcos (foto 60). O motivo é 

formado por uma série de picos brandos e pouco profundos (foto 97) formando quatro 

círculos concêntricos com quatro duplas de linhas paralelas que formam raios a partir da 

segunda circunferência do círculo concêntrico. 

 
Foto 97: Detalhe de motivo da Rocha 10, sítio Foz do 

Lajeado, área. A. S. Braga. 

 
Figura 60: Detalhe do picoteamento da rocha 10, 

sítio Foz do Lajeado, área B. A. S. Braga. 
 

Acima do único motivo gravado há uma “marmita de gigante70” bastante profunda 

onde se encontra um pouco de água. O bloco é bastante imponente na paisagem, está sobre 

um aglomerado de blocos, tornando-o alto em relação aos outros. É possível avistar as rochas 

12 e 11 a partir deste, contudo não é possível ver as gravuras. 
                                                
70 Termo geológico para as Cavidades cilíndricas formadas pelo movimento giratório do fluxo de água e seixos, no interior dos rios. 
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. 

 

7.1.2.3 Rocha 11 

Trata-se de um grande matacão granítico (foto 98) que se encontra com a face virada 

para o norte, logo suas gravuras estão relativamente protegidas da correnteza do rio 

Tocantins, e principalmente da abertura das comportas da UHE-Lajeado, já que esta se 

encontra a frente da barragem, em linha reta. Mesmo assim as gravuras são pouco visíveis e 

para tal depende da luz rasante do sol, sendo quase invisível em determinadas horas do dia.  

 

 
Foto 98: Rocha 11 em relação a barragem da UHE-Lajeado, sítio Foz do Lajeado, área B. A. S. Braga. 

 
Figura 61: Rocha 11, sítio Foz do Lajeado, área 

B. A. S. Braga. 
 

Figura 62: Decalque da rocha 11, sítio Foz do 
Lajeado, área B. A. S. Braga.



 Os motivos foram elaborados por meio de picoteamento direto, pouco profundo (foto 

100). Devido a grossa pátina de liquens que recobre boa parte da rocha e toda a área gravada, 

é difícil notar os sulcos, mesmo próximo (foto 99). 

 

 
Foto 99: Motivos da rocha 11, sítio Foz do 

Lajeado, área B. A. S. Braga. 

 
Foto 100: Detalhe do picoteamento, rocha 10 do 

sítio Foz do Lajeado, área B. A. S. Braga. 
 

7.1.2.4 Rocha 12 

 O matacão granítico encontra-se no topo de um amontoado de blocos, elevando-se 

com relação aos demais.  O bloco é bastante irregular e tridimensional (foto 101), contudo há 

uma face vertical a sul, levemente inclinada e aplainada, onde se encontram as gravuras. 

 

 
Foto 101: Rocha 12, sítio Foz do Lajeado área B. A. S. Braga. 
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 A rocha foi gravada nas áreas mais aplainadas do painel, na zona central levemente 

irregular não há vestígios de picoteamento, notamos que áreas fraturadas também foram 

evitadas, logo cremos que estas já existiam antes da gravação desta rocha. 

 

 
Figura 63: Rocha 12, sítio Foz do Lajeado área B. A. 

S. Braga. 
 

 
Figura 64: Decalque da rocha 12, sítio Foz do 

Lajeado, área B. A. S. Braga.

  

Os motivos são três círculos concêntricos e um cervídeo de contorno aberto, o único 

exemplar até o momento. A técnica de gravação foi o picoteamento indireto, os sulcos 

formados pelo picoteado são profundos e abaulados no cervídeo, rasos e pouco delineados 

nos círculos concêntricos.  

 Os círculos são pouco evidentes, enquanto o cervídeo é avistado facilmente mesmo ao 

longe. A pátina negra recobre toda a área gravada, incluindo a parte interior dos sulcos, 

tornando-os menos visíveis. Ainda quanto ao cervídeo, há uma cúpula natural da rocha no 

interior do dorso do zoomorfo (foto 102) cremos que esta já existia e foi intencionalmente 

utilizada para compor o cervídeo. 



 
Foto 102: Detalhe do cervídeo da rocha 12, sítio Foz do Lajeado, área B. A. S. Braga.

 
7.1.2.5 Rocha 13 
 

 Sobre um grande lajedo de granito está a rocha 13, encaixada entre outros matacões. A 

superfície gravada é uniforme e plana (foto 103), com poucas fissuras e ondulações. Sua face 

está voltada para leste, aonde a vazão da barragem atinge a sua lateral esquerda, local em que 

as gravuras estão menos visíveis.  
 

 
Foto 103: Rocha 13 e a paisagem do Rio Tocantins, sítio Foz do Lajeado área B. A. S. Braga. 
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Os motivos são basicamente circulares, com algumas retas inseridas no painel a fim de 

conectar os círculos. A princípio temos dois círculos concêntricos grandes, a cúpula central 

entre eles é natural da rocha, sem vestígios de picos nas suas margens.  

 
 

Figura 65: Rocha 13, sítio Foz do Lajeado área B. 
A. S. Braga. 

 
Figura 66: Decalque da rocha 13, sítio Foz do 

Lajeado, área B. A. S. Braga. 

 

No primeiro círculo a esquerda temos um círculo concêntrico construído sobre uma 

concavidade natural da rocha, nota-se que nesta área não há picoteamento, acreditamos nunca 

ter havido, pois não há uma conexão exata com os demais círculos do entorno, logo cremos 

estas duas partes foram elaboradas separadamente, respeitando a natureza da rocha. Ainda 

deste círculo parte da sua zona superior uma reta que o interliga a outro círculo. O segundo 

grande círculo concêntrico possui três apêndices de retas todos com terminações circulares, 

contudo a primeira é um círculo bem pronunciado, o segundo uma cúpula e por último uma 

nuvem de pontos. Na parte superior da rocha há dois círculos concêntricos, bem delineados e 

visíveis. 

 



7.1.2.6 Rocha 14 

 Em uma grande laje granítica há um amontoado de blocos graníticos onde se encontra 

a rocha 14. Trata-se de um pequeno bloco com uma de suas faces lisa e plana, onde está a 

gravura (foto 104). 

 

 
Foto 104: Rocha 14, sítio Foz do Lajeado área B. A. S. Braga. 

 

O painel é formado por um motivo circular, partindo da sua parte inferior há duas retas 

que se abrem formando 90º, este conjunto de retas e círculo aparenta um busto 

antropomórfico, um cefaliforme, o único exemplar da região. O conjunto foi elaborado por 

picoteamento indireto, formando sulcos levemente abaulados, pouco profundos, a pátina 

interna dos picos é igual a da área externa, dificultando a visibilidade do motivo. 



 
 

Figura 67: Rocha 14, sítio Foz do Lajeado área B. 
A. S. Braga. 

 
Figura 68: Decalque da rocha 14, sítio Foz do 

Lajeado área B. A. S. Braga.
 
7.1.2.7 Rocha 15 
 Nas proximidades da rocha 12, na base dela está a rocha 15. A rocha é pequena e 

bastante tridimensional, não havendo nenhuma face plana, sendo assim a gravura foi 

depositada no topo da rocha em uma área côncava. O motivo circular concêntrico foi 

cuidadosamente picoteado para aproveitar à morfologia abaulada da rocha, dando assim uma 

perspectiva a gravura. 

 
Figura 69: Rocha 15, sítio Foz do Lajeado área B. A. 

S. Braga. 
 

Figura 70: Decalque digital da rocha 15, sítio Foz do 
Lajeado, área B. A. S. Braga. 

A patina da rocha é completamente uniforme em toda superfície, lisa e escura, mesmo 

na parte interior dos sulcos. O motivo é bastante saliente, contudo difícil de notá-lo na 

ausência de luz rasante. 



 
Foto 105: Paisagem da rocha 15, sítio Foz do 

Lajeado área B. A. S. Braga. 

 
Foto 106: Detalhe da rocha 15, sítio Foz do 

Lajeado, área B. A. S. Braga.
 

7.1.2.8 Rocha 16 

 Imediatamente abaixo da rocha 12 está o bloco granítico 16, esta gravura está na base 

deste bloco, quase imperceptível entre tanto blocos e matacões graníticos. Contrariando todas 

as gravuras até o momento descritas sempre em faces planas e alisadas esta gravura 

aproveitou-se dos contornos da rocha, assim como na rocha 15 e produziu um motivo circular 

curvilíneo, aproveitando a concavidade da rocha para tal, resultando em uma brilhante 

composição de forma que nos remete a um par de olhos. 

Figura 71: Rocha 16, sítio Foz do Lajeado, área B. A. 
S. Braga. 

 

 
Figura 72: Decalque da rocha 16, sítio foz do 

Lajeado, área B. A. S. Braga.

Mesmo com o elevado polimento da rocha é possível notar que foi elaborada por 

picoteamento, a pátina interna e externa a gravura é semelhante, dificultando a visibilidade 

desta sem uma luz apropriada.  

O motivo foi composto por duas cúpulas que foram circuladas por um círculo ovalóide e 

integradas por uma reta, a seguir foi elaborado um contorno tanto na área superior quanto 

inferior, proporcionando uma noção tridimensional ao motivo (foto 107). 
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Foto 107: Rocha 16, sítio Foz do Lajeado área B. A. S. Braga. 

 

7.1.3 Análise petrográfica das rochas suporte das gravuras rupestres 

 Para a análise petrográfica das rochas suporte coletaram-se amostras com 

características mineralógicas e texturais semelhantes ao conjunto de rochas gravadas. Com 

efeito, as amostras estudadas foram coletadas na proximidade dos blocos rochosos com 

gravuras. Assim sendo, obtiveram-se duas amostras de arenito para exemplificar os dois tipos 

de arenitos (amostras 1 e 3) que se encontram gravados na área A e uma amostra granítica 

para analisar o suporte das gravuras da área B. 

 

7.1.3.1 Os Arenitos 

 Relativamente aos arenitos, verifica-se que são substancialmente formados por grão de 

quartzo, contendo pequenas parcelas de quartzito, moscovita, zircão, minerais opacos e 

esfena. O cimento, quando existente, é essencialmente constituído por caulinita. 

 A amostra 1 (figura 73) é equivalente às rochas gravadas 4, 6, 7 e apresenta grãos 

arredondados a sub-angulosos, grau de empacotamento71 variável de tangente a completo, 

com algum cimento nos interstícios. No cimento ainda há evidências de processos de 

                                                
71 “El espacio intergranular dejado por los clastos puede estar ocupados por material detrítico fino (matriz) o por cemento. Este espacio 
intergranular puede ser reducido durante la diagénesis, e incluso desaparecer” (CASTRO DORADO, 1988:84) 
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caulinização da moscovite primária. Além disso, a sua textura72 é bem calibrada, sendo 

característica de um grau de maturidade textural que pode ser classificado de sub-maturo a 

maturo73 (CASTRO DORADO, 1988; TUCKER, 2001; Fig. 1). 

 Devido a estas características (especialmente a presença de cimento) esta rocha pode 

ser bastante suscetível a processos de intemperismo físico, coincidindo, de fato, com as 

rochas gravadas em pior estado de conservação. 

 
Figura 73: Amostra 1 do arenito do Sítio Foz do Lajeado, com grãos de quartzo (Qz), moscovite (Ms) 

óxidos de ferro (oxFe) e cimento caulinítico (Kln). Microfotografias do lado esquerdo em nicóis // e do 
lado direito em nicóis ×. 

 

 A amostra 3, equivalente as rochas gravadas 1, 2, 3, 5 e 8, corresponde a um arenito 

um pouco mais resistente às intempéries. A sua constituição mineralógica é em tudo idêntica 

à do arenito descrito anteriormente, embora a quantidade de cimento seja muito mais 

reduzida, sendo constituído por caulinita e óxidos/hidróxidos de ferro. Além disso, há 

algumas diferenças texturais, sendo elas: grãos essencialmente sub-angulosos, apresentando 

um grau de empacotamento suturado, não havendo praticamente interstícios entre os grãos. 

                                                
72 “conjunto de las relaciones intergranulares de tamaño y forma de los cristales o clasto que forman una roca determinada” (CASTRO 
DORADO, 1988:20). 
73 “las rocas maturas se caracterizan, por tanto, por tener los granos redondeados, por representar una distribuicíon homogénea de tamaño 
de granos y por la ausência de matriz” (CASTRO DORADO, 1988:81) 



 264 

Este fato, parece indicar uma sujeição da rocha inicialmente sedimentar a condições de 

metamorfismo de baixo grau, por evidente aumento de pressão a que esteve sujeita.  

 A textura da amostra 3 (figura 74) é bem calibrada, sendo característica de um grau de 

maturidade textural que pode ser classificado de sub-maturo a maturo (CASTRO DORADO, 

1988; TUCKER, 2001). 

 Devido a estas características (especialmente ao grau de empacotamento suturado) 

esta rocha pode oferecer uma grande resistência aos processos de intemperismo físico. 

 Desta forma, apesar destes dois arenitos serem bastante semelhantes em termos 

mineralógicos, as suas características texturais distintas, conferem-lhes resistências 

diferenciadas aos processos de intemperismo físico. 

 
Figura 74: Amostra 3 do arenito do Sítio Foz do Lajeado, com grãos de quartzo (Qz), zircão (Zrn) e 

óxidos de ferro (oxFe) e cimento caulinítico (Kln) com hidróxidos de ferro (hoxFe). Microfotografias 
do lado esquerdo em nicóis // e do lado direito em nicóis ×. 
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7.1.3.2 Os Granitos  

Para exemplificar os granitos pré-cambrianos da área B selecionamos a amostra 2, que 

é composta por quartzo, feldspato potássico (microclina), plagioclásio, biotita (ligeiramente 

cloritizada), apatita, alanita, zircão e minerais opacos (provavelmente óxidos de ferro e/ou 

titânio). A textura é hipidiomórfica74 com grão médio a fino, porfiróide (figura 75). 

 

 
Figura 75: Aspectos mineralógicos e microtexturais da amostra 2 do granito do Sítio Foz 

do Lajeado. QZ- quartzo, Mcl- Microlina, FenMcl- Fenocristais de microlina, Pl- 
plagioclase, Bt- Biotite. Microfotografias do lado esquerdo em nicóis // e do lado direito 

em nicóis ×.  . 
 

7.1.3.3 Da conservação 

O conjunto de rochas da área A do sítio Foz do Lajeado está localizado na área de 

depósito de um grande meandro do Rio Lajeado, verificamos que em três anos de 

monitoramento do sítio algumas rochas já se encontram mais polidas e outras menos visíveis. 

                                                
74 “Quando todos los cristales son subdiomorfo , o bien que existan cristales idiomorfos, subdiomorfos y xenomorfos conjuntamente (caso 

más general)” (CASTRO DORADO, 1988:59) 
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Julgamos que a areia quartzosa75 que é transportada pelo rio e se deposita nas praias do 

Lajeado (ponto de coleta da amostra 5, A.5 da Figura76) juntamente com a força do caudal do 

rio são as principais causas do desgaste, anteriormente referido.  

 
Figura 76: Ponto de coleta da amostra 5, (A.5) do sedimento inconsolidado76. Abaixo microfotografias, do 

lado esquerdo (1A e 2A) em nicóis // e do lado direito (1B e 2B) em nicóis ×. 

                                                
75 Conforme representado nas imagens 1 e 2 da figura 37 podemos observar que a morfologia das partículas componentes desta areia, é 

angulosa, com capacidade de exercer um intenso efeito abrasivo nos arenitos escolhidos pelos gravadores, já que a dureza desta areia (entre 6 

e 7 na escala de Mohs) é igual ou superior ao das rochas gravadas na área A do sítio Foz do Lajeado. 
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As rochas gravadas na área deste sítio são todas areníticas. Embora sejam constituídas 

essencialmente por quartzo, algumas são especialmente suscetíveis à erosão por apresentarem 

cimento caulinítico e serem bastante porosas, desagregando-se facilmente. Estes areais 

possuem alto grau de polimento sobre estes arenitos, já que são formadas por areias 

essencialmente constituídas por fragmentos de quartzo, granitos e pela presença mais tímida 

de feldspato potássico, quartzito, siltito, opaco, microlina, turmalina, zircão, esfena, hidróxido 

de ferro e clorite.  

Para além das características físicas das rochas e do sedimento77, ressaltamos que as 

areias eram transportadas por uma dinâmica natural dos rios e seus sistemas de cheias. 

Contudo, estas cheias já não são naturais e nem anuais, são de domínio da UHE do Lajeado e 

da PCH do Lajeado. Verificamos que este período de cheias passou a ser condicionada pela 

dinâmica das barragens, deixando de ser anual e gradual, com uma grande variação de cotas 

máximas e mínimas em um espaço de tempo muito curto, por vezes atingindo as cotas 

extremas em um único dia (figura 77).  

 

 
Figura 77: Aspectos de uma inundação artificial, em uma da mesma porção do rio, com cerca de duas 

horas de diferença. A. S. Braga. 
  

Com a coleta da amostras do banco de areia (A.5) e de rochas semelhantes às rochas gravadas 

deste conjunto, fizemos lâminas delgadas dos sedimentos e das rochas, verificamos que os 

sedimento não consolidado (essencialmente quartzoso, bastante resistente) é periodicamente 

                                                                                                                                                   
76 Observamos os seguinte minerais: Mel- Microlina (Feldispato K); Qtz- Quartzo; Bt- Biotita; Pl-Plagioclase; Tur- Turmalina. 
77 Notamos que este sedimento com partículas bem angulosas, não podem ser naturais deste rio, talvez este novo sedimento esteja ligado a 
construção de barragens a montante da área estudada, alterando ainda mais o potencial de destruição do sedimento. 
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transportado sobre as rochas (areníticas), intensificando o processo de intemperismo físico 

destas rochas, incluindo aquelas utilizadas como suporte para as gravuras rupestres. 

 Mesmo com grandes blocos de granitos nesta área, as gravuras foram todas 

confeccionadas em rochas areníticas, as rochas mais planas preferencialmente voltadas para 

leste foram as mais elegidas para a elaboração das gravuras. Atualmente mesmo no período 

de maior seca nesta área as rochas são banhadas, pelo menos, sua base pelas águas do 

Lajeado, em nenhuma visita ocorreu de encontrar a área totalmente seca. 

 Quando as rochas graníticas o desgaste é aparentemente menor devido sua resistência, 

contudo por estarem em frente as comportas da UHE-Lajeado, sofrem com a força do caudal 

artificial gerado pela abertura das comportas e acreditamos ainda que as secas imediatas 

causadas pelo fechamento das comportas também podem vir a causar oscilações quanto a 

temperatura e exposição das rochas. Outra problemática quanto a conservação das gravuras 

neste suporte está ligado a característica da técnica utilizada para executar as gravuras, pois 

por se tratarem de gravuras de profundidade pequena qualquer alteração na face da rocha a 

torna suscetível ao desaparecimento. Outro fator que pode vir a prejudicar a preservação e 

conservação destes matacões graníticos é a ausência do sedimento natural do rio que existia 

entre eles e fixavam as rochas em sua posição original, tememos que a falta deste sedimento, 

com o passar dos anos acarrete no deslocamento dos blocos gravados, destruindo-os ou ainda 

perdendo-o.  

 Desta maneira acreditamos que uma ação conservacionista neste sítio, em ambas as 

áreas, é de extrema urgência tendo em vista a possibilidade de desaparecimento deste sítio 

que apesar de sobrevivente desta barragem ainda corre risco de desaparecer. 

 

7.2. O Sítio Vão Grande 

Este sítio foi cadastrado pelo projeto de mitigação da construção da barragem da 

UHE-Lajeado. Foi alvo de intervenções diretas como escavações e decalques diretos de 

alguns painéis bem como indireto (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000a e 

BERRA, 2003).  

 Trata-se de um grande abrigo, provavelmente o maior da região, em arenito. Mesmo 

não apresentando material arqueológico em superfície foi explorado um poço teste de 

50x50cm e uma sondagem de 1x1m, registradas em níveis artificiais de 10 cm. No poço teste 

não foi identificado material arqueológico, no entanto foi possível identificar duas camadas 

distintas e grande quantidade de blocos em decomposição. Na sondagem 1 foi possível atingir 



 269 

100cm de profundidade, porém a escavação foi encerrada antes de atingir a rocha matriz (DE 

BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000a).  

 
Figura 78: Imagens da escavação do sítio Vão Grande, sondagem 1. 1- Foto da escavação. 2- Detalhe do 

corte. 3- Painel em continuidade na sub-superfície. Acervo NUTA, sem autor. 
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Seguindo da primeira camada à quarta em sentido de deposição inversa temos na 

camada 1 sedimento marrom escuro areno-argiloso até os 20cm. Na camada dois o sedimento 

é de coloração cinza que desaparece aos 30 cm. E um sedimento arenoso com cascalhos na 

cor laranja até os 40cm, na camada três. Na camada quatro há um sedimento vermelho 

argiloso compacto que recobre a sondagem até seu fim à 100 cm (DE BLASIS & 

ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2000a). 

Em resumo as escavações resultaram em: 

“estratigrafia bastante perturbada nos níveis mais antigos, 

principalmente em função da grande quantidade de blocos de arenito 

caídos das laterais do abrigo a partir de 50cm. No primeiro nível 

foram encontradas e coletadas 17 cerâmicas e 11 líticos. No nível 2, 

10 cerâmicas e 7 líticos, 5 líticos no nível 3 e nos níveis 5 e 7, um 

lítico em cada um. A partir dos níveis 4 e 5 há significativo aumento 

nos fragmentos de arenito desprendidos das paredes. O final da 

sondagem se deu a 90cm de profundidade, diante dos grandes blocos 

soltos das paredes. O final da sondagem se deu a 90cm de 

profundidade, diante dos grandes blocos soltos das paredes e teto do 

abrigo (...) A outra sondagem, aberta junto à parede do abrigo, bem 

diante dos painéis 14 e 15, revelou uma significativa quantidade de 

material arqueológico, fragmentos cerâmicos, líticos, corantes, restos 

de ossos de pequenos mamíferos, aves, sementes e cascas de 

molusculos queimados. A estratigrafia desta sondagem estava bem 

menos perturbada, apesar de alterações das camadas junto da parede 

do abrigo serem intensas. O destaque para esta sondagem fica por 

conta de haver sido coletado um artefato a 49cm e duas pontas em 

osso a 75cm de profundidade. Três amostras de carvão foram 

coletadas em estruturas de combustão bem definidas nos níveis 1,2 e 

5 (DE BLASIS & ROBRAHN-GONZÁLEZ, 2003b:126-127). 

 Quanto à cronologia tem-se dados provenientes das coletas dos níveis 2 e 5 citados 

acima, “a amostra do nível 2 foi datada pelo método C14 em 490 +/- 5078 e a do nível 5 em 

                                                
78 Amostra 195244 do Beta Analític Radiocarbon Laboratory, Miami, Flórida, USA. 
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580 +/- 5079” (MORALES, 2005:262). Quando calibradas estas duas amostras compreendem 

os anos 480 à 660, antes do presente, abarcando uma ocupação de 180 anos. Baseando nestes 

dados cronológicos e nas características dos fragmentos cerâmicos encontrados nesta 

sondagem Morales considera a possibilidade de se tratar de ceramistas portadores da tradição 

Tupiguarani e ainda destes serem os produtores da arte rupestre neste sítio (MORALES, 

2005).  

Corroboramos com esta ideia tendo em vista que estes ceramistas, de tradição 

tupiguarani, são grandes decoradores dos seus artefatos cerâmicos, utilizando para tal 

colorações semelhantes as encontradas nas pinturas deste sítio. Contudo, não corroboramos 

com a ideia de que todas as pinturas deste sítio sejam de uma mesma época e 

consequentemente não foram elaboradas todas pelo mesmo grupo e em um único momento. 

Consideramos que em algum momento neste período de ocupação do sítio os portadores 

tupiguarani que lá estiveram decoraram parte do abrigo, não eliminando a possibilidade de já 

existir outras pinturas80 e ainda voltar a ser decorado posteriormente. 

O sítio Vão Grande, está a poucos metros à esquerda da nascente homônima, que dará 

origem ao córrego Vão Grande que por sua vez desemboca no rio Água Fria e posteriormente 

no rio Tocantins. O Abrigo é formado por uma inclinação negativa do paredão rochoso, 

abrigando uma área máxima de 12m a partir do paredão rumo ao talude, esta área possui 

grandes zonas de solo plano, porém com grandes aglomerados de blocos rochosos que por 

vezes interrompem a passagem destas áreas livres, sendo necessário circular em torno dos 

blocos para atingir as áreas livres e de fácil fixação. O desmoronamento de blocos é tamanho 

que divide significantemente o sítio, pois de um lado não se avista o outro, um fator 

significativo, quanto aos estilos de arte rupestre dispersos no paredão rochoso, que obedece a 

uma logica ocupacional, bastante respeitosa quanto a distribuição de certos motivos (BERRA, 

2003). 

Este abrigo é o maior de todo o Complexo do Lajeado, possuindo uma extensão de 

85m de comprimento (BERRA, 2003 e MORALES, 2005). Tal extensão abriga suportes 

variados em coloração, relevo, forma e pátina havendo desde áreas planas e baixas até altos 

patamares com reentrâncias e ondulações. Esta morfologia nos auxiliou na divisão dos 
                                                
79 Amostra 195245 do Beta Analític Radiocarbon Laboratory, Miami, Flórida, USA. 
80 Afinal temos motivos muito semelhantes ao Vão Grande no sítio Abrigo da Jibóia (pentiformes, lagartos, 

zoomorfos, propulsores, fitomorvos verticais e biomorfos) que possui datas bem mais antigas alcançando 12.350 

A.P.. 
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painéis, contudo dificultou na junção deste para uma reconstrução digital de todo o sítio. 

Sendo assim dividimos e descreveremos a seguir as pinturas por painéis, totalizando um 

número de 21 painéis bastante diferentes quanto ao repertório rupestre, técnica, e morfologia 

do suporte, sendo a única semelhança do mesmo sua origem. 
 

 
Figura 79: Perfil estratigráfico, sondagem 2, Vão grande. (MORALES, 2005: 263) 

 

 
Figura 80: Perfil estratigráfico, sondagem 3, Vão grande. (MORALES, 2005: 264) 



 273 

 
Figura 81: Planta de topo com distribuição dos painéis pintados, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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 As técnicas de pintura utilizadas neste painel são variadas, bem como os estilos e as 

tonalidades81. Quanto a técnica temos os crayons e a pintura. Quanto ao estilo temos 

contornos abertos e fechados com preenchimentos vazados, completos e parciais. Os tons 

também são variados havendo pretos, brancos, amarelos e tons diferenciados de vermelho que 

são os vermelho-roxos, vermelho-alaranjados. As bicromias são raras mais existem 

pontualmente entre as cores vermelho/amarelo e vermelho/branco. 

 

7.2.1 Painel 1 

Encontra-se no início da área abrigada, de sul para norte. É um painel bastante 

irregular, contudo há uma pequena área mais plana e uniforme, onde encontra algumas 

pinturas vestigiais. 

 

 
Figura 82: Panorâmica do painel 1 do sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

  

Os motivos deste painel são apenas dois pentiformes, um com terminação circular e o 

outro com terminação simples e duas linhas paralelas em crayon. O pigmento utilizado nas 

pinturas é um vermelho-alaranjado, enquanto no crayon é um vermelho-arroxeado quase 

castanho. Não há vestígios de outras pinturas neste painel. 

                                                
81 Há no anexo uma tabela com exemplos para cada uma destas variantes. 
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Foto 108: Detalhe do painel 1, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.2 Painel 2  

 Esta área está em uma zona bastante inclinada, quanto ao solo, pois é a entrada para a 

área rebaixada e mais abrigada do sítio. O painel em questão é grande e plano, contudo há 

poucas pinturas sobreviventes. Há uma faixa branca com áreas pretas centrais que cobrem boa 

parte da área pintada do painel, recobrindo-o com esta pátina há ainda uma pátina vermelha 

na porção esquerda do painel que o recobriu de tal maneira que é impossível distinguir 

qualquer pintura nesta área. 

 
Figura 83: Panorâmica do painel 2, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

  

As pinturas já bastante apagadas se resumem em um zoomorfo com cascos em “U”, 

dois fitomorfos, barras, um antropomorfo grande arredondado com articulações em angulo 
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reto, dois círculos raiados e um pentiformes com terminações simples. O pigmento de todo o 

painel é um só, vermelho com textura rala. Os motivos são todos em contorno fechado com 

preenchimento total, dando a sensação de chapados sem qualquer tridimensionalidade. 

 

 
Foto 109: Detalhe do painel 2, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

7.2.3 Painel 3  

 Este painel está em uma saliência da rocha com uma grossa pátina negra, as pinturas 

estão sobre esta pátina e entre esta e áreas “virgens” do painel. O painel parece ter sido 
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elaborado em um único momento, com um único tipo de pigmento. Há poucas sobreposições, 

os motivos são pentiformes com terminações arredondadas, zoomorfos quadrúpedes com 

cascos em “U”, um círculo, duas aves pernaltas e a dupla de macacos. 

 Observamos que quanto mais próximo do solo, menos visíveis são as pinturas, estas 

estão sendo recobertas por uma fina camada mineral que as torna com uma coloração mais 

semelhante do paredão rochoso, consequentemente camuflando-as.  

 

 
Figura 84: Painel 3, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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7.2.4 Painel 4  

 O painel 4 é uma extensa área pintada, as pinturas por sua vez estão alojadas nas áreas 

mais planas, contudo há alguns motivos que aproveitam de áreas irregulares para comporem-

se. Devido a concavidade do painel, impossibilitando de visualizar toda a área pintada 

dividimos este em duas partes, a primeira a direita da figura acima e a segunda a esquerda. 

 

 
Figura 85: Panorâmica do painel 4, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

  

O painel está relativamente bem conservado, com algumas zonas mais críticas, sendo 

elas a base do paredão e uma zona branca, resultante de escorrimento a direita do mesmo na 

área A. 

 
Figura 86: Área A do painel 4, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

  

Esta área A, confere um único estilo e aparentemente um único momento, 

provavelmente as diferenças na visibilidade dos motivos estejam nas alterações físico-

químicas pontuais, resultante do escorrimento e da proximidade do solo.  
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 Os motivos são antropomorfos com articulações em ângulos retos todos com membros 

superiores erguidos e executados com contorno fechado e preenchimento total da área interna, 

zoomorfos quadrúpedes, alguns com representação da galhada remetendo-nos a cervídeos 

representados perfil a segunda categoria de zoomorfo desta zona remete-nos a lagartos, pois 

estão representados chapados de frente com uma cauda saliente, há um único fitomorfos na 

zona central, em todo o painel existem quatro pentiformes. 

 

 
Figura 87: Detalhes da área A do painel 4, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

  

A segunda área do painel 4 constitui de uma parede ligeiramente semi vertical, 

observamos que alguns motivos foram dispostos utilizando esta concavidade para aumentar a 

tridimensionalidade dos motivos. Os motivos são zoomorfos quadrúpedes, biomorfos, 

pentiformes, círculos, aves com asas franjadas e antropomorfos, sendo um deles de contorno 

aberto, sem preenchimento interno. 
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 Há na área central do painel uma sobreposição dos motivos por uma fina camada de 

salitre esbranquiçada que dificulta não só na identificação dos motivos como dá sensação de 

desfoque das imagens. Observamos ainda que quanto mais próximo do solo maior a 

intensidade desta mancha.  

 

 
Figura 88: Panorâmica da área B do painel 4, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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Foto 110: Detalhe do painel 4 sítio Vão grande. A. S. Braga. 

 

7.2.5 Painel 5  

 Este painel é uma superfície bastante plana e uniforme, com algumas áreas de pátina 

clara. Os motivos deste painel encontram-se aglomerados com maior intensidade na parte 

central do mesmo, em dois tons visíveis de vermelho um mais escuro arroxeado e o segundo 

mais vibrante alaranjado e um motivo incompleto grande em contorno aberto vermelho 

alaranjado com o interior pintado de branco.  

