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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa estudou as características geoambientais dos padrões de assentamentos com 

registros rupestres das microrregiões geográficas de Pau dos Ferros e do Seridó Oriental no 

Estado do Rio Grande do Norte, onde essas regiões apresentam distinções geomorfológicas 

entre as áreas de planaltos, serras e planícies fluviais. O objetivo desta dissertação foi identificar 

padrões de assentamentos na paisagem natural pelos povos pretéritos, através da análise do 

lócus geoambiental dos sítios arqueológicos com registros rupestres localizados em duas áreas 

geográficas do Rio Grande do Norte: Área 1 (Microrregião de Pau dos Ferros) e na Área 2 

(Microrregião do Seridó Oriental), para responder o questionamento: É possível distinguir quais 

os critérios adotados, de caráter geoambiental, pelos grupos humanos pretéritos para escolha da 

técnica de execução dos registros rupestres nessas duas áreas? A hipótese preliminar era de que 

a diferenciação geomorfológica poderia ter contribuído na escolha desses espaços por grupos 

humanos pretéritos que, possivelmente, poderia ter refletido também na elaboração de formas 

distintas de técnicas de execução de registros rupestres. A partir do recorte amostral geográfico 

escolhido, foram efetuadas pesquisas bibliográficas, geoprocessamento (usando o GIS para 

elaboração de mapas) e estudos comparativos de temáticas/ técnicas de execução dos registros 

rupestres, além de prospecção em campo para registros imagéticos e coleta de informações 

complementares de georeferenciamento por GPS. Os resultados apontaram que na área da 

microrregião de Pau dos Ferros ocorre o predomínio da técnica de execução de gravuras em 

abrigos rochosos, em alta e média encosta cujos suportes litológicos predominantes são em 

arenito, enquanto na microrregião do Seridó Oriental são predominantes os registros rupestres 

por meio da técnica de pinturas em abrigos rochosos sob suportes litológicos em quartzito. As 

escolhas desses locais na paisagem natural dessas áreas por assentamentos humanos pretéritos 

permitem inferir que, critérios como altimetria e posicionamento geomorfológico dos abrigos 

rochosos em relação aso cursos de água existentes, influenciaram também nas escolhas das 

técnicas de execução dos registros rupestres a serem elaboradas, entretanto não foram 

determinantes. 

 

 

Palavras-chaves: Geoarqueologia. Arqueologia da Paisagem. Padrão de assentamento. 
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ABSTRACT 

 

 

This research studied the geoenvironmental characteristics of settlement patterns with 

rupestrian records of the geographic microregions of Pau dos Ferros and Eastern Seridó in the 

State of Rio Grande do Norte, where these regions present geomorphological distinctions 

between the plateau, mountain ranges and fluvial plains. The general objective of this 

dissertation was to identify patterns of settlements in the natural landscape by the ancient 

peoples, through the analysis of the geoenvironmental locus of archaeological sites with 

rupestrian records located in two geographic areas of Rio Grande do Norte: Area 1 (Microregion 

of Pau dos Ferros) and in Area 2 (Eastern Seridó Microregion), to answer the question: Is it 

possible to distinguish the criteria adopted by geoenvironmental groups for the past human 

groups to choose the technique of performing the rock records in these two areas? The 

preliminary hypothesis was that geomorphological differentiation could have contributed to the 

choice of these spaces by past human groups, which could possibly have also reflected in the 

elaboration of distinct forms of rock record execution techniques. A bibliographic research, 

geoprocessing (using GIS for mapping) and comparative studies of thematic / techniques of 

execution of the rupestrian records were carried out, as well as field survey for imagery records 

and collection of complementary information from georeferencing by GPS. The results showed 

that in the region of the micro region of Pau dos Ferros, the predominance of the technique of 

execution of engravings in rocky shelters, in high and medium slopes whose predominant 

lithologic supports are in sandstone, while in the microorganism of the Eastern Seridó are 

predominant the rock records by the technique of painting in rock shelters under quartzite 

lithologic supports. The selection of these sites in the natural landscape of these areas by past 

human settlements allows us to infer that criteria such as altimetry and geomorphological 

positioning of the rock shelters in relation to existing watercourses also influenced the choices 

of the techniques of execution of the rock records to be elaborated, in the meantime were not 

decisive. 

 

 

Keywords: Geoarcheology. Landscape Archeology. Pattern of settlement. 
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1.INTRODUÇÃO 

  

Um número cada vez maior de pesquisadores tem se preocupado nas relações contextuais 

entre os vestígios os sítios arqueológicos e a paisagem natural, sobretudo a partir da década de 

1990. Desta forma, essa paisagem deixa de ser observada não apenas como fonte de recursos, 

mas também como uma construção da relação do meio ambiente com os grupos humanos 

(ISNARDS, 2015). 

O presente trabalho, vem por meio da utilização de procedimentos metodológicos das 

geociências, demonstrar a observação preliminar de características geoambientais pelos grupos 

humanos pretéritos no estabelecimento de padrões de assentamento através dos sítios 

arqueológicos com registro rupestre no sertão potiguar1. 

Inicialmente seria salutar mostrar como foi escolhido o conjunto dos sítios arqueológicos 

desse trabalho, assim como evidenciar a diferenciação conceitual entre sítios arqueológico 

histórico e pré-coloniais. 

Para seleção dos sítios pesquisados, foi observado o banco de dados (cadastro nacional 

de sítios arqueológicos) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN, 

cujas definições conceituais quanto aos sítios arqueológicos com características pré-coloniais 

(que predominam nos espaços com registros rupestres) foram estabelecidas conforme 

legislação Federal que regulamenta o assunto (Leis 25/37 e Lei 3924/61 e as portarias do 

IPHAN 07/98 e 230/02):  

A definição dos sítios Pré-coloniais estabelece que “jazidas de qualquer 

natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos da cultura dos 

paleoameríndios do Brasil, tais como Sambaquis, montes artificiais ou tesos, 

poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias, e os sítios nos quais se 

encontram vestígios positivos da ocupação pelos paleoameríndios tais como 

grutas, lapas e abrigos sob rocha (Art.2-Lei 3924/61); 

 

                                                           
1 De acordo com AMADO(1995), existem relatos historiográficos que tratam do sertão já no século XVI, mas o 

uso da palavra remonta ao século XIV, ainda em Portugal, recebendo a grafia “sertão” ou “certão”, quando 

designava áreas remotas no inteiro daquele país, mais tarde serviu também para designar áreas interiores nas 

colônias portuguesas. No século XIX, DE MORAES SILVA(1813), em seu dicionário assim designa o sertão: “O 

interior, o coração das terras, oppõe-se ao marítimo, e a costa”. Designação não muito distante desta apresenta DE 

FIGUEIREDO(1924) já no século XX: “Lugar inculto, distante de povoações ou de terrenos cultivados. Floresta 

no interior de um continente, ou longe da costa”. Com a expansão da pecuária e a implantação de currais de gado 

em extensas áreas de planaltos e pediplanos semiáridas o termo sertão foi associado ao semiárido do Nordeste do 

Brasil IBGE(2006). Especificamente para efeitos desse trabalho foi considerado como sertão potiguar os 

municípios do interior do estado do Rio Grande do Norte de Francisco Dantas, Portalegre e Carnaúba dos Dantas, 

todos inseridos no semiárido nordestino, com vegetação do tipo caatinga. Nota do Autor 
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Já os sítios arqueológicos identificados como “Históricos” podem ser caracterizados 

como espaços geográficos onde ocorrem a existência de vestígios da cultura material pós-

contato, dentre estes estão estruturas construtivas, ruínas, vestígios de infraestrutura, antigas 

fazendas (BASTOS et.al,2005). 

Esse trabalho inclui como objeto de estudo somente sítios arqueológicos com registros 

rupestres (predominantemente com características pré-coloniais). A delimitação desses sítios 

leva em consideração principalmente a dispersão espacial dos vestígios culturais em nível de 

superfície. 

Atualmente (em 2018), o Estado do Rio Grande do Norte tem um potencial de sítios 

arqueológicos traduzidos em 425 sítios registrados na base de dados nacional do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN.  

Desse total de sítios, 425 estão registrados como pré-coloniais, 8 como de contato e 48 

como históricos. Dentre os 369 sítios listados como pré-coloniais, 356, correspondem a sítios 

com registros rupestres (figura 01) com as técnicas (forma individual ou concomitantemente) 

de gravuras2  e pinturas3. A distribuição geográfica desses sítios com registros rupestres abrange 

todas as regiões do estado, com contextos geomorfológicos, altimetrias e litologias 

diferenciadas.  

À medida que as pesquisas arqueológicas foram se intensificando a partir do final do 

século XX e tendo em vista essa distribuição espacial dos sítios arqueológicos com registros 

rupestres4 no Rio Grande do Norte, algumas observações preliminares envolvendo aspectos 

geoambientais foram surgindo, tais como:  a) Observado, por exemplo, que os sítios 

arqueológicos com registros rupestres estão situados em contextos geoambientais 

diferenciados, sendo que alguns deles estão situados em planícies; outros em regiões serranas; 

b) Verificado também uma diferenciação dos critérios na escolha dos suportes rochosos, de 

acordo com os contextos geoambientais. 

                                                           
2 Gravura Rupestre conceito: Uma marca em rocha produzida por um processo de abrasão com um gravador 

pontiagudo ou buril. P.174. IFRAO, 2010; Gravado, que compreende técnicas diversas de remoção ou abertura da 

superfície rochosa, a exemplo da picotagem e da abrasão (VIANA et al, 2016). 

 
3 Pintura Rupestre conceito: Uma classe tecnológica de pictograma, que consiste na aplicação de tinta húmida com 

os dedos ou com um utensílio semelhante a um pincel. (P.180. IFRAO, 2010.); Pintado, representado por técnicas 

de adição de pigmentos de cores distintas, secos ou pastosos, através de pincéis, dedos, sopros ou carimbos. 

(VIANA et al, 2016.) 

 
4 Arte rupestre (do latim ars rupes “arte sobre rocha”) ou registro rupestre comporta um amplo conjunto de imagens 

produzidas sobre suportes rochosos abrigados (cavernas e grutas) ou ao ar livre (paredões e lajedos). Em princípio, 

a arte rupestre se refere a realizações de grupos pré-coloniais; (VIANA et al, 2016). 
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Figura 1. Mapa do Estado do Rio Grande do Norte com a localização dos sítios arqueológicos com registro rupestre registrados. O Quadro azul mostra a área 1 e o Quadro em 

Vermelho a área 2. 

 
Fonte: Carta Arqueológica dos Sítios Rupestres do RN-Projeto PIBIC-LHPUERN. Dados provisórios. 
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A partir dessas premissas, de caráter geral, essa pesquisa escolheu duas áreas geográficas 

diferenciadas do Estado potiguar contendo sítios arqueológicos com registros rupestres: uma 

primeira área que está situada na mesorregião Oeste Potiguar, microrregião de Pau dos Ferros 

(que será intitulada nessa pesquisa de área 1) e uma segunda área, situada na mesorregião 

Central Potiguar, microrregião Seridó Oriental (que será intitulada nessa pesquisa de área 2). 

Nessas duas áreas existem sítios arqueológicos onde aparecem as duas técnicas de 

execução (gravuras e pinturas) de registros rupestres. Entretanto, foi possível também perceber 

pelas premissas, que na área 1 existiu uma preferência dos grupos autores pela técnica de 

gravuras enquanto na área 2 essa preferência dos grupos autores foi direcionada 

preferencialmente para a técnica de pinturas, apesar das duas áreas apresentarem contextos 

geomorfológicos e geológicos diferenciados no sentido de relevo e com cotas altimétricas. 

A partir dessas características geoambientais nessas áreas, essa pesquisa procurou 

responder aos seguintes questionamentos: a) É possível distinguir quais os critérios adotados, 

de caráter geoambiental, pelos grupos humanos pretéritos para escolha da técnica de execução

dos registros rupestres nessas duas áreas? b) O posicionamento geomorfológico e a litologia 

dos suportes rochosos tiveram alguma influência na escolha dessas técnicas de execução dos 

registros rupestres pelos grupos pretéritos nas áreas da pesquisa? 

 

1.1 Delimitação da área de pesquisa  

 

O objeto de estudo da pesquisa está localizado geograficamente em duas microregiões do 

Rio Grande do Norte (figura 2), estando distribuído em duas áreas distintas, que para fins 

práticos e metodológicos, receberam as denominações de Área 1 (figura 3) e Área 2 (figura 4). 

Os critérios para escolha destas áreas foram orientados por apresentarem distintos contextos 

geomorfológico e geológico e ambas possuírem uma quantidade de sítios arqueológicos com 

registros rupestres já cadastrados no IPHAN e conhecidos que permitissem realizar análise 

comparativas. 
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Figura 2. Mapa do Estado do Rio Grande do Norte com a localização das áreas 1 e 2 da pesquisa. 

 
Base cartográfica IBGE, 2015, Adaptado por Martins (2017). 
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Figura 3. Mapa com a localização da área de pesquisa 1. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015.  Adaptado por Martins (2017). 
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Figura 4. Mapa com a localização da área de pesquisa 2. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015. Adaptado por Martins (2017).
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Devido ao elevado número de sítios arqueológicos com registros rupestres cadastrados 

no IPHAN na área 2 (54 sítios arqueológicos) optou-se para fins práticos que o estudo se daria 

pelo método de amostragem probabilística, de forma que a amostragem representasse parte do 

todo. Os sítios escolhidos na área 1 foram os seguintes (Quadro 1 e figura 5).  

 

Quadro 1. Sítios Arqueológicos constantes na Área de Pesquisa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Martins (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sítio 

Arqueológico 

Área de 

Pesquisa  
Município 

Técnica de 

execução  

Congo I 1 Francisco Dantas Gravuras 

Congo II 1 
Francisco Dantas Gravuras 

Congo III 1 
Francisco Dantas Gravuras 

Ancoreta 1 
Francisco Dantas Gravuras e Pinturas 

Furna do Noberto 1 
Francisco Dantas Gravuras 

Furna do Pelado 1 Portalegre 
Gravuras 

Pedra do Letreiro 1 Portalegre Gravuras 
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Figura 5. Mapa com a localização dos sítios da área de pesquisa 1 diferenciados por técnica de execução dos registros rupestres. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015.  Adaptado por Martins (2017).
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Desta forma, para fins metodológicos da pesquisa, a Área 2 (figura 6), foi subdividida em 

duas áreas: A área do Riacho do Bojo, que doravante passou a ser denominada Área 2.a, e que 

possui 28 sítios (cadastrados na base nacional de dados do IPHAN) com registros rupestres e a 

área do Vale do Rio Carnaúba, que passou a ser denominada de Área 2.b, e que abriga em suas 

feições 26 sítios (também cadastrados na base nacional de dados do IPHAN). 

Na Área 2.a, foram escolhidos dez sítios arqueológicos para o conjunto de amostragem 

(Ver Quadro 2), sendo cinco sítios representativos da técnica de gravuras e cinco sítios 

representativos da técnica de pinturas com cotas diferenciadas, ao longo do curso do Riacho do 

Bojo. Na Área 2.b(Ver Quadro 3), devido a um número mais reduzido de sítios arqueológicos 

que apresentavam a técnica de gravuras, foram escolhidos apenas quatro sítios com essa técnica 

e seis sítios com a técnica de pinturas. 

 

Quadro 2. Sítios constantes na Área de Pesquisa 2a. 

Sítio 

Arqueológico 

Área de 

Pesquisa 

Subárea Município Técnica de 

Execução 

Sitio do Deca 2 2.a Carnaúba dos Dantas Gravuras/Pinturas 

Cachoeira do 

Maracajá 

2 2.a Carnaúba dos Dantas Gravuras 

Cachoeira das 

Canoas I 

2 2.a Carnaúba dos Dantas Gravuras 

Pedra da Mesa 2 2.a Carnaúba dos Dantas Gravuras 

Sítio Grota Funda 2 2.a Carnaúba dos Dantas Gravuras 

Casa Santa 2 2.a Carnaúba dos Dantas Pinturas 

Cachoeira do 

letreiro 

2 2.a Carnaúba dos Dantas Gravuras/Pinturas 

Furna do Cupim 2 2.a Carnaúba dos Dantas Pinturas 

Furna do Pinhão 

Branco 

2 2.a Carnaúba dos Dantas Pinturas 

Fundões II 2 2.a Carnaúba dos Dantas Pinturas 

Elaborado por Martins (2017). 

 

Quadro 3. Sítios constantes na Área de Pesquisa 2b. 
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Sítio  

Arqueológico 

Área de 

Pesquisa 

Subárea Município Técnica de 

Execução 

Sítio do Pote 1 2 2b Carnaúba dos Dantas Gravuras 

Sítio Tanquinhos 2 2b Carnaúba dos Dantas Gravuras 

Tanque dos 

Marimbondos 

2 2b Carnaúba dos Dantas Gravuras 

Sítio do Letreiro 2 2b Carnaúba dos Dantas Pinturas/Gravuras 

Pedra do 

Alexandre 

2 2b Carnaúba dos Dantas Pinturas/Gravuras 

Sítio do Pote 2 2 2b Carnaúba dos Dantas Pinturas 

Furna da Ema 2 2b Carnaúba dos Dantas Pinturas 

Serrote das Areias 2 2b Carnaúba dos Dantas Pinturas 

Xiquexique I 2 2b Carnaúba dos Dantas Pinturas 

Xiquexique II 2 2b Carnaúba dos Dantas Pinturas 

Elaborado por Martins (2017). 
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Figura 6. Mapa com a localização dos sítios da área de pesquisa 2 diferenciados por técnica de execução dos registros rupestres. 

 
Fonte: Base Cartográfica, 2015. Adaptado por Martins (2017).
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1.2 Antecedentes 

 

As primeiras descrições de registros rupestres no solo potiguar foram publicadas nas 

“Lamentações Brasílicas”, obra do sacerdote Francisco Correa Telles de Menezes5, elaborada 

entre os anos de 1799 e 1817, período em que esse sacerdote percorreu os sertões do Nordeste 

do Brasil e descreveu mais de 230 locais com registros rupestres nos estados da Ceará, Paraíba, 

Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Deste total, aproximadamente 63 eram no estado do 

Rio Grande do Norte (VASCONCELOS, 1999). 

No setor aonde estão inseridos os sítios arqueológicos da área 1 dessa pesquisa, as 

informações escritas mais antigas sobre a presença de sítios arqueológicos com registros 

rupestres no município de Portalegre (Serra de Portalegre) retroagem ao ano de 1914, quando o 

professor Francisco Assis Silva esteve na “Furna do Letreiro”, do qual faz breve descrição e 

arriscar-se em comparações entre as gravuras e letras do nosso alfabeto6. Já no município de 

Francisco Dantas, onde está situada a Serra da Madalena (também conhecida como “Serrinha 

dos Campos”), religiosos estiveram nos sítios arqueológicos Congo I e Congo II, localizados 

naquela serra, no ano de 1941, deixando essa data marcada da visita deles ao local (MARTINS 

e SANTOS JUNIOR, 2017). 