Os motivos são: um escaliforme grande e centralizado, conjunto de barras verticais 

paralelas, zoomorfos quadrúpedes, tipo asterisco (*). A esquerda do escaliforme há um 

motivo com contorno aberto sem preenchimento que identificamos como um zoomorfo 

específico, a preguiça, tendo em vistas a morfologia da representação, membros abertos, e 

detalhes como cauda e garras, que se repetem sistematicamente em todo o sítio. Ainda nos 

pequenos detalhes temos no centro da área pintada um zoomorfo, diferenciado dos demais, 

este teve suas orelhas representadas, e a morfologia do corpo difere das demais, 

diferenciando-o dos cervídeo, podendo ser um canídeo. 
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Figura 89: Panorâmica do painel 5, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 
Foto 111: Detalhe de zoomorfo, canídeo. Painel 5, sítio Vão grande. A. S. Braga. 
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7.2.6 Painel 6  

 O painel 6 é composto por duas áreas altas a primeira está em um relevo abrupto da 

rocha, formando um recuo do painel 5 para o 6 e o segundo é formado pela retomada do 

sentido natural do paredão, entretanto há pinturas apenas na área superior deste painel, pois 

sua base foi tampada por um grande bloco, que deu origem aos painéis 7 e 8 em suas faces. 

 
Foto 112: Ambas as áreas do painel 6, detalhe da diferença das pátinas e a orientação do suporte, sítio Vão 

Grande. A. S. Braga. 
 

Nesta área o painel está pintado sobre uma espessa pátina negra que recobre boa parte 

da rocha suporte, as áreas acinzentadas são constituídas da sobreposição desta patina escura 

por uma fina pátina branca. Os motivos foram disposto entre a pátina negra e a branca. Este 

painel é muito pouco denso em relação a quantidade de pinturas, provavelmente por que as 

áreas mais planas desta área do suporte estejam altas e quase inatingível.  
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Figura 90: Panorâmica do painel 6 do sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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 Os motivos restantes da cobertura desta pátina branca são zoomorfos, biomorfos e 

dois antropomorfos com articulações em ângulos retos. Há algumas manchas onde 

observamos ter havido pintura, contudo os motivos são irreconhecíveis por influencia da 

cobertura da pátina branca. 

 

 
Foto 113: Detalhe do painel 6, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

  

Assim como nos demais painéis observamos que quanto mais próximo ao solo atual 

do abrigo mais difícil é de notar os motivos, devido à pátina.  

 A segunda área deste painel possui uma pátina distinta ao anterior, pois há poucas 

alterações no suporte pintado. Para alcançar este conjunto de pinturas é necessário escalar o 

bloco que está na base deste painel, este bloco forma um patamar de aproximadamente 70cm 

onde podemos nos acomodar para contemplá-lo, provavelmente da mesma maneira que seus 
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executores, esta perspectiva de observação é incomoda e limitante quanto aos ângulos 

fotográficos. 

Os motivos são fitomorfos arredondado com grades internas, zoomorfos, porém 

apenas um na cor branca, uma ave pernalta, antropomorfos simples com angulatura reta nas 

articulações, dois círculos raiados com terminações circulares e extremidade superior com 

duas retas maiores com tridígitos finais, círculo concêntrico com 4 pares de raios, um 

conjunto de barras paralelas verticais e um círculo com apenas dois raios, um biomorfos e 

uma dupla de macacos. 

 

 
Figura 91: Panorâmica do painel 6, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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7.2.7 Painel 7  

 O painel está em um bloco que provavelmente tombou do teto do abrigo, este bloco 

está a frente do painel 6 e constitui o painel 7 e 8, o painel 7 está na face oeste do bloco. Esta 

face do bloco é plana e uniforme, sem fissuras, contudo há uma grande quantidade de motivos 

apagados por uma intensa pátina rósea na área central da parte decorada desta face.  

 Os motivos pintados se resumem em cinco pentiformes, um escaliforme em negro na 

área central, antropomorfos com articulações representadas com ângulos retos, zoomorfos e 

zonas com manchas de pigmento que certamente formavam motivos hoje indecifráveis, tendo 

em vista o intemperismo do bloco.   

 

 
Figura 92: Panorâmica do painel 7, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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Foto 114: Detalhe da área decorada do painel 7, levemente saturado. Sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.8 Painel 8  

 O painel 8 é a face norte do bloco na base do painel 6, esta área do bloco sofre com 

grandes áreas de cobertura de pátina negra e branca ou ambas no mesmo espaço. 

 
Figura 93: Painel 8, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

  

Maior parte das pinturas está abaixo de uma fratura natural do bloco, os motivos são 

os pentiformes, zoomorfos, e na área central um antropomorfo com os membros inferiores em 
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angulo reto e os superiores representados com uma reta e terminações com tridígitos. Há 

ainda várias manchas que poderiam formar motivos reconhecíveis, contudo a patina branca 

não permite este reconhecimento. 

 

 
Foto 115: Detalhe da área mais densamente pintada do painel 8, Vão Grande. A. S. Braga. 

 

 
Foto 116: Detalhe, painel 8 do sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.9 Painel 9  

 De volta ao painel rochoso do paredão do abrigo, está o painel 9 em uma saliência da 

rocha próximo a base do abrigo. Os motivos foram dispostos em uma faixa na área central do 

suporte. São essencialmente biomorfos, as manchas a esquerda do painel podem ter sido 
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sobrepostos pela espessa camada de pátina branca que recobre parte do suporte. Acima desta 

faixa de biomorfos e zoomorfo em tons de vermelho há um antropomorfo, branco, com 

ângulos retos na representação das articulações inferiores e com os membros superiores 

suspensos e a sua direita há um zoomorfo que remete-nos um lagarto. 

 

 
Figura 94: Panorâmica do painel 9, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.10 Painel 10  

 Este é um painel peculiar, ao contrário do que observamos nos demais painéis deste 

sítio a técnica empregada para executar a maior parte dos motivos é o crayon, contudo há 

alguns motivos pintados. Quanto a execução destas observamos que o crayon está sobre as 

pinturas, logo acreditamos que este painel foi primeiramente pintado, posteriormente houve 
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um crescimento significativo de pátina sobre as pinturas e posteriormente foram riscados os 

motivos em crayon. 

 

 
Figura 95: Panorâmica do painel 10, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

 Pintados temos os zoomorfos com preenchimento completo, pentiformes com 

terminações arredondadas e um círculo ovaloide com uma cruz ao centro. Os motivosudados 

por crayon são bem distintos, há uma série de três faixas de ziguezagues, um antropomorfo 

bem plano e angular com decorações a volta do tronco, uma série de linhas paralelas e por 

último um conjunto de linhas que formam um motivo oval. 
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Foto 117:Detalhe do painel 10, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.11 Painel 11 

 Este painel foi coberto por uma expeça camada de pátina com uma aparência de lama 

seca, esta pátina recobriu grande parte do painel, restando alguns testemunhos que este fora 

um dia pintado.  

 
Figura 96: Panorâmica do painel 11, sítio Vão grande. A. S. Braga. 
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No canto superior direito da imagem acima há um antropomorfo com as articulações 

inferiores representadas em ângulos retos e os membros superiores estendidos ao alto, na área 

central há vestígios de uma barra e a esquerda em um bloco solto há a mesma barra. 

 

7.2.12 Painel 12 

 Encontra-se à esquerda do painel 11, no que originalmente seria sua continuidade, mas 

uma fratura bastante pronunciada separa os painéis. Os motivos são um antropomorfo 

constituído por retas e ângulos retos e um zoomorfo, lagarto, elaborado da mesma maneira, 

contudo com a área do tronco mais arredondada, e por último há uma pequena mancha de 

pigmento a direita dos motivos. O painel está sendo sobreposto por uma espeça camada de 

pátina rósea que está gradativamente cobrindo os motivos pintados. 

 
Figura 97: Panorâmica do painel 12, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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Foto 118: Detalhe do painel 12, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.13 Painel 13  

 Está em um bloco que provavelmente desmoronou do teto do abrigo e se acomodou na 

base do painel 14. Este painel é a face leste do bloco, o suporte é plano e com pouca pátina. O 

conjunto é formado por cinco motivos, dos quais dois são pentiformes com terminações 

arredondadas, dois zoomorfos e um motivo circular raiado com terminações circulares e 

extremidade superior alongada. 
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Figura 98: Panorâmica do painel 13, sítio Vão 

Grande. A. S. Braga. 

 
Foto 119: Pentiformes e motivo circular, painel 14, 

sítio Vão grande. A. S. Braga. 

 
Foto 120: Dupla de zoomorfo, painel 14 sítio Vão 

grande. A. S. Braga.
 

7.2.14 Painel 14  

 Este painel fica em uma área elevada aproximadamente três metros do solo atual do 

abrigo, contudo é facilmente alcançado por um bloco rochoso, painel 15, que está em sua 

base, entretanto manter-se neste bloco não é muito cômodo, pois tem pouco menos de um 

metro de largura. A partir deste bloco é possível alcançar toda a área pintada sem grandes 

esforços.  

 O painel foi elaborado seguindo uma sequencia, foi decorada uma faixa horizontal 

com maior densidade. Nesta faixa encontramos três momentos bastante evidentes, pois 

coincide com as colorações utilizadas, e um momento não tão evidente. Logo temos um 

primeiro momento de ocupação do painel que se ocupou principalmente das áreas mais altas, 

os motivos são mais geometrizantes e pouco curvilíneos pintados em preto. Acima do preto 

temos a introdução do vermelho que apesar das diferentes tonalidades segue os padrões dos 

demais motivos do sítio, com supremacia dos zoomorfos em seguida a marcante presença de 

fitomorfos. Com apenas um exemplar há um zoomorfo grande e arredondado na área central 
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do painel em amarelo, sendo o único exemplar desta tonalidade, apesar de não correlacionar 

nem com o preto nem com o vermelho ele está debaixo do branco. Por último observamos a 

introdução do branco, representado por poucos motivos, já bastante distintos dos demais, pois 

há a introdução da representação do peixe, observado somente neste painel de todo o sítio, 

ainda há um círculo concêntrico raiado. Curiosamente há em determinadas zonas a cópia de 

um motivo vermelho em branco, fazendo pares do mesmo motivo sendo um exemplar em 

branco imitando o que parecia já está pintado em vermelho.  

 
Figura 99: Panorâmica do painel 14, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

 Os 83 motivos pintados que identificamos neste painel conferem-lhe uma 

complexidade harmônica na construção deste mural. Há poucas sobreposições, tendo em vista 

a quantidade de motivos, ainda assim quando estas acontecem não nos remete a intenção de 

apagar o que já lá estava e sim compor este quadro desta maneira os motivos são dispostos 

respeitando as áreas vagas entre os motivos. O repertório é bastante variado quanto aos 

zoomorfos, pois temos representações que nos remete a aves pernaltas, cervídeos, felídeos, 

canídeos, roedores, sáurios, ictiofauna e primatas. 

  Quanto aos fitomorfos há certa introdução inovadora, para além dos tradicionais 

ramos há uma representação circular com linhas internas que nos remete a representação de 

espigas ou tubérculos, logo estamos classificando-os como fitomorfos arredondados. A 

representação antropomórfica aconteceu no primeiro momento de ocupação deste suporte, na 
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cor preta, estas representações são bastante geométricas e com poucos detalhes e em branco 

com geometrizante, contudo mais largo. Os motivos circulares acontecem em dois momentos, 

resultando também em duas colorações distintas, preto e branco. O primeiro momento há uma 

representação circular raiada a partir de um núcleo circular pequeno, suas terminações são 

decoradas com tridígitos. O segundo motivo circular é representado no terceiro momento de 

ocupação do suporte na cor branca, este se inicia com um círculo concêntrico, contudo os seus 

raios partem da última esfera do círculo e acontece em pares de retas. 

 
Foto 121: Detalhe de fitomorfos do 
painel 14, sítio Vão Grande. A. S. 

Braga. 

 
Foto 122: Conjunto de macacos, 

Vão Grande. A. S. Braga. 

 
Foto 123: Par de zoomorfo, 

“imitação” em branco. Sítio Vão 
Grande. A. S. Braga. 

 
Foto 124: Círculo concêntrico 

raiado. Vão Grande, painel 14. A. 
S. Braga. 

 
Foto 125: Zoomorfo, painel 14 sítio 

Vão Grande. A. S. Braga. 

 
Foto 126: Técnicas de pintura, 
pontilhado e crayon. Sítio Vão 

Grande. A. S. Braga. 

 
Foto 127: Círculo raiado com 

tridígitos. Vão Grande, painel 
14. A. S. Braga. 
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 As técnicas empregadas para a produção deste painel foram: crayon, pontilhado e 

pintura. Os contornos foram utilizados abertos e fechados. Os preenchimentos variaram do 

total a parcial, contudo os preenchimentos totais são maiores em número. 

A pátina deste painel é bastante generosa, não se proliferou em grossas camadas como 

nos painéis mais próximos ao solo, salvaguardando a integridade deste conjunto. Contudo a 

maior ameaça a este painel é uma trepadeira que vem crescendo a esquerda dele e 

possivelmente poderá alcança-lo, outras áreas alcançadas (painel 18 e 19) por esta vegetação 

demasiado rente ao painel resultou na cobertura do suporte por uma camada espessa de mofo, 

formando uma pátina marrom esverdeada. 

 

7.2.15 Painel 15  

 Abaixo do painel 14, há um bloco que despencou das proximidades deste painel e se 

acomodou na base dele, ao cair este grande bloco partiu-se em três. Como temos observado 

os blocos soltos estão mais suscetíveis a alterações mais intensas quanto a pátina e o 

recobrimento do suporte. Este é um caso onde já quase não se nota as pinturas. 

 
Figura 100: Panorâmica do painel 14. Sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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 Os motivos ainda visíveis neste painel são dois, um geométrico em forma de 

“ampulheta” e um conjunto de pontos formando barras verticais e duas barras verticais 

inteiriças. 

 

 
Figura 101:Painel 15 e seus detalhes pintados. Vão Grande. A. S. Braga. 
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7.2.16 Painel 16  

 Em um nicho rebaixado nas proximidades do painel 14, está o 16. Para alcança-lo é 

preciso escalar o bloco na base do painel 14. Este é o único painel do sítio que não é visível 

da base do abrigo. Sua visibilidade só é possível sobre o painel 15, e da plataforma que 

alcançamos o painel 14. 

 
Figura 102: Panorâmica do painel 16, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

 Bastante diferente de tudo que encontramos neste sítio, é um painel todo pintado em 

branco, com estilo diferente, traços mais finos e menos precisos, em comparação com os 

demais painéis com motivos em cor branca. 

 Os motivos são apenas três, dois círculos concêntricos e uma ave com contorno 

fechado, porém sem preenchimento. 
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7.2.17 Painel 17  

 Em um amontoado de blocos que separa o sítio em duas áreas está o painel 17, em 

frente ao painel 15, este bloco provavelmente fazia parte do teto do abrigo e foi pintado 

posteriormente a sua queda. 

 Trata-se de apenas um motivo visível, círculo raiado à direita. Devido a intensidade 

da pátina, quase não se nota o motivo, provavelmente esta mesma pátina recobriu o restante 

das pinturas que poderiam existir neste bloco. 

 

 
Figura 103: Panorâmica do painel 17, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.18 Painel 18  

 Este painel está na segunda área do sítio, tendo em vista que este é dividido por um 

aglomerado de blocos. Este painel possui três áreas bem distintas, à esquerda, acima, área 

central de fácil alcance a partir de escalada dos blocos no sopé do abrigo e a terceira também 

alcançada por estes blocos a esquerda. 

Na parte superior direita do painel (foto 128) há dois motivos, um círculo raiado e um 

pentiformes produzidos pelo mesmo pigmento. Na área central há dois “X” em vermelho e a 

sua esquerda um conjunto de quatro barras curvas em amarelo. Abaixo das barras há um trio 

de propulsores, bastante apagados em razão da pátina. 
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Figura 104: Panorâmica do painel 18 do sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

 
Foto 128: Detalhe do lado direito do painel 18, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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Foto 129: Propulsores, detalhe do painel  18, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

Na parte central há uma imagem curiosa, pois a imagem em contorno aberto a 

esquerda nos remete a uma tentativa de representar o zoomorfo repetido a direita, talvez antes 

da execução correta, quiçá um ensaio. Sobre os zoomorfos em contorno aberto sem 

preenchimento há dois círculos, o primeiro fechado com linhas verticais no seu interior e o 

segundo aberto, formado por pontilhismo. Todos os motivos foram produzidos pelo mesmo 

pigmento. 

 
Foto 130: Detalhe da área central do painel 18, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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Na área central do painel temos uma grande mancha negra, que segundo morador 

local, foi provocada pela proliferação de uma trepadeira nas proximidades do abrigo, mesma 

espécie que está se aproximando do painel 14 atualmente e a direita do painel 18. Ainda 

quanto a pátina há uma grande faixa branca na lateral direita que vem recobrindo as pinturas. 

 

 
Figura 105: Área esquerda do painel 18, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

  

A supremacia temática são os motivos circulares, alguns zoomorfos, pentiformes e por último 

cestaria. Há várias zonas com pigmentos que não conseguimos identificar sua forma devido a 

proliferação da pátina. 

 Os motivos circulares são bastante variados, pois guardam decorações internas 

bastante distintas, como o preenchimento de um círculo na área interna, ou ainda barras ou 

linhas verticais, é interessante notar que há alguns motivos circulares que possuem uma 

extensão na parte superior e inferior, um risco, com a representação de um gancho na parte 

superior, os motivos com estes detalhes identificamos como propulsores. 
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Foto 131: Detalhe da área mais densamente pintada do painel 18, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.19 Painel 19  

 Entre duas fraturas verticais está o painel 19, que em temática segue, basicamente, o 

painel 18. O suporte é bastante plano e uniforme, contudo há uma espessa camada de pátina 

branca e rósea que cobre parte da base esquerda do painel e praticamente anula alguns 

motivos ao longo dele. 

 Os pigmentos variam em tons de vermelhos, amarelos e ainda a conjugação de ambas 

em uma figura bicrômica. 
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Figura 106: Panorâmica do painel 19, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

 Os motivos são em grande maioria circulares, levemente ovaloides, com uma grande 

variedade quanto a decoração interna, pois há círculos preenchidos por completo, 

preenchidos por linhas verticais, com as laterais bastante grossas formando uma pequena 

faixa interna sem pigmento e ainda apenas o contorno. Ainda neste grande grupo dos motivos 

circulares há uma série de propulsores, que são círculos mais alongados com uma terminação 

retilínea em sua base e em seu topo uma reta com uma reta transversal levemente arqueada, 

formando um pequeno gancho. Na parte superior há um conjunto zoomórfico de três aves 

com asas franjadas, este motivo repete-se na parte inferior, próximo aos dois pentiformes 

horizontais. Na temática dos pentiformes há um único exemplar deste em todo o sítio que foi 

representado verticalmente. As ampulhetas aparecem bastante proeminentes, estas estão 

sobre todos os outros motivos. Na lateral esquerda do painel está o único motivo em bicromia 

deste conjunto, trata-se de um antropomorfo bastante esquemático com as articulações 

representadas em ângulos retos, seu contorto é aberto em vermelho com o interior preenchido 

em amarelo. 
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Foto 132: Detalhe dos zoomorfos do painel 19, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

 
Foto 133: Antropomorfo bicrômico, painel 19, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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Foto 134: Ave e pentiformes, painel 19, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.20 Painel 20  

 O painel é um pequeno nicho alto, aproximadamente, 2m do solo atual do abrigo. 

Consistem em poucos motivos, concentrados em uma área mais plana e clara do painel. Os 

sete motivos foram pintados todos com o mesmo tom de vermelho, aparentemente foi 

elaborado em um único momento, não havendo sobreposições. 

 Os motivos são, em grande maioria, circulares preenchidos e sem preenchimento e um 

asterisco, aparentemente não havia mais motivos nesta área, pois há partes da rocha sem 

pátina que não possui nenhum motivo, mesmo onde há pátina não existem vestígios que já 

houvera pintura. 
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Figura 107: Panorâmica do painel 20, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.21 Painel 21  

 Situado onde abranda a inclinação do abrigo, diminuindo a área abrigada 

paulatinamente, até verticalizar o suporte. Este painel é constituído por apenas um motivo na 

sua área central. Trata-se de um zoomorfo de contorno aberto sem preenchimento, em 

pigmento vermelho, semelhante com os demais zoomorfos deste estilo no sítio. 
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Figura 108: Panorâmica do painel 21, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

7.2.22 Análise petrográfica da rocha suporte das pinturas rupestres, Vão Grande 

Para a análise petrográfica do suporte coletamos uma amostra já desplacada do abrigo 

que se encontrava na base do painel 4, não danificando nenhum painel por tal coleta. 

 Quanto ao arenito, verifica-se que são fundamentalmente formados por grão de 

quartzo e quartzito contendo pequenas parcelas de zircão, plagioclasto e micas. O cimento, 

quando existente, é essencialmente constituído por caulinita. 

 A amostra 4 (figura 109) é equivalente a toda a área pintada, apresenta grãos 

angulosos a sub-angulosos, com grau de empacotamento saturado. No cimento ainda há 

evidências de processos de caulinização da moscovita primária. Além disso, a sua textura não 

é calibrada, sendo característica de um grau de maturidade textural que pode ser classificado 

de pouco matudo (CASTRO DORADO, 1988; TUCKER, 2001;). 
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Figura 109: Amostra 4, arenito do Sítio Vão Grande, com grãos de quartzo (Qz), moscovite (Ms), zircão 

(Zrn), óxidos de ferro (OxFe) e cimento caulinítico (Kln). Microfotografias do lado esquerdo em nicóis // e 
do lado direito em nicóis ×. 

 

7.2.23 Análise mineralógica dos pigmentos 

 Os pigmentos do Vão Grande foram analisados a fim de identificar os minerais 

utilizados na sua produção. Uma vez que a amostra foi utilizada tal e qual, sem tratatamento 

prévio (nem mesmo homogeneização) os resultados obtidos dizem respeito ao ponto de 

incidência da radiação, que pode ou não ser um ponto representativo da amostra como um 
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todo. Estão ainda a decorrer mais ensaios e estes são apresentados aqui como uma primeira 

abordagem. Estes dados, que brevemente serão completados, já nos proporciona certas 

inferências quanto a constituição e proveniência da matéria prima utilizada na produção dos 

pigmentos e abre-nos hipóteses quanto à pátina dos painéis. 

 Em linhas gerais identificamos nos espectros abaixo a presença da Hematita (P 4 A. 2, 

P 6 A 3 e 4 e P10 A , Quartzo (amostras P4 A.2, P6 A 1 e 3, P 10 A.2 e P18 A.2 e 3) e a 

Caulinita (amostra P 10 A2) nos tons vermelhos e a Goetita (P4 A1 e P19 A1) nos tons de 

vermelhos mais escuros. Nos tons vermelho-alaranjados temos a Butlerita (amostra P6A1). 

Para tons claros, brancos ou quase brancos temos a Paracoquimbita (amostra p6 A.2), 

Gibbisita (amostra P6 A2), Alunita (amostra P6 A 2 e 4) e Halotrichita (amostra P6 A2).   

 Outros elementos foram identificados, contudo ponderamos a possibilidade destes não 

fazerem parte do pigmento e sim das alterações que ocorreraam no decorrer do tempo de 

exposição. Como exemplo temos o Taranakita (amostras P.10 A1 e A2), que é resultado da 

ação de soluções provenientes de guano de morcego e pássaros sobre a rocha, ressaltando que 

este painel 10 está em uma área com presença de guano. Resultante também da ação do 

guano identificamos o Archerita (amostra P.4 A.2).- O mineral Glushinskita (amostra P18 

A.3 e A.2) pode estar relacionado com as manchas de liquens ocorrente no painel 18, pois 

poderá ser resultado da reação de minerais ricos em magnésio com o ácido oxálico resultante 

da excreção de liquens incrustados. 

 
Foto 135: Área atingida por líquens do Painel 18, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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Outros minerais como Polialita (amostra P. 4 A. 2, P18 A.1, A.2 e A.3), Goergeyita 

(amostra P.10 A.1) e Singenita (P.10 A. 4) são relacionados a presença de evaporitos 

marinhos, provavelmente ligados ao processo de formação desta rocha, tendo em vista sua 

origem marinha. Esta  observação nos induziu pensar na possibilidade desta pátina branca 

(foto 135), observada nos painéis com presença destes minerais, ser resultante destes minerais 

marinhos que exsudam naturalmente do interior da rocha e posiciona-se na superfície das 

rochas, formando camadas brancas que progressivamente recobre as pinturas. 

 

 
Foto 136: Detalhe da pátina branca do painel 10, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 Desta maneira acreditamos que estas análises clarifica certas questões quanto a 

origem das pátinas e a proveniência de determinadas colorações, contudo novas análises 

serão necessária para podermos em fim confirmar as hipóteses geradas pelos primeiros 

ensaios realizados.  
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Gráfico 2: Espectro referente ao painel 4. 

 
Gráfico 3: Espectro referente ao painel 5. 
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Gráfico 4: Espectro referente ao painel 6. 

 
Gráfico 5: Espectro referente ao painel 10. 
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Gráfico 6: Espectro referente ao painel 14. 

 

 
Gráfico 7: Espectro referente ao painel 18. 
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Gráfico 8: Espectro referente ao painel 19. 

 

Afim de perceber a provável proveniência da matéria prima para a produção dos 

pigmentos coletamos amostras nas proximidades do sítio, a fim de comparar com os dados 

obtidos a partir dos pigmentos. Assim sendo, observamos que em determinados pontos da 

paisagem, em especial nos depósitos detrito-lateríticos, nos depósitos colúvio/tálus haviam 

pequenos fragmentos de rochas que eram de coloração semelhante as pinturas rupestres. Estes 

pequenos fragmentos que compõem os depósitos detríticos são siltitos. Desta maneira 

coletamos siltitos com coloração amarelada e vermelho-vinho, amostra 6 (A.6)  e 7 (A.7), 

respectivamente. 

A partir das lâminas observamos que estes sedimentos são ricos em A.6: Muscovita, 

Hidróxido de Ferro, Quartzo e Turmalina; A.7: Hidróxido de Ferro, Muscovita e Quartzo. A 

baixa ocorrência de minerais opacos, minerais originais, nestes dois casos podem inferir a 

transformação deles em hidróxidos. Estes hidróxidos podem ser Hematita e Goetita, 

recorrentes nos pigmentos. 
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Figura 110: Fotografia das lâminas delgadas dos sedimentos detrito lateríticos A. S. Braga. 

 
Figura 111: Amostra 6, siltito, com grãos de quartzo (Qz), moscovita (Ms), óxidos de ferro (OxFe) e 

hidóxidos de ferro. Microfotografias da segunda sessão: do lado esquerdo em nicóis // e do lado direito em 
nicóis ×. Na segunda sessão observamos a muscovita bastante alterada. 
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Figura 112: Amostra 7, siltito com inclusão de aretito, com grãos de quartzo (Qz), moscovita (Ms), óxidos 
de ferro (OxFe) e hidróxidos de ferro. Microfotografias do lado esquerdo em nicóis // e do lado direito em 

nicóis ×. 

Para melhor elucidação desta possível relação dos depósitos detrito-lateríticos e os 

pigmentos, futuramente estas amostras serão analisadas por DRX, a fim de confirmar as 

análises petrográficas e caracterizar os hidróxidos. 
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8. Discussões
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8.1. A dinâmica entre sítios, técnicas, motivos  e paisagem. 

Este trabalho foi motivado em virtude da descoberta do sítio Foz do Lajeado, que 

trazia em seu repertório temático parte semelhante aos motivos pintados do Sítio Vão Grande, 

já conhecido. A primeira questão que levantamos foi qual seria a razão de motivos tão 

semelhantes estarem elaborados com técnicas tão diferentes. A segunda questão foi com 

relação as características físicas da paisagem destes dois sítios, pois um sítio está em um 

ambiente aplainado na área de inundação do Rio Tocantins e Lajeado e o outro em um relevo 

acidentado, uma escarpa da Serra do Lajeado. Questões estas que ao se tratar de arte rupestre 

são bastante relevantes, já que o suporte rochoso e a paisagem interna do sítio são de extrema 

relevância para o entendimento do conteúdo e das técnicas empregadas para a realização das 

pinturas e/ou gravuras. 

Partindo destas diferenças técnicas e distintas compartimentações geomorfológicas, 

buscamos as semelhanças temáticas. Correlacionando os sítios delimitados com os demais 

sítios de toda a área do Complexo do Lajeado, compreendendo que assim como os demais 

vestígios arqueológicos, líticos e cerâmicos, a arte rupestre é dinâmica quanto a paisagem, 

lavrando-se por todo o território, independente da sua cota altimétrica. Sendo assim 

empregamos aqui a análise da paisagem em escala macro, a partir dos motivos semelhantes, 

independente, porém distinguindo-os, quanto à técnica empregada.  

Quando o atributo abordado é o domínio tecnológico, a técnica (mapa10), 

provavelmente estiveram ligadas as disposições dos recursos para elaborá-las. Podendo 

relacionar-se ainda na durabilidade dos motivos em determinadas circunstancias ambientais 

de cada área. Afinal, ao se pintar82 na área de inundação do rio, o objetivo que seria a 

permanência daqueles motivos em determinados locais se perderiam, nas seguintes cheias 

naturais. Contudo, outra questão relevante para tal execução, são os corantes83 que não estão 

disponíveis nestas localidades. Logo, seria necessário traze-los do alto da serra até o leito do 

rio, quando facilmente encontram-se seixos84 apropriados para o picoteamento no leito e nas 

margens do rio. 

                                                
82 Não excluindo a possibilidade destas terem sido pintadas no momento de sua elaboração. 
83 Supomos que os corantes utilizados para a fabricação de pinturas rupestres nesta área são os pequenos fragmentos coloridos (amarelo, 

branco, vermelho e roxo) que encontramos nas colinas próximo as escarpas da serra do Lajeado, estes são parte do sedimento detrito-

laterítico da área. 
84 O leito destes rios, principalmente a Foz do Lajeado estão repletos de seixos de quartzito, arenito e arenito silicificado, esta mesma área é 

conhecida também por ser uma grande indústria lítica (foto 22) e abastecer o complexo do lajeado de matéria prima lítica durante todo o 

período de ocupação da área. 
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Foto 137: Motivo circular raiado, Vão Grande. A. 

S. Braga. 

 

 
Foto 138: Motivo circular raiado, Foz do Lajeado 

A. S. Braga. 

 

 
Foto 139: Motivo circular raiado isolado, Vão Grande. A. S. Braga. 

 

Os motivos que elegemos para comparar sua similaridade em técnicas distintas foram 

os círculos (mapa12 e 13), por serem os motivos mais representados nas gravuras, por serem 

sistematicamente pintados no sítio Vão Grande e em outros sítios pintados da área do CL. 

Ressaltando que no Vão Grande, Vão do Poção, Ponta da Serra e Abrigo da Jibóia, estes 
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motivos ganham certo destaque, sendo quase sempre representados na parte superior dos 

painéis e por vezes isolados de outros motivos.   

Quando começamos a segregação dos motivos para a análise dos motivos circulares 

constatamos a recorrência de outros motivos em ambas as paisagens, nos sítios pintados e 

gravados tais como: serpentiformes (mapa 11), biomorfos (mapa 15) e antropomorfos 

arredondados (mapa 16). Observamos ainda que os antropomorfos simples, em geral com 

corpo retilíneo e angulado (mapa 14), bastante comum em sítios gravados em todo o país, não 

aparecem em nenhum momento na arte rupestre gravada no CL, apenas nas pinturas dos sítios 

Ponta da Serra, Jiboinha, Vão Grande, Abrigo da Maessa, Vão do Poção,Boqueirão do Sucurí, 

Abrigo do Xavier, Abrigo dos Morcegos e Vão do Caititu.  
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Mapa 10: Mapa de distribuição da arte rupestre no Lajeado, quanto a técnica. A. S. Braga. 
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Figura 113: Detalhe dos relevos que compõem a paisagem do Complexo do Lajeado. A. S. Braga. 
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Mapa 11: Mapa de distribuição dos motivos serpentiformes. A. S. Braga. 
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Mapa 12: Mapa de distribuição dos círculos raiados e concêntricos. A. S. Braga. 
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Mapa 13: Mapa de distribuição dos motivos circulares raiados. A. S. Braga. 
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Mapa 14: Mapa de distribuição dos motivos antropomorfos simples. A. S. Braga. 
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Mapa 15: Mapa de distribuição dos motivos 

biomorfos. A. S. Braga. 