No setor aonde estão inseridos os sítios arqueológicos da área 2 dessa pesquisa, os 

primeiros registros documentais que reproduziam os registros rupestres foram efetuados pelo 

                                                           
5 A obra do Padre Telles de Meneses foi escrita entre os anos de 1799 a 1806 e originalmente publicada com o 

título de Lamentações Brasílicas. Essa obra era composta por três volumes. Posteriormente foi reproduzida com o 

título de Cidades Petrificadas e Inscrições Lapidares no Brasil de Tristão de Araripe, publicado Revista trimestral 

do Instituto Histórico e Geográfico, Tomo L - Parte Primeira, 1887. Mais tarde as mesmas informações foram 

reproduzidas em forma de plaquete por Tanus Jorge Bastani. Por fim foi publicada em 1999 acrescida da biografia 

do Padre Telles pela Coleção Mossoroense. Nota do Autor. 

6 Descrição do professor Francisco Assis Silva na oportunidade em que esteve na Pedra do Letreiro em 20 de 

setembro de 1914: “Informado que nas Torres, lugar que dista uns 3 quilômetros da cidade, lado leste, havia algo 

de misterioso, para lá me dirigi afim de constatar as inscrições porventura existentes num lagedo (a pedra do 

letreiro). Para vê-lo de perto tive que penetrar numa gruta ou cavidade feita na rocha bruta, onde só se podia entrar 

deitado, por uma apertada passagem. Não obstante, e ávido por copiar ou decifrar o enigma do tesouro, ali penetrei. 

A abertura da gruta, pelo lado do nascente, alargava-se, deixando vêr o panorama longínquo do sertão imenso e o 

imenso abismo que ali mesmo começava. Confesso com franqueza que não seria eu dos primeiros a entrar naquela 

morada de gatos e mocós, tamanho o risco que se me apresentava. Mas, depois que ví mergulhar três dos meus 

companheiros de averiguações na gruta histórica (Gabriel de Souza, Antônio de Zé Pedro e Joca Macário), não 

vacilei por mais tempo.  Fui o quarto dos visitantes da pequena caverna que, apesar de oferecer estreitas entrada, 

interiormente era abobadada, facilitando, assim, o movimento corporal dos improvisados trogloditas. Nada ví de 

extraordinário e digno de especial menção., porém o que tenho a revelar é que numa das paredes laterais da gruta, 

estavam visivelmente delineados uns traços ou sinais que tinham certa analogia com o nosso m e n.” (SILVA, 

1952) 
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agricultor e pesquisador autodidata José de Azevedo Dantas, que compilou os registros 

rupestres de vários sítios arqueológicos em um manuscrito intitulado de “Indícios de uma 

Civilização Antiquíssima”. A obra de Azevedo foi escrita entre os anos de 1924 e 1926, e até 

os dias atuais serve como referência em pesquisas arqueológicas (MACEDO, H. A. M. de, 

2005). 

Entretanto, somente recentemente (final do século XX e início do século XXI) é que 

ocorre uma sistematização das pesquisas com registros rupestres nos sítios arqueológicos dessas 

duas áreas da pesquisa. 

Na Área 1, com publicações de artigos científicos com descrições dos sítios arqueológicos 

e técnicas de execução utilizadas. Nessa região foram registrados vários sítios arqueológicos 

com gravuras rupestres, que podem ser classificados em relação a sua elaboração por três 

técnicas distintas: a técnica da raspagem simples; a técnica da raspagem simples com 

polimento; a técnica da raspagem com pinturas (SANTOS JÚNIOR, 2008). 

Na Área 2, foram efetuadas diversas pesquisas científicas também com publicações sobre 

os registros rupestres e técnicas dessa área (VALLE, 2003; LEITE, 2004; MACEDO, 2005; 

MUTZENBERG, 2007; BRITO, 2011; RIOS, SANTOS JUNIOR, 2014). 

 

1.3 Objetivos e Hipótese 

 

O principal objetivo dessa pesquisa está direcionado para identificar padrões de 

assentamentos na paisagem natural pelos povos pretéritos, através da análise do lócus 

geoambiental dos sítios arqueológicos com registros rupestres localizados em duas áreas 

especificas (intituladas área 1 e área 2) de duas microregiões geográficas do Rio Grande do 

Norte (Pau dos Ferros e Seridó). 

Para alcançar esse objetivo foi necessário observar alguns aspectos do contexto 

geoambiental referente ao posicionamento espacial dos sítios arqueológicos, tais como: a 

geomorfologia, a litologia, a distância de fonte de água e a altimetria. A partir do cruzamento 

desses dados geoambientais, a pesquisa detectou possíveis recorrências, a partir da identificação 

dos padrões de assentamentos, dos critérios das escolhas das técnicas de execução (pinturas ou 

gravuras) dos registros rupestres. 

Dentre os objetivos específicos desta pesquisa destacamos: 

 Elaboração de um banco de dados com informações geoambientais dos Sítios com 

registros rupestres nas duas áreas do estudo. 

http://lattes.cnpq.br/8883637703704518


27 
 

 Caracterização geológica e Geomorfológica das áreas escolhidas. 

 Correlacionar os sítios arqueológicos existentes nessas áreas vinculando as feições de 

relevo. 

 Identificar as técnicas de execução utilizadas na elaboração dos registros rupestres e 

estabelecer correlação com os condicionantes geoambientais. 

 

As premissas observadas diretamente em campo permitiram deduzir algumas 

constatações. A observação das características geoambientais  na Área 1, onde a geomorfologia 

de platôs está diretamente relacionada a litologia das formações areníticas que fornece os 

suportes rochosos preferenciais para a prática gráfica, e a técnica de gravuras como opção 

exclusiva, para a Área 2, observa-se uma mudança em relação a geomorfologia e a geologia, 

com a ausência dos platôs e as formações areníticas aparecendo apenas residualmente, os 

grupos pretéritos utilizaram outros suportes litológicos como formações em quartzito e xisto, 

nas quais utilizam as técnicas de pinturas e gravuras. 

A partir disso, a pesquisa partiu do princípio de que era possível que, a partir da 

identificação do padrão de assentamento adotado, que incluem o posicionamento 

geomorfológico, tipologia do suporte rochoso utilizado, proximidade de fontes de agua,  tipo 

de sítio(Abrigo sob rocha ou a céu aberto), inferir que esses aspectos geoambientais teriam 

influenciado significativamente os grupos humanos pretéritos nas escolhas das técnicas de 

execução a serem utilizadas na elaboração dos registros rupestres nos sítios arqueológicos 

nessas duas áreas geográficas em foco. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para que fosse possível atingir os objetivos desta pesquisa foi necessário obter 

referenciais teóricos vinculados à paisagem natural (envolvendo alguns fatores geoambientais) 

e a paisagem arqueológica (envolvendo a relação entre paisagem natural e os aspectos culturais 

decorrentes da atividade humana). Dessa forma foi necessário trabalhar os conceitos de 

Paisagem, Arqueologia da Paisagem, Geoarqueologia, Padrão de assentamento e Arte Rupestre. 

 

2.1 Paisagem 

 

O conceito de Paisagem na literatura científica é bastante amplo, a depender do enfoque 

adotado pelo pesquisador nesse sentido, com relação as pesquisas envolvendo conceitos de 

paisagem com enfoque arqueológico existem duas correntes de pensamento: 

Uma que prioriza as estratégias de adaptação relações ou econômicas, e uma outra mais 

recente onde tem a primazia as relações simbólicas entre as ações humanas e os elementos da 

natureza (SANTOS JUNIOR, 2013). A linha que adotamos como norteadora desta pesquisa é 

a segunda, por entendermos que é a que melhor se adequa aos objetivos da pesquisa. 

A paisagem compõe a configuração territorial, e pode ser definida como tudo o que a 

pode ser alcançado pela nossa visão. Além disso, a paisagem é tudo o que pode ser captado 

pelos sentidos humanos, incorporando tudo que é visível e também não apenas no meio físico, 

mas igualmente o meio cognitivo (SANTOS, 1988, 2006). 

Composta de formas naturais e artificiais a paisagem não é homogênea em sua 

composição; A ação do homem sobre a paisagem a altera tornando-a em paisagem artificial, ou 

seja, aquela que já sofreu a influência antrópica. Em contraposição a paisagem artificial, 

teríamos a paisagem natural, ou seja, aquela que ainda não sofreu ação antrópica e permanece 

intacta. (SANTOS, 1988). 

Os assentamentos arqueológicos estão inseridos na paisagem, que vai além dos meios 

físicos, mantendo uma relação indissociável com a dinâmica cultural, desta forma se percebe a 

paisagem como uma construção social dual, aonde coexistem a materialidade e cognição 

(FAGUNDES, 2010). 

É necessário a presença do ser humano no ambiente e que uso ele fez deste espaço, a 

interação do ser humano considerando-se o contexto ambiental e os processos culturais é o mais 

importante, não sendo o meio físico um limitador e sim o espaço aonde ocorrem essas relações 

(SANTOS JUNIOR, 2013). 



29 
 

Para entender a inserção dos sítios arqueológicos com registros rupestres na paisagem foi 

observado, de forma multidisciplinar, o conceito de arqueologia da paisagem.  

 

2.2 Arqueologia da Paisagem 

 

A Arqueologia da Paisagem procura utilizar as ferramentas das geociências para entender 

os processos de ocupação dos espaços geográficos pelos grupos humanos e como essa interação 

recíproca modifica a própria paisagem natural, que passa a ser socialmente construída.  Essa 

paisagem seria a união de objetos naturais, (fruto da natureza) e objetos fabricados (objetos 

sociais – testemunhos das atividades humanas pretéritas e contemporâneas) (FAGUNDES, 

2008; SANTOS JÚNIOR, 2013).  

Nesse sentido a Arqueologia da Paisagem é que mais se adequa a nossa proposta de 

pesquisa inter-relacionando o homem ao meio ambiente em seu entorno, permitindo a interface 

entre o ser humano e os ecossistemas.  Considerando que o ambiente em sua volta influencia 

na vida humana, na medida em que a configuração do terreno, altitude, clima, determinam a 

vegetação, e a conjugação destes fatores possibilita o estabelecimento do ser humano no meio. 