 
Mapa 16: Mapa de distribuição dos motivos 
antropomorfos arredondados. A. S. Braga.
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Ao observar os mapas gerados, foi possível notar que os paredões rochosos escolhidos 

para serem pintados estão, majoritariamente, nos vértices das escarpas da serra, o que os 

tornariam marcadores, landmarks, (HERTLEY & VAWSER, 2002:191) visíveis da paisagem 

(figura 114). Atualmete ainda podemos avistá-los de longas distâncias, mesmo na planície de 

inundação do rio, em especial o sítio Ponta da Serra I, que se faz visível de todos os lados 

desde depressão do Tocantins, onde hoje é situada a cidade de Palmas - TO. Foi possível 

sugerir esta escolha a partir do caminhamento que fizemos em zonas entre estes vértices, os 

sítios, onde encontramos diversos abrigos e paredões aptos à recepção das pinturas e com uma 

boa área abrigada sem qualquer decoração.  

 
Figura 114: Panorâmica da área dos pontos 9, 8, 7, 6, 5, 4 e2do mapa 10. 

 

A escolha destes pontos para serem ocupados por pinturas rupestres nos estimulou a 

questionar a possibilidade da arte rupestre, neste caso, ser também um marcador territorial, 

afinal a maior parte dos sítios estão em locais visíveis e de fácil acesso na paisagem interna 

dos sítios. Por vezes é possível visualizar as pinturas antes mesmo de entrar na área abrigada 

do sítio. Bem como as gravuras do rio que são visíveis hoje, mesmo com a pátina da rocha de 

coloração parecida a da área interior das gravuras. Portanto, cremos que, quando elaboradas 

eram bem mais visíveis, facilmente perceptíveis na paisagem, tendo em vista a coloração 

esbranquiçada da pátina fresca da rocha em contraste com a pátina escura que recobre os 

blocos rochosos. Sendo assim, ponderamos a possibilidade de estarmos tratando de uma arte 

pública85 (BRADLEY, 1991), com um fim claro de ser visualizada, por quem passa por suas 

proximidades, pois ao contrário de alguns casos onde a arte rupestre é “ocultada” em frestas e 

cavidades escuras e de difícil acesso estamos tratando de uma arte facilmente visível, estando 

                                                
85 Pública no sentido de acessível visualmente por todos os membros do grupos que as produziu, pois ao 

contrário de algumas grutas onde somente adentrando em salões penumbrosos e escondidos tem-se acesso às 

pinturas, estas estão facilmente alcançáveis pelas vistas de quem está na área abrigada. 
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na base do abrigo.  Desta maneira, constatamos a possibilidade de estarmos tratando de uma 

arte rupestre de domínio social coletivo. 

 

8.2 Cronologia dos sítios rupestres do Complexo do Lajeado e o Abrigo do Jon. 

Tendo em vista os dados obtidos nas intervenções em sítios rupestres nas pesquisas 

anteriores discutiremos aqui as cronologias relativas passíveis de explanar a relação dos sítios 

rupestres e sua antiguidade e associações ao contexto arqueológico. Para melhor 

contextualizar este debate incluiremos aqui o sítio Abrigo do Jon, por estar muito próximo da 

área de pesquisa, possuir pinturas e gravuras e ainda ter datações importantes, por incluir as 

gravuras no debate cronológico.  

 

 
Mapa 17: Abrigo do Jon em relação ao demais sítios do Complexo do Lajeado. 

Sendo assim temos 15 datas (tabela 2) para cinco sítios rupestres, quatro deles dentro 

da área do CL.  

 

 

 

 

 

 
 



 335 

Tabela 2: Relação de sítios rupestres datados na área do CL e região. Compilação de dados de 
Bueno 2013, 2005 e 2008; De Blasis e Rrobrhan-González 2005 e Morales, 2005. 

 

Sigla Data A.P. Nome do 
sítio Proveniência Tradição 

associada  Identificação 

JON 35086+-30 Abrigo  
Jon 

Fogueira 
Perfil leste, 
N.6. 

Amostra 
não 
antrópica 

Beta 32962 

VG 490+-50 Vão 
Grande S3 N2 Tradição 

Tupiguarani Beta 195244 

VG 580+-50 Vão 
Grande S3 N5 Tradição 

Tupiguarani Beta 195245 

JON 660+-30 Abrigo 
Jon 

Estaca de 
madeira 

Sem 
associação  Beta 329695 

PS1 790+-60 
Abrigo 
Ponta da 
Serra I 

S3 N10 
Tradição 
Aratu Beta 195241 

JON 1130+-30 Abrigo 
Jon 

Estrutura de 
pedras, N5. 

Sem 
associação Beta 329693 

JON 1170+-30 Abrigo 
do Jon 

Estrutura de 
pedras, N5. 

Sem 
associação Beta 325865 

JI 1380+-30 Abrigo 
da Jibóia --- Sem 

associação Beta 325864 

AS2 1900+-40 
Abrigo 
Alto da 
Serra 2 

Q6 S12 
Sem 
associação Beta 190077 

JI 7220+-50 Abrigo 
da Jibóia S2N19 Sem 

associação Beta 249104 

JI 7260+-50 Abrigo 
da Jibóia S2N14 Sem 

associação Beta 249103 

JON 8200+-40 Abrigo 
do Jon 

Fogueira, 
perfil sul, N9. 

Sem 
associação Beta 329694 

JON 8920+-40 Abrigo 
do Jon 

Amostra 
abaixo de 
bloco com 
cúpulas 

Sem 
associação Beta 329691 

(MAS) 

JI 10200+-
70 

Abrigo 
da Jibóia S1N9 Sem 

associação Beta 188383 

JI 12300+-
80 

Abrigo 
da Jibóia --- Sem 

associação --- 

 

                                                
86 “Neste caso entendemos a amostra 1 como uma data descontextualizada, que não indicam associação com o 

nível estratigráfico em que foi coletada, possivelmente relacionada à bioturbação. Sendo assim não podemos 

também atribuir a amostra origem antrópica” (BUENO, 2013:51) 
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No sítio Ponta da Serra foram escavadas duas sondagens, contudo há apenas uma data, 

790 +/- 60 A.P. Morales (2005) associa o material cerâmico deste sítio à Tradição Aratu, 

encontrado no mesmo nível da estrutura de combustão datada. 

O Abrigo da Jibóia também passou por intervenções e foram escavadas duas 

sondagens, na primeira sondagem no nono nível foram coletados carvões na peneira que 

vieram a dar uma data de 10200 +/- 70 A.P.. Na segunda sondagem temos duas datas a 

primeira do nível 14, datada de 7220 +/- 50 A.P. e a segunda proveniente do nível 19 

chegando a 7260 +/-50 A.P.. Constataram durante a escavação alguns blocos com pintura 

rupestre, oriundos da parede do abrigo, provenientes do nível 3 e 5 da sondagem 1. Estas não 

tiveram datações nas suas camadas.  

O sítio Alto da Serra II foi todo quadriculado, contudo foram escolhidas 8 áreas para 

serem intervencionadas. Como resultado desta intervenção obteve-se uma datação de 1900 +/- 

40 A.P.. Os carvões para esta datação foram provenientes da sondagem 5 a 1,6m de 

profundidade. Segundo Bueno (2005) a estratigrafia mostra uma ocupação continuada sem 

qualquer hiato sua cerâmica e líticos foram  associadas a ocupação da Tradição Aratu. 

Finalmente o Vão Grande, com as datações mais recente, a primeira proveniente da 

sondagem 3 nível 2 de 490 +/- 50 e a segunda da mesma sondagem do nível 5 com 580 +/-50. 

Sua cerâmica foi relacionada87 a Tradição Tupiguarani, por Morales (2005). 

Ao lado sul da área delimitada para este estudo está o Abrigo do Jon, no Vale do 

Taquaruçu Grande, nas proximidades de Palmas. O sítio possui semelhanças quanto as 

técnicas e estilos de pinturas do CL, contudo são necessárias maiores análises para relações 

conclusivas. Este sítio foi escavado em duas campanhas88 gerando 6 datações, contudo a 

primeira e mais recente foi excluída. Bueno (2013) concluiu que neste abrigo há três 

momentos de ocupação. O sítio teria sido primeiramente ocupado no começo do Holoceno, 

por volta de 8000-9000 anos A.P., um segundo momento com datações por volta de 1100-

1350 A.P. e a última ocupação por volta de 660 A.P.. Este sítio possui um hiato de 7000 anos 

entre os níveis 5 e 9, colocando-o na discussão do planalto central brasileiro quanto ao hiato 

do Holoneco. Contudo, são as datações 8200 +/-40 e 8920+/-40 que nos motivou a incluir este 

sítio nestas discussões, pois estas datas são provenientes de um contexto interessante para a 

cronologia rupestre desta região.  
                                                
87 “estas populações foram reunidas de acordo com as características tecnotipológicas de sua cultura material e de implantações dos seus 

assentamentos em categorias amplas” (MORALES, 2005:271). 
88 Do Projeto Tecnologia E Território. Dispersão E Diversificação  No Povoamento Do Planalto Central Brasileiro. 
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A primeira é oriunda de uma fogueira, no nível 9, a segunda provém de uma amostra 

pontualmente coletada no nível 11, imediatamente abaixo de um bloco com gravura, cúpula89, 

sendo assim pode-se afirmar que no intermédio de 8000 e 9000 anos havia o domínio da 

técnica de produção de cúpulas neste sítio, não sabemos ao certo se as cúpulas do paredão 

rochoso e do bloco foram produzidas na mesma época, contudo sabemos que a pelo menos 

8000 anos havia a produção deste tipo de gravura. 

 

 
Foto 140: Sequência de cúpulas gravadas com interior pintado em sobre e dentro de fratura natural do 

paredão rochoso. Abrigo do Jon. A. S. Braga, 2012. 

 A respeito da produção lítica, tendo em vista as datas mais antigas do Abrigo da 

Jibóia e Abrigo do Jon, estas peças não se mostraram com as características esperadas, pois 

foram elaboradas em matérias primas com baixa qualidade, não havendo produção de 

artefatos formais. Estas características não excluem as características do período antigo, pelo 

contrario ressalta uma peculiaridade que já foi levantada em Bueno (2005), onde salienta que 

a indústria curada era complementada com a indústria expediente. Tornando mais claro que as 

paisagens ocupadas eram usadas de diferentes maneiras na mesma época, resultando em 

                                                
89 Ressaltando a presença de cúpulas gravadas no paredão do abrigo conjugadas com as pinturas, pois há pinturas em vermelho e amarelo no 

interior e nas bordas destas cúpulas. Também havia cúpulas em um bloco na base do paredão. 
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distintos aglomerados artefatuais, que por vezes parece-nos mais recente, contudo fazem parte 

da indústria complementar do período antigo. 

Quanto a ocupação de abrigos com arte rupestre Bueno (2013), levanta uma 

associação interessante de dois compartimentos da Serra do Lajeado, naturalmente divididos, 

o sítio Abrigo da Jibóia e o Abrigo do Jon. Estes dois sítios apresentaram estruturas com 

rochas organizadas de maneira circular no princípio da escavação. Em ambos os sítios a 

quantidade de material arqueológico era bastante tímida, contudo foi dentro destas estruturas 

nos dois sítios que foi coletado material arqueológico cerâmico, de dimensões pequenas. Com 

estas características e cronologia semelhante foi possível inferir uma contemporaneidade entre 

estes contextos, separados por um vale, mas com características semelhantes em conjunto e 

cronologia. Apesar disso, a arte rupestre destes dois sítios são bastante distintas, com poucas 

semelhanças quanto ao estilo. Já que temos uma predominância dos contornos abertos 

antropomórficos no Abrigo do Jon, jamais observados no Abrigo da Jibóia que permanece 

com seus contornos fechados e em grande parte preenchido. Todavia há pequenos 

zoomórficos em bicromia vermelho e branco, bem como os grandes antropomorfos do Abrigo 

do Jon, também bicrômicos, entretanto, com uma variante não observada no Abrigo da Jibóia, 

bicrômico amarelo e vermelho. 

 

 
Foto 141: Abrigo da Jibóia. A. S. Braga. 

 
Foto 142: Abrigo do Jon. A. S. Braga.

 

A ocupação mais recente do Abrigo do Jon, 660A.P. está na mesma faixa cronológica 

de mais dois sítios pintados também no CL, o Vão Grande e Ponta da Serra. Estes sítios estão 

localizados cronologicamente em um momento de intensificação na ocupação desta região 

consequentemente com um significativo aumento demográfico. Estas características são 

apontadas pelo aumento significativo do número de sítios e densidade de material encontrado. 

(BUENO, 2013).  
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Com estes dados podemos concluir que o domínio da técnica de picoteamento, gravar, 

tem nesta área, pelo menos 8000 A.P.. Ainda é relevante ressaltar que sítios com pinturas 

rupestres, Abrigo da Jibóia, alcançam uma cronologia no seu contexto arqueológico de até 

12300 +/-80 A.P, porém não temos nenhuma camada antiga datada com fragmentos de 

pintura. Da mesma maneira temos sítios, Vão Grande, que alcançam a ocupação mais recente 

da área, 490+/-50 A.P., Tradição Tupiguarani, contudo da mesma maneira não há datações 

relativas concretas. Logo temos uma amplitude temporal muito extensa que compreende os 

sítios pintados, sendo assim a relação das pinturas com a cronologia é complicada. Fazendo 

assim necessário explorar novas possibilidades de relação cronológica por caminhos menos 

cartesianos, até termos dados concretos e diretos destas relações.  

 

8.3 Comparações 

Contrariando a fatídica e popular expressão: não se interpreta 90  arte rupestre, 

comumente aceita na arqueologia  brasileira, assumiremos a interpretação como ferramenta 

para melhor compreender a arte rupestre.  A fim de sair da generalista tipologia, ressaltando 

ainda que esta também é uma interpretação, todavia generalista. Logo a tentativa de 

imparcialidade nos estudos rupestres para além de barrar informações, continua interpretando-

a, contudo, negando este fato indissociável da própria arqueologia. 

Partindo deste ponto, acreditamos que em alguns casos podemos alcançar 

peculiaridade de alguns temas recorrentes na arte rupestre devido o seu contexto 

arqueológico, ambientais e ainda paralelos etnohistóricos e antropológicos “em outras 

palavras, trata-se de criar um diálogo 91  conceitual entre modos diversos de pensar a 

história” (HECKENBERGER, 2001:25). Por considerarmos parte integrante e indissociável 

do trabalho arqueológico, em especial da arte rupestre, trataremos aqui de alguns pontos que 

julgamos passíveis de interpretação arqueológica, com viés comparativo com o contexto 

arqueológico, a antropologia e com a observação ambiental do entorno, buscando identificar 

elementos de continuidade cultural, na longue durée, que tenham sobrevivido ao tempo e 

                                                
90 “A tendência atual entre os arqueólogos é não interpretar as representações rupestres e sim apenas descrever o que há” (MARTIN, 
1999:248). 
91 “ao menos conceitualmente, esse diálogo exigiria intercambio aberto –senão num sentido quantitativo ou analítico – entre os domínios 
etnográficos, etno-históricos e arqueológico. Assim, padrões culturais relevantes são reconstruídos em vários momentos ao longo de um 
continuum histórico-cultural (fatias do tempo), isto é, compreendendo o sistema (ou partes significativas deste) em diferentes pontos do 
tempo e do espaço, e ligando-os concretamente para revelar traços comuns, que refletem não apenas a existência de uma continuidade entre 
aspectos desarticulados da cultura, mas fundamentalmente os princípios estruturais ou a ordem cultural subjacente” (HECKENBERGER, 
2001:25) 
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ainda sejam replicados nas comunidades indígenas atuais e/ou ainda observáveis no ambiente, 

mesmo conscientes da transformação constante dele. 

 

8.3.1. O Contexto Arqueológico, síntese interpretativa. 

 Observamos que esta área delimitada está sendo ocupada deste o final do Pleistoceno 

e início do Holocêno. Neste período (12.000 a 9000 A.P.) temos na região caçadores coletores 

da Tradição Itaparica. Estes grupos possuíam uma alta seleção de matéria prima. Seus 

artefatos em grande maioria eram unifaciais e em menor quantidade bifaciais. Foi observado 

que estes grupos trabalhavam inicialmente seus artefatos na fonte da matéria prima. A 

posteriore, quando necessário estes suportes eram novamente lascados. Estes artefatos eram 

utilizados em diferentes pontos da paisagem, contudo acredita-se que seu descarte era junto ao 

local de produção (BUENO, 2005). 

 Com o decorrer do tempo (6000 a 5000 A.P.) observamos uma gradativa 

transformação destes artefatos líticos, tendendo a ser cada vez mais expediente. A matéria 

prima é selecionada no próprio local e sem a seleção prévia. Os sítios estão em locais 

específicos da paisagem, os baixos terraços, os terraços, colinas e morrotes. Neste período 

nota-se que há uma ocupação mais prolongada em pontos específicos.  

 Com estas constatações é difícil relacionar diretamente os sítios antigos com a arte 

rupestre, excetuando as gravuras do sítio Abrigo do Jon, podendo extrapolar, até ao Sítio Foz 

do Lajeado, salvaguardando obviamente os limites desta relação, devido a técnica de 

picoteamento semelhante em ambos os sítios. Todavia, o sítio Foz do Lajeado está inserido 

dentro da grande cascalheira do Lajeado, que foi a principal fonte de matéria prima lítica 

deste período, pré-cerâmico. Se algumas destas rochas foram gravadas neste primeiro período 

de ocupação, não nos surpreenderia. Afinal, os recursos para o ato de gravar estão por todos 

os lados deste sítio. Quanto a importância do local, esta é evidente devido ao potencial da área 

da foz do Lajeado para captação de recursos líticos em todo o período de ocupação pré 

histórica do CL. 

 Quanto à ocupação ceramista, esta é intensa e complexa nesta área, pois se observa 

uma variedade e quantidade bastante oscilante no contexto arqueológico. Logo, observamos 

que: 

 “Nos grandes assentamentos Aratu a presença de alguns 

fragmentos cerâmicos com características da indústria relacionada à 

Tradição Uru (sítio Água Fria 15, 24 e 25) está provavelmente 
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relacionada à intensa expansão desses grupos associados à Tradição 

Uru a partir do século IX e a consequente existência de contatos 

culturais sob a forma de eventuais redes de troca (...) Tamanha 

interação com o avanço dos grupos Uru sobre território antes Aratu 

teriam levado ao declínio dos grupos portadores de indústria 

associada à Tradição Aratu por volta do século XV. (...) A presença 

de alguns fragmentos cerâmicos com características da indústria 

relacionada à Tradição Uru também foi notada em alguns sítios 

Tupiguarani ( Água Fria 6 e 9) (...) a presença Tupiguarani na área é 

mais tardia do que a dos grupos Aratu e Uru e teria sido necessária 

uma certa acomodação territorial por parte dos portadores de 

cerâmica tupiguarani” (MORALES, 2005:279). 

Gerando uma sucessão de ocupação com forte relação de intercâmbio entre as 

sucessivas ocupações cerâmicas desta área. Estas relações de contato que refletirão no 

contexto cerâmico podem ter reflexionado nos estilos rupestres, que possuem determinados 

motivos recorrentes em diversos sítios da área mantendo o mesmo padrão de representação, 

mesmo que em meio a outros motivos estilisticamente diferenciados. Como por exemplo, os 

círculos raiados com terminações circulares presentes no Ponta da Serra, Vão do Poção e Vão 

Grande, que por vezes parecem ter sido manufaturados pelo mesmo autor, tamanha a 

semelhança. 

 

 
Foto 143: Vão do Poção. A. S. 

Braga. 

 
Foto 144: Vão Grande. A. S. 

Braga. 

 
Foto 145: Ponta da Serra. 

IPHAN. 
 

Estas semelhanças ocorrem entre outros motivos, como os cervídeos com 

representação de cornos e movimento, nos pentiformes, nos círculos concêntricos com pares e 

trios de raios, fitomorfos verticais e antropomorfos. A relação entre os estilos rupestres nesta 
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zona não estão claras, pois há uma grande variedade e complexidade de interação que apenas 

com pesquisas mais amplas poderão ser aludidas.  

Sabemos que estas interações foram bastante intensas no período da ocupação 

ceramista, gerando alguns padrões já bem debatidos e evidentes da ocupação e organização do 

espaço. Os assentamento estáveis ou semi-estáveis do período ceramista, eram assentamentos 

circulares, como por exemplo, o sítio Água Fria 25 onde os dados das plantas do sítio: 

“demonstraram que áreas de concentração de peças com alta densidade formaram um 

contorno circular e locais de dispersão em direção ao córrego, exatamente entre pontos que 

seriam de intensa circulação, porque ligavam o centro da aldeia às fontes de água e banho” 

(MORALES, 2005:277).  Esta área central no sítio Água Fria 15, com morfologia circular 

semelhante a do sítio Água fria 25 

“apresenta contorno elíptico alongado rumo ao córrego e uma 

área de maior concentração de vestígios na porção central. A análise 

tecnotipológica e de distribuição da indústria lítica revelou algumas 

recorrências na organização e uso do espaço. Talvez a mais 

significante delas tenha sido a presença de seixos e ferramentas que 

utilizaram o seixo como suporte para atividades de percussão e 

esmagamento. O posicionamento desse tipo de material se deu em 

grande medida na área central, exatamente onde estão os líticos 

lascados com sinais de uso e a maioria dos artefatos. Esses dados 

permitem-nos dizer que o centro da aldeia era um ponto de intensa 

atividade” (MORALES, 2005:278). 

Levando para a área central do assentamento a produção de artefatos líticos. 

Quando voltamos para a arte rupestre a fim de perceber a motivação na variedade 

morfológica dos motivos circulares e sua dispersão em toda a paisagem do CL, identificamos 

que boa parte dos ceramistas que ocuparam este mesmo espaço, o escolheram para a 

formatação de suas aldeias circulares ou elípticas. Quando comparamos esta forma de ocupar 

o espaço com dados etnográficos dos indígenas que atualmente habitam o Tocantins, 

observamos que este padrão mantem-se, logo partimos para este viés interpretativo no 

subcapítulo seguinte. 
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8.3.2. Os Timbira e os círculos, relações (etno)arqueológicas. 

Acreditando na existência de “uma continuidade cultural entre o contexto 

arqueológico e etnográfico” (WUST,1989:161) cremos ser válido e viável o paralelo 

etnoarqueológico, a fim de melhor entender a motivação para a representação destes círculos,  

buscando compreender suas variantes morfológicas para além da descrição técnica e 

tipológica. Desta maneira, o que temos aqui é um ensaio desta possibilidade. Admitimos que 

são necessários maiores investimentos futuros para melhor esclarecer certas questões aqui 

abordadas, principalmente de cunho metodológico, contudo achamos relevante apontar as 

possibilidades deste enfoque. 

Então, motivados pelo artigo “Projections of Gê social structure in the rock art of 

Northern Minas Gerais, Brazil: an hypothesis” (GRUHN, 1980), que por sua vez foi incitado 

por “Um mundo dividido: a estrutura social do índios Apinayé” (DA MATTA, 1976) 

começamos a perceber a possibilidade de utilizar os motivos circulares para a elaboração de 

um paralelismo etnoarqueológico. Compreendemos ser prudente tal debate devido quatro 

pontos que consideramos importantes; primeiramente sabemos que a pelo menos mil anos há 

ocupação Jê no Brasil Central (WUST e BARRETO, 1999) segundo, há grupos Jê resistentes 

nas proximidades do CL terceiro, considerando que um mito Canela (JÊ) “tem como cenário 

o rio Tocantins, território de vários grupos Timbira” (BARROS, 1999:38) e por fim, que os 

contextos arqueológicos cerâmicos nos mostram uma formatação nos assentamentos pré-

históricos semelhantes aos das atuais aldeias Timbira, do Tocantins.  

Desta maneira elegemos os povos Jê Timbira para tal paralelo, pois são povos que 

ainda hoje vivem no Tocantins e suas proximidades, Maranhão e Pará e que possuem 

características de ocupação do espaço semelhante as aldeias ceramistas circulares existentes 

no contexto arqueológico do Lajeado. Ressaltamos ainda que “as aldeias circulares do 

Planalto Central, associadas às tradições ceramistas Aratu e Uru, são claramente as 

progenitoras das populações jê contemporâneas” (HECKENBERGER, 2001:45) sendo estas 

tradições ceramistas recorrentes na área de pesquisa a aproximadamente 2.000A.P.. 

 O povo Timbira pertence ao tronco linguístico Macro-Jê, da família Jê, de língua 

Timbira composta pelos dialetos: Canela Ramkokamekrá, Canela Apâniekra, Parakáteye, 

Pukubyé, Krinkatí, Apinayé, Krahó, Kreyé (MELATTI,1993 e MONTSERRAT, 1998). Para 

além das semelhanças linguísticas os grupos Timbira possuem características similares na 

morfologia das aldeias e organização do espaço, nos discos auriculares e a corrida de 

revezamento com troncos como fatores comuns. Estas semelhanças foram definidas por 
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Azanha (1984) como Forma Timbira, embora hajam semelhanças nesta formatação cada um 

destes grupos mantem características peculiares que os diferenciam (NASCIMENTO, 2005). 

Do ponto de vista histórico estes grupos ocuparam “um imenso quadrilátero limitado a norte 

pelos rios Gurupi, Grajaú e Mearim, a leste, o alto Itapecurú e formadores; o rio Balsas ao 

sul e o Tocantins a oeste, desde a desembocadura do Rio Manuel Alves Grande até bem 

abaixo da desembocadura do Araguaia” (AZANHA, 1984:6) onde hoje estão os estados do 

Maranhão e Tocantins.  

 

 
Foto 146: Corrida de revezamento de tora92, Krahô. 

 

  Tendo como princípio as semelhanças estabelecidas na Forma Timbira, supracitada, 

tomamos a descrição de Melatti, onde descreve a forma organizacional da ocupação dos 

espaços nas aldeias Krahô, dizendo que: 

“Toda aldeia tem um pátio de forma circular no seu centro (...) O 

pátio recebe o nome de kë. Cada casa da aldeia se liga ao pátio por um 

                                                
92 http://redeipantuw.org/a-rede-ipantuw/os-krahos/ , acedido em 06/06/2015. 
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caminho denominado prikarã. Um caminho circular passa a diante das 

casas; chama-se krikapé. Talvez seja razoável dizer que a circunferência 

das aldeias Krahó é orientada à maneira de um círculo trigonométrico. De 

fato as corridas de toras e as procissões rituais tomam sempre, no krikapé, 

a direção contraria à dos ponteiros do relógio” (MELATTI, 1978:34). 

 

 
Figura 115: Motivos que supomos representar as aldeias Jê e seus caminhos. Primeira imagem, painel 14 
do sítio Vão Grande. Segunda imagem, decalque da rocha 10, sítio Foz do Lajeado, Rio Tocantins. A. S. 

Braga. 
 

Lembrando que esta área da circunferência que limita a área habitacional é 

inteiramente desmatada, havendo uma rala vegetação herbácea entre as vias, tornando 

evidente estas vias radiais que ligam o centro da aldeia às casas e a circunferência maior que 

as interligam. Sendo assim em uma vista aérea (imagem um da figura 116) o que vemos é um 

círculo com vários raios que se convergem em um ponto central.  
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Figura 116: Imagem 1, foto da aldeia Escalvado sentido Norte (CROCKER, 1990:23). Imagem 2, Croqui 
da Aldeia Escalvado, incluindo o posto indígena da FUNAI em 1975 (CROCKER, 1990:22). Imagem 3, 

divisões familiares da aldeia Escalvado em 1975 (CROCKER, 1990:241). 
  

 Para os Apinayé há  

“três regiões ou domínios sociais muito importantes: o pátio 

(chamado por eles de ingó ou me-ingó); a região das casas (ikré ou 

periferia) e a região que fica fora dos limites da comunidade, mas está em 

sua volta (chamada de atuk, que significa atrás). Para os Apinayé, as 

aldeias são concebidas como estruturas concêntricas. Sendo que, além do 

plano concêntrico das casas, (...) é preciso levar em conta também seu 

aspecto diametral. Assim, no plano concêntrico, os elementos fogo, pátio, 

casas, aldeias, roças, índios mansos, água, índios bravos, civilização, terra, 

céu, aldeia dos mortos e, finalmente, o sol e a luz, distribuem-se do centro 

para a periferia. Daí as oposições diametrais homem/mulher, cru/cozido, 

água/fogo, dia/noite e sol/lua. É como se o dualismo concêntrico fosse 

destinado a permitir o estabelecimento de gradações, ao passo que o 

diametral tende a ser aplicado para dividir o mundo mais radical” 

(ALBUQUERQUE, 2007: 213) 

Observamos que estes padrões circulares de ocupação do território são recorrentes e de 

extrema importância para a manutenção cultural e sócio-política destes povos, esta 

organização social do espaço resulta em uma imagem aérea circular com raios (figura 117) 

que partem da área central, praça, rumo à esfera maior, resultando no que tipologicamente 

consideramos na arte rupestre como soliformes.  
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Figura 117: Imagem I esquema da organização das aldeias Jê adaptado de Gruhn (1980:16) 

Pontos: 1-Maloca, 2-Praça central e 3-Caminhos. II Rocha 6 do Complexo do Lajeado, Rio Lajeado. III 
Painel 14 do Sítio Vão Grande. 

 

 
Foto 147 Aldeia Krahô, vista aérea93. 

                                                
93 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1599958&page=41 acedido hem 06/06/2015. 
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Foto 148: Vista a partir de um caminho rumo à praça central, aldeia Pé de Côco área indígena Krahô. 

Antonio Rezende, 2015. 
 

Considerando ainda o papel fundamental do sol no mito de criação (GIRALDIN, 2004) 

dos povos94 Timbira, talvez a formação das aldeias esteja ligada na materialização da imagem 

do criador já que é o próprio que organiza a distribuição dos primeiros índios, para os 

Apinayé. 

 Partindo desta perspectiva, voltamos a arte rupestre do CL e encontramos diversos 

círculos, soliformes, tanto gravados como pintados, que podem fazer parte desta perspectiva 

Jê, em especial Timbira. Sendo assim acreditamos que determinadas peculiaridades nas 

representações circulares podem estar ligadas a representação destas aldeias vistas em 

perspectiva do mundo, cúpula celeste (MELATTI, 1975) e outros estariam ligados a 

representação da organização cosmológica (figura 118) e social dos grupos Jê, sendo que 

encontramos diversas vezes estas representações circulares ao longo da paisagem. 

                                                
94 Para os Apinayé este padrão circular do território está marcado no mito de criação deste povo onde podemos observar que o M ti (sol) e M 

wr re (lua) “depois de jogarem todas as cabaças no ribeirão e todas viraram índios. Em seguida M ti disse: Agora nós vamos leva-los e 

deixá-los na aldeia (...) M ti já havia falado e uma aldeia grande já havia sido feita com casas na quantidade de casais de índios. Foram 

colocando um casal em cada casa até que completou o círculo. (GIRALDIN, 2004:8). 
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Sendo assim, percebemos que a organização do mundo Jê está bastante ligada aos 

círculos, pois a maneira de compreendê-lo é cíclica, estes povos compreendem o mundo como 

uma cúpula. Nesta cúpula celeste o mundo é dividido em mundo celeste, terra dos índios e o 

mundo subterrâneo (MELATTI, 1975). 

 
Figura 118: Cosmovisão Jê. I-Plano generalizado da cosmologia Jê (original em Gruhn, 1980:16, tradução 

nossa). Ponto: 1-Seres mitológicos. 2-Praça central e domínio masculino. 3- Domínio feminino- 4- Área 
domestica, casas. 5- Quintais, área de trás das casas. 6- Jardins. 7- Floresta. 8 Áreas distantes. II- Rocha 

11 do Complexo do Lajeado, Rio Tocantins. 
 