(RENFREW; BAHN, 1996). 

A necessidade de relacionar o homem e o meio ambiente, fez com que a pesquisa 

arqueológica passasse a relacionar os vestígios culturais e sítios arqueológicos aos elementos 

naturais do mundo que os rodeia, entendendo a paisagem como um conjunto de elementos 

frutos do constante relacionamento entre homens e meio. 

Essa paisagem passa a ser modificada constantemente e é passível de ser analisada como 

um artefato que se enquadra em seu campo de investigação. A partir do estudo sistemático dos 

sítios arqueológicos nessa paisagem e dos vestígios culturais neles inseridos, é possível 

perceber que as pinturas e as gravuras rupestres permanecem nos mesmos lugares em que foram 

intencionalmente colocadas (ISNARDIS, 2015). 

Para a análise da paisagem arqueológica visando reconstruções da paisagem identificando 

os padrões de assentamento pretéritos necessitamos das ferramentas da Geoarqueologia.   

 

2.3 Geoarqueologia 

 

Para entender essa inserção dos sítios arqueológicos na paisagem natural, foram adotadas 

algumas das bases teóricas provenientes especificamente da Geografia, entre as quais a 
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geoarqueologia que influenciaram direta ou indiretamente essa nova visão em termos de 

arqueologia da paisagem (TRIGGER, 2004). 

O conceito de geoarqueologia é utilizado desde a década de 70 do século XX, onde é 

empregado para denominar pesquisas que se apropriam de métodos inerentes das geociências 

nas reconstituições de paleopaisagens e investigações arqueológicas. A geologia e seus sub-

ramos geomorfologia, a sedimentologia, estão dentre os mais utilizados nesses tipos de 

pesquisas (BICHO, 2011). 

Nesse sentido, a geoarqueologia auxilia a pesquisar sobre as mudanças geológicas na 

paisagem natural e contribui com a reconstituição da paleopaisagem. As paisagens podem 

passar por modificações relacionadas ao clima, morfologia, topografia, hidrologia e essas 

mudanças geoambientais podem deixar marcas nos registros arqueológicos, através de 

processos erosivos e de sedimentação, ou decorrentes de catástrofes naturais ocasionadas por 

vulcões e tremores de terra.  Dessa forma, os aportes da geoarqueologia tem se mostrado 

fundamental  para o estudo da gênese do registro arqueológico e para própria reconstrução da 

paisagem pretérita (SANJUÁN, 2005). 

O enfoque primordial da Geoarqueologia está no princípio da estratigrafia arqueológica 

(solos e sedimentos) visando efetuar as correlações com a geomorfologia e a reconstrução da 

paisagem pré-histórica, em especial o entendimento da formação dos depósitos arqueológicos. 

(MUTZEMBERG, 2007). 

Através da reconstrução das paisagens naturais e arqueológicas pretéritas, a partir de 

aporte teóricos da arqueologia da paisagem e da geoarqueologia, permite a identificação dos 

sítios arqueológicos portadores de registros rupestres na paisagem, o que auxilia no 

entendimento da interação entre os grupos humanos pré-históricos e seus ambientes. Através 

da análise da recorrência de critérios que podem indicar preferencias entre os povos artífices 

dos registros rupestres e o meio ambiente é possível o estabelecimento de padrões de 

assentamento (ISNARDIS, 2015). 

 

2.4 Padrão de Assentamento 

 

Para estabelecer os padrões de assentamentos7 desses grupos pretéritos na utilização dessa 

paisagem natural, procura-se observar  a articulação de cada um desses sítios em relação ao 

                                                           
7 Uma das definições do conceito de padrão de assentamento pode ser entendida como: “a distribuição de sítios 

arqueológicos em determinada área geográfica, refletindo as relações das comunidades do passado com o meio 

ambiente e as relações entre elas próprias no seu contexto ambiental, onde estratégias de subsistência, estruturas 
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conjunto de sítios existentes em um determinado contexto geoambiental, por meio da 

semelhança dos atributos culturais e pela própria relação espacial existente entre eles, visando 

inferir padrões de distribuição e localização dos sítios em relação aos compartimentos da 

paisagem para, a partir daí, caracterizar e organizar as unidades que fazem parte do sistema de 

assentamento. 

Nesse sentido, o conceito de padrão de assentamento abrange as relações geográficas e 

fisiográficas de um grupo de sítios arqueológicos de uma determinada cultura; já o sistema de 

assentamento seriam as relações funcionais entre esses sítios arqueológicos inseridos em um 

determinado padrão de assentamento (LANATA, 1993). 

A identificação desses padrões de assentamentos permite desvendar, ainda que 

parcialmente, critérios utilizados para apropriação dessa paisagem natural pelo ser humano 

pretérito, considerando que ela possa ter sofrido alterações desde a época em que os registros 

rupestres foram realizados. 

Dessa forma, a partir da observação dos sítios arqueológicos com registros rupestres é 

possível levantar inferências com relação aos possíveis critérios de escolhas dos autores quanto 

ao local aonde pintar ou gravar, e o que deveria ser representado, sempre levando em conta as 

relações entre os próprios grafismos e as feições ambientais (ISNARDIS, 2015).  

Após a localização do sítio com registro rupestre na paisagem é importante que se 

conheça a técnica utilizada na elaboração do registro rupestre, sendo essa identificação 

fundamental nessa pesquisa. Para isso buscamos os elementos conceituais básicos do estudo do 

registro rupestre. 

 

2.5 Arte rupestre 

 

O glossário de arte rupestre (Rock Art Glossary) da conferência internacional de Arte 

Rupestre conceitua o termo Arte rupestre como “Marcas antrópicas não utilitárias em 

superfícies rochosas, efetuadas quer por processo aditivo (pictograma), quer por processo 

redutivo (Petróglifo)” (IFRAO, 2010: p.167).  

Entretanto, alguns pesquisadores não utilizam o termo “arte rupestre”, e optam por tentar 

retirar a conotação unicamente estética dos estudos da chamada arte parietal, e preferem adotar 

o termo “registro rupestre” em substituição a “arte rupestre”. Deve-se essa mudança de 

                                                           
políticas e sociais e densidade da população foram alguns dos fatores que influenciaram a distribuição do 

povoamento, desenhando os padrões de assentamento” (MORAIS, 2000b, p.202). 
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nomenclatura a suposição de que os registros rupestres poderiam conter em suas representações 

muito mais que apenas o valor essencialmente estético (vinculado a arte), mas também seu 

universo simbólico relacionado a magia, cotidiano e ou ludicidade (MARTIN, 1994, 2005).  

As primeiras tentativas de ordenação científica da Arte Rupestre no Brasil foram 

efetuadas por Valentim Calderón, no Estado da Bahia, em 19708. Posteriormente com a 

presença da Missão Franco Brasileira em Minas Gerais (coordenada pelo pesquisador André 

Prous) e no Piauí (coordenada pela pesquisadora Niède Guidon), surgiram as primeiras 

pesquisas acadêmicas (RIBEIRO, 2006). 

As pesquisas científicas de Niède Guidon, em 1984, com registros rupestres distinguiram 

as técnicas de execução dos registros rupestres em gravuras e pinturas, pois demonstravam 

opções culturais díspares, e cada uma dessas técnicas empregava especificações de destreza 

conhecimento, e energia diferentes em sua elaboração (KESTERING, 2007). 

Com a evolução das pesquisas no Nordeste brasileiro, as pesquisadoras Anne-Marie 

Pessis e Niède Guidon (1992) utilizaram também o conceito de Tradição9, tomando como 

parâmetro de classificação preliminar para as representações gráficas de determinada área 

arqueológica, as quais incorporam características especificas que as distinguem uma das outras. 

Segundo essas pesquisadoras, três tradições estariam vinculadas as pinturas rupestres: Tradição 

Nordeste10, Tradição Agreste11, Tradição Geométrica12. Outra Tradição estaria vinculada as 

gravuras, sendo intitulada de Tradição Itaquatiaras13 

                                                           
8 Calderon, propôs a classificação dos grafismos rupestres na região do Sudoeste da Bahia, na qual dividia as 

representações em duas tradições, contudo suas pesquisas não obtiveram continuidade e pouca repercussão. 

(RIBEIRO,2006) 

 
9 O conceito de tradição, que correspondia ao de horizonte cultural, servia de base para classificar também artefatos 

das indústrias lítica e cerâmica. Designava-se horizonte cultural o conjunto de atributos culturais de um grupo 

humano relacionado com o espaço geográfico. (KESTERING, 2007). 

 
10 A Tradição Nordeste é facilmente identificável pela variedade de temas representados, e a riqueza de enfeites e 

atributos que acompanham a figura humana, indicadores, seguramente, de diversas hierarquias e diferentes tribos. 

As figuras humanas são de pequeno tamanho, entre cinco e quinze centímetros, sempre em movimento, ás vezes 

possuídas de grande agitação, com rosto e perfil e como se gritassem. A luta, a caça, a dança e o sexo são 

habilmente representadas com grande riqueza de interpretações, utilizando-se uma técnica de traço leve e seguro. 

(MARTIN, 2005). 

 
11 A Tradição Agreste: São composições que negligenciam a realização, execução e o delineamento da figura e 

optam pelo efeito ótico de figuras de grande tamanho, fortemente pintadas com tonalidades escuras. A estas 

características adiciona-se o fato de que os registros da tradição Agreste representam figuras estáticas, e, ao 

contrário, as da tradição Nordeste representam o movimento. (PESSIS 1992). 

 
12 A Tradição Geométrica: Se caracteriza por apresentar uma maioria absoluta de grafismos puros e algumas raras 

representações antropomorfas, lagartos, mãos e pés representados por formas extremamente geometrizadas. 