Os motivos circulares do CL a primeira vista parecem semelhantes e monótonos, 

contudo há uma variedade em suas representações. Com base nesta variedade observamos que 

a classificação arqueológica é sempre redutora e genérica considerando-os como geométricos 

ou ainda pior, grafismos puros, quando inclui no mesmo arcabouço das retas, ziguezagues, 

quadrados entre outros, sem qualquer distinção.  

Estes desenhos, cuja  estrutura é o círculo, podem ser representados por uma série de 

variações: circular concêntrico raiado, ponto central radiado, ponto central raiado com 

terminações duplas e triplas, entre outras. A partir destas formas ainda é possível notar suas 

variantes quantitativas, formando grupos de círculos ou ainda, como é mais comum às duplas 

circulares (figura 119 e 120). 
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Figura 119: Tipos de círculos gravados do sítio Foz do Lajeado. A. S. Braga. 
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Figura 120: Tipos de círculos pintados do sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

Ainda com relação aos círculos concêntricos, quando representados em duplas 

identificamos que este poderia ser a representação de olhos, pois o mesmo par de círculos é 

representado semelhante nas mascaras To-Kaiveu (foto 151), dos Canelas e nas máscaras 

Kroahu (figura 121)dos Krikatí, ambos Timbira. 
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Foto 149: Indígena Canela pintando os olhos da máscara To-Kaiveu e a máscara vestida. Foto do Acervo 

etnográfico Carlos Estevão95 do Museu do estado de Pernambuco. 
 

 
Figura 121: Máscara Kroahu, povo Krikati (BARROS, 1999:45) 

 

Nesta perspectiva, mesmo que distante da área trabalhada, já na região guiano-

amazônica, é interessante observar o significado da “palavra “face” que em Tiriyó, se diz 

enpata. Isto é, à letra, “o lugar dos olhos””(CALADO, 2014:86), pensando por esta 

perspectiva passamos a cogitar que algumas rochas gravadas no rio Tocantins e no vale do 

Lajeado com pares de círculos (foto 152 e 153) poderiam então representar faces, ou lugar dos 

olhos, ou ainda as máscaras rituais (foto 151) utilizadas pelos grupos Timbira. 

                                                
95https://www.ufpe.br/carlosestevao/museu-virtual-fotoetno-busca.php?pg=16&selAlbum=&textPalavra= Acedido em 05/07/2015. 



 
Foto 150: Rocha 11 do sítio Foz do Lajeado, Rio 

Tocantins. A. S. Braga. 

 
Foto 151: Sítio Usininha, vale do Lajeado. Acervo 

NUTA. 
  

Na formatação circular concêntrica para a representação dos olhos observamos que é 

um padrão recorrente em diversos lugares do mundo, desde a América do Sul até a China, 

passando pelos Estados Unidos da América e Canadá.  

 
Figura 122: Gravura Piedra de la Luna96, 

Venezuela. 
 

 
Figura 123: Gravura de Spirit-mask de Salt 
Spring island., British Columbia, Canadá 
(HILL,1974:86 apud ANATI, E. 1993:148) 

 

 

 

 

                                                
96  http://www.rupestreweb.info/avifauna.html acedido em 
06/06/2015. 

 

 

 
Foto 152: Sun God97. Em Helan Mountains, 

Inner Mongolia, China. 

 
Figura 124: Tsagaglalal98 (She Who 

Watches). Rio Columbia em Delles, Washington.

                                                
97 http://www.bradshawfoundation.com/china/helan_mountains_
gallery.php acedido em 06/06/2015. 
98  http://rockartoregon.com/columbia-basin# acedido em 
06/06/2015. 
 



Com estas comparações não queremos inferir que são elaborados os olhos circulares 

concêntricos para o mesmo fim, contudo é importante observar que este é um modelo 

utilizado em diversas culturas em torno do mundo para uma finalidade estética semelhante, 

reproduzir o olhar, esta escolha técnica resulta em formas semelhantes, mesmo que para fins 

distintos. 

Da mesma maneira não defendemos que todos os círculos concêntricos fazem igual 

referência a cosmovisão Jê, nem que todos os círculos concêntricos raiados são vistas aéreas 

de aldeias. Observamos que neste contexto, com as conexões passíveis do contexto 

arqueológico cerâmico e os dados etnográficos podemos inferir tais interpretações. Contudo, 

observamos que em outras realidades contextuais autores encontraram diferentes significados 

para estes motivos que identificamos, por exemplo, Zuchner (1978) interpreta determinados 

círculos concêntricos na Galícia espanhola como cabanas da idade do ferro, interpretação 

semelhante é feita pelos aborígenes da Austrália havendo ainda interpretações que ligam os 

círculos concêntricos aos pingos da chuva sobre a superfície dos rios (ABREU, 2012), entre 

outras tantas possibilidades. Por fim, acreditamos que ultrapassar a tipologia é de fundamental 

importância para a construção interpretativa da arte rupestre, contudo estas devem ser feitas 

com aporte contextual condicente a realidade histórica da área trabalhada. 

 

8.3.3 Comparações zoomórficas e fitomórficas, extrapolando a tipologia generalista. 

Partindo para uma interpretação mais ecológica, vamos tentar identificar com maior 

precisão alguns motivos fitomórficos e zoomórficos. Observamos que alguns elementos 

fitomórficos foram representados de forma diferenciada dos tradicionais ramos (figura 110 

nº1 e 6) bem populares em toda a arte rupestre brasileira. Identificamos alguns exemplares no 

sítio Vão Grande que nos remeteu ao cultivo de milho ou mandioca (figura 125 nº 2, 3, 4 e 5), 

tendo em vista a maneira pela qual foi elaborada a forma destes fitomorfos, além de ser duas 

espécies bastante cultivadas na pré-história e com vestígios arqueológicos associados a este 

cultivo nas proximidades da área trabalhada99. 

                                                
99 Encontramos uma espiga de milho no sítio do Jon, em 2012 durante as escavações do Projeto Tecnologia e Território: dispersão e 

diversificação no povoamento do Planalto Central Brasileiro, coordenado pelo Dr. Lucas Bueno, financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 
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Figura 125: Detalhe dos fitomorfos do painel 14 do sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 

 Ainda quanto a representação fitomórfica temos um motivo que se espalha por toda a 

área trabalhada, contudo é representado apenas nas pinturas, os pentiformes (foto 155), estes 

motivos são representados de diversas maneiras, por ventura são representados com 

terminações circulares, este em especial, acreditamos na possibilidade de representar a 

tradicional Fava de Bolota (Parkia pendula) (foto 156), abundante e natural desta região. 

 

 
Foto 153: Detalhe dos motivos pentiformicos do painel 19 do Sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
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Foto 154: Fava de Bolota100 

 

Quanto aos zoomorfos temos alguns detalhes morfológicos na representação destes 

que certamente estão ligados a intenção de diferenciá-los, já que em grande maioria os 

zoomorfos simples do sítio Vão Grande são bastante homogêneos. 

Identificamos um diferencial em uma representação zoomórfica (foto 162) com 

contorno aberto, esta remeteu-nos a uma preguiça (Choloepus didactylus) (foto 157), pois foi 

representada com uma cauda peculiar, pequena e arredondada, com a cabeça representada de 

perfil, posição comum do animal, por fim com a representação nítida de garras. 

A dupla de macacos (foto 163) é bastante recorrente nesta área, identificamos estes 

zoomorfos devido a forma arredondada da cabeça, a representação da cauda, a presença do 

filhote no dorso e ainda em posição semelhante à posição utilizada por estes animais para 

andarem sobre os galhos (foto 158). 

Apenas um exemplar dos zoomorfos em todo o sítio Vão Grande possui estas 

características que identificamos ao Tatu-canastra (foto 159), este é um zoomorfo com o 

tronco mais arredondado na parte superior, as pernas são representadas em um cone mais 

largo próximo ao tronco e mais fino nas proximidades das patas, estas por sua vez são 

representadas por garras (foto164). 

Identificamos um canídeo (foto 160) entre os zoomorfos, tal identificação se deu a 

partir da representação das orelhas, bastante diferente dos demais zoomorfos, a boca afinada e 

ainda a representação da cauda (foto 165).   
                                                
100 http://vidaesaude.tv/blog/fava-de-bolota/ 
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Os cervídeos são os mais abundantes na arte rupestre do Lajeado, o macho (foto 161) 

destes são facilmente identificáveis pelos cornos que possuem e também são representados 

com o casco em formato de “U” (foto 166). 

 
Foto 155: Preguiça (Choloepus didactylus).101 

 
Foto 156: Macacos Prego (Cebus paella)102 

 
Foto 157: Tatu Canastra (Priodontes maximus)103 

 

 
Foto 158: Lobo guará (Chrysocyon brachyurus) 104 

 

 
Foto 159: Veado campeiro (Ozotocerus 

bezoarticus)105 

                                                
101https://joserenatogimenez.wordpress.com/page/71  
102 http://battlecentral.xpg.uol.com.br/forum/showthread.php?54348-
Mato-Grosso-e-Serrado-Brasileiro 
103 http://fotowasp.com/priodontes.jsp 
104 http://animaisverdadeirosamigos.blogspot.pt/2015/04/lobo-
guara.html 

 
Foto 160: Zoomorfo tipo preguiça. Painel 21, sítio 

Vão Grande. A. S. Braga. 

 
Foto 161: Dupla de macacos, detalhe do painel 14 do 

sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 
Foto 162: Zoomorfo tipo tatu, detalhe do painel 14, 

sítio Vão grande. A. S. Braga. 

 
Foto 163: Zoomorfo tipo canídeo, detalhe do painel 

5, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 

 
Foto 164: Zoomorfo topo cervídeo, detalhe do 

painel4, sítio Vão Grande. A. S. Braga. 
                                                       
                                                                          
105  http://www.caliandradocerrado.com.br/2009/09/em-extincao-
veado-campeiro.html acedido em 06/06/2015. 



 Partimos para estas comparações, pois acreditamos que há certas tipologias na arte 

rupestre, mesmo figurativa, tendem à generalização. Estas generalizações atrapalham 

consideravelmente quando o objetivo é trabalhar com arqueologia rupestre, onde a 

interpretação do conjunto arqueológico é de extrema importância.  

 Nesta perspectiva acreditamos que estes animais representados com estas 

peculiaridades levantadas acima podem nos trazer dados relevantes sobre a fauna, que para 

além de ser um recurso, interagiam com estes grupos. Bem como a flora também representada 

com características pontuais. Sendo assim temos um contexto ambiental fortemente 

representado na arte rupestre pintada e raramente encontrado na arte gravada, apenas 1 

exemplar de cervídeos, rocha 12 da foz do Lajeado. 

 

 
Foto 165: Zoomorfo, cervídeo, contorno aberto. Sítio Foz do Lajeado, rocha 12. A. S. Braga. 

 

8.4. Considerações 

8.4. 1. A importância do suporte rochoso na compreensão da arte rupestre 

 Quando trabalhamos com arte rupestre diversos fatores são de extrema importância, 

contudo quando o tema são gravuras o fator “geológico se torna fator de primeira grandeza, 

sendo, portanto, obrigatório sua consideração em diversas escalas de análise” (VALLE, 

2014:123), partindo desta premissa buscamos conhecer a natureza das rochas que estávamos 
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trabalhando nos rios Tocantins e Lajeado, a primeira vista parecem todas iguais pela pátina 

escura que as recobre, contudo são bem distintas e ainda resultam em padrões estéticos 

diferenciados.  

Levados pela experiência de Valle (2014), constatamos no CL duas condições 

geológicas (arenitos e granitos) e hidrológicas (rio Tocantins e Lajeado). Então observamos 

que como no trabalho citado temos também estas duas condicionantes, principalmente a 

geológica.  

A condicionante geológica resulta em duas dimensões tecnológicas na produção das 

gravuras que são de fundamental relevância no resultado estético, logo fazer gravuras no rio 

Lajeado, nos arenitos, resulta em um estilo diferente que as fazer no Rio Tocantins, nos 

granitos, mesmo utilizando da mesma técnica, o picoteamento. Acreditamos que há uma 

escolha técnica na seleção das rochas gravadas esta escolha acontece em virtude da resposta 

ao picoteamento, mesma técnica, é diferente em cada matriz rochosa, granítica ou arenítica. 

Esta seleção é resultante e/ou condicionante de um estilo peculiar, bastante característico para 

cada uma delas. Com estas observações corroboramos com a ideia de geo-cognição abordada 

pelo autor supracitado, já que observamos uma estilística e técnica diferenciada entre ambas 

as rochas em um espaço reduzido, salientando ainda que há granitos na área do rio Lajeado e 

mesmo assim há gravuras apenas nos arenitos. 

Desta maneira podemos resumir a arte rupestre na Foz do Lajedo em dois padrões 

estéticos, sendo um em matriz arenítica e outra granítica. No padrão arenítico observamos que 

a técnica empregada é o picoteamento profundo, até 1 cm, gerando sulcos bastante 

pronunciados e por vezes largos, até 2 cm. Os motivos desta área são em sua grande maioria 

cúpulas, ampulhetas, pontos e círculos. A densidade e variedade de motivos é alta em 

determinadas rochas (rocha 6 e 9, especialmente) e em outras esta variedade é menor (rocha 1 

e 7). 
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Gráfico 9: Quantitativo dos motivos da área A do sítio Foz do Lajeado. 

 

 Na área B, rio Tocantins, o padrão estético associado aos granitos elegeram como 

técnica o picoteamento raso, resultando em sulcos rasteiros por vezes retirando apenas a 

primeira camada de pátina na rocha (rocha 10), menor que 0,5 cm, e finos com até 1,5 cm. 

Esta escolha pode ser uma condicionante gerada pela resistência ao picoteamento do próprio 

suporte granítico, tendo em vista sua textura e dureza, ou ainda estas rochas podem ter sido 

escolhidas por oferecerem esta resistência e textura. Acreditamos que tais características do 

suporte geraram um estilo menos preenchido e mais aberto, inverso ao padrão dos arenitos da 

área A do mesmo sítio. Os motivos são menos variados, representados em proporções 

maiores, gerando menor quantidade de motivos por rocha, mesmo que preenchendo-a por 

completo (rocha 13). Neste caso temos um estilo que busca uma menor variedade de motivos 

para um preenchimento parcial da rocha, em especial sua área central (rocha 11) utilizando de 

elementos com dimensões maiores. 
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Gráfico 10: Quantitativo dos motivos da área B do sítio Foz do Lajeado 

 

Outro fator crucial na produção das gravuras é a pátina no momento em que foram 

gravadas, pois esta resulta em uma estética diferente da que temos hoje. Hoje a pátina interna 

destes sulcos é da mesma tonalidade da área externa, escura, contudo quando sem pátina estes 

eram mais visíveis, pois estas rochas possuem cores originais bem claras (fig. 120). Sendo 

assim o resultado visual das gravuras em granito eram desenhos acinzentados e 

esbranquiçados em uma superfície escura. Nos arenitos o resultado era semelhante, contudo, 

com tons amarelados e rosados. Tais evidências tornavam as gravuras mais visíveis e 

perceptíveis em uma paisagem repleta de blocos negros. Desta maneira estes blocos onde 

ainda hoje identificamos, mesmo com certa dificuldade, as gravuras poderiam ser vistos em 

um espaço muito mais amplo que atualmente. Certa constatação nos remonta a uma possível 

comunicabilidade entre estes blocos, principalmente na área B do Rio Tocantins, onde hoje 

não se nota muito bem uma rocha gravada a partir de outra, realidade esta que poderia ser 

bastante diferente quando estas rochas foram produzidas.  
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Figura 126: Detalhe da coloração da parte interna das rochas, sem pátina. Amostra 2 (A.2) granito da 

área B, Rio Tocantins. Amostra 3 e 1 ( A.3 e A.1) arenitos da área A Rio Lajeado. Sítio Foz do Lajeado. A. 
S. Braga. 

  

Por fim fica-nos claro a relação direta do suporte com a produção das gravuras, observamos 

ainda que sem o entendimento prévio da estrutura das rochas suportes da arte rupestre, 

especialmente gravada, não é possível desenvolver qualquer estudo deste vestígio 

arqueológico. Afinal, a matriz rochosa é um fator relevante no resultado das técnicas 

empregadas durante a produção das gravuras. 

 

8.4. 2. Estratigrafia rupestre, complexidade contextual sítio Vão Grande. 

Devido o contexto arqueológico do Vão Grande ter “contiguidade com vestígios 

cerâmicos reforça a impressão de que se trata de manifestações artísticas de grupos 

ceramistas e cultivadores, e não dos grupos de caçadores coletores que ocuparam a região 

do médio Tocantins em tempos mais antigos” (DE BLASIS & ROBRAHN-

GONZÁLEZ,2001c:30) conjectura esta que ao nosso ver não é totalmente inválida, contudo, 

existem algumas ressalvas.  

Temos no Vão Grande uma série de ocupações pictóricas e em cada um dos 21 painéis 

esta se mostra dinâmica. Para exemplificar e justificar daremos três exemplos bastante claros, 

onde técnica e/ou estilo se distinguem. O primeiro exemplo está no painel 14, na primeira 

camada de ocupação pictórica, este painel foi pintado primeiramente em preto com a maior 

parte dos motivos sem qualquer repetição em vermelho, as camadas superiores. Estes motivos 

mais geometrizantes parece-nos tratar de grupos mais antigos, coma representação de 

antropomorfos e poucos zoomorfos. Outro exemplo clássico deste sítio que nos mostra ter 

havido diversas ocupações são os contornos abertos, existentes no painel 5, 19 e 21, estes se 

relacionam de maneira independente aos outros motivos, sempre em grandes proporções e 
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preferencialmente em zonas menos densamente pintadas, por vezes em contato com um ou 

outro motivo, podem ser ainda bicrômicos ou monocromáticos.  

O terceiro exemplo, claramente independente do conjunto pintado é o crayon, painel 

10, que para além de ser uma técnica diferenciada ainda traz um repertório bastante anguloso, 

os motivos antropomórficos e zoomórficos são representados com a utilização dos ângulos 

retos na representação das articulações são sempre representados de maneira frontal retilínea, 

fina e vertical, opondo-se aos contornos curvilíneos que notamos nos pequenos zoomorfos 

pintados na camada anterior do mesmo painel que são idênticos a segunda camada de 

ocupação do painel 14. Desta maneira observamos que este é um dos sítios mais complexos 

quanto a estratigrafia rupestre dentre os sítios conhecido no CL, observamos ainda que 

estudos mais detalhados sobre as sobreposições são necessários para a melhor compreensão 

destas camadas de ocupação, e ainda acreditamos que estas dúvidas quanto a correlação 

cronológica neste caso, em especial desta primeira camada de ocupação, em preto, só sanará 

quando houver datações diretas para a arte rupestre deste sítio. 

 Ainda segundo esta primeira ocupação, pensamos na possível interação desta com as 

gravuras da área A do sítio Foz do Lajeado, pois o motivo soliforme, circular preenchido com 

raios em terminações tridígitas, é bastante semelhante a gravura da rocha 6, ressaltamos este 

pormenor pois, não houve registros deste motivo em nenhum outro sítio pintado e foi gravado 

apenas na área A do sítio Foz do Lajeado. Os demais círculos da arte rupestre do Vão Grande 

e Abrigo da Jibóia se assemelham a área B do sítio Foz do Lajeado, já no rio Tocantins. Tal 

observação nos motivou pensar que a área A do sítio Foz do Lajeado, por estar relacionada 

em semelhanças de motivos a primeira camada de ocupação do painel 14 do Vão Grande, 

poderia então vir a ser mais antiga que a área B, relacionada com a última fase das pinturas do 

mesmo painel, o branco. Mesmo sem margem quantitativa desta cronologia para estes dois 

momentos acreditamos ser importante estas ressalvas, pois para além de cores diferentes na 

pigmentação destes motivos observamos que eles  foram dispostos em suportes diferentes no 

sítio Foz do Lajeado, podendo tratar de grupos distintos e que dominam a técnica da pintura, 

mesmo que com variação de pigmentos, mas que fazem gravuras distintas devido as escolhas 

dos suportes, granítico ou arenítico. 

 Em fim estas conjecturas nos remetem a um universo de possibilidades interpretativas 

que as tradicionais descrições, basicamente tipológicas, não são capazes de alcançar. Sendo 

assim presumimos que análises deste gênero devem ser estendidas para os demais sítios da 

região. 
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 Conclusões 
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Este trabalho foi elaborado a partir de uma estrutura que buscou contextualizar a arte 

rupestre do Complexo do Lajeado arqueologicamente, atendendo a proposta da conjugação de 

duas metodologias, a Arqueologia da Paisagem e Arqueologia Rupestre. Desta maneira 

iniciamos delimitando uma área, bastante restrita e delineada pelos contornos da 

geomorfologia local. Sendo assim, temos uma faixa entre o Planalto Residual do Tocantins e 

a Depressão do Tocantins, na margem direita do rio homônimo, nos municípios de Palmas e 

Lajeado-TO. Esta área está localizada na unidade geotectônica da Província Estrutural do 

Tocantins. Na Bacia Sedimentar do Parnaíba que por sua vez é constituída pela formação 

Pimenteira e Serra Grande. A hidrografia que constitui esta área é baseada no rio Tocantins e 

seus afluentes, contudo demos maior enfoque ao vale do rio Lajeado, por haver sítios 

rupestres em todo o seu percurso, da sua nascente à foz, no próprio rio Tocantins. 

Posteriormente buscamos informações a respeito do paleoclima da região, como 

consideramos relevantes estes dados para melhor compreender as paisagens em que estavam 

inseridos os povos que passaram nesta área ao longo do tempo. Contudo, observamos que esta 

região não foi alvo de pesquisas deste gênero, logo buscamos informações de áreas próximas 

a fim de balizar dados que melhor interagissem com o nosso contexto arqueológico. Sendo 

assim teríamos no período antigo de ocupação do Lajeado (12000-9000 A.P.) um ambiente 

transicional do Pleistoceno para o Holoceno, resultando em um ambiente mais seco e aberto. 

No segundo momento (6000-5000 A.P.) houve um aumento gradativo da umidade, que 

proporcionou o aumento das florestas. O terceiro e último momento (2000 A.P até a 

atualidade) as características ambientais do cenário estariam semelhantes ao que temos hoje,  

o cerrado. 

Posteriormente a contextualização ambiental fomos em busca de maiores informações 

a respeito da historiografia rupestre do Brasil, a fim de descobrir informações históricas a 

respeito da descoberta da arte rupestre tocantinense, especialmente do Lajeado. Assim sendo, 

revisamos a bibliografia disponível e encontramos apenas uma menção à arte rupestre 

tocantinense. Esta citação de 1746 trata de uma região bem distante da área estudada, a Ilha 

dos Martírios, no rio Araguaia na divisa do Pará e Tocantins, cidade de Xambioá. 

Descobrimos então que o rio Tocantins ficou boa parte da história fechado para navegação, 

sendo liberada apenas em 1772. A partir de então foi incitada a ocupação da área, contudo 

somente na década de 1980 temos os primeiros dados sobre a arte rupestre da região central 

do Tocantins, já por arqueólogos. 
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Revisamos a literatura referente especificamente à arte rupestre a fim de explicar o 

porque de não utilizarmos as tradições arqueológicas como meio interpretativo da arte 

rupestre, então identificamos que este termo tem sido utilizado genericamente, sem veicular 

com as fronteiras do tempo e espaço dos contextos arqueológicos. Desta maneira, optamos 

por fazer um estudo minucioso dos sítios trabalhados a fim de enquadra-los no seu próprio 

contexto arqueológico, para a partir de então, em um futuro próximo buscar um 

enquadramento de maior amplitude. 

Para tal contextualização arqueológica da arte rupestre do Lajeado, consultamos toda a 

bibliografia existente para a área delimitada, sendo assim criamos um cenário cronológico a 

fim de relacionar a arte rupestre com seu contexto arqueológico, já que compreendemos que 

esta é indissociável do mesmo. Para tal utilizamos os princípios postulados na Arqueologia 

Rupestre e da Paisagem, onde entendemos que o contexto arqueológico e a paisagem são 

fatores indissociáveis da interpretação rupestre.  

Para a interpretação rupestre descrevemos todos os sítios pintados e gravados na área 

delimitada para esta investigação. Após a descrição analisamos dois sítios, provenientes de 

cada compartimentação geomorfológica, a fim de melhor entender a dinâmica entre ambas as 

paisagens a primeira a Depressão do Tocantins, com o sítio Foz do Lajeado e a segunda o 

Planalto Residual do Tocantins por meio do sítio Vão Grande.  

Tais análises compreenderam a paisagem interna dos sítios, petrografia dos suportes 

rochosos, análise química dos pigmentos, paralelo interpretativo etnoarqueológico e 

ambiental. Assim, conseguimos relacionar os sítios analisados com os demais descritos na  

área por meio de escalas de paisagem e interação de motivos. Utilizamos ainda dados 

cronológicos provenientes de sítios rupestres escavados no Complexo do Lajeado e região, 

para balizar a associação da arte rupestre ao contexto arqueológico.  

Quando iniciamos este trabalho tínhamos preocupações muito específicas, as quais 

foram se ampliando e gradativamente expandindo a visão desta investigação. Logo, novos 

pontos foram incluídos e ainda há aspectos a serem melhor elucidados futuramente.  

Com a finalidade de entender as relações entre os sítios acreditamos que esta área 

precisa de maior investimento em prospecções sistemáticas, mesmo com a dificuldade que 

este relevo implica. Notamos que há certos vazios (estre os sítios Abrigo Tabocal ao Abrigo 

São José) que coincidem com a falta de prospecção. Outros vazios já foram preenchidos por 

esta investigação, contudo acreditamos na possibilidade de haver maior número de sítios nesta 

área. 
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No decorrer desta investigação o nosso objeto de estudo, Complexo do Lajeado, 

mostrou-se cada vez mais dinâmico, abrindo novos horizontes para a investigação. Nesta 

perspectiva acreditamos que foram quatro os pontos mais relevantes resultado destes 

horizontes: 

Primeiramente temos uma certeza ainda maior que a segregação tecnológica da arte 

rupestre minimiza e reduz as possibilidades de sua interpretação enquanto parte integrante de 

um contexto arqueológico. Neste sentido, julgamos pertinente propor que esta segregação 

precisa ser revista. Afinal, é fundamental termos em mente que, ao tratamos de arte rupestre 

estamos lidando com cultura material e imaterial, tornando-a um registro absolutamente 

dinâmico e interativo. Esta dinâmica cultural pode alterar uma técnica, pintura para gravura e 

vice-versa, mediante a disponibilidade de matéria prima, variabilidade do suporte, capacidade 

de fixação no suporte, o importante é que todos esses aspectos representam escolhas, das 

quais são culturalmente determinadas. O que nos leva acreditar que a segregação da arte 

rupestre por atributos tecnológicos podem segregar um mesmo grupo ou ainda atribuir mais 

autores a mesma obra.  

Tendo em vista estas problemáticas acreditamos que a arte rupestre não pode ser 

compreendida fora do seu contexto arqueológico. Pois a arte rupestre é parte integrando do 

registro arqueológico, que interage, é parte e foi produzido por um conjunto, e só pode ser 

estudada, arqueologicamente, a partir deste contexto.  

O segundo ponto que julgamos muito relevante neste trabalho está ligado, 

principalmente, às gravuras, contudo em alguns casos podem abarcar as pinturas.  

Quando analisamos as características físicas e texturas das rochas observamos que 

mesmo havendo outros tipos de rochas, há uma escolha por algumas, havendo também uma 

seleção dos suportes disponíveis. Estas escolhas não se dão apenas no âmbito da característica 

externa da rocha, seus autores conheciam estes suportes e praticaram estilos diferentes em 

decorrência deste conhecimento. Logo, para compreender as técnicas e os estilos abordados 

na laboração das gravuras rupestres é de fundamental importância conhecer a petrografia do 

suporte entalhado, pois este conhecimento sana questões importantes quanto ao resultado 

estético das gravuras.  

Assim, cremos que havia uma eleição de rochas a serem gravadas que estão 

relacionadas com a sua localização na paisagem, sua interação com as demais rochas gravadas 

e ainda sua matriz geológica. 



 370 

 A eleição destas matrizes rochosas configuraram estilos bem distintos, maneiras de 

compor a decoração das rochas gravadas que estão diretamente ligadas à natureza do suporte. 

O ponto que não conseguimos clarificar é com relação as motivações destas escolhas, para 

conseguirmos ampliar estes dados e chegar mais próximos de sanar questões como estas, 

precisamos de um número maior de rochas e ampliar esta área de pesquisa até o próximo 

município, Miracema-TO, à jusante, já que grande parte das rochas que poderiam interagir 

com este estudo a montante estão hoje debaixo do lago da UHE-Lajeado ou fora de contexto, 

pois foram deslocadas para o NUTA. 

Ainda quanto ao conhecimento das matrizes, ressaltamos o estudo mineralógicos dos 

pigmentos do sítio Vão Grande. Mesmo em andamento este estudo nos revelou que é de 

extrema importância analisar à proveniência dos pigmentos. Verificamos que provavelmente 

aquilo que a olho nu identificamos como cores distintas podem ser alterações químicas 

pontuais de um mesmo pigmento. Desta maneira os estilos, ao serem definidos sem um aporte 

técnico podem resultar em dados errôneos quando a coloração dos pigmentos são também 

fatores de delimitação estilística.  

O terceiro ponto que julgamos ser importante é a paisagem, pois este foi de fato o 

ponto mais trabalhoso. Afinal, o que resta de paisagem arqueológica nestas regiões 

impactadas por grandes empreendimentos é bastante reduzido, principalmente quando 

tratamos do sítio Foz do Lajeado, que teve sua paisagem completamente alterada, e continua 

sendo, devido a dinâmica das barragens. Neste caso foi preciso associar o exercício de 

observar a paisagem a dados históricos e paleoambientais a fim de alcançarmos o máximo de 

informações a respeito das características ambientais que interagiram com estes sítios e 

tentarmos dissocia-los das atuais características. 

O quarto ponto refere-se a maneira como os especialistas abordam a arte rupestre, pois 

a partir do momento que julgamos as tipologias o meio e não o fim da interpretação 

arqueológica observamos um universo de novas possibilidades. Desta maneira acreditamos 

que muitas respostas às questões levantadas no estudo da arte rupestre, moram ao lado, na 

etnografia, tornando a etnoarqueologia uma ferramenta de grande relevância para maior 

amplitude interpretativa para arqueologia, em especial a arte rupestre. Mesmo com todos os 

limites envolventes na etnoarqueologia, conscientes deles, podemos obter dados mais 

sensíveis e menos reducionistas. 

 



 371 

 Acreditamos que o preconceito em abordagens etnoarqueológicas se dá pela 

formatação colonialista do pensamento arqueológico desenvolvido no Brasil, contudo, é a 

retomada da arqueologia pré-histórica como história indígena de longa duração que poderá 

sanar estas lacunas, dando maior amplitude as interpretações, tornando-as menos generalistas. 

Por fim acreditamos que este é um trabalho em construção, pois esta região que 

delimitamos como Complexo do Lajeado detém um grande potencial arqueológico a ser ainda 

explorado. Sendo assim, acreditamos que estamos longe de ter aqui todos os sítios de arte 

rupestre, pois cremos que há muitos mais sítios a serem descobertos entre a Serra do Lajeado 

e o Rio Tocantins. Logo, concluímos este trabalho com a certeza de continuidade. 

 



 372 

 

 Bibliografia  



 373 

  



 374 

AB’SABER, A. (2003) Os domínios de natureza no Brasil. Potencialidades 

paisagísticas. Ateliê. São Paulo. 

AB´SABER, A (1977) Os Domínios morfoclimáticos da América do Sul. Instituto 

de Geografia. São Paulo.  

AB´SABER, A. (1971) A organização natural das paisagens inter e subtropicais 

brasileiras. In: FERRI, M. (Org.) III Simpósio sobre o cerrado. USP. São Paulo. 

AB´SABER, A. (2006) Megageomorfologia do Território Brasileiro. In: 

Geomorfologia do Brasil. 4ª ed. Bertrand. Rio de Janeiro. 