(MARTIN, 2005). 
13 A Tradição Itacoatiaras de Leste é representada por grafismos puros e raras figuras antropomorfas e zoomorfas, 

Aparece na região Nordeste principalmente nas bordas dos cursos d’água da depressão do São Francisco. A 
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Em seguida foram observados diversos sítios arqueológicos com pinturas da Tradição 

Nordeste, mas com peculiaridades próprias de cada região. Essa diferenciação permitiu com 

que fosse estabelecido Sub-Tradições14 (MARTIN, 2005 e BARBOSA, 2013). 

Uma das abordagens teóricas dos registros rupestres, considera esses vestígios da cultura 

material do passado como sistemas visuais de comunicação social. Esses sistemas possuem em 

sua composição elementos gráficos que formam padrões de apresentação social peculiares dos 

grupos pré-históricos. Apesar desse tipo de vestígio ser pesquisado como um sistema de 

comunicação dos povos pretéritos, o acesso ao conteúdo hermético desse sistema desapareceu 

com os povos que o criaram (PESSIS, 2002). 

Desvendar esse sistema de comunicação é algo que só era possível ao grupo que o 

elaborou, buscar seu significado é inviável dado ao sem número interpretações diferentes de 

um mesmo grafismo dependendo do grupo que o observa (CISNEIROS, 2008). 

Embora não possamos identificar o seu conteúdo, em termos de significado é possível 

observar vários aspectos de sua elaboração, que estão relacionados com o contexto 

geoambiental. 

Dentre as variáveis passíveis de análise na elaboração dos registros gráficos, a própria 

técnica de execução escolhida pelos autores pode ser objeto de pesquisa na medida em que cada 

uma destas técnicas (gravuras ou pinturas) exige empenho e habilidades diferenciadas em suas 

elaborações. Exemplificando, a técnica de execução dos registros gravados consome mais 

energia e destreza que a técnica de execução de registros pintados. (RIBEIRO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Tradição Itacoatiaras de Oeste é representada unicamente por grafismos puros. Aparece desde a fronteira do Brasil 

com a Bolívia até o limite oeste da área de São Raimundo Nonato e se estende, em direção sul, até a região norte 

de Minas Gerais. (KESTERING. 2007). 

 
14 Termo introduzido para definir o grupo desvinculado de uma tradição e adaptado a um meio geográfico e 

ecológico diferentes, que implica na presença de elementos novos. (MARTIN,2005). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Pesquisa Bibliográfica  

 

Para a consecução do objetivo dessa pesquisa, inicialmente foi efetuada uma pesquisa 

bibliográfica baseada em informações científicas publicadas sobre as áreas geográficas 

escolhidas correlacionando ao conjunto de sítios arqueológicos observados.  

Neste sentido foram pesquisados acervos da biblioteca pública de Mossoró - RN, da 

Universidade Federal Rural do Semi-árido - UFERSA, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte - UERN, bem como o estudo de cartas topográficas da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, no que diz respeito a topografia e hidrografia. 

 

3.2 Processamento dos dados 

 

Foi efetuada análise das bases cartográficas digitais do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística-IBGE, referente aos limites municipais; Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias-EMBRAPA, referente aos tipos de solo e vegetação e Companhia de Pesquisas 

de Recursos Minerais-CPRM, no tocante a geologia das áreas pesquisadas.  

Essas informações foram aglutinadas em um Sistema Informações Geográficas-SIG. 

Complementarmente, afim de obter maior precisão e confiabilidade utilizou-se os dados 

topográficos do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), para alcançar imagens de 90x90m 

disponíveis no sítio Inpe: http://www.webmapit.com.br/inpe/topodata/.   

A finalidade deste banco de informações foi a elaboração de cartas temáticas específicas 

para as áreas pesquisadas. Com as informações cartográficas obtidas, também foi possível 

elaborar um Modelo Digital de Terreno (MDT), que possibilitou as associações entre os 

diferentes aspectos relativos ao objeto do estudo. Na análise em laboratório foram utilizados o 

software de geoprocessamento livre Qgis 2.18.2, e o sistema de imagens via satélite do Google 

Maps. 

 

3.3 Atividades de campo  

 

Foram efetuados caminhamentos nas áreas de estudo objetivando a coleta de dados em 

campo. Na área 1 o caminhamento observou a metodologia linear, no sentido das encostas das 

serras. Para área 2, o caminhamento seguiu o curso das drenagens.  
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O Norte para os caminhamentos eram as coordenadas geográficas dos sítios obtidas nas 

fichas de cadastro de sítios arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico 

Nacional- IPHAN.  

Nos sítios arqueológicos localizados foram efetuados os seguintes procedimentos: 

elaboração de levantamentos fotográficos, videográficos; georeferenciamento; registro de 

informações em caderneta de campo. 

Para o levantamento fotográfico em campo foi utilizada a máquina NIKON D3200, aonde 

foram obtidas imagens dos sítios arqueológicos em mais de um nível de aproximação, para 

melhor entender a inserção do mesmo na paisagem.  

Em todos os sítios arqueológicos foram obtidas medições georeferenciais em campo, 

sendo que para isto foi utilizado o GPS Garmin Etrex, aonde foram registradas as coordenadas 

de localização do sítio para posterior posicionamento em laboratório.  

Nos sítios arqueológicos as variáveis culturais e geoambientais registradas foram:  

 

1. O tipo de técnica de execução e as temáticas dos registros rupestres; 

2. O contexto geomorfológico, aonde está inserido o sítio: Essa variável poderia permitir 

a observação da existência de preferência em relação a técnica empregada em 

confronto com a inserção no relevo;  

3. A proximidade espacial dos sítios arqueológicos em relação às fontes de água: A 

observação desta variável possibilitaria compreender as relações entre o acesso a agua 

e as técnicas de registros rupestres utilizadas nos diversos sítios; 

4. A litologia do suporte rochoso para comparação com a técnica de execução 

empregada na elaboração dos registros rupestres: Esta variável possibilitaria 

desvendar a existência ou não de critérios de preferências em relação a determinadas 

litologias em detrimento de outras; 

5. O estado de conservação em que se encontra o sítio arqueológico: Esta observação 

permite que sejam avaliadas as condições de degradação dos sítios arqueológicos, 

sejam estes frutos de agentes naturais ou antrópicos. 

 

3.4 Atividades de Laboratório 

 

Como resultado das prospecções em campo, foram registrados os sítios arqueológicos, e 

as imagens obtidas, que resultaram em medições e análise em laboratório através de estudos 
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comparativos de temáticas e técnicas de execução dos registros rupestres dos sítios 

arqueológicos pesquisados. 

A finalidade da análise comparativa era auxiliar a investigação segregando as temáticas 

e técnicas de elaboração dos registros rupestres, para através das semelhanças e recorrências 

encontradas, estabelecer padrões de assentamentos desses sítios arqueológicos na paisagem 

natural. 

4. CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL – ÁREAS DA PESQUISA  

 

Na região Nordeste do Brasil, é possível observar a ação da tectônica na modelagem do 

relevo. Exemplo disso é a Província Borborema com sua intricada rede de zonas de 

cisalhamento que podem variar de zonas de acomodação limitadas, nos domínios crustais 

individuais, a lineamentos tectônicos fundamentais que seccionam a província de ponta a ponta, 

demarcando as fronteiras de domínios crustais díspares (CUNHA, 2007). 

A tectônica atuou na configuração do relevo da região em diversos períodos geológicos, 

sendo um dos principais autores no palco das modificações geomorfológicas ocorridas. A 

atuação em vários trabalhos realizados em áreas independentes na Província Borborema tem 

demonstrado a ação de pulsos tectônicos mesocenozóicos. Esses eventos podem ter conexão 

com o soerguimento das coberturas neógenas ou com episódios erosivos e reativações 

tectônicas na Bacia Potiguar. Feições estruturais influenciadas pela tectônica tem sido 

metodicamente descrita, e com uma maior frequência. (DE MORAIS NETO, 2008). 

Em uma escala regional, o Rio Grande do Norte possui uma geomorfologia 

compartimentada com forte influência do tectonismo, onde “esses compartimentos são 

representados por um conjunto de morfologias herdadas da estruturação pré-cambriana e 

cretácea, reativadas frequentemente no cenozoico” (GURGEL, 2013: p.21). 

O Planalto Borborema, inserido geologicamente na Província Borborema também sofreu 

a influência do tectonismo, passou ao menos por três ciclos de soerguimento, que teria elevado 

sua altitude para as cotas de 800-900m. Em um segundo momento, a dissecação viabilizou a 

exposição de depósitos que outrora deveriam se encontrar em níveis menos elevados. Esses 

depósitos exumados correspondem presentemente a Formação Serra do Martins-FSM 

(MENEZES, 1999). 

A elevação provocada pelo tectonismo e os processos geomorfológicos subsequentes 

foram os responsáveis pela gênese de ambientes diferenciados especialmente em regiões com 

altitudes mais elevadas, onde foram responsáveis pela inversão do relevo, resultando em 

elevação das áreas a cotas superiores. A exposição da FSM é fruto desse processo, onde 
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originaria de um ambiente sedimentar (Oligoceno) foi elevada a altitudes superiores 

(MARQUES et. al., 2016). 

Como testemunho dos ciclos tectônicos, os eventos aos quais teriam soerguido a FSM, 

foram originários ainda no período Paleoceno, e elevaram em até 600m as camadas daquela 

formação em comparação as prováveis locais de origem daquela cobertura. (GURGEL, 2012). 

A FSM está presente na área 1, tendo essa formação geológica sido apropriada 

espacialmente pelos povos pretéritos, principalmente na escolha dos critérios geoambientais 

dos suportes rochosos para a prática dos registros rupestres.  