ABREU, C. (1956) Diálogos das Grandezas do Brasil. Progresso. Salvador. 

ABREU, M. (2012) Rock-Art in Portugal. History, Methodology and Traditions. 

(Tese de Doutorado em Quaternário, Materiais e Culturas UTAD) Vila Real.  

ABSY, M. & SILVA, S. (2009) Registros palinológicos das mudanças climáticas na 

Amazônia brasileira durante o Neógeno. In: TEIXEIRA, W.; KERN, D.; MADARI, B.; 

LIMA, H & WOODS, W. (eds.) As Terras Pretas de Índio da Amazônia: Sua 

Caracterização e Uso deste Conhecimento na Criação de Novas Áreas, 1. 39-47. UFAM. 

Manaus. 

AGUIAR, A. (1982) Tradições e estilos na arte rupestre no nordeste brasileiro. In: 

Clio, 5. UFPE. Recife. 91-104. 

AGUIAR, A. (1989) Gravuras Rupestres em Itai, Pernambuco. In: Clio, 5. UFPE. 

Recife. 115-118. 

AGUIAR, R. e EREMITES, J. (2010) O uso da reprodução digital no registro e 

catalogação de figuras de Arte Rupestre em situações de impacto e auto risco. In: Diálogos, 

14 (2). 329-344. 

ALBUQUERQUE, F. E. (2008) Os Apinayé: informações sócio-históricas. Revista de 

Estudos e Pesquisas, 4(2). FUNAI. Brasília. 199-219. 

ALMEIDA, F.O. (2008) O complexo tupi da Amazônia oriental. (Dissertação de 

mestrado em Arqueologia MAE-USP). São Paulo. 

ALVES, G (2006) A arte rupestre como expressão comunicativa da cultura. 

(Dissertação de mestrado em ciências sociais da UFRN) Natal. 

ALVES, T.; BRITO, M. & LAGE, C. (2011) Pigmentos de pinturas rupestres pré-

históricas do sítio Letreiro do Quinto, PedroII, Piauí, Brasil. In: Quimica Nova, 34(2). 181-

185. 

 



 375 

 ANATI, E. (1993) Typological repertory In: Bollettino del Centro Camuno di Studi 

Preistorici, 27. Capo di Ponte. 75-156.  

ARAUJO, A. G., NEVES, W. A., & PILO, L. B. (2003). Eventos de seca no Holoceno 

e suas implicações no povoamento pré-histórico do Brasil Central. In: IX Congresso da 

Associação Brasileira de Estudos do Quaternário (ABEQUA) São Paulo. 

ARNAUD, M.; GUIDON, N.; MONZOUS, S. & PESSIS, A. (1983) Contributions 

Methodologiques in prehistoire II. In: Etudes Americanistes Interdisciplinairs. Amérique 

du Sud, 2. Paris. 

AZANHA, G. (1984) A forma Timbira: estrutura e resistência. (Dissertação de 

Mestrado em Antropologia FFLCH-USP). São Paulo. 

BANDEIRA, A (2013) Terminal integrador de Palmeirante II. Palmeiralte-TO. 

São Luiz. 

BANDEIRA, A. (2013) Relatório de diagnóstico arqueológico interventivo e 

prospecção arqueológica para obtenção de licença prévia (LP) e licença de implantação 

(LI) concomitante. Terminal integrador e respectivo ramal de acesso de operação no 

município de Porto Nacional-TO. São Luiz. 

BARBOSA, A. (1984) Balanço da arqueologia brasileira – Goiás In: Arquivos do 

Museu de Historia Natural, XIII/IX. Belo Horizonte. 261-275. 

 BARBOSA, A. (1995) Peregrinos do cerrado. In: Revista do Museu de Arqueologia 

e Etnologia da Universidade de São Paulo, 5. São Paulo 159-193. 

BARBOSA, A. (2002) Andarilhos da claridade: os primeiros habitantes do 

cerrado. Universidade Católica de Goiás. Instituto do Trópico Subúmido. Goiânia. 

BARBOSA, A. e OLIVEIRA, A. (1984) Projeto ilha do Bananal. In: Arquivos do 

Museu de Historia Natural, XIII/IX. Belo Horizonte. 243-259. 

BARBOSA, A.; SCHMITZ, P.; STOBAUS, A. & MIRANDA, A. (1982) Projeto 

médio-Tocantins: Monte do Carmos, GO. Fase cerâmica Pindorama. In: Pesquisas, 34. São 

Leopoldo. 49-91. 

BARRETO, C. (2011) A construção social do espaço, de volta as aldeias circulares do 

Brasil Central. In: Habitus, 9 (1). Goiânia. 61-79. 

BARROS, M. (1999) Wu´tú O grande ritual Krikati. In: Rituais Indígenas 

Brasileiros. CPA. São Paulo. 38-55. 

BEBER, M. (2000) Pinturas Rupestres do Mato Grosso do Sul. In: Clio, 14. UFPE. 

Recife. 319-325. 



 376 

BENOIST, N. (1975) Signos, símbolos e mitos. Edições 70. Lisboa. 

BERRA, J. (2003) A Arte Rupestre na Serra do Lajeado, Tocantins. (Dissertação 

de Mestrado em Arqueologia MAE-USP). São Paulo.  

BERTRAND, G. (1971) Paisagem e geografia física global: um esboço metodológico. 

In: Revista IGEOG/USP, 13. Caderno de ciências da terra. São Paulo. 

BIGARELLA, J (2003) Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais. 

UFSC. Florianópolis. 

BINFORD, L. (1983) Em busca do passado. Europa-América. Mira-Sintra. 

BRADLEY, R. (1991). Rock art and the perception of landscape. Cambridge 

Archaeological Journal, 1(1). 77-101. 

BRAGA, A. (2010a) Mapeamento dos sítios arqueológicos rupestres no estado do 

Tocantins. In: ARKEOS, 28. Tomar. 73-77.  

BRAGA, A. (2010b) Sítio Testa Branca II, Estreito – MA: Um contributo para o 

estudo da arqueologia rupestre do médio rio Tocantins. Resultados Preliminares. [CD-ROM]. 

In: Anais II Jornada de arqueologia no cerrado. PUC Goiás/IGPA. Goiânia.  

BRAGA, A. (2014a) Arqueologia Rupestre, um contributo ao estudo da arte rupestre 

brasileira. O caso do Testa Branca II, Estreito-MA-BR. In: AlterIbi, 1. Lisboa. 171-178.  

BRAGA, A. S. (2014b) A Arte Rupestre no Maranhão, o caso Testa Branca II. In: 

BANDEIRA, A; BRANDI, R. (Org.) Nova luz sobre a arqueologia do Maranhão. São 

Luiz. 239-267. 

BRITO, I. (1977) Ocorrências de bióglifos no Devoniano Inferior do Município de 

Tocantínia, Goiás. In: Anais da Academia Brasileira de Ciências. Rio de Janeiro. 461-464. 

BRITO, I. (1979) Estratigrafia da bacia do parnaíba I  a sequência sedimentar inferior. 

In: Anais da Academia Brasileira de Ciências, 51(41). 695-727. 

BRITO, I. (1981) Estratigrafia da bacia do parnaíba II  as sequências sedimentares 

superiores. In: Anais da Academia Brasileira de Ciências, 53(3). 529-549. 

BUCO, C. A. (2012) Arqueologia do movimento. Relações entre Arte Rupestre, 

Arqueologia e Meio Ambiente, da Pré-história aos dias atuais no Vale da Serra Branca. 

(Tese de Doutorado em Quaternário, Materiais e Culturas, UTAD). Vila Real.  

BUENO, L. (2005a) Variabilidade Tecnológica nos sítios líticos da região de 

Lajeado, médio rio Tocantins. (Tese de doutorado em Arqueologia MAE-USP). São Paulo. 

BUENO, L. (2005b) O sítios Lajeado 1 e os palimpsestos do Brasil Central. In: 

Revista de Arqueologia, 18. São Paulo. 25-42. 



 377 

BUENO, L. (2006) As Indústrias líticas da região do Lajeado e sua inserção no 

contexto do Brasil Central. In: Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia. 15/16. São 

Paulo. 1-21. 

BUENO, L. (2008a) A Amazônia brasileira no holoceno inicial: tecnologia lítica, 

cronologia e processo de ocupação. In: PEREIRA, E. (org.) Arqueologia da Amazônia. 

MPEG. Belém. 546-560. 

BUENO, L. (2008b) The Early Holocene in Central Brazil: new dates from open-air 

sites. In: Curr. Res. Pleistocene, 25. 29-32. 

BUENO, L. (2011) L'occupation initiale du Brésil dans une perspective macro-

régionale: les cas des régions de l'Amazonie, du Nordest et du Brésil. In: Peuplements et 

Prehistoire de l’Amerique. Comitê de Travaux Historique et Scientifiques. Paris. 209-

220. 

BUENO, L. (2013a) Tecnologia e território dispersão e diversificação no 

povoamento do Planalto Central brasileiro. Relatório Final. Florianópolis. 

BUENO, L.; FEATHERS, J. & De BLASIS, P. (2013b). The formation process of a 

paleoindian open-air site in Central Brazil: integrating lithic analysis, radiocarbon and 

luminescence dating. In: Journal of Archaeological Science, 40(1), 190-203. 

CALADO, M. (2014) Tihtakariwin:um santuário rupestre no Tumucumaque 

brasileiro. In: Santuários, 2. 82-96. 

CALDERÓN, V. (1983) Estudos de Arqueologia e Etnologia. UFBA. Salvador. 

CAMPOS, L.; TEIXEIRA, R. & REIS, A. (2013) A importância do estudo 

petrográfico de lâminas de sedimentos na clarificação de questões arqueológicas, Piauí/ 

Brasil. In: VI Jornada de jovens em investigação arqueológica. Barcelona. 

CASTELNAU, F. (1949) Explicações às regiões centrais da América do Sul. 

Nacional. São Paulo. 

CASTRO, V. (2009) As transformações no mundo da pesca no povoado Cajueiro, 

Palmeirante-TO. (Dissertação de Mestrado em Ciência do Ambiente e Sustentabilidadeda 

Amazonia UFMA). Manaus.  

CAVALCANTE, L. (2014) Caracterização arqueométrica de pinturas rupestres pré-

históricas, pigmentos minerais naturais e florescências salinas de sítios arqueológicos. In: 

Boletin do Museu Paraense Emílio Goeldi, 9(1). Belém. 259. 

CAVALCANTE, L.; ABREU, R.; LAGE, C. & FABRIS, J. (2008) Conservação de 

arte rupestre: resultados preliminares do estudo químico de pigmentos e depósitos de 



 378 

alteração no sítio Toca do Pinga da Escada. In: Revista de Arqueologia. 21(2). Sem cidade. 

41-50. 

CHAVES, C.; GORAYEB, P. MOURA, C. (2008) Geologia, geocronologia e 

litoquímica dos granitos paleoproterozoicos do tipo A no setor setentrional da Província 

Tocantins. In: Brazilian Journal of Geology, 38(2). São Paulo. 366-378. 

 CHIPPINDALE, C. & TAÇON, P. (2002) The Archaeology of Rock Art. 

Crambridge University Press 3ª ed. Cambridge. 

CHRISTOFOLETTI, A. (1980). Geomorfologia. Edgard Blucher. São Paulo. 

 CONSESNS, M. (1990) Rede Diacrônica: Uma técnica de análise para as 

superposições em arte rupestre. In: CEPA, 17(20). Santa Cruz do Sul. 

CORRÊA, R. L. (1995) A dimensão cultural do espaço: alguns temas. In: Espaço e 

cultura, 1. Sem cidade. 1-22. 

COSGROVE, D. E. (1983) Em direção a uma geografia cultural radical: problemas da 

teoria. In: Espaço e cultura, 5. Worcester . 5-29.  

COSGROVE, D., & DANIELS, S. (Org.) (1988) The iconography of landscape: 

essays on the symbolic representation, design and use of past environments. Cambridge 

University Press. Cambridge. 

COSTA, A. (1959) Introdução à Arqueologia Brasileira (Etnologia e História). 

Brasiliana, 34. 157-164. 

COSTA, C. (2012) Representações Rupestres no Piemonte da Chapada 

Diamantina. (Tese de doutorado em História com concentração em Arqueologia, UC). 

Coimbra. 

COSTA, G.; JESUS FILHO, M.; MOURA, M & PROUS, A. (1989) Pigmentos 

mineirais e corantes pré-históricos. O estudo do material de Santana do Riacho (MG). In: 

Revista Dédalo 1. São Paulo. 362-373. 

COUTINHO, L. (2002) O Bioma Cerrado. In: KLEIN, A. (Org.) Eugen Warming e o 

cerrado brasileiro: um século depois. UNESP. São Paulo. 

CRIADO-BOADO, F. (1993). Límites y posibilidades de la arqueología del paisaje. 

In: Revista de Prehistoria y Arqueologia. 2. Sevilla. 9-55. 

DANTAS, A. (1994) Indícios de uma Civilização Antiguíssima. A União. João 

Pessoa. 



 379 

DANTAS, L. PEDREIRA, A. & ZIMMERMAN, M. (2010) Ocupação pré-histórica 

as margens do rio Tocantins. Programa SALTESTREITO, prospecção e resgate. [CD-ROM]. 

In: Anais II Jornada de arqueologia no cerrado. PUC Goiás/IGPA. Goiânia. 

DARVILL, T. (1999) The historic environment, historic landscapes, and space-time-

action models in landscape archaeology. In: The Archaeology and Anthropology of 

Landscape. London. Routledge. 104-118. 

DAVID, B. (2002) Landscapes, rock-art and the dreaming: An archaeology of 

preunderstanding. Leicester Press. Laicester. 

DE BLASIS, P. (1989) Avaliação do potencial arqueológico de uma área do médio 

Tocantins (TO), onde deverá ser instalada a futura capital do estado. Ruy Ohtake 

Arquitetura e Urbanismo. São Paulo. 

DE BLASIS, P. (1996) Diagnóstico do Patrimônio arqueológico a ser impactado 

pela construção da UHE Lajeado, estado do Tocantins e proposta de um programa de 

mitigação. Relatório final. MAE-USP. São Paulo. 

DE BLASIS, P. (2000) Arqueologia da área diretamente afetada pela UHE 

Peixe/TO. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (1999) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Primeiro de Atividades, 

março/outubro 1999. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (2000a) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Segundo relatório de Atividades, 

novembro 1999/março 2000. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (2000b) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Terceiro Relatório de Atividades, 

abril/setembro 2000. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (2001a) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Balanço geral da fase de 

levantamento extensivo e situação atual do projeto. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (2001b) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Quinto Relatório de Atividades, 

maio/julho 2001. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (2001c) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Sexto Relatório de Atividades, 



 380 

setembro/outubro 2001. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (2002) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Sétimo Relatório de Atividades, 

outubro 01/abril 02. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (2003a) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Relatório Final Vol. 1. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (2003b) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Relatório Final Vol. 2. São Paulo. 

DE BLASIS, P. & ROBRAHN-GONZÁLEZ, E. (2003c) Resgate de Patrimônio 

Arqueológico da UHE Lajeado, Estado do Tocantins. Relatório Final Vol. 3. São Paulo. 

 DELBELLO, W. (2014) Projeto de levantamento, salvamento e monitoramento 

arqueológico ferrovia de integração oeste-leste. Figueirópolis/TO – Ilheus/BA. Goiânia. 

DERTINS (2002) Pavimentação da rodovia BR-010 trecho Aparecida do Rio 

Negro- Goiatins. Palmas. 

DESCOLA, P. & PÁLSSON, G. (eds.) (1996) Nature and society: anthropological 

perspectives. Routledge. New York. 

DIAS, A. S. (2004) Diverssificar para poblar: El contexto arqueológico brasileño en la 

transición Pleistoceno-Holoceno. In: Complutum. 15. Madrid. 249-263. 

  DIAS, O. ; ZIMMERMAN, M.; MENESTRINO, E. & ARAÚJO, R. (2006) O Estado 

do Tocantins Relações Arqueológicas.  In: Estudos contemporâneos de arqueologia.  

UNITNS/IAB.  Palmas. 206-248. 

DIAS, O. ; ZIMMERMANN, M. ; PEDREIRA, A. ; MENESTRINO, E. ; ARAÚJO, 

R.; GIRALDIN, O. ; OLIVEIRA, D. & MENEZES, R. (2004) Pesquisas Arqueológicas no 

Estado do Tocantins. Projeto de Salvamento Arqueológico no Trecho da Linha de 

Transmissão de Imperatriz – MA à Miracema do Tocantins – TO, Interligação Norte/Sul-

SALTMINS. In: Acoéme, 2. NUTA/UNITINS. Porto Nacional. 1-94. 

DIAS, O. ; ZIMMERMANN, M.; PEDREIRA, A. e MENESTRINO, E. (2001) 

Pesquisas Arqueológicas no Estado do Tocantins Projeto SALTMISA (Relatório Final). In: 

Acoéme, 1. NUTA/UNITINS. Porto Nacional. 1-83. 

DIAS, O. (1992) A questão das origens da continuidade e das mudanças na pré-

história. In: Clio, 1 (8). UFPE. Recife. 153-169. 

DOLES, D. E. M. (1971) A Ligação centro-norte via Araguaia-Tocantins no período 

colonial. In: Anais do V Simpósio Nacional dos professores universitários de História. 1 



 381 

São Paulo. 251-262. 

DOLLFUS, O. (1972) O espaço geográfico. Difusão européia do livro. São Paulo. 

DOMINGUES, A. (2001). A paisagem revisitada. In: Finisterra: Revista portuguesa 

de geografia, 36(72). Lisboa. 55-66. 

DORADO, A.C. (1988) Petrografia basica - Textura, clasificacion y nomenclatura 

de rocas. Editorial Paraninfo, S. A. Madrid. 

DOS SANTOS, G. M. (2003) Analogismo: a natureza no social. In: Cadernos de 

Campo, 11. São Paulo. 27-47. 

EEROLA, T. T. (2003) Mudanças Climáticas globais: Passado, Presente e Futuro. 

Florianópolis.  

ENCARNAÇÃO, J. (1989) A Arqueologia na modificação da paisagem. In: Biblios, 

LXV. 201-221. 

ERRICO, F. & DUBREUIL, L. (2005) A utilização dos corantes em pré-história: o 

exempli de Santa Elina. In: VIALOU, A. (org.) Pré-História do Mato Grosso, 1. Edusp. São 

Paulo. 177-189. 

ETCHEVARNE, C. (1999-2000) A ocupação Humana no Nordeste do Brasileiro 

Antes da Colonização Portuguesa. In: Revistausp. Antes de Cabral: Arqueologia 

brasileira,  I(44). São Paulo. 112-141. 

ETCHEVARNE, C. (2007) Escrito na Pedra: cor, forma e movimento nos 

grafismos rupestres da Bahia. Odebrecht. Rio de Janeiro. 

ETCHEVARNE, C. (2009) As particularidades das expressões gráficas rupestres da 

Tradição Nordeste em Morro do Chapéu, Bahia. In: Clio, 24(5). UFPE. Recife. 41-60. 

FAGAN, B. (1978) In the beginning. An introduction to archaeology. Little, 

Brown and Company. Boston. 

FAGUNDES, M. (2014) Natureza e Cultura: estudo teórico sobre o uso conceito de 

Paisagem nas Ciências Humanas. In: Tarairiú, 1(7). Campina Grande. 32-54. 

FAGUNDES, M. & PIUZANA, D. (2010) Estudo teórico sobre o uso conceito de 

paisagem em pesquisas arqueológicas. In: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud, 8(1). Manizales. 205-220. 

FAGUNDES, M., LARA, L., & LEITE, V. (2012) Paisagem cultural da área 

arqueológica de Serra Negra, Vale do Araçuaí‐MG: os sítios do complexo arqueológico 

Campo das Flores, municípios de Senador Modestino Gonçalves e Itamarandiba. Tarairiú 

1(5). Campina Grande. 1-27. 



 382 

FAVAS, P. & GOMES, M. E. P. (2000) Introdução à prática do microscópio 

petrográfico. Serie Didática - Ciências Aplicadas, 150. Universidade Tás-os-Montes e Alto 

Douro. Vila Real. 03-65. 

FLORES, K. (2006) Caminhos que Andam Caminhos que Andam Caminhos que 

Andam: O rio Tocantins e a navegação fluvial nos sertões do Brasil. (Tese Doutorado em 

História Universidade Federal de Minas Gerais) Belo Horizonte. 

FOGAÇA, E. (1995) A tradição Itaparica e as indústrias líticas pré-cerâmicas da Lapa 

do Boquete (Minas Gerais–Brasil). In: Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, 5. 

São Paulo. 145-158. 

FOGAÇA, E. (2002) O povoamento do Planalto Central do Brasil. In: Anais do 2º 

workshop arqueológico do Xingó. Aracajú. 46-56. 

FOGAÇA, E. (2006) Um objeto lítico. Além da forma, a estrutura. In: Canindé, 7. 

Xingó. 11-35. 

FOGAÇA, E. & BOEDA, E. (2006) A antropologia das técnicas e o povoamento da 

américa do sul pré-histórica. In: Habitus. 4(2). Goiânia. 673-684. 

FOSSATI, A. & ARCA, A. (1997) Rupestrian Archaeology: a Methodological 

Approach to the rock engravings of Valcamonica In: Tracce, Online Rock Art Bulletin, 7. 

Cerveno. 

FOSSATI, A.; JAFFE, L; & ABREU, M. (1990) Rupestrian Archaeology. 

Techniques and Terminology. A Methodological Approach: Petroglyphs. Cooperativa 

Archeologica Le Orme dell´Uomo. Nadro. 

FULBRA (2006) Diagnóstico Ambiental da sub-bacia Hidrográfica do Rio 

Arraias. Palmas. 

GIRALDIN, O. (2004) Os filhos plantados: a relação Apinajé com as plantas 

cultivadas. Sem cidade. 

GIRALDIN, O. (org.) (2002) A (trans) formação Histórica do Tocantins. UFG. 

Goiânia. 

GJERDE, J. (2010) Rock art and Landscapes. Studies of Stone Age rock art from 

Northern Fennoscandia. (Tese de Doutorado em Filosofia –UIT) Tromso. 

GOÉS, A. & FEIJÓ, J. (1994) - Bacia do Parnaíba. In: Boletim de Geociências da 

Petrobrás. 8(1). Rio de Janeiro. 57-67. 

GOMES. M. (2000) Importância do microscópio petrográfico no ensino dos matérias 

constituintes da terra. In: Mini Fórum da Ciência-viva. Vila Real. 



 383 

GORAYEB, P. (2011) A Geologia do Estado do Tocantins: aspectos gerais e 

conhecimento atual. In: MORAIS, F. (Org.) Contribuições à Geografia Física do Estado do 

Tocantins. Kelps. Goiânia. 19- 45. 

GOUVEIA, S.; PESSENDA, L.; ARAVENA, R.; BOULET, R.; ROVERATTI, R. & 

GOMEA, B. (1997) Dinâmica de vegetação durante o quaternário recente no sul do 

Amazonas, indicada pelos isótopos de carbon (12C, 13C, 14C) do solo. In: Geochimica 

Brasiliensis, 11(3). 355-367. 

GRENAND, F. (2009) Nomear seu universo: Por quê? Como? Alguns exemplos entre 

as sociedades amazônicas. In: Cadernos de Campo,18. São Paulo. 237-249. 

 GRIPHUS (2005) Relatório final do levantamento do patrimônio arqueológico, 

histórico e cultural LT. Lagoa Grande Dianópolis-Bom jardim-TO. Goiânia. 

GUERRA, A. T. (1993) Dicionário geológico-geomorfológico. 8ºed. IBGE. Rio de 

Janeiro. 

GUIDON, N. (1975) Peintures rupestres de Várzea Grande, Piauí, Brasil. In: Cahiers 

d´Archéologie d´Amérique du Sud, 3. Paris. 1-174. 

GUIDON, N. (1982) Da aplicabilidade das classificações preliminares na Arte 

Rupestre. In: Clio, 5. UFPE. Recife. 117-128. 

GUIDON, N. (1986) Documents I. In: Etudes Americanistes Interdisciplinairs. 

Amérique du Sud. 5. Paris. 

GUIDON, N. (1989) Tradições Rupestres da área arqueológica de São Raimundo 

Nonato, Piauí, Brasil. In: Clio,  5. UFPE. Recife. 5-10. 

GUIDON, N. & PESSIS, A. (1982)  Contributions methodologiques en prehistoire. 

In: Etudes Americanistes Interdisciplinairs. Amérique du Sud. 4. Paris. 

GUIMARÃES, L., BARBERI, M. & RUBIN, J. (2003) Registro de queimadas 

durante o Holocêno, na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Alto Curso do rio Meia 

Ponte–Goiás, Brasil. In: IX Anais ABEQUA, 1. Recife. 

HAIDAR, R.; DIAS, R. & PINTO, J. (2013) Mapeamento das regiões fitoecológicas 

e inventário florestal do estado do Tocantins. Regiões fitoecológicas da faixa centro, 1. 

SEPLAN. Palmas. 

HARTLEY, R. & VAWSER, A. (1998) Spatial behaviour and learning in the 

prehistoric environment of the Colorado River drainage (south-eastern Utah), western North 

America. In: CHIPPINDALE, C. & TAÇON, P. (Org.) The archaeology of rock-art. 

Cambridge.185-207. 



 384 

HECKENBERGER, M (1998) Manioc agriculture and sedentarismo in Amazonia: the 

Upper Xingu example. In: Antiquity, 72 (277). 633-648. 

HECKENBERGER, M., FRANCHETTO, B. & HECKENBERGER, M. (2001) 

Estrutura, história e transformação: a cultura xinguana na longue durée, 1.000-2.000 dC. In: 

FRANCHETTO B. & HECKENBERGER, M. (Org.) Os Povos do alto Xingu. História e 

cultura. 21-62. 

HERMENEGILDO, T. (2009) Reconstituição da dieta e dos padrões de 

subsistência das populações pré-históricas de caçadores-coletores do Brasil Central 

através da ecologia isotópica (Dissertação de Mestrado em Ecologia Aplicada USP). 

Piracicaba.  

HODDER, I (1982) The Present Past. An Introduction to Anthropology for 

Aechaeologists. Batsford. London. 

HODDER, I. & HUTSON, S. (2003) Reading the past. Current approaches to 

interpretation in archaeology. 3ºed. Cambridge University Press. Cambridge 

HODDER. I. (1999) The Archaeological Process. An Introduction. Blackwell. 

Massachusetts. 

HOLZER, W. (1997) Uma discussão fenomenológica sobre os conceitos de paisagem 

e lugar, território e ambiente. In: Território, II(3). 77-86. 

HOLZER, W. (1999) Olugar na geografia humanista. In: Território, IV(7). Rio de 

Janeiro.67-78. 

HSIOU, A.; SOUZA SANTOS, D.; ÁVILLA, L.; SCHUBERT, B. W. & WINCK, G. 

(2013) Dados Preliminares Sobre Os Lagartos E Serpentes (Lepidosauria, Squamata) Do 

Pleistoceno Final Da Região De Aurora Do Tocantins, Província Espeleológica Do Grupo 

Bambuí, Tocantins, Brasil. In: Anais do Congresso Brasileiro de Espeleologia, 23. SBE, 

Campinhas. 427- 431. 

HSIOU, A.; WINCK, G.; SCHUBERT, B. & ÁVILLA, L. (2013) On The Presence Of 

Eunectes Murinus (Squamata, Serpentes) From The Late Pleistocene Of Northern Brazil. In: 

Revista Brasileira de Paleontologia, 16(1). Porto Alegre. 77-82. 

INGOLD, T. (2000) The perception of the environment: essays on livelihood, 

dwelling and skill. Routledge. 

ISNARDS, A. (2009) Entre as Pedras as ocupações pré-históricas recentes e os 

grafismos rupestres da região de Diamantina, Minas Gerais (Tese de Doutorado em 

Arqueologia MAE-USP) São Paulo. 



 385 

JENNINGS, R.; SHIPTON, C.; AL-OMARI, A.; ALSHAREKH, A.; CRASSARD, 

R.; GROUCUTT, H. & PETRAGLIA, M. (2013) Rock art landscapes beside the Jubbah 

paleolake, Saudi Arabia. In: Antiquity, 87(337). London. 666-683. 

JOHNSON, W. (2005) Thinking about landscape. In: RENFREW, C. & BAHN, P. 

(Org.) Archaeology. The Key concepts. Routledge. New York. 

JUNIOR, F. R. A. & NOGUEIRA, A. C. R. (2013) Reconstituição paleoambiental das 

formações Motuca e Sambaíba, Permiano-Triássico da Bacia do Parnaíba no sudeste do 

estado do Maranhão, Brasil. In: Geologia USP, 13(3). São Paulo. 65-82. 

JUNIOR, R. T. (2013) Arte Rupestre de Jequitaí/MG: Suas Relações Internas em 

Oposição ao Contexto Arqueológico do Centro Norte Mineiro. In: Revista Espinhaço, 2(3). 

132-146. 

KAUFMAN, T. & GOLLA, V. (2000) Language groupings in the New World: their 

reability and usability in cross-disciplinary studies. In: RENFREW, C. America Past, 

America present: genes and languages in the Americas and beyond. Oxbow. Oxford. 47-

58. 

KEGEL, W. (1953) Contribuição para o estudo do Devoniano da Bacia do Parnaíba. 

In: Boletim da Divisão de Geologia Mineral, 233 Rio de Janeiro. 1-48. 

KENITIRO, S. & FULFARO, V. (1977) A Gelogia da Margem Ocidental da Bacia do 

Parnaíba (Estado do Pará). In: Boletim do Instituto de Geociências, 8. São Paulo. 31-54. 

KER, J. C. (1997). Latossolos do Brasil: uma revisão. In: Geonomos, 5. Belo 

Horizonte. 17-40. 

KIPNIS, R. e SCHEEL-YBERT,R. (2005) Arqueologia e paleoambiente. In: SOUZA, 

C. R. (org.) Quaternário do Brasil. Holos. Ribeirão Preto. 343-362. 

KNAPP, A. B., & ASHMORE, W. (1999) Archaeological landscapes: Constructed, 

conceptualized, ideational. In: ASHMORE W. & KNAPP, A.B. (Org.) Archaeologies of 

landscape: Contemporary perspectives. Blackuell. Oxford. 1-30. 

KORMONDY, E; BROWN, D. & NEVES, W. (2002) Ecologia humana. Atheneu. 

São Paulo. 

KUNZ, S.; MARTINS, S.; IVANAUSKAS, N.; SILVA, E. & STEFANELLO, D. 

(2009) Análise da similaridade florística entre florestas do Alto Rio Xingu, da Bacia 

Amazônica e do Planalto Central. In: Revista Brasileira de Botânica, 32(4). São Paulo. 725-

736. 

LAGE, C. (1996) Análise química de pigmentos de arte rupestre do sudeste do Piauí. 



 386 

In: Revista de Geologia, 9. 83-96. 

LATRUBESSE, E. & STEVAUX, J. (2006) Características físico-bióticas e 

problemas ambientais associados à planície aluvial do rio Araguaia. In: Revista UnG-

Geociências, 5(1). 65-73. 

LEITE, M. (2000) A identidade humana e o universo mítico na pintura rupestre. In: 

Clio, 14. UFPE. Recife. 227-236. 

 LINKE, V. (2008) Paisagens dos sítios de pintura rupestre da região de 

Diamantina-MG (Dissertação de Mestrado em Geografia UFMG). Belo Horizonte. 

LINKE, V. (2013) Onde É Que Se Grafa? As Relações Entre os Conjuntos Estilísticos 

Rupestres da Região de Diamantina (Minas Gerais) e o Mundo Envolvente. In: Revista 

Espinhaço, 2(3). 118-131. 

LINKE, V. & ISNARDIS, A. (2008) Concepções estéticas dos conjuntos gráficos da 

tradição planalto, na região de diamantina (Brasil Central). In: Revista de Arqueologia, 

21(1). Juiz de For a. 27-43. 

LOURDEAU, A. (2006) A pertinência de uma abordagem tecnológica para o estudo 

do povoamento pré-histórico do planalto central do Brasil. In: Habitus 4(2). 685-710. 