Na área de pesquisa 2, a FSM é residual, contudo, alguns pesquisadores sugerem que o 

pigmento vermelho dos registros rupestres, cuja fonte principal é o óxido de ferro (hematita) na 

Área 2 provavelmente era coletado nas crostas lateríticas da FSM, e esse componente rochoso 

era fundamental para a apropriação da paisagem das áreas pelas populações pré-históricas para 

pratica gráfica, igual importância também tinham as rochas criptocristalinas na preparação dos 

artefatos líticos locais (MUTZENBERG, 2007). 

Na Serra de Portalegre (que está na área 1), por exemplo as rochas sedimentares que 

compõem a FSM (figura 7) são observadas nas cotas (600-800m), onde se sobrepõe a 

litoestratigrafia de mudança entre o Planalto da Borborema, a Depressão Sertaneja e a Chapada 

do Apodi. Dentre essas se encontra a Suíte calcialcalina de médio a alto potássio Itaporanga, 

formada principalmente por: granito e granodiorito; e o Complexo Jaguaretama formado por: 

ortognaisse migmatizado tonalítico a granodiorítico, dentre outras litologias (MARQUES et. 

al. 2016). 

 

Figura 7. Perfil geológico Topográfico Leste-Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, onde se evidencia as 

litologias. No topo das elevações os arenitos da Formação Serra do Martins-FSM. 
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Fonte: Moraes 1977 adaptado por Martins e Santos Junior (2017). 

 

 

 

 

4.1 Área 1 (Maciços Estruturais)  

 

A área 1 situa-se no domínio geomorfológico das Serras Potiguares, aonde se destacam 

os maciços estruturais das Serras da Madalena e Portalegre. Cartograficamente essa área 

localiza-se nas cartas da Sudene em escala 1:100.000: Folhas SB:24-Z-A-II PAU DOS 

FERROS, Folha SB:24-X-C-V IRACEMA, Folha SB:24-Z-AIII CATOLÉ DO ROCHA e 

Folha SB:24-X-C-. 

 

4.1.1 Geologia 

 

Geologicamente essa área da pesquisa está inserida na província Borborema e é formada 

por rochas do Complexo Jaguaretama, das Suítes Poço da Cruz e Graníticas, por rochas 

sedimentares da Formação Serra do Martins, e pelos depósitos Colúvio-eluviais (CPRM, 2006). 

As rochas do Complexo Jaguaretama são formadas por ortognaisses (rochas 

metamórficas de origem ígnea) bastante deformadas, enquanto que aquelas associadas a Suíte 

Poço da Cruz são descritas como biotita augen gnaisses (rochas metamórficas de origem ígnea 

com grandes cristais de K-feldspatos). A Suíte Granítica, conhecida por Suíte Itaporanga, é 

formada por rochas graníticas com grandes cristais de K-feldspatos não deformados, com idade 
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geocronológica em torno de 588 Ma. Essas rochas estão associadas a diorito (rocha ígnea escura 

contendo biotita e anfibólio). Por fim, as rochas da Formação Serra do Martins são formadas 

por conglomerados e arenitos grossos a médios dispostos sobre as rochas anteriormente 

descritas (CPRM, 2006) (figura 8). 

Os depósitos coluviais são ótimas fontes para investigação da evolução geomorfológica, 

pois representam mudanças que ocorreram em épocas pretéritas e seu estudo permite 

reconstruções paleoambientais. Estão relacionados a áreas do relevo com cotas mais elevadas, 

que são a fonte original de seus sedimentos. Esse tipo de depósito destaca-se na paisagem pela 

existência de paleopavimentos (RIBEIRO, 2012). Os paleopavimentos, devido à variedade 

litológica presente, muitas vezes serviram de fonte de matéria prima para a confecção dos 

instrumentos utilizados pelos povos pretéritos.  

Já as litologias observadas na Suíte calcialcalina de médio a alto potássio Itaporanga (cm), 

principalmente o granito e o diorito, fornecem excelentes fontes de material lítico polido, que 

são observados no registro arqueológico.  

O Rio Grande do Norte apresenta uma grande quantidade de tipos litológicos, como o 

diabásio, basalto, anfibolito, gnaisse, metagranito, metagabro, metadiorito. Essa abundante 

fonte de matéria prima foi bastante utilizada para elaboração de artefatos líticos polidos. A 

análise da elaboração dos instrumentos de pedra polida demonstra a preferência dos autores dos 

artefatos por litologias com maior peso, e que no Rio Grande do Norte tiveram grande 

distribuição geográfica, mesmo em locais aonde essa matéria prima era mais escassa 

(FIGUEIREDO FILHO et. al. 2014). 
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Figura 8. Mapa litológico da área 1 da pesquisa. 

 
. Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015. Base Geológica: CPRM, (2006)
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4.1.2  Geomorfologia 

 

A área 1 tem a maior parte de seu território representada por planícies e tabuleiros planos 

ou suavemente ondulados, a exceção é o conjunto serrano formado pelas Serras da Madalena 

ou dos Campos, Serra de Portalegre e Serra do Martins que “compõe o que alguns autores 

convencionaram a denominar de anfiteatro Pereiro em sua borda Leste, e possuem a mesma 

altitude média do Planalto Borborema detalhado adiante, ou seja 700 m a 800 m de altitude 

média” (GURGEL, 2013, p.167). 

Conforme a hierarquização estabelecida por (DINIZ et. al. 2017), a geomorfologia desta 

área se insere na Unidade Morfocultural do Cinturão Orogênico Brasiliano, em seu primeiro 

táxon, nos Maciços e Planaltos Interiores em seu segundo táxon, e mais especificamente no 

Planalto Martins/Portalegre.  

As Serras de Portalegre e da Madalena, juntamente com a de Martins e Santana, 

correspondem a relevos residuais, alçados em idade terciária, e correspondem a testemunhos de 

antiga cimeira recoberta por capeamentos da Formação Serra do Martins com seus arenitos 

laterizados. Nessa área predominam as cotas altimétricas elevadas, acima de 700 m de altitude, 

com escarpas erosivas servindo de delimitação. As escarpas apresentam um ativo recuo erosivo 

diferencial, com vertentes de paredões rochosos íngremes e dissecados por densa malha de 

canais de pequeno porte, e observa-se na base das escarpas, rampas de colúvio e depósitos de 

tálus (PFALTZGRAFF, 2010). 

Uma das principais características dos planaltos Martins/Portalegre são as superfícies das 

cimeiras notavelmente planas com seus platôs recobertos com materiais originalmente de fontes 

fluviais. A presença de coberturas de origem fluviais em cotas tão elevadas são indicativos de 

inversão de relevo motivados por tectonismo. Em contraste com a planura dos platôs observa-

se a dissecação das escarpas acentuada (DINIZ et. al. 2017). 

 

4.1.3 Hidrografia 

 

A Área 1 da pesquisa se insere na bacia do Rio Apodi-Mossoró, sendo os principais 

corpos hídricos: Riacho das Cajazeiras a Sudoeste; Riacho da Tesoura a Sudoeste. Riacho do 

Saco a Sul; Riacho da Forquilha a Leste e Riacho dos Dormentes a Sudeste. Todos os corpos 

hídricos possuem regimes intermitentes e são tributários do Rio Apodi/Mossoró pela sua 

margem direita (sentido Nascente/foz). (figura 9).  
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Figura 9. Mapa Hidrográfico da área 1 da pesquisa. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015. Elaborado por Martins (2017).
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4.1.4 Vegetação  

 

A cobertura vegetal da área 1 é totalmente inserida dentro do bioma caatinga, 

caracterizada por suas espécies caducifólias e abundância de plantas xerófitas. Especificamente 

para o entorno dos sítios arqueológicos pesquisados, observa-se caatinga arbórea/arbustiva. As 

espécies mais comuns observadas são: Aroeira (Myracrodruon urundeuva), Imburana 

(Torresea cearensis Fr. All.), Jucazeiro (Caesalpinia ferrea, Mart.), Juazeiro (Zizyphus joazeiro 

Mart.), Catingueira (Caesalpinia pyramidalis), Angico (Anadenanthera macrocarpa), 

Macambira (Bromelia laciniosa), Facheiro (Cereus squamosus Guerk). 

Importante ressaltar que várias dos espécimes vegetais observados nessa área possuem 

registros etnográficos que indicam a utilização dessas espécies pelas populações pretéritas, tais 

como:  

a) Jucazeiro: Madeira de cerne duríssimo, possuindo certa maleabilidade, porém difícil 

de se romper. Devido essas propriedades era preferida pelos indígenas para fabricar suas clavas 

com as quais atacavam seus inimigos. Também apresenta propriedade medicamentosas, após 

infusão, sua entrecasca, é empregada em contusões, feridas, e em doenças do aparelho 

respiratório (BRAGA, 1976);  

b) Aroeira: Madeira de cerne roxo-escuro, com veios claros, dura, difícil de ser lavrada, 

quase imputrescível ao contato do chão.  Suas cascas possuem propriedades medicamentosas 

empregadas para aliviar doenças respiratórias e urinárias por possuírem notoriedade como 

balsâmicas e hemostáticas.  A resina que exsuda de seu caule de cor amarelo-clara, possui 

propriedades tônicas e é remédio muito apreciado pelos moradores do sertão (BRAGA, 1976); 

c) Juazeiro: Planta típica dos sertões do Nordeste brasileiro, aonde se observa todos os 

tipos de solos, mesmo os áridos e pedregosos, apesar de se desenvolver melhor nos solos 

aluviais argilosos. Fornece pequenos frutos e mantém a folhagem, mesmo nas maiores 

estiagens, devido a um eficiente sistema radicular, que possibilita a captação da umidade no 

subsolo. As folhas infusas em agua tem propriedades estomacais A entrecasca, serve de tônico 

capilar, como substituto do sabão e dentifrício. (BRAGA, 1976);  

d) Angico: Essa arvore forneceu madeira utilizada em tabuados, vigamento, tacos e 

trabalhos de marcenaria rodas de engenho, eixos de bolandeiras, fornecendo ainda lenha e 

carvão.  As cascas em infusão, xarope, maceração e tintura são utilizadas para estancar 

hemorragias.  A goma-resina exsudada do tronco goma-resina é usado como medicamento para 
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acalmar a tosse. Denominado por alguns autores de “panacéia do sertão”, pela frequência e 

variedade com que era usado na medicina popular (BRAGA, 1976). 