MACIEL, A. & LIMA, Z. (2011) O conceito de paisagem: diversidade de olhares. In: 

Sociedade e território,  23(2). Natal. 159-177. 

MACIEL, A.; LIMA, Z. & LIMA, J. (2012) Diversidade de olhares: A evolução do 

conceito de paisagem no decorrer das décadas. In: Revista Geonorte, 3(4). 887-899. 

MACIEL, C. (2009) Morfologia da paisagem e imaginário geográfico: uma 

encruzilhada onto-gnoseológica. In: GEOgraphia, 3(6). 71-82. 

MARQUES, M. (2002) Grafismos Rupestres da região do sertão central do ceará: 

análise técnica e estado de conservação. (Dissertação de mestrado em História UFPE). 

Recife. 

MARTIN, G. (1989) A sub tradição de pintura rupestre pré-histórica do Brasil. In: 

Clio, 5. UFPE. Recife. 19-26. 

MARTIN, G. & ASÒN, I. (2000) A tradição Nordeste na Arte Rupestre do Brasil. In: 

Clio, 14. UFPE. Recife. 99-109. 

MARTIN, G. & ROCHA, S. (1989) O Abrigo “Letreiro do Sobrado”, Petrolândia-PE. 

In: Clio, 5. UFPE. Recife. 47-54. 

MARTIN, Gabriela. As pinturas rupestres do Sítio Alcobaça, Buíque – PE, no 

contexto da tradição agreste. In: Clio,18(1). UFPE. Recife. 



 387 

MARTINS, G. (1982) “Casa Santa”: Um abrigo com pinturas rupestres do Estilo 

Seridó, no Rio Grande do Norte. In: Clio, 5. UFPE. Recife 55-80. 

MARTINS, G. (1999) A Pré-História do Nordeste do Brasil. UFPE 3ºed. Recife. 

MARTINS, G. & ASÓN, I. (2000) El horizonte “Nordeste” en la arte rupestre del 

Brasil. In: SAGUNTUM Papeles del laboratório de arqueologia de Valencia, 32. Valência. 

67-76. 

MARTINS, G. & GUIDON, N. (2010) A onça e os orantes: Uma revisão das 

classificações tradicionais dos registros rupestres do NE do Brasil. In: Clio, 25. 5-30 

MARTINS, G. R. (2005) Resumo do conhecimento acumulado sobre o passado 

arqueológico do processo de povoamento humano no centro-oeste do Brasil. In: VIALOU, A. 

(org.) Pré-história do Mato Grosso, 1. Edusp. São Paulo. 61-66. 

MATTOS, A. (1941) A Raça de Lagoa Santa. Nacional. São Paulo.  

MAXIMIANO, L. A. (2004). Considerações sobre o conceito de paisagem. In: 

Raega-O Espaço Geográfico em Análise, 8. 

MCGLADE, J. (1999) Archaeology and the evolution of cultural landscapes: towards 

an interdisciplinary research agenda. In: UCKO, P & LAYTON (Org.) The Archaeology and 

Anthropology of Landscape. Shaping your Landscape. Routledge. London. 

MELATTI, J. C. (1978) Ritos de uma tribo timbira (53). Ática. São Paulo. 

MELATTI, J. C. (2013). O mito de Sol e Lua: um comentário. Revista Brasileira de 

Linguística Antropológica, 2(1). 13-76. 

MELLO E ALVIM, M.; INFANTE VIEIRA, M.; PESSOA DE BARROS, J.; & 

TAVARES CHEVICHE, L. (1977) Os antigos habitantes da área arqueológica de Lagoa 

Santa, Minas Gerais, Brasil. Estudo morfológico. In: Arquivos do Museu de Historia 

Natural.  Belo Horizonte, 2. 119-173. 

MELO, J. & TELLES, M. (2009) Relatório Final. Projeto de levantamento, 

preservação e resgate arqueológico na área de influência direta da fazenda Dois Rios- 

Lagoa da Confusão-TO. Goiânia. 

MELO, M. & MARENGO, A. (2008) Simulações Do Clima Do Holoceno Médio Na 

América Do Sul Com O Modelo De Circulação Geral Da Atmosfera Do Cptec. In: Revista 

Brasileira de Meteorologia, 23(2). 190-204. 

MELO, V. L. (2005) A paisagem sob a perspectiva das novas abordagens geográficas. 

In: Anais do X Encontro de Geógrafos da America Latina. São Paulo. 9146-9165. 

 MILDER, S. (2005) Projeto de Salvamento arqueológico e educação patrimonial 



 388 

referente à área atravessada pela linha de transmissão 500KW- Colinas-Sobradinho. 

Santa Maria. 

MITHEN, S. (2002)  A pré-história da mente: Uma busca das origens da arte, da 

religião e da ciência. UNESP. São Paulo. 

MOI, F.P. (2003) Organização e uso do espaço em duas Aldeias Xerente: uma 

abordagem etnoarqueologica (Tese de doutorado em Arqueologia MAE-USP). São Paulo. 

MORAIS, F. (2009) Contexto Geologico das cavernas em arenito do estado do 

Tocantins. In: Anais do XXX Congresso Brasileiro de Espeleologia. Montes Claros. 139-

144. 

MORAIS, F. & ROCHA, S. (2011) Cavernas em arenito no plananto residual do 

Tocantins. In: Espeleo-Tema. 22(1). SBE. Campinas. 127-137.  

MORAIS, F. & SOUZA L. B. (2009) Cavernas em Arenito na porção Setentrional da 

Serra do Lajeado, Estado do Tocantins Brasil. In: Revista de Biologia e Ciências da Terra, 

9 (2). Campinas. 1-13. 

MORAIS, F.; SOUZA L. B.; PONTALTI, A. & ROCHA, S. (2009) Caracterização 

geoespeleológica de duas grutas em arenito no município de Palmas- TO. In: Anais do XXX 

Congresso Brasileiro de Espeleologia. SBE. Montes Claros. 145-149. 

MORALES, W. (2005) 12.000 anos de ocupação: um estudo de arqueologia 

regional na bacia do córrego Água Fria, médio curso do rio Tocantins. (Tese de 

Doutorado em Arqueologia MAE-USP). São Paulo. 

MORALES, W. (2008) Brasil Central: 12.000 anos de ocupação no médio curso 

do rio Tocantins, TO. Annablume. São Paulo. 

MORALES, W. F. (2007) Um estudo de Arqueologia regional no médio curso do rio 

Tocantins, Planalto Central brasileiro. In: Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, 

17. São Paulo. 67-97. 

MOURA, D. & SIMÕES, C. (2010) A evolução histórica do conceito de paisagem. 

In: Ambiente & Educação-Revista de Educação Ambiental, 15(1). 179-186. 

NARQ (2003) Projeto de resgate arqueológico da obra da implantação da 

adutora da cidade de Natividade. Relatório Final. Goiás. 

NASCIMENTO, L. (2005) WYTY-CATE: associativismo, representação e 

faccionalismo político entre os povos Timbira. In: Revista Pós Ciências Sociais, 2(4). São 

Luís. 109-121. 



 389 

NATURATINS Instituto Natureza Tocantins (2005) Plano de Manejo Parque 

Estadual do Lajeado. Goiânia. 

NETTO, C. (2001) A Arte Rupestre no Brasil; Questões de transferência e 

representação da informação como caminho para interpretação. (Tese de doutorado em 

Ciência da Informação UFRJ). Rio de Janeiro. 

NIMUENDAJÚ, C. (2001) A corrida de toras dos Timbira. In: Mana 7 (2). 151-192. 

NUNES, L. & LEITE, H. (2012) Arte Pré-Histórica na Serra dos 

Martírios/Andorinhas-PA. In: Pedraescrita, notícias pré-históricas do presente. Sem 

cidade. Sem paginação. 

NUTA (2006) Relatório do programa arqueológico nas áreas impactadas PCH´s 

Areia e Água Limpa. Dianópolis. Porto Nacional. 

OLIVEIRA, A. (2007) O povoamento colonial do sudeste do Piauí: indígenas e 

colonizadores, conflitos e resistência. (Tese de doutoramento em História na Universidade 

Federal de Pernambuco) Recife. 

OLIVEIRA, F. (2004) Cotidiano da navegação no Tocantins na virada do século XIX 

para o XX. In: XI Encontro Regional de História: Democracia e Conflito, ANPUH/UFRJ. 

Rio de Janeiro.  

OLIVEIRA, J. (2005) Aspectos da interação cultural entre os grupos ceramistas 

pré-coloniais do médio curso do rio Tocantins. (Dissertação de Mestrado em Arqueologia 

MAE-USP). São Paulo.  

OLIVEIRA, J. & AGUIAR, R. (2011) Do megalitismo às gravuras rupestres: 

contribuições para a arqueologia da Região do Jalapão, Tocantins, Brasil. In: Revista 

Maracanan, 7(7). Rio de Janeiro. 11-34. 

OLIVEIRA, J. & VIANA, S. (2000) O centro oeste antes de cabral. In: Revista 

USP,44. São Paulo. 142-189. 

OLIVEIRA, W. (2007) Caçadores Coletores na Amazônia: eles existem. 

(Dissertação de Mestrado em Arqueologia MAE-USP). São Paulo.  

OUZMAN, S. (2002) Towards a mindscape of landscape: rock-art as expression. Of 

world-understanding. In: CHIPPINDALE, C. & TAÇON, P. (Org). The Archaeology of 

Rock Art. 3ª ed. Cambridge university Press. Cambridge. 

PALESTRINI, L. (1969) Pinturas Rupestres Brasileiras. Paestrum. Sem cidade. 

PEIRCE, C. (1990) Semiótica. 2 ed. Perspectiva. São Paulo. 

PEREIRA, E. (1992) Arte Rupestre na Amazônia. Notas sobre um manuscrito. In: 



 390 

Clio, 8(1). Recife. 183-194.  

PEREIRA, E. (1997) As pinturas e gravuras rupestres no Nordeste do Pará. 

Amazônia-Brasil. In: Clio, 1 (12).UFPE. Recife. 87-98. 

PEREIRA, E. (2000) As representações antropomorfas nas gravuras rupestres de 

Prainha-Pará, Brasil. In: Clio, 14. UFPE. Recife. 39-54. 

 PEREIRA, E. (2001) Levantamento arqueológico na área da UHE-Santa Isabel, 

Rio Araguaia. Belém.  

PEREIRA, E. (2003) Arte Rupestre na Amazônia Pará. UNESP. São Paulo. 

PESSIS, A. (1982) Métodos de documentação cinematográfica em arqueologia. In: 

Clio, 5. Recife. 129-138. 

PESSIS, A. (1983) Método de Análise das Representações Rupestres. In: Caderno de 

Pesquisa, II(3). UFPI. Teresina. 13-37.  

PESSIS, A. (1989) Apresentação gráfica e apresentação social na tradição nordeste de 

pinturas rupestres do Brasil. In: Clio, 5. UFPE. Recife. 11-18. 

PESSIS, A. (1992) Identidade e Classificação dos Registros Gráficos Pré-Históricos 

do Nordeste do Brasil. In: Clio,1(8). Recife. 35-68. 

PESSIS, A. & GUIDON, N. (2000) ARS indígena pre-histórica do Brasil. In: Clio, 14. 

UFPE. Recife. 135-142. 

PIRES, F. (2006) Arcabouço Geológico. In: Geomorfologia do Brasil. 4ª ed. 

Bertrand. Rio de Janeiro. 17-69. 

PROUS, A. (1986) L´archéologie au Brèsil. 300 siècles d´ocupation humaine. In: 

L´Anthropologie, 90 (2). Paris. 257-306. 

PROUS, A. (1989) Arte Rupestre Brasileira: Uma Tentativa de Classificação. In: 

Revista de Pré-História, 7. USP. São Paulo. 9-33.  

 PROUS, A. (1992) Arqueologia brasileira. Universidade de Brasília. Brasília. 

PROUS, A. (1994) L´art rupestre du Brèsil. In: Bulletin de la Société Préhistorique 

de L´Ariège, XLIX. Ariège. 77-144. 

PROUS, A. (1997) Missão de estudo da arte rupestre de Lagoa Santa. In: Arquivos do 

Museu de História Natural, II. Belo Horizonte. 51-66. 

PROUS, A. & PAULA, F. (1979) L'art rupestre dans les régions explorées par Lund 

(Centre de Minas Gerais, Brésil). In: Arquivos do Museu de Historia Natural, 4. Belo 

Horozonte. 311-335. 



 391 

RADAMBRASIL, Ministério das Minas e Energia. (1981) Folha SC. 22. Tocantins: 

Geologia, geomorfologia, pedologia vegetação e uso potencial da terra. Rio de Janeiro. 

RENFREW, C. (1984) Approaches to social archaeology. Edinburgh University 

Press. Edinburgh. 

 RENFREW, C. & BAHN, P. (2004) Archaeology. Teories, Methods and Practice. 

4º ed. Thames & Hudson. New York.   

RIBEIRO, L. (1997) Tradição e ruptura na arte rupestre da Lapa do Gigante, 

Montalvânia/MG. In: Clio, 1(12).UFPE. Recife. 177-188. 

RIBEIRO, L. (2006) Os significados da similaridade e do contraste entre os estilos 

rupestres. Um estudo regional das pinturas e gravuras do Alto Médio São Francisco. 

(Tese de doutorado em Arqueologia MAE-USP). São Paulo. 

RIBEIRO, L. (2007) Repensando a tradição: a variabilidade estilística na arte rupestre 

do período intermediário de representações no alto-médio Rio São Francisco. In: Revista 

MAE-USP, 17. São Paulo. 127-147. 

RIBEIRO, M.; BARBERI, M. & RUBIN, J. (2003) Reconstrução da composição 

florística no decorrer dos últimos 32.000 anos AP em áreas de cerrados da bacia hidrográfica 

do rio Meia Ponte, Goiás, Brasil. In: Congresso da Associação Brasileira de Estudos do 

Quaternário, 9. Recife. 1-6. 

RIBEIRO, R. & DIAS, T. (2007) Diversidade e conservação da vegetação e flora. In: 

Biodiversidade do Cerrado e Pantanal: áreas e ações prioritárias para a conservação. 

Ministério do Meio Ambiente. Brasília. 

RIBEIRO, R. C. & CARVALHO, I. S. (2009) Megafauna do Quaternário tardio de 

Baixa Grande Bahia, Brasil. In: Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ 32(2). Rio de 

Janeiro. 42-50. 

RISSO, L. (2008) Paisagens e Cultura: Uma reflexão teórica a partir de uma 

comunidade indígena amazônica. In: Espaço e Cultura, 23. Rio de Janeiro. 67-76. 

RIZZINI, C. (1963) A flora do cerrado; análise florística das savanas centrais. In: 

FERRI, M. G. (org). Simpósio sobre o cerrado. EDUSP. São Paulo. 105-153. 

 ROBRAHN-GONZALES, E. (2002) Diagnóstico Arqueológico PGH Arraias. São 

Paulo. 

 ROBRAHN-GONZALES, E. (2011) Projeto de silvicultura Ecoflorestas, Relatório 

final. Unicamp. Campinas. 

 ROBRAHN-GONZALES, E. & ZANETTINI, P. (2000) EIA/RIMA da UHE Ponte 



 392 

3, Relatório de Arqueologia. São Paulo. 

ROBRHAN-GONZALES, E. (2004) Programa de diagnóstico do patrimônio 

arqueológico , histórico e cultural da obra de implantação da BR-235 (Pedro Afonso- 

Divisa TO-MA). Carapicuíba. 

 ROBRHAN-GONZALES, E. (2005) Programa de resgate do patrimônio 

arqueológico, histórico e cultural da linha de transmissão 500KV SE Peixe Angical / SE 

Gurupi. Relatório Final. Carapicuíba. 

ROBRHAN-GONZALES, E. (2006) Programa de diagnóstico arqueológico. 

Unidade fabril de cimento, companhia Cimento Tocantins. Xambioá-TO. Carapicuíba. 

ROBRHAN-GONZALES, E. (2007) Programa de resgate arqueológico. Barragem 

Manoel Alves (ponto 3). Programa mitigadorarqueológico Serra do Barril. Dinaópolis-

Porto Alegre do Tocantins- TO. Carapicuíba. 

RODET, M.; DUARTE-TALIM, D. & BARRI, L. (2011) Reflexões sobre as 

primeiras populações do Brasil Central: Tradição Itaparica. In: Habitus. 9(1). Goiânia. 81-

100. 

RODRIGUES, L.(2001) O Rio dos Tocantins. 2ª ed.  Alexandre Acampora. Palmas. 

ROOSEVELT, A. (2006) Archaeology of South American hunters and gatherers. In: 

LEE, R. & DALY, R. (1999) The Cambridge encyclopedia of hunters and gatherers. 

Cambridge University Press. 86-92. Cambridge. 

ROSS, J. (org.) (2003) Geografia do Brasil . EDUSP. São Paulo. 

RUBIN, J; BARBERI, M.; SILVA, R.; SAAD. A.; GARCIA, G. & LEMOS, C. 

(2011) Arqueologia e paleoambiente em áreas de cerrado. In: Habitus, 9(1). Goiânia. 49-59. 

SALGUEIRO, T. B. (2001). Paisagem e geografia. In: Finisterra, 36(72). Lisboa. 37-

53. 

SANTOS, J. S. (2007) Ocorrências de Itacoatiaras na Paraíba. JRC. João Pessoa. 

SANTOS, M. (1988) Metamorfose do espaço habitado, fundamentos teóricos e 

metodológicos da geografia. HUCITEC. São Paulo. 

SANTOS, M. (2006) A natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção. 

EDUSP. São Paulo. 

 SANZ, I.; FIORE, D. & MAY, S. (2009) Archaeologies of Art: Time, Place, and 

Identity. Left Coast Press. California. 

SAUER, C. (1925/1998) A Morfologia da Paisagem. In: CORREA, R. & 

ROSENDAHL, Z. (org.) Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de Janeiro. EdUERJ. 12-74. 



 393 

SAUER, C. (1997) Geografia Cultural. In: Espaço e Cultura, 3. Rio de Janeiro.1 -7. 

 SCHADEN, E. (1976) Leituras de etnologia brasileira. Companhia Editora 

Nacional.  

SCHIMITZ, I.; BARBOSA. A.; RIBEIRO. M. &VERARDI. I. (1984)  Arte Rupestre 

no Centro do Brasil: Pinturas e gravuras da pré-história de Goiás e oeste da Bahia. 

UNISINOS. São Leopoldo.  

SCHMITZ, P. (1983) L´Evoluzione della cultura nem centro e nem nord-est del 

Brasile tra 14.000 e 4.000 anni fa. In: Indios del Brasile. Ministero per i beni culturali e 

ambientali. Roma. 105-120. 

SCHMITZ, P. (1987) Caçadores antigos no sudoeste de Goiás, Brasil. In: Estudos 

Acatameños, 8. 16-35. 

SCHMITZ, P. (1990) O povoamento pleistocênico do Brasil. In: Revista de 

Arqueologia Americana, 1. Cidade do México. 33-68.  

SCHMITZ, P. (2005) Os caçadores do holoceno inicial podiam ter assentamentos 

estáveis? In: Canindé,  6. Xingó. 11-22. 

SCHMITZ,P e JACOBUS, A. (1984) Análise dos restos alimentares do abrigo GO-

JA-01 projeto Paranaíba – Serranópolis- Goiás. In: Arquivos do Museu de Historia 

Natural, XIII/IX. Belo Horizonte. 33-34. 

SCHOBBENHAUS, C. & NEVES. B. (2003) A geologia do Brasil no contexto da 

plataforma Sul-Americana. In: BIZZI, L. A. Geologia Tectônica e Recursos Minerais do 

Brasil. Brasília. 5-25. 

SEDA, P; MACHADO, C.; SENE, G. & SILVA, L. (2012) Do cerrado ao mar: a 

tradição Una no litoral do Espírito Santo. In: Marcanan, 55- 82. 

SEDA, P. (1997) A questão de interpretações em arte rupestre no Brasil. In: Clio, 

1(12). UFPE. Recife. 139-168. 

SEDA, P.; SILVA, L. & MENEZES, R. (1984)  A arte rupestre da serra do Cabral 

(MG) e a ocupação humana nos abrigos da região: abordagem inicial. In: Arquivos do 

Museu de Historia Natural, XIII/IX. Belo Horizonte.155-184. 

SEPLAN: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Diretoria de Zoneamento 

Ecológico (2008) Atlas do Tocantins: Subsídio ao planejamento da gestão territorial. 5º 

Ed. Palmas. 

SETTE, D. M. (2005). Os climas do Cerrado do Centro-Oeste.  In: Revista Brasileira 

de Climatologia, 1(1). Aracajú. 29-42. 



 394 

SHANKS, M & HODDER, I. (1995) Processual, postprocessual and interpretive 

archaeologies. In: HODDER, I.; SHANKS, M.; ALEXANDRI, A.; BUCHLI, V.; CARMAN, 

J.; LAST, J. & LUCAS, G. Interpreting Archaeology Finding Meaning in the past. 

Routledge. New York. 

SILVA, C. (1996-1997) As Gravuras do Complexo Montalvânia- Vale do Rio Cochá-

MG. In: Arquivos do Museu de História Natural. 17(18), UFMG. Belo Horizonte. 287-

328. 

SILVA, M. (2010) A Dinâmica De Extensão E Retração De Cerrados E Catingas No 

Período Quaternário: Uma Análise Segundo A Perspectiva Da Teoria Dos Refúgios E 

Redutos Florestais. In: Revista Brasileira de Geografia Física, 1. 57-73. 

SILVA, W; ALVES, Y e CANDEIRO, C. (2010) Coleção de icnofósseis da Bacia 

Parnaíba depositada no Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Tocantins. 

In: Revista de Biologia e Ciências da Terra. 10(1). Campina Grande. 67-77. 

SMITH, D. & BOUCHARD, M. (2005) Análise não destrutiva por microscopia raman 

dos pigmentos nas pinturas rupestres. In: VIALOU, A. (org) Pré-História do Mato Grosso, 

1. Edusp. São Paulo. 31-36. 

SOHNNES, K. (2003) Rock Art in landscapes-landscapes in rock art. Tapir. 

Trondheim. 

SOUZA, A.; SOUZA, A. & RODRIGUES, M. (1984) Os pictoglifos da grota da 

Buritirana. In: Arquivos do Museu de Historia Natural, XIII/IX. Belo Horizonte. 143-154. 

SPINETO, N. (2002) Les Symboles dans l´histoire de l´humanité. Rouergue. 

Milano. 

STEVAUX, J. C. (2011) A Paleoidrologia como Ferramenta no Gerenciamento 

Fluvial. In: Boletim de Geografia, 21(1). Maringá. 111-114. 

STRADELLI, E. (1900) Inscrizioni Indigene dela Regione  dell´ Uaupés. Societa 

Geografica Italiana. Roma. 

TAUNAY, A. (2004) Goyaz. Instituto Centro-Brasileiro de Cultura. Goiânia. 

THEMAG (1996) Estudo de Impacto Ambiental – EIA, Vol.II. Palmas. 

 TOSELLO, G. (2005) Alguns Elementos dobre as técnicas e o estilo das pinturas de 

Santa Elina. In: VIALOU, A. Pré-história do Mato Grosso, 1. Edusp. São Paulo. 241-244. 

TOTH, E. (1997) Chapada Diamantina: rochas pré-cambrianas e pinturas rupestres do 

homem pleistocênico. In: Clio, 1(12). UFPE. Recife. 191-204. 

TUCKER, M. (2001) Sedimentary Petrology. Oxford: Blackwell. 



 395 

VALLE, R. (2012) Mentes graníticas e mentes areníticas. Fronteira geo-cognitiva 

nas gravuras rupestres do baixo Rio Negro, Amazônia setentrional. (Tese de Doutorado 

em Arqueologia MAE/USP). São Paulo. 

VASCONCELOS, S. D. (1668). Chronicas da Companhia de Jesus do Estado do 

Brasil. Sem cidade. 

VAZ, P.; REZENDE, N.; FILHO, J. & TRAVASSOS, W. (2007) Bacia do Parnaíba. 

In: Boletim de Geociências da PETROBRÁS, 15(2). 253-263. 

 VIALOU, D. (2005) Arte Rupestre: Métodos de Pesquisa. In: VIALOU, A. Pré-

história do Mato Grosso, 1. Edusp. São Paulo. 25-30. 

VIALOU, D. & VIALOU, A. (2005) L´art rupestre au Brésil In: Brésil Indien. 

Reunion des musees Nationaux. Paris. 

VON MARTIUS, F. & PHILIPP, F. (1939) Natureza, doenças, medicina e remédios 

dos índios brasileiros. Brasiliana Eletrônica. 

WALTER, M. (1992) Principles of geoarchaeology. A north american perspective. 

Arizona. Tuscon. 

WHITLEY, D. (2002) Finding rain in the desert: landscape, gender and far western 

North American rock-art. In: CHIPPINDALE, C. & TAÇON, P. (Org). The Archaeology of 

Rock Art. 3ª ed. Cambridge. 

WÜST, I. E BARRETO, C. (1999) The ring villages of central Brazil: A challenge for 

amazonia archaeology. In: Latin American Antiquity. 10 (1), 3-23. 

ZUCHNER, C. (1989) Haiser, Felder und weg in der galischen Flelsbildekunst. In: 

Madrider Mitteilungen, 30. 55-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
 
 

Paisagens e Técnicas Distintas, Motivos Semelhantes. 
A dispersão da Arte-Rupestre no Rio Tocantins, o caso de Palmas e 

Lajeado – TO, Brasil. 
 

Vol. II 
Anexos 

 
 

– Versão Provisória – 
 
 
 

Tese de Doutoramento em Quaternário, Materiais e Culturas 
 

 
Ariana Silva Braga 

 

Orientadores: 

Maria Emília Pereira Simões de Abreu - UTAD 

Lucas de Melo Reis Bueno – UFSC 

 
Vila Real, 2015 

 



 2 

Índice	  
 

Anexo 1: Glossário com definições dos termos rupestres utilizados na descrição das fichas. ................................ 4	  
Anexo 2: Exemplos das técnicas de pinturas utilizados na descrição das fichas. .................................................... 7	  
Anexo 3: Exemplos dos tons de pinturas utilizados na descrição das fichas. .......................................................... 8	  
Anexo 4: Ficha de identificação do sítio Foz do Lajeado. ....................................................................................... 9	  
Anexo 5: Ficha descritiva, Rocha 1. ....................................................................................................................... 11	  
Anexo 6: Ficha descritiva, Rocha 2. ....................................................................................................................... 14	  
Anexo 7 Ficha descritiva, Rocha 3. ........................................................................................................................ 16	  
Anexo 8: Ficha descritiva, Rocha 4. ....................................................................................................................... 19	  
Anexo 9: Ficha descritiva, Rocha 5. ....................................................................................................................... 21	  
Anexo 10 Ficha descritiva, Rocha 6. ...................................................................................................................... 24	  
Anexo 11: Ficha descritiva, Rocha 7. ..................................................................................................................... 26	  
Anexo 12: Ficha descritiva, Rocha 8. ..................................................................................................................... 29	  
Anexo 13: Ficha descritiva, Rocha 9. ..................................................................................................................... 31	  
Anexo 14: Ficha descritiva, Rocha 10. ................................................................................................................... 33	  
Anexo 15: Ficha descritiva, Rocha 11. ................................................................................................................... 35	  
Anexo 16: Ficha descritiva, Rocha 12. ................................................................................................................... 37	  
Anexo 17: Ficha descritiva, Rocha 13. ................................................................................................................... 39	  
Anexo 18: Ficha descritiva, Rocha 14. ................................................................................................................... 41	  
Anexo 19: Ficha descritiva, Rocha 15. ................................................................................................................... 43	  
Anexo 20 Ficha descritiva, Rocha 16. .................................................................................................................... 45	  
Anexo 21: Ficha de identificação do sítio Vão Grande. ......................................................................................... 47	  
Anexo 22: Ficha descritiva, painel 1. ..................................................................................................................... 49	  
Anexo 23: Ficha descritiva, painel 2. ..................................................................................................................... 50	  
Anexo 24: Ficha descritiva, painel 3. ..................................................................................................................... 51	  
Anexo 25: Ficha descritiva, painel 4. ..................................................................................................................... 52	  
Anexo 26 : Ficha descritiva, painel 5. .................................................................................................................... 55	  
Anexo 27: Ficha descritiva, painel 6. ..................................................................................................................... 56	  
Anexo 28: Ficha descritiva, painel 7. ..................................................................................................................... 58	  
Anexo 29: Ficha descritiva, painel 8. ..................................................................................................................... 59	  
Anexo 30: Ficha descritiva, painel 9. ..................................................................................................................... 61	  
Anexo 31: Ficha descritiva, painel 10. ................................................................................................................... 62	  
Anexo 32: Ficha descritiva, painel 11. ................................................................................................................... 63	  
Anexo 33: Ficha descritiva, painel 12. ................................................................................................................... 64	  
Anexo 34: Ficha descritiva, painel 13. ................................................................................................................... 65	  
Anexo 35: Ficha descritiva, painel 14. ................................................................................................................... 66	  
Anexo 36: Ficha descritiva, painel 15. ................................................................................................................... 70	  
Anexo 37: Ficha descritiva, painel 16. ................................................................................................................... 71	  
Anexo 38: Ficha descritiva, painel 17. ................................................................................................................... 72	  



 3 

Anexo 39: Ficha descritiva, painel 18. ................................................................................................................... 73	  
Anexo 40: Ficha descritiva, painel 19. ................................................................................................................... 76	  
Anexo 41: Ficha descritiva, painel 20. ................................................................................................................... 79	  
Anexo 42: Ficha descritiva, painel 21. ................................................................................................................... 80	  
Anexo 43 Mapa 1: Detalhe geológico do Complexo do Lajeado. Adaptação do mapa geológico do Tocantins - 

IBGE, 2007 ............................................................................................................................................................. 81	  
Anexo 44: Mapa Geomorfológico do Complexo do Lajeado. Adaptação de THEMAG (1997). ........................... 82	  
Anexo 45: Mapa de solos no Complexo do Lajeado. Adaptação de THEMAG (1997). ........................................ 83	  
Anexo 46: : Detalhe dos relevos que compõem a paisagem do Complexo do Lajeado. A. S. Braga ..................... 84	  
Anexo 47: Mapa de distribuição da arte rupestre no Lajeado, quanto a técnica. A. S. Braga. ............................. 86	  
Anexo 48: Mapa de distribuição dos motivos serpentiformes. A. S. Braga. .......................................................... 87	  
Anexo 49: Mapa de distribuição dos círculos raiados e concêntricos. A. S. Braga .............................................. 88	  
Anexo 50: Mapa de distribuição dos motivos circulares raiados. A. S. Braga. ..................................................... 89	  
Anexo 51: Mapa de distribuição dos motivos antropomorfos simples. A. S. Braga. ............................................. 90	  
Anexo 52: Mapa de distribuição dos motivos biomorfos. A. S. Braga. .................................................................. 90	  
Anexo 53 Mapa de distribuição dos motivos antropomorfos arredondados.  ........................................................ 91	  

 

  



 4 

Anexo 1: Glossário com definições dos termos rupestres utilizados na descrição das fichas. 

Glossário	  tipológico,	  pinturas	  Vão	  Grande.	  
Motivo	   Imagem	   Descrição	  

Fitomorfo	  

	  

Conjunto	  de	  retas	  	  
horizontais	  ou	  sub-‐
horizontais	  que	  se	  

encontram	  em	  uma	  reta	  
vertical.	  

Fitomorfo	  
Arredondado	  

	  

Motivo	  oval,	  com	  
decoração	  interna,	  uma	  
linha	  na	  parte	  superior	  
e	  na	  base	  inferior	  há	  um	  
conjunto	  de	  linhas	  que	  
partem	  de	  um	  pondo	  na	  

base	  do	  círculo.	  

Zoomorfo	  
(quadrúpede)	  

	  

	  

Motivo	  com	  o	  tronco	  
oval,	  horizontal	  com	  
quatro	  linhas	  que	  

partem	  da	  base	  inferior.	  