 

4.2 Área 2 (Planalto Borborema) 

 

A área 2, no sentido geoambiental corresponde aos domínios do Planalto da Borborema, 

nos vales do Rio Carnaúba e Riacho do Bojo. Cartograficamente essa área localiza-se nas cartas 

da Sudene em escala 1:100.000: Folhas SB.24-Z-B-II Currais Novos, SB.24-Z-B-V Jardim do 

Seridó.  

 

4.2.1 Geologia 

 

Em tempos geológicos, a área 2 está inserida na Província Borborema e é formada por 

rochas que compõe o Grupo Seridó, evidenciado nas formações Equador e Seridó e das Suítes 

Graníticas (conhecidas também como Itaporanga e Dona Inêz) (CPRM, 2006). Residualmente 

ocorrem rochas sedimentares da Formação Serra do Martins (MUTZEMBERG, 2007) (figura 

10). 

As rochas da Formação Seridó são descritas na área principalmente como biotita xistos 

e granada biotita xistos, enquanto que as rochas da Formação Equador são essencialmente 

formadas por quartzitos (e eventualmente ocorrem metaconglomerados). A Suíte Granítica, 

conhecida por Suíte Itaporanga, é formada por rochas graníticas com grandes cristais de K-

feldspatos não deformados, com idade geocronológica em torno de 588 Ma. Essas rochas estão 

associadas a diorito (rocha ígnea escura contendo biotita e anfibólio). Já a Suíte Granítica 

conhecida como Suíte Dona Inêz é formada por rochas graníticas com cristais pequenos e 

uniformes (equigranulares), não deformados, com idade geocronológica em cerca de 540 Ma. 

Por fim, as rochas da Formação Serra do Martins são formadas por conglomerados e arenitos 

grossos a médios dispostos sobre as rochas anteriormente descritas (CPRM, 2006) 

A tectônica está presente nessa área através de Zonas de Cisalhamento, sob a Formação 

Equador localizado no centro e a Leste e Formação Seridó na extremidade Oeste. Mutzemberg 

(2007, p.79) se refere a “existência de uma planície fluvial abandonada no curso NE-SE do Rio 

Carnaúba, provavelmente relacionada a eventos neotectônicos nas proximidades da 

desembocadura daquele rio”. 
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Figura 10. Mapa Litológico da área 2 da pesquisa. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015. Adaptado por Martins (2017).
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4.2.2 Geomorfologia 

 

A área 2 localiza-se geomorfologicamente nos domínios do Planalto da Borborema, que 

tem como uma de suas características altitudes mais elevadas em relação ao entorno. 

Conforme a hierarquização estabelecida por (DINIZ et. al 2017), a Geomorfologia desta 

área se insere na Unidade Morfocultural do Cinturão Orogênico Brasiliano, em seu primeiro 

táxon, no Planalto da Borborema em seu segundo táxon, mais especificamente no 

Compartimento Seridó. 

Formado por maciços e outeiros altos, o Planalto da Borborema possui altimetrias que 

podem variar entre 650 até 1200 metros, especificamente para essa área de pesquisa a altimetria 

fica entre as cotas de 400 metros a 800 metros, onde se destacam maciços e serras baixas 

(MUTZEMBERG,2007; CPRM, 2005). 

É necessário ressaltar que os relevos de encosta negativa, principalmente no vale do Rio 

Carnaúba, onde as Formações Seridó e Equador de litologias, dureza e resistência diferenciadas 

se sobrepõem, compondo um cenário onde se encontram diversos sítios arqueológicos, grande 

parte destes vinculados a queda de blocos em épocas passadas e acumulação de detritos 

originários do talude (MUTZEMBERG,2007). 
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4.2.3 Hidrografia 

 

A área 2 encontra-se totalmente inserida nos domínios da bacia hidrográfica Piranhas-

Açu. O principal curso d’água é o Rio Carnaúba e os riachos do Serrote, do Chiqueiro, Lagoa 

da Pedra, da Malhada, Pau d’Arco, do Campo e da Quixaba; a Oeste, o Rio do Saco e os riachos 

Água Doce, da Umburana, dos Almoços e da Pedra e Cal (figura 11). 

O Rio Carnaúba que corta essa área em direção Leste/Oeste e possui como seus principais 

afluentes: a Leste, os riachos Nova Sorte, Bela Vista, da Pedra Branca Boa Vista, do Forte, e 

da Tábua; no centro, os riachos do Bojo ou Olho d’ Água e Ermo; a Norte, os Riachos Malhada 

Vermelha e do Padre; em sentido Sul, Riachos da Areia e dos Marimbondos e do Tanque. No 

sentido Oeste, o riacho da Rajada. Todo esse sistema fluvial é intermitente e o padrão da 

drenagem é o dendrítico (CPRM, 2005). 
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Figura 11. Mapa Hidrológico da área 2 da pesquisa. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015. Adaptado por Martins (2017).
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4.2.4 Vegetação 

 

A vegetação é caracterizada por caatinga hiperxerófita, onde abundam cactáceas e 

bromeliáceas, distribuídas em uma caatinga arbustivo/herbácea, com espécies arbóreas esparsas 

em caráter residual. Das espécies verificadas na região, Caraibeiras (Tabebuia caraíba), 

Aroeira (Astroniun urundeuva), Angico bravo (Anadenanthera macrocarpa), Angico branco 

(Albizia polycephala), Faveleira (Cnidoscolus phyllcanthus), Jurema branca (Pithecolobium 

dumosum Benth.), Jurema Preta (Mimosa tenuiflora), Imburana de cambão (Bursera 

leptophloeos), Imburana de cheiro (Torresea cearensis Fr. All.), além de espécies exóticas 

como a Algaroba (Prosopis juliflora)(VALLE, 2003) (NETO, 2013) (MEDEIROS,2003).  

Digno de nota, algumas espécies acima elencadas, também possuem registros 

etnográficos de sua utilização pelos povos do passado, tais como:  

 

a) Caraibeira ou Caraúba: Da família das Bignoniáceas. Árvore de pequeno porte. Flores 

de lindo aspecto, grandes, aromáticas, amarelas. É uma arvore que é especifica dos trechos 

frescos e de solo profundos do sertão. Sua madeira é versátil, utilizada para obras de carpintaria, 

vigamento de casas, cabo de ferramenta, cangalhas. Casca possui propriedades peitorais. 

(BRAGA, 1976).  

b) Jurema Preta:  Planta da subfamília das mimosáceas. De yú-r-ema, o espinheiro 

suculento. Madeira para estacas, lenha e carvão. Folhas forrageiras. Cascas sedativas, 

narcóticas, adstringentes e amargas. Com as raízes, os grupos indígenas do Nordeste brasileiro 

elaboram uma bebida enteógena, consumida durante as cerimônias do ritual do Toré. (BRAGA, 

1976; MARTINS, 2011);  

c) Imburana ou Imburana de Cambão: Árvore da família das Burseráceas, coberta de 

espinhos. Imburana significa imbu falso, possui folhas opostas e pinadas e flores em cachos. 

Fruto drupáceo, acre-doce, mas comível, quando bem maduro. Através de incisões em seu 

tronco pode-se extrair um balsamo verde-alourado, que é usado pelos povos do sertão em 

substituição da terebentina. (BRAGA, 1976). 

A região apresenta ainda grave problema ambiental indicativa de desertificação que está 

vinculado a remoção da vegetação original para a indústria de tijolos e telhas. (VALLE, 2003; 

MUTZEMBERG,2007). 
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5. RESULTADOS  

 

Nesse capitulo serão abordados os resultados obtidos nas duas áreas pesquisadas, aonde 

foram analisados um total de 27 sítios com registros rupestres, sendo sete na área 1 de pesquisa 

e 20 na área 2.  

 

5.1 Localização dos sítios arqueológicos no relevo da Área 1 

 

Na área 1 foram analisados os posicionamentos geomorfológicos e os perfis gráficos 

existentes em sete sítios arqueológicos com registros rupestres, localizados em duas unidades 

geomorfológicas serranas: 

 

a) Na Serra de Portalegre (que possui área aproximada de 128 km²), localizado no 

município de Portalegre, foram identificados os seguintes sítios arqueológicos “Furna do 

Letreiro” e “Furna do Pelado”; 

b) Na Serra da Madalena (que possui área aproximada de 50 km²), localizada no 

município de Francisco Dantas, foram identificados os sítios arqueológicos: Congo I, Congo II, 

Congo III, Ancoreta e Furna do Noberto.  

 

Foi possível observar que tanto os sítios arqueológicos localizados na Serra de Portalegre 

quanto os sítios da Serra da Madalena estão situados em contexto geomorfológico de alta 

(predominância) a média encosta (figuras 12, 13 e 14), em suportes rochosos areníticos. A 

altimetria destes sítios variou entre 611 e 617 metros de altitude (ao nível do mar), possuem 

concavidade em seu interior, que permite a sua utilização como abrigo, evitando da exposição 

direta dos registros rupestres às chuvas e aos raios solares. 

Os lugares escolhidos apresentam também condições de boa visibilidade do contexto 

geoambiental do entorno, permitindo servir como local de observação tanto da paisagem natural 

quanto de possíveis movimentações de grupos humanos em cotas altimétricas mais baixas. 