Zoomorfo	  (ave	  
pernalta)	  

	  

Motivo	  com	  duas	  retas	  
(pernas)	  com	  um	  tronco	  
oval	  de	  onde	  parte	  uma	  
linha	  vertical	  (pescoço).	  

Zoomorfo	  	  
(ave	  franjada)	  

	  

Tronco	  redondo	  ou	  oval	  
com	  dois	  pares	  de	  retas	  
que	  partem	  do	  centro	  
do	  tronco,	  nestas	  retas	  
partem	  retas	  verticais	  

(franjas).	  

Zoomorfo	  
(preguiça)	  

	  

Tronco	  com	  quatro	  
membros	  abertos	  com	  
garras	  nas	  terminações,	  
detalhe	  da	  cabeça	  
voltada	  para	  um	  dos	  
lados	  e	  a	  cauda	  
arredondada.	  

Zoomorfo	  
(Cervídeo)	  

	  

Motivo	  quadrúpede	  
com	  representação	  dos	  

cornos.	  

Zoomorfo	  
(canídeo)	  

	  

Quadrúpede	  com	  cauda	  
e	  orelhas	  voltadas	  para	  

cima.	  



 5 

Zoomorfo	  	  
(dupla	  de	  
macacos)	  

	  

Dois	  zoomorfos,	  um	  
pequeno	  e	  um	  maior,	  
com	  aparência	  de	  

macacos,	  
persistentemente,	  
representados	  em	  

duplas.	  

Zoomorfo	  
(lagarto)	  

	  

Zoomorfo	  com	  cauda	  
alongada.	  

Zoomorfo	  
(ictiforme)	  

	  

Zoomorfo	  ovaloide	  com	  
detalhe	  de	  cauda	  e	  (ou)	  

barbatana.	  

Zoomorfo	  
(terminação	  	  
do	  casco	  em	  

U)	   	  

Terminações	  dos	  
membros	  com	  casco	  

evidenciado.	  

Círculo	  
	  

Círculo	  comum,	  pode	  
ser	  preenchido	  ou	  não.	  

Círculo	  
concêntrico	  
raiado	  

	  

Círculo	  concêntrico	  com	  
par	  de	  raios.	  

Círculo	  raiado	  
	  

Círculo	  central	  com	  
raios,	  a	  extremidade	  
pode	  ser	  em	  tridígido	  

ou	  sem.	  

Círculo	  com	  
barras	  

	  

Círculo	  com	  verticais	  
barras	  internas,	  número	  

variado.	  

Antropomorfo	  

	  

Motivo	  que	  remete	  a	  
representação	  humana,	  
pode	  ser	  mais	  retilínea	  
ou	  com	  contornos	  
arredondados.	  

Antropomorfo	  
(90º)	  

	  

Representação	  humana	  
esquemática,	  com	  
articulações	  

representadas	  em	  com	  
ângulo	  reto.	  

Biomorfo	  

	  

Representação	  com	  
tronco	  circular	  e	  
extremidades	  
desformes	  ou	  

incompletas,	  reme-‐te	  a	  
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antropomorfo,	  
zoomorfo,	  contudo	  não	  
é	  possível	  distingui-‐los.	  

Cestaria	  
	  

Círculo	  ou	  quadrado	  
com	  alça.	  Remete-‐nos	  a	  
representação	  de	  uma	  

cestaria.	  “Kofo”.	  

Propulsor	  

	  

Motivo	  oval	  com	  duas	  
linhas	  nas	  

extremidades,	  contudo	  
em	  uma	  delas	  é	  
representado	  um	  

gancho.	  

Pentiforme	  
	  

Conjunto	  de	  retas	  que	  
remete	  ao	  formato	  de	  

um	  pente.	  

Barra	  

	  

Barra,	  vertical	  ou	  
horizonta	  em	  conjunto	  

ou	  não.	  

Escaliforme	  
	  

Conjunto	  de	  retas	  que	  
remete	  a	  forma	  de	  uma	  

escada.	  

Curvilíneo	   	   Uma	  linha	  curva.	  

Tridígito	  
	  

Três	  retas	  convergentes	  
em	  	  

um	  ponto.	  

Ampulheta	  
	  

Motivo	  que	  nos	  remete	  
a	  	  

forma	  de	  ampulheta.	  

Ferradura	  
	  

Motivo	  que	  nos	  remete	  
a	  forma	  de	  ferradura.	  

Asterisco	  
	  

Conjunto	  de	  retas	  que	  
se	  cruzam	  em	  um	  ponto	  

central.	  

Ziguezague	   	  
Linha	  em	  ziguezague	  na	  
vertical	  ou	  horizontal.	  
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Anexo 2: Exemplos das técnicas de pinturas utilizados na descrição das fichas. 

Glossário	  tipológico	  técnicas	  
Técnica	   Imagem	  

Pintado	  

	  

Crayon	  

	  

Pontilhado	  
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Anexo 3: Exemplos dos tons de pinturas utilizados na descrição das fichas. 
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Anexo 4: Ficha de identificação do sítio Foz do Lajeado. 
	  

	  
Ficha	  de	  análise	  de	  identificação	  de	  sítio	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:	  1	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	   Data:17/07/2012	  

Município:	  Lajeado	   Localidade:	  Ponte	  do	  Lajeado	  
Propriedade:	  Pública	   	  

Caracterização	  ambiental	  
Relevo:	  Planície	  de	  inundação	  do	  Rio	  

Tocantins	  e	  Lajeado	   Vegetação:	  Mata	  Ciliar	  

Hidrografia:	  Rio	  Lajeado	   Geologia:	  Arenito	  e	  Granito	  
Caracterização	  do	  sítio	  

Suporte:	  Blocos	  de	  granito	  e	  arenito	   Solo:	  Areia	  quartzosa	  	  
Preservação:	  Boa	   Exposição:	  Direta	  

Ação	  antrópica:	  Barragem	  	   Outros:	  sítio	  a	  esquerda	  do	  Lajeado.	  
Caracterização	  da	  Arte	  Rupestre	  

Quantidade	  de	  painel:	  16	  
Técnica:	  Picoteamento,	  denso	  e	  disperso	  por	  percussão	  indireta	  e	  direta.	  

Visualização:	  Facilmente	  visível	  nas	  épocas	  de	  estiagem.	  
Pigmentos	  

Monocrômica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bicromia	   Policromia	  	  	  	  	   Ausente	  X	  
Paisagem	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Blocos	  a	  margem	  esquerda	  do	  Rio	  Lajeado	  e	  a	  
direita	  do	  Rio	  Tocantins.	  Os	  blocos	  escolhidos	  não	  seguem	  um	  padrão	  de	  

ordenamento,	  contudo	  buscaram	  blocos	  com	  uma	  superfície	  mais	  aplainada,	  plana.	  
Contudo	  há	  gravuras	  em	  blocos	  ondulados	  e	  pouco	  propícios,	  nestes	  os	  motivos	  são	  

em	  menores	  quantidades.	  
Visibilidade	  de	  outros	  sítios	  a	  partir	  deste:	  Facilmente	  avistamos,	  na	  margem	  direita	  

do	  Rio	  Lajeado,	  a	  cascalheira	  lítica	  descrita	  em	  Bueno	  (2005).	  
Localização:	  A	  partir	  da	  ponte	  da	  cidade	  de	  Lajeado	  descemos	  rumo	  ao	  rio	  Tocantins	  
nas	  margens	  do	  Rio	  Lajeado,	  certa	  de	  15min	  de	  caminhada	  e	  avistamos	  as	  primeiras	  

rochas	  gravadas	  do	  conjunto	  da	  área	  A.	  
Motivos	  

Antropomorfo	  
X	   Zoomorfo	  X	   Fitomormos	  	   Geométrico	  X	   borrão	   Outros	  X	  

Tipo	  de	  registro	  
Foto	  X	   Caderno	  X	   Desenho	  X	   Ficha	  X	   Croqui	  X	  

Possibilidade	  de	  escavação:	  O	  sedimento	  que	  havia	  nas	  proximidades	  dos	  blocos	  
da	  área	  B	  do	  sítio	  foi	  completamente	  varrido	  pela	  desagua	  da	  barragem	  UHE-‐

Lajeado,	  quanto	  a	  área	  A	  há	  ainda	  sedimentos	  no	  local,	  contudo	  bastante	  perturbado.	  
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Anexo 5: Ficha descritiva, Rocha 1. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  A	  
dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  

Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:	  2	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  
Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  
Número	  da	  Rocha:	  1	  

Rio:	  Lajeado	  
Informações	  de	  Levantamento	  

Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  
Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  X	  	  Satisfatório	  	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  da	  margem	  da	  rocha	  incompleto,	  devido	  

tridimensionalidade	  da	  rocha.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  
Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  esquerda	  do	  Rio	  Lajeado,	  em	  um	  bloco	  
bastante	  tridimensional.	  
Compartimentação	  do	  relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  
Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  Possível	  visualizar	  todas	  as	  rochas	  da	  
área	  A	  do	  sítio.	  

Margem	  do	  rio:	  	  direita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	  
Ampulhetas	  
interligadas	  com	  
ziguezagues	  	  

picoteamento	  

Pátina	  
interna	  do	  

picoteamento	  
igual	  externa	  

2	   Barra	  	   picoteamento	  
3	   Barra	  	   picoteamento	  
4	   Oval	   picoteamento	  

5	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	   picoteamento	  

6	   Nuvem	  de	  pontos	  
dispersos	   picoteamento	  

7	   Nuvem	  de	  pontos	  
dispersos	   picoteamento	  
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8	   Nuvem	  de	  pontos	  
dispersos	   picoteamento	  

9	   Nuvem	  de	  pontos	  
dispersos	   picoteamento	  

Foto	  da	  Rocha	  

	  
Levantamento	  

	  



 13 
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Anexo 6: Ficha descritiva, Rocha 2. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  

Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:	  3	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  2	  
Rio:	  Lajeado	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  X	  	  Satisfatório	  	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Excelente	  

Outras	  Informações:	  	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  
Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  esquerda	  do	  Rio	  Lajeado,	  em	  um	  

bloco	  rente	  ao	  curso	  d´água,	  levemente	  inclinado.	  
Compartimentação	  do	  

relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  Possível	  visualizar	  todas	  as	  rochas	  
da	  área	  A	  do	  sítio.	  

Margem	  do	  rio:	  	  direita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  
1	   Nuvem	  de	  pontos	  disperso	   picoteamento	  

Pátina	  
interna	  do	  

picoteamento	  
igual	  externa	  

2	   Ponto	  	   picoteamento	  
3	   Ponto	   picoteamento	  
4	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
5	   Ziguezague	   picoteamento	  
6	   Ponto	   picoteamento	  
7	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
8	   “Ampulheta”	   picoteamento	  
9	   Cúpula	  	   picoteamento	  
10	   Cúpula	   picoteamento	  
11	   Barra	  	   picoteamento	  
12	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
13	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
14	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
15	   Cúpula	   picoteamento	  
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16	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  

17	   Círculo	  concêntrico	  (2	  arcos	  e	  2	  
pares	  de	  raios)	   picoteamento	  

Foto	  da	  Rocha	  

	  
Levantamento	  
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Anexo 7 Ficha descritiva, Rocha 3. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  

Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  
o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:	  4	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  3	  
Rio:	  Lajeado	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  X	  	  Satisfatório	  	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  
Excelente	  

Outras	  Informações:	  Parte	  inferior	  do	  decalque	  não	  foi	  completada,	  pois	  a	  rocha	  
está	  embaixo	  da	  rocha	  2.	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  

Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  esquerda	  do	  Rio	  Lajeado,	  em	  um	  bloco	  
rente	  ao	  curso	  d´água,	  sob	  a	  rocha	  2.	  

Compartimentação	  do	  
relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  Possível	  visualizar	  todas	  as	  rochas	  da	  
área	  A	  do	  sítio.	  

Margem	  do	  rio:	  	  direita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  
1	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	  	   picoteamento	  

Pátina	  interna	  
do	  

picoteamento	  
igual	  externa	  

2	   Barra	  irregular	   picoteamento	  
3	   Barra	  irregular	   picoteamento	  
4	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
5	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
6	   “Ampulheta”	   picoteamento	  
7	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
8	   Ponto	   picoteamento	  
9	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	  	   picoteamento	  
10	   “8”	   picoteamento	  
11	   Ziguezague	  	   picoteamento	  
12	   Nuvem	  de	  pontos	  densos	   picoteamento	  
13	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
14	   “L”	   picoteamento	  
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15	   “Ampulheta”	   picoteamento	  
16	   “Ampulheta”	   picoteamento	  
17	   Cúpula	   picoteamento	  
18	   Cúpula	   picoteamento	  
19	   “L”	   picoteamento	  
20	   4	  barras	   picoteamento	  
21	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	   picoteamento	  
22	   Barra	  	   picoteamento	  

23	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	  e	  
densos	   picoteamento	  

24	   Círculo	  	   picoteamento	  
25	   Círculo	   picoteamento	  
26	   Círculo	   picoteamento	  
27	   Círculo	   picoteamento	  
28	   Nuvem	  de	  pontos	  densos	   picoteamento	  
29	   Oval	  	   picoteamento	  
30	   Ponto	  	   picoteamento	  
31	   Ponto	   picoteamento	  
32	   Barra	   picoteamento	  

33	   Nuvem	  de	  pontos	  dispersos	  e	  
densos	   picoteamento	  

Foto	  da	  Rocha	  
	  

	  



 18 

	  
Levantamento	  
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Anexo 8: Ficha descritiva, Rocha 4. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:	  5	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  4	  
Rio:	  Lajeado	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  	  SatisfatórioX	  	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  da	  margem	  das	  extremidades	  da	  rocha	  não	  foi	  possível	  de	  

realização	  devido	  tridimensionalidade	  da	  rocha.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  
Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  esquerda	  do	  Rio	  Lajeado,	  em	  um	  bloco	  em	  

uma	  ilha	  de	  sedimento	  quartzoso	  e	  blocos.	  
Compartimentação	  do	  

relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  Possível	  visualizar	  todas	  as	  rochas	  da	  área	  A	  
do	  sítio.	  

Margem	  do	  rio:	  	  direita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	   antropomorfo	   picoteamento	  
Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  igual	  

externa	  
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Foto	  da	  Rocha	  

	  
Levantamento	  
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Anexo 9: Ficha descritiva, Rocha 5. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  A	  
dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  

Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:	  6	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  5	  
Rio:	  Lajeado	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  	  	  Satisfatório	  	  X	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  completo.	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  

Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  esquerda	  do	  Rio	  Lajeado,	  em	  uma	  rocha	  elevada	  
90cm	  do	  solo,	  sua	  base	  é	  constantemente	  imersa.	  Esta	  rocha	  é	  a	  única	  visível	  em	  maio,	  na	  cheia	  
natural,	  contudo	  apenas	  uma	  pequena	  parte	  dela	  é	  visível.	  Sendo	  as	  gravuras	  imersas	  por	  

completo.	  
Compartimentação	  do	  relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  
Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  Possível	  visualizar	  todas	  as	  rochas	  da	  área	  A	  do	  sítio.	  

Margem	  do	  rio:	  	  direita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  
1	   Oval	  duplo	   picoteamento	  

Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  igual	  

externa	  

2	   Cúpula	  	   picoteamento	  

3	   Círculo	  concêntrico	  
(2aros)	   picoteamento	  

4	   Cúpula	  	   picoteamento	  

5	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	  e	  dispersos	   picoteamento	  

6	   Círculo	  concêntrico	  
radiado	   picoteamento	  

7	   Barra	  	   picoteamento	  

8	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	  e	  dispersos	   picoteamento	  

9	   Ziguezague	   picoteamento	  
10	   Cúpula	   picoteamento	  
11	   Cúpula	   picoteamento	  
12	   Grupo	  de	  barras	   picoteamento	  
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13	   Cúpula	   picoteamento	  

14	   Nuvem	  de	  pontos	  
dispersos	   picoteamento	  

15	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	  	   picoteamento	  

16	   Cúpula	   picoteamento	  
17	   X	   picoteamento	  
18	   Círculo	   picoteamento	  
19	   Oval	  	   picoteamento	  
20	   Barra	  	   picoteamento	  
21	   Cúpula	   picoteamento	  
22	   Cúpula	   picoteamento	  
23	   Cúpula	   picoteamento	  

24	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	   Picoteamento	  

25	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	   Picoteamento	  

26	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	   Picoteamento	  

27	   Cúpula	   Picoteamento	  

28	   Círculo	  raiado	  com	  
terminação	  dupla	   Picoteamento	  

29	   Cúpula	   Picoteamento	  
30	   L	   Picoteamento	  

31	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	   Picoteamento	  

32	   Cúpula	   Picoteamento	  
33	   Barra	  	   Picoteamento	  

34	   Nuvem	  de	  pontos	  
disperso	   Picoteamento	  

35	   Cúpula	   Picoteamento	  

36	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	   Picoteamento	  

37	   “ampulheta”	   Picoteamento	  
38	   Cúpula	   Picoteamento	  
39	   Curvilíneo	  	   Picoteamento	  
40	   Barra	  	   Picoteamento	  
41	   Cúpula	   Picoteamento	  
42	   Cúpula	   Picoteamento	  
43	   Círculo	  (1aro)	   Picoteamento	  
44	   Barra	  	   Picoteamento	  
45	   Cúpula	   Picoteamento	  
46	   Cúpula	   Picoteamento	  
47	   Cúpula	   Picoteamento	  

	  
Foto	  da	  Rocha	  
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Levantamento	  

	  
	  



 24 

	  
Anexo 10 Ficha descritiva, Rocha 6. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:	  7	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  
Número	  da	  Rocha:	  6	  

Rio:	  Lajeado	  
Informações	  de	  Levantamento	  

Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  
Estado	  de	  conservação:	  PéssimoX	  	  	  	  Mau	  	  	  Satisfatório	  	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  

Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  completo,	  elaborado	  em	  duas	  partes	  devido	  o	  relevo	  

abrupto	  da	  rocha.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  
Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  esquerda	  do	  Rio	  Lajeado,	  em	  um	  bloco	  
rente	  ao	  curso	  d´água,	  maior	  parte	  do	  ano	  mesmo	  no	  ápice	  da	  seca	  costuma	  está	  com	  

pelo	  menos	  uma	  parte	  (círculo)	  submerso.	  
Compartimentação	  do	  

relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  Possível	  visualizar	  todas	  as	  rochas	  da	  área	  
A	  do	  sítio.	  

Margem	  do	  rio:	  	  direita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	   Zoomorfo	   picoteamento	  
Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  
igual	  externa	  

2	   Y	   picoteamento	  

Pátina	  interna	  do	  
motivo	  diferente	  
da	  natural	  da	  

rocha.	  

3	   Ponto	  	   picoteamento	  
Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  
igual	  externa	  

4	   Ponto	   picoteamento	  
Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  
igual	  externa	  

5	   Círculo	  radiado,	  cúpula	   picoteamento	   Pátina	  interna	  do	  
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central.	   motivo	  diferente	  
da	  natural	  da	  

rocha.	  
Foto	  da	  Rocha	  

	  
	  

Levantamento	  
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Anexo 11: Ficha descritiva, Rocha 7. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:	  8	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  7	  
Rio:	  Lajeado	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  X	  	  	  	  Mau	  	  	  Satisfatório	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  completo.	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  

Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  No	  centro	  do	  Rio	  Lajeado,	  em	  um	  bloco	  rente	  ao	  curso	  
d´água.	  

Compartimentação	  do	  
relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  Possível	  visualizar	  todas	  as	  rochas	  da	  área	  A	  
do	  sítio.	  

Margem	  do	  rio:	  	  direita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  
1	   Biomorfo	   picoteamento	  

Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  
diferenciada	  da	  
pátina	  externa.	  

2	   Círculo	  concêntrico	  com	  
dois	  círculos	  e	  uma	  barra.	   picoteamento	  

3	   Nuvem	  de	  pontos	  densos	   picoteamento	  

4	   Nuvem	  de	  pontos	  
dispersos	  	   picoteamento	  

5	   Barra	   picoteamento	  
6	   Barra	   picoteamento	  
7	   Curvilíneo	  	   picoteamento	  
8	   Cúpula	   picoteamento	  
9	   Cúpula	   picoteamento	  
10	   Cúpula	   picoteamento	  
11	   Cúpula	   picoteamento	  
12	   Cúpula	   picoteamento	  
13	   Nuvem	  de	  pontos	  densos	   picoteamento	  
14	   Curvilíneo	  	   picoteamento	  
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15	   X	  com	  terminação	  dupla	  e	  
centro	  em	  cúpula	   picoteamento	  

16	   Nuvem	  de	  pontos	  densos	   picoteamento	  

17	   Circulo	  concêntrico	  
(1aro)	   picoteamento	  

18	   “Ampulheta”	   picoteamento	  
19	   Nuvem	  de	  pontos	  densos	   picoteamento	  
20	   Círculo	   picoteamento	  
21	   Cúpula	   picoteamento	  
22	   Curvilíneo	   picoteamento	  
23	   Cúpula	   picoteamento	  
24	   Barra	  	   picoteamento	  
25	   Cúpula	   picoteamento	  
26	   Barra	  	   picoteamento	  
27	   Nuvem	  de	  pontos	  densos	   picoteamento	  
28	   Barra	  	   picoteamento	  
29	   Barra	  	   picoteamento	  
30	   Nuvem	  de	  pontos	  densos	   picoteamento	  

Foto	  da	  Rocha	  
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Levantamento	  
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Anexo 12: Ficha descritiva, Rocha 8. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  
	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:9	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  
Número	  da	  Rocha:	  8	  

Rio:	  Lajeado	  
Informações	  de	  Levantamento	  

Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  
Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  	  Satisfatório	  X	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  

Excelente	  
Outras	  Informações:	  Parte	  inferior	  do	  decalque	  não	  foi	  completada,	  pois	  a	  rocha	  

está	  sempre	  com	  água	  na	  parte	  inferior	  direita.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  
Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  No	  centro	  do	  Rio	  Lajeado.	  

Compartimentação	  do	  
relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  Possível	  visualizar	  todas	  as	  rochas	  da	  
área	  A	  do	  sítio.	  

Margem	  do	  rio:	  	  direita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  
1	   Antropomorfo	   picoteamento	  

Pátina	  
interna	  do	  
picoteament
o	  igual	  
externa	  

	  

2	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	   picoteamento	  

3	   Ponto	   picoteamento	  
4	   Antropomorfo	   picoteamento	  

5	   Nuvem	  de	  pontos	  
densos	  e	  dispersos	   picoteamento	  

6	   Semi-‐círculo	   picoteamento	  
7	   Barra	   picoteamento	  
8	   Cúpula	   picoteamento	  
9	   Antropomorfo	   picoteamento	  
10	   Antropomorfo	   picoteamento	  
11	   Antropomorfo	   picoteamento	  
12	   Cúpula	   picoteamento	  
13	   Tridígito	   picoteamento	  
14	   Zoomorfo	  	   picoteamento	  
15	   Biomorfo	  	   picoteamento	  
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Foto	  da	  Rocha	  

	  
Levantamento	  
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Anexo 13: Ficha descritiva, Rocha 9. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:	  10	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  9	  
Rio:	  Tocantins	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  X	  	  	  	  Mau	  Satisfatório	  	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  completo.	  

Geologia:	  Granito	  
Paisagem	  

Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Entre	  a	  margem	  esquerda	  do	  rio	  Lajeado	  e	  direita	  do	  
Tocantins.	  

Compartimentação	  do	  
relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  Possível	  avistar	  apenas	  a	  rocha	  10	  a	  partir	  
destal.	  

Margem	  do	  rio:	  	  direita	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	   Círculo	  concêntrico	  (2	  
aros)	   picoteamento	   Pátina	  interna	  do	  

picoteamento	  igual	  
externa	  2	   Círculo	  concêntrico	  (3	  

aros)	   picoteamento	  
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Anexo 14: Ficha descritiva, Rocha 10. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  

Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:	  11	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  10	  
Rio:	  Tocantins	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  X	  	  Satisfatório	  	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  
Excelente	  

Outras	  Informações:	  Decalque	  completo.	  
Geologia:	  Granito	  

Paisagem	  
Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Entre	  as	  margens	  direita	  do	  rio	  Tocantins	  e	  

esquerda	  do	  Lajeado.	  
Compartimentação	  do	  

relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  É	  possível	  ver	  apenas	  a	  rocha	  9.	  
Margem	  do	  rio:	  	  direita	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  

Listagem	  de	  Motivos	  
Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	  

Círculo	  concêntrico	  
(4aros)	  e	  duplas	  de	  
raios	  a	  partir	  do	  

segundo	  aro	  central.	  

picoteamento	  
Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  
igual	  externa	  

Foto	  da	  Rocha	  
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Levantamento	  
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Anexo 15: Ficha descritiva, Rocha 11. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:12	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  11	  
Rio:	  Tocantins	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  X	  	  Satisfatório	  	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  completo.	  

Geologia:	  Granito	  
Paisagem	  

Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  direita	  do	  rio	  Tocantins,	  próximo	  a	  foz	  do	  
rio	  Lajeado.	  

Compartimentação	  do	  
relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  É	  possível	  visualizar	  a	  rocha	  12,15	  e	  16,	  
contudo	  não	  é	  possível	  visualizar	  as	  gravuras,	  apenas	  as	  rochas	  suporte.	  
Margem	  do	  rio:	  	  direitaX	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  

Listagem	  de	  Motivos	  
Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	  
Círculo	  concêntrico	  (5	  

aros),	  2	  deles	  
incompletos	  

picoteamento	   Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  igual	  

externa	  2	   Círculo	  concêntrico	  (6	  
aros)	   picoteamento	  
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Anexo 16: Ficha descritiva, Rocha 12. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:13	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  12	  
Rio:	  Tocantins	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  X	  	  Satisfatório	  	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  completo.	  

Geologia:	  Granito	  
Paisagem	  

Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  direita	  do	  rio	  Tocantins,	  próximo	  a	  foz	  do	  
rio	  Lajeado.	  

Compartimentação	  do	  
relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  É	  possível	  visualizar	  a	  rocha	  11,	  15	  e	  16.	  
Margem	  do	  rio:	  	  direita	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  

Listagem	  de	  Motivos	  
Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	   Círculo	  concêntrico	  
(	  3	  aros)	   picoteamento	  

Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  igual	  

externa	  

2	   Círculo	  concêntrico	  
(3	  aros)	   picoteamento	  

3	   Círculo	  concêntrico	  	   picoteamento	  

4	   Zoomorfo	  
(cervídeo)	   picoteamento	  
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Anexo 17: Ficha descritiva, Rocha 13. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:14	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  13	  
Rio:	  Tocantins	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  	  	  Satisfatório	  X	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  completo.	  

Geologia:	  Granito	  
Paisagem	  

Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  direita	  do	  rio	  Tocantins,	  próximo	  a	  foz	  do	  
rio	  Lajeado.	  

Compartimentação	  do	  
relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  É	  possível	  visualizar	  a	  rocha	  12.	  
Margem	  do	  rio:	  	  direita	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  

Listagem	  de	  Motivos	  
Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	   Círculo	  concêntrico	  (	  2	  
aros)	   picoteamento	  

Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  igual	  

externa	  

2	   Círculo	  concêntrico	  (2	  
aros)	   picoteamento	  

3	  
Círculo	  concêntrico	  (5	  
aros)	  com	  apêndice	  

oval	  
picoteamento	  

4	  
Circulo	  concêntrico	  (5	  
aros)	  3	  apêndices	  

ovais	  
picoteamento	  
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Anexo 18: Ficha descritiva, Rocha 14. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:15	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  14	  
Rio:	  Tocantins	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  	  	  Satisfatório	  X	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Decalque	  completo.	  

Geologia:	  Granito	  
Paisagem	  

Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  direita	  do	  rio	  Tocantins,	  próximo	  a	  foz	  do	  
rio	  Lajeado.	  

Compartimentação	  do	  
relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  É	  possível	  visualizar	  a	  rocha	  12.	  
Margem	  do	  rio:	  	  direita	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  

Listagem	  de	  Motivos	  
Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	   Cefaliforme	   picoteamento	  
Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  igual	  

externa	  
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Anexo 19: Ficha descritiva, Rocha 15. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  

Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:16	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  15	  
Rio:	  Tocantins	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  	  	  Satisfatório	  X	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Não	  houve	  levantamento	  direto,	  a	  rocha	  foi	  encontrada	  nas	  últimas	  

horas	  do	  último	  dia	  do	  trabalho	  de	  campo.	  
Geologia:	  Granito	  

Paisagem	  
Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  direita	  do	  rio	  Tocantins,	  próximo	  a	  foz	  do	  

rio	  Lajeado.	  
Compartimentação	  do	  

relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  É	  possível	  visualizar	  a	  rocha	  12	  e	  16.	  
Margem	  do	  rio:	  	  direita	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  

Listagem	  de	  Motivos	  
Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	   Círculo	  
concêntrico	  	   picoteamento	  

Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  igual	  

externa.	  
Aproveitamento	  do	  
relevo	  da	  rocha	  na	  

construção	  do	  motivo	  
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Anexo 20 Ficha descritiva, Rocha 16. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre	  -‐	  GRAVURAS	  

	  

	  
Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:17	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Foz	  do	  Lajeado	  

Número	  da	  Rocha:	  16	  
Rio:	  Tocantins	  

Informações	  de	  Levantamento	  
Decalques:	  	  Sim	  	  	  	  X	  	  	  	  	  	  Não	  

Estado	  de	  conservação:	  Péssimo	  	  	  	  Mau	  	  	  Satisfatório	  X	  	  	  	  	  Bom	  	  	  	  	  Muito	  bom	  	  	  	  	  	  	  	  Excelente	  
Outras	  Informações:	  Não	  houve	  levantamento	  direto,	  a	  rocha	  foi	  encontrada	  nas	  últimas	  

horas	  do	  último	  dia	  do	  trabalho	  de	  campo.	  
Geologia:	  Granito	  

Paisagem	  
Inserção	  da	  rocha	  na	  paisagem:	  Na	  margem	  direita	  do	  rio	  Tocantins,	  próximo	  a	  foz	  do	  

rio	  Lajeado.	  
Compartimentação	  do	  

relevo:	   Vertente	   Planície	  X	   Planalto	  

Visibilidade	  de	  outras	  rochas	  a	  partir	  desta:	  É	  possível	  visualizar	  a	  rocha	  12	  e	  15.	  
Margem	  do	  rio:	  	  direita	  X	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  esquerda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  leito	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  campo	  aberto	  

Listagem	  de	  Motivos	  
Nº	   Descrição	   Técnica	   Obs:	  

1	  

Dois	  círculos	  
concêntricos	  

interligados	  por	  
duas	  linhas	  

curvilíneas	  (olhos)	  

picoteamento	  
Pátina	  interna	  do	  
picoteamento	  igual	  

externa	  
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Levantamento	  
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Anexo 21: Ficha de identificação do sítio Vão Grande. 

	  
Ficha	  de	  análise	  de	  identificação	  de	  sítio	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  

o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:	  18	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	   Data:12/03/2013	  
Município:	  Palmas	   Localidade:	  Serra	  do	  Lajeado	  

Propriedade:	  Indefinida	   	  
Caracterização	  ambiental	  

Relevo:	  Planalto	  residual	  do	  Tocantins	   Vegetação:	  Mata	  cerrado	  
Hidrografia:	  Córrego	  Vão	  Grande	   Geologia:	  Arenito	  

Caracterização	  do	  sítio	  
Suporte:	  Paredão	  e	  blocos	  	   Solo:	  siltito	  	  

Preservação:	  Diferenciada	  em	  casa	  painel	   Exposição:	  luz	  solar	  direta	  a	  tarde	  

Ação	  antrópica:	  pouca	  
Outros:	  durante	  a	  tarde	  há	  painéis	  
que	  não	  são	  visíveis,	  devido	  a	  

incidência	  solar.	  
Caracterização	  da	  Arte	  Rupestre	  

Quantidade	  de	  painel:	  21	  
Técnica:	  pintura	  e	  crayon	  	  

Visualização:	  de	  pouca	  a	  excelente,	  varia	  entre	  os	  painéis.	  
Pigmentos	  

Monocrômica	  	  x	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bicromia	  x	   Policromia	  	  	  	  	   Ausente	  	  
Paisagem	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Em	  uma	  escarpa	  da	  serra	  do	  Lajeado	  está	  este	  
paredão	  que	  se	  inclina	  levemente	  formando	  uma	  extensa	  área	  abrigada.	  

Visibilidade	  de	  outros	  sítios	  a	  partir	  deste:	  É	  possível	  avistar	  o	  Rio	  Tocantins,	  agora	  
como	  lago.	  

Localização:	  Abrigo	  
Motivos	  

AntropomorfoX	  	   Zoomorfo	  X	   FitomormosX	  	   GeométricoX	  	  borrãoX	   OutrosX	  	  
Tipo	  de	  registro	  

Foto	  X	   Caderno	  	   Desenho	  X	   FichaX	  	   Croqui	  X	  
Possibilidade	  de	  escavação:	  Sim,	  já	  houve	  duas	  sondagens.	  

Observação:	  Passível	  de	  maiores	  escavações	  futuras.	  
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Foto	  geral	  do	  sítio	  

	  
Foto	  de	  detalhes	  
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Anexo 22: Ficha descritiva, painel 1. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  
Motivos	  Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐

Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  
Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	  

	  

Nº	  da	  ficha:19	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  

Número	  do	  Painel:1	  
Informações	  

Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  mau	  	  	  satisfatório	  X	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  

Outras	  Informações:	  a	  conservação	  varia	  de	  painel	  para	  painel,	  conforme	  incidência	  solar	  e	  
ação	  fungica.	  	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  interna	  do	  sítio	  

Compartimentação	   Teto	  
X	   parede	   bloco	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Paredão	  vertical	  no	  início	  da	  área	  abrigada.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  não	  é	  possível	  visualizar	  os	  seguintes	  painéis.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  a	  direita	  do	  painel	  2.	  	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  
1	   pentiforme	   x	   	   	   vermelho	   completo	  

2	  
Pentiforme	  com	  
círculos	  nas	  
terminações	  

x	   	   	   vermelho	   completo	  

3	   linha	   	   	   x	   vermelho	   completo	  
4	   linha	   	   	   x	   vermelho	   completo	  
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Anexo 23: Ficha descritiva, painel 2. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:20	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  

Número	  do	  Painel:2	  
Informações	  

Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  mau	  X	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  

Outras	  Informações:	  :	  painel	  bastante	  degradado.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   bloco	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Paredão	  vertical	  no	  início	  da	  área	  abrigada.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  não	  é	  possível	  visualizar	  os	  seguintes	  painéis.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  a	  direita	  do	  painel	  3.	  	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   zoomorfo	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

2	   fitomorfo	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

3	   fitomorfo	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

4	   Curvilíneo	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

5	   Linha	  vertical	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

6	   Antropomorfo	  
arredondado	   	   x	   	   Vermelho-‐

alaranjado	   Fechado/completo	  

7	   Círculo	  raiado	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

8	   Pentiforme	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
9	   *	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  
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Anexo 24: Ficha descritiva, painel 3. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  

o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:21	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:3	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  mau	  X	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  :	  painel	  bastante	  degradado,	  principalmente	  na	  parte	  inferior	  do	  

painel.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   bloco	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Em	  uma	  quebra	  brusca	  do	  relevo	  do	  paredão	  rochoso.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  4,5	  e	  6	  e	  muito	  ao	  longe	  o	  14	  e	  10.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  a	  direita	  do	  painel	  4.	  	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	  

Pentiforme	  
com	  

terminações	  
arredondadas	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

2	  

Pentiforme	  
com	  

terminações	  
arredondadas	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

3	  
Zoomorfos	  
(dupla	  de	  
macacos)	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

4	  

Zoomorfo	  
(quadrúpede	  
com	  cascos	  em	  

U)	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

5	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

6	   Zoomorfo	  (ave	  
pernalta)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

7	   Zoomorfo	  (ave	  
pernalta)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

8	   Zoomorfo	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
9	   Zoomorfo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
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10	   Zoomorfo	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  
 

Anexo 25: Ficha descritiva, painel 4. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:22	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  

Número	  do	  Painel:4	  
Informações	  

Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  mau	  X	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  :	  painel	  bastante	  degradado,	  principalmente	  na	  parte	  inferior	  do	  

painel.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   bloco	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Em	  uma	  quebra	  brusca	  do	  relevo	  do	  paredão	  rochoso.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  3,5	  e	  muito	  ao	  longe	  o	  14	  e	  10.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  a	  direita	  do	  painel	  5.	  	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Pentiforme	  
arredondado	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

2	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho-‐
marrom	   Fechado/completo	  

3	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

4	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

5	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

6	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

7	   Curvilíneo	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

8	  
Dupla	  de	  
barras	  
paralelas	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

9	   Barra	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

10	   Zoomorfo	  
(quadrúpede,	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  
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com	  casco	  em	  
U)	  

11	  

Zoomorfo	  
(quadrúpede,	  
com	  casco	  em	  

U)	  

	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  

12	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   x	   	   Vermelho-‐

alaranjado	   Fechado/completo	  

13	   Fitomorfos	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

14	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

15	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

16	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

17	   Barra	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

18	   Barra	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

19	   Pentiforme	  
arredondado	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

20	  
Antropomorfo	  
(90º)	  parte	  
inferior	  

	   x	   	   Branco	   Aberto	  	  

21	   Meia	  lua	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

22	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Aberto	  

23	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

24	   Pentiforme	  
arredondado	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

25	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

26	   Pentiforme	  
arredondado	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

27	   Ziguezague	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

28	   Pentiforme	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

29	   Pentiforme	   	   X	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

30	   Pentiforme	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

31	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

32	   Antropomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Aberto	  	  
33	   Círculo	  raiado	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/sem	  

34	   Zoomorfo	  (ave	  
franjada)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

35	   Pentiforme	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
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36	   Antropomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

37	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  

38	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  

39	   Antropomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

40	   Zoomorfo	  (ave	  
franjada)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

41	   Biomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

42	   Biomorfo	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

43	   Biomorfo	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

44	   Biomorfo	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

45	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

46	   Barras	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

47	  

Círculo	  
(barras	  
verticais	  
internas)	  

	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  

48	   Nuvem	  de	  
pontos	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
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Anexo 26 : Ficha descritiva, painel 5. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:	  23	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:5	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  mau	  X	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  :	  painel	  bastante	  degradado,	  principalmente	  na	  parte	  inferior	  do	  

painel.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   bloco	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Parede	  do	  abrigo.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  4	  e	  6	  e	  muito	  ao	  longe	  o	  14	  e	  10.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  a	  direita	  do	  painel	  6.	  	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Escaliforme	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

2	  
Barras	  
paralelas	  
verticais	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

3	   Zoomorfo	  
(preguiça)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/sem	  

preenchimento	  

4	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

alaranjado	   Fechado/completo	  

5	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  

6	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  

7	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  

8	   *	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

9	   Tridígito	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

10	   indecifrável	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
branco	  

Interior	  vermelho	  
fechado	  e	  exterior	  em	  
contorno	  beranco	  

11	   mancha	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  	  
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Anexo 27: Ficha descritiva, painel 6. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:24	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:6	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  mau	  X	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  :	  painel	  bastante	  degradado,	  principalmente	  na	  parte	  inferior	  do	  

painel.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   bloco	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Parede	  do	  abrigo.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  4	  ,7,8,9	  e	  muito	  ao	  longe	  o	  14	  e	  10.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  a	  direita	  e	  acima	  do	  painel	  7.	   	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

2	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

3	   Biomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/sem	  
preenchimento	  

4	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

5	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

6	   Fitomorfo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
7	   Zoomorfo	  	   x	   	   	   Branco	   Fechado/completo	  
8	   Zoomorfo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

9	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

10	  

Circulo	  com	  
raios	  e	  

terminação	  
circular	  

	   x	   	   Vermelho	  
Círculo	  com	  interior	  
vazio	  e	  terminações	  

completas	  

11	  
Circulo	  com	  
raios	  e	  

terminação	  
	   x	   	   Vermelho	  	  

Círculo	  com	  interior	  em	  
cruz	  e	  terminações	  

completas	  
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circular	  

12	  

Circulo	  
concêntrico	  
com	  pares	  de	  

raios	  
	  

	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/sem	  
preenchimento	  	  

13	  
Zoomorfos	  
(dupla	  de	  
macacos)	  

	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  

14	   Zoomorfo	  
(ave	  pernalta)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

15	   Biomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

16	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

17	  

Conjunto	  de	  
barras	  
paralelas	  
vertical	  

x	   	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

18	   Zoomorfo	  	   x	   	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

19	   Antropomorfo	  
(incompleto)	   	   x	   	   Vermelho-‐

alaranjado	   Fechado/completo	  
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Anexo 28: Ficha descritiva, painel 7. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:25	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:7	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  mau	  X	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  :	  painel	  bastante	  degradado,	  principalmente	  na	  parte	  inferior	  do	  

painel.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  	   Bloco	  X	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Grande	  bloco	  na	  base	  do	  painel	  6.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  4	  ,5,6	  e	  muito	  ao	  longe	  o	  14	  e	  10.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  Abaixo	  do	  painel	  6.	   	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  
1	   Pentiforme	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
2	   Pentiforme	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

3	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/sem	  
preenchimento	  

4	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho-‐

amarelo	   Fechado/completo	  

5	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

6	   Pentiforme	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

7	   Pentiforme	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

8	   Pentiforme	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

9	   Escaloiforme	  	   	   x	   	   Preto	   Fechado/completo	  

10	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  

11	   Mancha	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
12	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
13	   Mancha	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  

14	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	  	   Fechado/completo	  
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Anexo 29: Ficha descritiva, painel 8. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:26	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:8	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  

Outras	  Informações:	  painel	  bastante	  degradado,	  grossa	  camada	  de	  salitre.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  	   Bloco	  X	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Grande	  bloco	  na	  base	  do	  painel	  6.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  9,10,11.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  Abaixo	  do	  painel	  6.	   	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

2	  
Pentiforme	  (	  
terminações	  
arredondadas)	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

3	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/sem	  
preenchimento	  

4	   Pentiforme	   	   x	   	   Vermelho-‐
amarelo	   Fechado/completo	  

5	   Antropomorfo	  
(90º)	  	   	   x	   	   Vermelho-‐

alaranjado	   Fechado/completo	  

6	   Biomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

7	  
Pentiforme	  (	  
terminações	  
arredondadas)	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

8	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  

9	  
Pentiforme	  (	  
terminações	  
arredondadas)	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

10	   Pentiforme	  (	  
terminações	   	   x	   	   Vermelho-‐

alaranjado	   Fechado/completo	  
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arredondadas)	  

11	  
Pentiforme	  (	  
terminações	  
arredondadas)	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	  	   Fechado/completo	  

12	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	  	   Fechado/completo	  

13	   Mancha	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

14	   Mancha	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

15	   Mancha	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

16	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

17	   X	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
branco	  

Contorno	  fechado	  branco	  
entorno	  do	  

preenchimento	  vermelho	  

18	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  

19	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  
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Anexo 30: Ficha descritiva, painel 9. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:27	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:9	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  

Outras	  Informações:	  painel	  bastante	  degradado,	  grossa	  camada	  de	  salitre.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   Bloco	  	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Parede	  do	  abrigo.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  8,10,11	  e	  12	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  Direita	  do	  painel	  10.	  	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Antropomorfo	  
(90º)	  	   	   x	   	   Branco	   Fechado/completo	  

2	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

3	   Biomorfo	  	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

4	   Barra	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

5	   Biomorfo	  	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
6	   Biomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

7	   Mancha	  oval	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

8	   Mancha	  oval	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

9	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  
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Anexo 31: Ficha descritiva, painel 10. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:28	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:10	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  painel	  bastante	  degradado,	  grossa	  camada	  de	  salitre	  na	  primeira	  

ocupação	  estratigráfica,	  o	  crayon,	  mais	  recente	  está	  em	  bom	  estado.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   Bloco	  	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Parede	  do	  abrigo.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  9,11	  e	  12	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  Direita	  do	  painel	  11.	  	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Ziguezague	  	  	   	   	   x	  
Vermelho-‐
roxo	  	  
	  

Fechado/completo	  

2	   Pentiforme	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

3	   Antropomorfo	  
(90º)	  	  	   	   	  	   x	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/completo	  

4	  
Barra	  

paralelas	  
verticais	  

	   	   x	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

5	   Ovaloide	  	  	  	   	   	   x	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/completo	  

6	   Pentiforme	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

7	   Círculo	  com	  
cruz	  interna	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

8	   Zoomorfo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
9	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
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Anexo 32: Ficha descritiva, painel 11. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:29	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:11	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  

Outras	  Informações:	  painel	  bastante	  degradado,	  poucas	  figuras	  visíveis.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   Bloco	  	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Parede	  do	  abrigo.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  9,10	  e	  12	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  Direita	  do	  painel	  14	  e	  em	  frente	  ao	  13.	   	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Antropomorfo	  
(90º)	  	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

2	   Barra	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
3	   Barra	  	  	   	   x	  	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
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Anexo 33: Ficha descritiva, painel 12. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:30	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:12	  	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  

Outras	  Informações:	  painel	  bastante	  degradado,	  poucas	  figuras	  visíveis.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   Bloco	  	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Parede	  do	  abrigo.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  9,10	  e	  11	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  Direita	  do	  painel	  14	  e	  em	  frente	  ao	  13.	   	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Antropomorfo	  
(90º)	  	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

2	   Zoomorfo	  
(90º)	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

3	   Mancha	  	  	   	   x	  	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
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Anexo 34: Ficha descritiva, painel 13. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  
Semelhantes.	  A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  
Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:31	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:13	  	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  excelente	  

Outras	  Informações:	  painel	  bastante	  degradado,	  poucas	  figuras	  visíveis.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  	   Bloco	  X	  

Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Bloco	  de	  arenito	  em	  frente	  ao	  painel	  12.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  9,10,11,12	  e14.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  Em	  frente	  ao	  painel	  12.	   	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	  
Pentiforme	  
(terminações	  
arredondadas)	  	  	  

	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

2	  
Pentiforme	  
(terminações	  
arredondadas)	  	  	  

	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

3	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	  	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

4	  

Círculo	  raiado	  
com	  

terminações	  
circulares	  e	  
extremidade	  
superior	  em	  
tridígito.	  

	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	  

Círculo	  interno	  sem	  
preenchimento	  

5	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
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Anexo 35: Ficha descritiva, painel 14. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  A	  
dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  Palmas	  e	  

Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:32	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:14	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  

Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  	  mau	  	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  X	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  O	  painel	  mais	  bem	  preservado	  de	  todo	  do	  sítio,	  contudo	  em	  risco	  devido	  o	  

crescimento	  de	  uma	  trepadeira	  à	  sua	  esquerda.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   Bloco	  	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Paredão	  rochoso	  decorado	  em	  sua	  área	  superior,	  acessível	  por	  

um	  bloco	  caído	  na	  base	  do	  painel.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  4,5,6,7,8,9,10	  e	  13	  e	  16.	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  Acima	  do	  painel	  15.	   	  	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Preto	   Fechado/completo	  

2	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Preto	   Fechado/completo	  

3	   Ziguezague	  	   	   x	  	   	   Preto	   Fechado/completo	  
4	   Ziguezague	   	   x	   	   Preto	  	   Fechado/completo	  
5	   Fitomorfo	   	   x	   	   Preto	  	   Fechado/completo	  
6	   Fitomorfos	  	   	   x	   	   Preto	  	   Fechado/completo	  
7	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Preto	  	   Fechado/completo	  

8	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   x	   	   Preto	  	   Fechado/completo	  

9	   Zoomorfo	   	   x	   	   Preto	  	   Fechado/completo	  

10	  

Circular	  
raiado	  com	  
terminação	  
em	  tridígito	  

	   x	   	   Preto	  	   Fechado/completo	  

11	   Tridígito	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  
12	   Tridígito	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
13	   U	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

14	   Zoomorfo	  (ave	  
pernalta)	   	   x	   	   Marrom	   Fechado/completo	  
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15	  
Zoomorfo	  (ave	  
com	  asas	  
franjadas)	  

	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

16	   Zoomorfo	  (ave	  
pernalta)	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  

17	  
Zoomorfo	  
(dupla	  de	  
macacos)	  

	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

18	   Biomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
19	   Fitomorfos	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
20	   Fitomorfos	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

21	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

22	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

23	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   X	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

24	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   X	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

25	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   X	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

26	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   X	   	   Branco	   Fechado/completo	  

27	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
28	   Zoomorfo	   	   	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
29	   Zoomorfo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
30	   Zoomorfo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
31	   Zoomorfo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
32	   Fitomorfos	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
33	   Fitomorfos	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
34	   Fitomorfos	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  
35	   Fitomorfos	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

36	  
Zoomorfo	  
(dupla	  de	  
macacos)	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

37	   Fitomorfo	  
(arredondado)	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  

38	  
Zoomorfo	  

(conjunto	  de	  6	  
macacos)	  

	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

39	   Biomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

40	   Fitomorfo	  
(arredondado)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/completo	  

41	   Fitomorfo	  
(arredondado)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

42	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
43	   Conjunto	  de	   	   x	   	   Amarela	  	   Fechado/completo	  
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barras	  

44	   Zoomorfo	  (	  
felídeo)	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  

45	   Círculo	  	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  

46	   Fitomorfos	  
(arredondado)	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  

47	   Zoomorfo	  
(quadrúpede)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

48	   Zoomorfo	  
(ictforme)	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  

49	   Zoomorfo	  
(ictforme)	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  

50	   Fitomorfos	  
(arredondado)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

51	   Fitomorfos	  
(arredondado)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

52	   Ferradura	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/completo	  

53	   Tridígito	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

54	   Zoomorfo	  
(ictforme)	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  

55	   Biomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
56	   Reta	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

57	  

Círculo	  
concêntrico	  
com	  pares	  de	  

raios	  

	   x	   	   Branco	  	   Fechado	  

58	   Fitomorfos	  
(arredondado)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

59	   Fitomorfos	  
(arredondado)	   	   x	   	   Branca	  	   Fechado/completo	  

60	   Grupo	  de	  
pontos	   	   dedilhado	   	   vermelho	   	  

61	   Antropomorfo	  	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  
62	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  
63	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

64	   Zoomorfo	  (ave	  
pernalta)	   	   	   x	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

65	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
66	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
67	   Zoomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

68	  
Cruz	  com	  
terminação	  
em	  tridígito	  

	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

69	  
Zoomorfo	  
(dupla	  de	  
macaco)	  

	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
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70	   V	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
71	   Círculo	  raiado	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

72	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  

73	   Círculo	  	   	   x	   	   Branco	  	   Fechado/completo	  

74	  
Zoomorfo	  
(dupla	  de	  
macacos)	  

	   	   x	   Vermelho	  	   Fechado/completo	  
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Anexo 36: Ficha descritiva, painel 15. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  

Nº	  da	  ficha:33	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  
Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:15	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  
Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  Uma	  grossa	  camada	  sobre	  as	  pinturas.	  
Geologia:	  Arenito	  

Paisagem	  interna	  do	  sítio	  
Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  	   Bloco	  X	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Bloco	  rochoso	  em	  frente	  ao	  painel	  14.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  o	  painel	  14	  e	  17.	  
	  
Relação	  com	  outros	  painéis:	  Abaixo	  do	  painel	  14.	  	  

Listagem	  de	  Motivos	  
Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  
1	   Barra	  vertical	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  
2	   Barra	  vertical	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  
3	   Ampulheta	   	   x	  	   	   vermelho	   Fechado/completo	  
4	   Barra	  vertical	  

pontilhada	  
	   x	   	   vermelho	   Fechado/completo	  
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Anexo 37: Ficha descritiva, painel 16. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:34	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:16	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  

Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  mau	  	  X	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  pouco	  visível	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  interna	  do	  sítio	  

Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  X	   Bloco	  	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Nicho	  no	  paredão	  rochoso.	  
Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  o	  painel	  14.	  

	  
Relação	  com	  outros	  painéis:	  acima	  do	  painel	  14.	  	  

Listagem	  de	  Motivos	  
Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Círculo	  
concêntrico	  	   	   x	   	   branco	   Fechado/sem	  

preenchimento	  

2	  
Circulo	  
raiado	  

concêntrico	  	  
	   x	   	   branco	   Fechado/sem	  

preenchimento	  

3	  
Zoomorfo	  
(ave	  

pernalta)	  
	   x	  	   	   branco	   Fechado/sem	  

preenchimento	  
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Anexo 38: Ficha descritiva, painel 17. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:35	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:17	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  

Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  pouco	  visível	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  interna	  do	  sítio	  

Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  	   Bloco	  X	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Bloco	  rochoso	  em	  frente	  ao	  painel	  15.	  

Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  o	  painel	  14	  e	  15.	  
	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  entre	  o	  painel	  14	  e	  12.	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Círculo	  
raiado	  	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/sem	  

preenchimento	  
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Anexo 39: Ficha descritiva, painel 18. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:36	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:18	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  

Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  áreas	  visíveis	  e	  outras	  completamente	  sobrepostas.	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  interna	  do	  sítio	  

Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  x	   Bloco	  	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Paredão	  rochoso.	  

Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  19,20,21.	  
	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  entre	  o	  painel	  16	  e	  19.	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	  

Pentiforme	  
com	  

terminações	  
circulares	  	  

	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  

2	   Círculo	  raiado	   	   x	   	   vermelho	  

Fechado/sem	  
preenchimento	  no	  círculo	  

e	  preenchida	  as	  
terminações.	  

3	   Zoomorfo	  
(preguiça)	   	   x	   	   vermelho	   Aberto/sem	  

preenchimento	  

4	   Zoomorfo	  
(preguiça)	   	   x	   	   vermelho	   Aberto/sem	  

preenchimento	  
5	   Cruz	  	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
6	   Cruz	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
7	   Linhas	  curvas	   	   x	   	   amarelo	   Fechado/preenchido	  
8	   Propulsores	  	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
9	   Propulsores	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
10	   Propulsores	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
11	   Mancha	  	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  

12	  
Circulo	  com	  
linhas	  
verticais	  

	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
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internas	  	  

13	   Círculo	   	   Pontilha	  
do	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  

14	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  

15	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   X	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

16	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   X	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

17	   Zoomorfo	  
(lagarto)	   	   X	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

18	   mancha	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

19	  

Círculo	  com	  
linhas	  
verticais	  
internas	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
parcial	  

20	   Circulo	  
concêntrico	   	   X	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/preenchido	  

21	   Circulo	  
concêntrico	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/preenchido	  

22	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/sem	  

23	  
Circulo	  com	  
uma	  reta	  
interna	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

24	  
Círculo	  com	  
retas	  verticais	  

interna	  
	   x	   	   Vermelho-‐	  

alaranjado	   Fechado/preenchido	  

25	   biomorfo	   	   X	   	   branco	   Fechado/preenchido	  

26	   Zoomorfo	  
(preguiça)	   	   X	   	   Vermelho	   Aberto/sem	  

preenchimento	  

27	  
Círculo	  com	  
um	  raio	  
inferior	  

	   X	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

28	   Zoomorfo	  
(canídeo)	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

29	  
Barras	  
verticais	  
paralelas	  

	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

30	   serpentiforme	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
31	   pentiforme	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
32	   antropomorfo	   	   x	   	   branco	   Fechado/preenchido	  

33	  
Barras	  
paralelas	  
verticais	  	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

34	   cestaria	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
35	   mancha	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
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36	   biomorfo	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  

37	   propulsor	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/preenchido	  

38	   Círculo	   	   X	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/sem	  preenchido	  

39	   Barra	  vertical	   	   x	   	   	   Fechado/preenchido	  
40	   Círculo	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/sem	  preenchido	  
41	   Círculo	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/sem	  preenchido	  
42	   Mancha	  	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  

43	  
Círculo	  com	  
duas	  faixas	  
interior	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	  

Fechado/preenchido	  
parcial	  

44	  
Círculo	  com	  
três	  faixas	  
interior	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	  

Fechado/	  preenchido	  
parcial	  

45	  
Círculo	  com	  
duas	  faixas	  
interior	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	  

Fechado/preenchido	  
parcial	  

46	  
Círculo	  com	  
quatro	  faixas	  
interior	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	  

Fechado/preenchido	  
parcial	  

47	   Círculo	  
concêntrico	   	   x	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/preenchido	  

48	   propulsor	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

49	   Propulsor	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

50	   Propulsor	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

51	   Propulsor	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

52	   Propulsor	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

53	   Propulsor	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

54	   Propulsor	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

55	   Propulsor	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

56	   Propulsor	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

57	   Propulsor	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  
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Anexo 40: Ficha descritiva, painel 19. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:37	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:19	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  

Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  áreas	  visíveis	  e	  outras	  completamente	  sobrepostas.	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  interna	  do	  sítio	  

Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  x	   Bloco	  	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Paredão	  rochoso.	  

Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  18,20,21.	  
	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  entre	  o	  painel	  16	  e	  18.	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   mancha	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

2	   Círculo	  	   	   x	   	   vermelho	  

Fechado/sem	  
preenchimento	  no	  círculo	  

e	  preenchida	  as	  
terminações.	  

3	   Círculo	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	  

fechado/sem	  
preenchimento	  

4	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	  

fechado/sem	  
preenchimento	  

5	   Cestaria	  	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	  

Fechado/preenchido	  
parcial	  

6	   mancha	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/preenchido	  

7	   mancha	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/preenchido	  

8	   mancha	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/preenchido	  

9	  

Círculo	  com	  
barras	  
verticais	  
internas	  

	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	  

Fechado/preenchido	  
parcial	  
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10	   mancha	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
11	   Mancha	  	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
12	   mancha	  	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
13	   propulsor	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
14	   propulsor	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  
15	   propulsor	   	   X	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

16	   ampulheta	   	   X	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/preenchido	  

17	   mancha	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

18	   mancha	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

19	   Antropomorfo	  
(90º)	   	   x	   	   Vermelho	  

e	  amarelo	   aberto/preenchido	  	  

20	   Zoomorfo	  
(ave	  pernalta)	   	   X	   	   Vermelho-‐

roxo	   Fechado/preenchido	  

21	   Antropomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

22	   Pentiforme	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

23	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

24	   Círculo	  	   	   x	   	   Vermelho-‐	  
roxo	   Fechado/preenchido	  

25	   propulsor	   	   X	   	   Vermelho	  	   Fechado/preenchido	  
26	   Ampulheta	  	   	   	   x	   Vermelho	   Fechado/	  preenchido	  
27	   propulsor	   	   X	   	   amarelo	   Fechado/preenchido	  

28	   propulsor	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

29	   propulsor	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

30	   propulsor	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

31	   propulsor	   	   x	   	   Amarelo	  	   Fechado/preenchido	  
32	   propulsor	   	   x	   	   Amarelo	   Fechado/preenchido	  
33	   propulsor	   	   x	   	   Amarelo	   Fechado/preenchido	  

34	  

Pentiforme	  
com	  

terminação	  
circular	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

35	   mancha	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

36	   Zoomorfo	  
(preguiça)	   	   x	   	   vermelho	   Aberto	  /	  sem	  

preenchimento	  

37	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

38	   mancha	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/	  preenchido	  

39	   Ampulheta	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/	  sem	  
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preenchimento	  
40	   Mancha	  	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/	  preenchido	  

41	   Pentiforme	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
alaranjado	   Fechado/	  preenchido	  

42	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

43	   Mancha	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  	  

44	   Mancha	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/	  preenchido	  	  

45	   Propulsor	  	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  	  

46	   Propulsor	   	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  	  

47	  
Zoomorfo	  

(ave	  com	  asas	  
franjadas)	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

48	  
Zoomorfo	  

(ave	  com	  asas	  
franjadas)	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

49	  
Zoomorfo	  

(ave	  com	  asas	  
franjadas)	  

	   x	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

50	   Oval	  	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

51	   Mancha	  	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

52	   Barra	  vertical	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

53	   Barra	  vertical	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

54	   Mancha	  	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

55	   Círculo	  	   	   X	   	   Vermelho-‐
roxo	   Fechado/preenchido	  

56	  
Círculo	  com	  
linhas	  
verticais	  

	   X	   	   Vermelho	   Fechado/preenchimento	  
parcial	  

57	   Ampulheta	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  

58	   Antropomorfo	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/sem	  
preenchimento	  

59	   mancha	   	   x	   	   Vermelho	  	   Fechado/preenchido	  
60	   pentiforme	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
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Anexo 41: Ficha descritiva, painel 20. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:38	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:20	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  

Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  X	  	  	  mau	  	  	  satisfatório	  	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  pouco	  visível	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  interna	  do	  sítio	  

Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  x	   Bloco	  	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Paredão	  rochoso.	  

Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  19	  e	  21.	  
	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  entre	  o	  painel	  19	  e	  21.	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Círculo	  	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/sem	  
preenchimento	  

2	   Círculo	  	   	   x	   	   vermelho	   Fechado/preenchido	  	  
3	   *	  	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
4	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
5	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
6	   Círculo	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
7	   mancha	   	   x	   	   Vermelho	   Fechado/preenchido	  
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Anexo 42: Ficha descritiva, painel 21. 

	  
Ficha	  de	  análise	  rupestre,	  por	  painel	  -‐	  PINTURAS	  

	  
	  

Projeto	  Paisagens	  e	  Técnicas	  Distintas,	  Motivos	  Semelhantes.	  
A	  dispersão	  da	  Arte-‐Rupestre	  no	  Rio	  Tocantins,	  o	  caso	  de	  

Palmas	  e	  Lajeado	  –	  TO,	  Brasil.	   	  
Nº	  da	  ficha:39	   Responsável:	  Ariana	  Silva	  Braga	  

Nome	  do	  Sítio:	  Vão	  Grande	  
Número	  do	  Painel:21	  

Informações	  
Número	  de	  painéis:	  21	   Sentido	  dos	  painéis:	  Sul-‐Norte	  

Estado	  de	  conservação:	  péssimo	  	  	  	  mau	  	  	  satisfatório	  X	  	  	  bom	  	  	  muito	  bom	  	  	  	  excelente	  
Outras	  Informações:	  único	  motivo	  

Geologia:	  Arenito	  
Paisagem	  interna	  do	  sítio	  

Compartimentação	   Teto	  	   Parede	  x	   Bloco	  	  
Inserção	  do	  painel	  na	  paisagem:	  Paredão	  rochoso.	  

Visibilidade	  a	  partir	  deste:	  é	  possível	  avistar	  os	  painéis	  18,	  19	  e	  20.	  
	  

Relação	  com	  outros	  painéis:	  no	  fim	  da	  área	  abrigada	  sentido	  norte.	  
Listagem	  de	  Motivos	  

Nº	   Descrição	   denso	   ralo	   crayon	   cor	   Contorno/preenchimento	  

1	   Zoomorfo	  
(preguiça)	  	  	   	   x	   	   Vermelho	   Aberto	  /sem	  

preenchimento	  
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Anexo 43 Mapa 1: Detalhe geológico do Complexo do Lajeado. Adaptação do mapa geológico do 
Tocantins - IBGE, 2007 
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Anexo 44: Mapa Geomorfológico do Complexo do Lajeado. Adaptação de THEMAG (1997). 
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Anexo 45: Mapa de solos no Complexo do Lajeado. Adaptação de THEMAG (1997). 
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Anexo 46: Legenda de mapas. 
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Anexo 47: : Detalhe dos relevos que compõem a paisagem do Complexo do Lajeado. A. S. Braga 
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Anexo 48: Mapa de distribuição da arte rupestre no Lajeado, quanto a técnica. A. S. Braga.
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Anexo 49: Mapa de distribuição dos motivos serpentiformes. A. S. Braga.
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Anexo 50: Mapa de distribuição dos círculos raiados e concêntricos. A. S. Braga
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Anexo 51: Mapa de distribuição dos motivos circulares raiados. A. S. Braga.
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Anexo 52: Mapa de distribuição dos motivos antropomorfos simples. A. S. Braga.
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Anexo 53: Mapa de distribuição dos motivos 
biomorfos. A. S. Braga.

 

Anexo 54 Mapa de distribuição dos motivos 
antropomorfos arredondados. 
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