Outro fator observado foi a recorrência de proximidade espacial (350 m  em média) desses 

sítios arqueológicos de fontes de água, conhecidos na região como “olhos d’águas”: Furna do 

Letreiro (1700 m), Furna do Pelado (320 m), Congo I, Congo II, Congo III (450 m), Ancoreta 

(200 m) e Furna do Noberto (190 m). 
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Figura 12. Perfil Leste-Oeste da Área 1- A numeração indica o posicionamento geomorfológico dos sítios 

arqueológicos da área 1: 1-Sítios da Serra da Madalena, 2- Furna do Pelado, 3-Pedra do Letreiro. 

 
Fonte: Google Earth 2017. 

 

 

Figura 13. A seta em vermelho indica o posicionamento geomorfológico dos sítios arqueológicos da área 1.A- 

Congo III, B- Furna do Pelado, C- Congo I, D-Pedra do Letreiro. 

 
Fonte: Elaborado por Martins (2017). 
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Figura 14. Modelo digital do terreno (MDT) da Área 1. Sítios Arqueológicos em azul. Área a esquerda destacada com retângulo vermelho posição em relação ao estado do 

Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015 e dados SRTM/Google Maps - Elaborado por Martins (2017).
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5.1.1 Padrão de Assentamento dos sítios arqueológicos da Área 1 

 

Para a área 1 observa-se uma preferência das populações pretéritas por deixar seus 

registros em abrigos sob rocha arenítica, inseridos em altitudes acima de 600 metros, 

posicionados em alta vertente em relação ao relevo, e com proximidade média de 350 metros 

em relação as fontes de água. 

Esses critérios de escolhas com essas características específicas geoambientais 

evidenciam que essas populações do passado poderiam ter preferido utilizar a técnica dos 

registros gravados diretamente em suportes areníticos verticais, localizados em abrigos 

rochosos situados em lugares mais altos, mas com menor resistência abrasiva em relação aos 

suportes rochosos granitoides e gnaisses, por exemplo, que geralmente aparece em cotas 

altimétricas mais baixas na área e em matacões ou afloramentos sub-horizontais. 

 

5.1.2 Perfil litológico dos sítios arqueológicos da área 1 

 

Todos os sítios arqueológicos dessa área estão localizados geologicamente nos domínios 

da Formação Serra do Martins-FSM, e apresentam litologia de rocha arenítica com presença de 

conglomerados (figura 15). 

Figura 15.  Registros rupestres dos sítios arqueológicos da Área 1. Com litologia predominantemente composta 

por rochas areníticas da Formação Serra do Martins. A - Furna do Pelado, B- Pedra do Letreiro, C-Ancoreta, D-

Congo I. 

 
Fonte: Santos Júnior(2016); Martins (2017). 
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Essa formação é característica dos capeamentos dos maciços estruturais das Serras de 

Martins, Portalegre e Santana, onde constitui relevos tabuliformes presentes em altitudes de 

500 a 850 metros, e sua espessura varia entre 30 a 70 metros (MUTZEMBERG, 2007).  

A Formação Serra do Martins-FSM é uma formação cujo seu topo é composto de 

arenitos de tonalidades que variam entre o amarelo, vermelho e o roxo (crostas lateríticas). A 

composição dessa formação é de rochas de origem sedimentar que originalmente foram 

provenientes de deposição fluvial, com idade de deposição estimada entre 64 e 25 Ma, segundo 

Morais Neto et al (2008), tem datação obtida com a técnica de traço de fissão de apatita; ou 

máxima de 20 Ma, conforme Lima (2008), tem datação obtida com o método de Urânio/Tório 

(MOURA, 2017).  

A Unidade Litológica dessa Formação pode ser dividida em fácies, formadas por arenito 

grosso, arenito médio, arenito fino, arenito conglomerático, siltito e argilito. As camadas 

superiores se mostram silicificadas e friáveis (MENEZES, 1999). 

 

5.1.3 Perfil gráfico dos sítios arqueológicos da área 1 

 

Nos suportes rochosos dos sítios arqueológicos foram elaborados grafismos simbólicos 

com a técnica de raspagem e picotagem (gravuras). Em apenas um desses sítios (Ancoreta), 

observa-se duas técnicas de execução com registros rupestres com gravuras e pinturas.  

A elaboração dos registros rupestres foi efetuada, predominantemente em suportes 

verticais (Furna do Letreiro, Congo I, Congo II, Congo III, Furna do Noberto e Ancoreta) 

aparece somente um sítio (Furna do Pelado) com registros rupestres em sentido sub-horizontal. 

Em relação à temática apresentada pelos autores, foi observado o predomínio absoluto de 

grafismos abstratos15, com traços retilíneos e curvilíneos, presença de alinhamentos de cúpules, 

linhas côncavas e convexas, além de poligonais (figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Grafismo Abstrato: São representações que Leroi-Gourham definiu como nível geométrico puro, e constituem 

as figuras pintadas ou gravadas que não identificamos. Correspondem aos grafismos que comumente são chamados 

de “Geométricos”, “astronômicos” ou “abstratos” MARTIN, 2005. 
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Figura 16.  Registros rupestres dos sítios arqueológicos da Área 1. Com temática predominante de grafismos 

abstratos e técnicas de execução através de raspagens e picotagem. A - Pedra do Letreiro, B-Furna do Pelado, C-

Ancoreta, D-Congo II. 

 
Fonte: Santos Júnior (2016); Getúlio Moura (2016); Martins (2017). 

 

5.2 Localização dos sítios arqueológicos no relevo da Área 2 

Na área 2 foram analisados os posicionamentos geomorfológicos e os perfis gráficos 

existentes em 20 sítios arqueológicos de duas subáreas:  

Uma primeira subárea, intitulada 2a (figura 17 e 18), que abrange uma parte da bacia 

hidrográfica do Riacho do Bojo (numa extensão aproximada de 4000 m), localizado no 

município de Carnaúba dos Dantas, foram identificados os sítios arqueológicos: Casa Santa, 

Sítio do Deca, Cachoeira do Maracajá, Cachoeira das Canoas I, Cachoeira do Letreiro, Fundões 

II, Pedra da Mesa, Furna do Pinhão Branco, Furna do Cupim e Sítio Grota Funda. 

 

Figura 17. Perfil NE-SO da Área 2a- A numeração indica o posicionamento geomorfológico dos sítios 

arqueológicos: 1-Casa Santa, 2- Sítio do Deca  3- Cachoeira do Maracajá, 4- Cachoeira do Letreiro, 5-Furna do 

Cupim, 6- Sítio Grota Funda. 

 
Fonte: Google Earth 2017. 

A B 

C D 
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Figura 18. Modelo digital do terreno (MDT) da Área 2a. Área à esquerda destacada com retângulo vermelho, posição em relação ao estado do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015 e dados SRTM/Google Maps - Elaborado por Martins (2017).
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Uma segunda subárea, intitulada 2b (figuras 19, 20 e 21), que abrange uma parte da bacia 

hidrográfica do Rio Carnaúba (numa extensão aproximada de 6000 m), localizado no município 

de Carnaúba dos Dantas, foram identificados os sítios arqueológicos:  

Sítio do Pote 2, Furna da Ema, Sítio do Letreiro, Xiquexique I, Tanque dos Marimbondos, 

Sítio do Pote 1, Sítio Pedra do Alexandre 1, Xiquexique II, Serrote das Areias, e Sítio 

Tanquinhos. 

Figura 19. Perfil Noroeste-Sudoeste da Área 2b- A numeração indica o posicionamento geomorfológico dos 

sítios arqueológicos: 1- Xiquexique II, 2- Furna da Ema, 3- Sítio do Pote 2. 

 
Fonte: Google Earth 2017. 

 

Figura 20. Perfil Leste-Oeste da Área 2b- A numeração indica o posicionamento geomorfológico dos sítios 

arqueológicos: 1- Sítio Pedra do Alexandre 1, 2- Furna da Ema, 3- Sítio do Letreiro. 

 
Fonte: Google Earth 2017. 

 

 

Foi possível observar algumas variações com relação aos posicionamentos 

geomorfológicos dos sítios arqueológicos nas duas subáreas em suas respectivas paisagens 

naturais.  

Foi possível observar que tanto os sítios arqueológicos localizados nas subáreas 2a e 2b 

estão situados em contexto geomorfológico de média encosta e em fundo de vale sob suportes 

rochosos de quartzito ou biotita-xisto. A altimetria destes sítios variou entre 362 e 536 m de 

altitude (ao nível do mar), destes apenas 13 possuem concavidade em seu interior, que permitiu 

a sua utilização como abrigo, evitando da exposição direta dos registros rupestres às chuvas e 

aos raios solares, 7 estão a céu aberto em afloramentos. 
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Figura 21. Modelo digital do terreno (MDT) da Área 2b. Área a esquerda destacada com retângulo vermelho posição em relação ao estado do Rio Grande do Norte.  

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015 e dados SRTM/Google Maps - Elaborado por Martins (2017).
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Já a escolha dos sítios do tipo afloramentos pode estar vinculada questão de captação de 

recursos, pois a totalidade dos sítios existentes nessa área estão posicionados no leito da 

drenagens. Nesse sentido foi observado a recorrência de proximidade espacial (125 metros em 

média) desses sítios arqueológicos de fontes de água: Cachoeira do Maracajá (Leito do Riacho), 

Cachoeira das Canoas I (Leito do Riacho), Pedra da Mesa (Leito do Riacho),  Sítio do Pote 1 

(Leito do Riacho), Tanque do Marimbondos (Leito do Riacho),  Sítio Tanquinhos (Leito do 

Riacho), Cachoeira do Letreiro( Leito do Riacho), Fundões II(Leito do Riacho), Furna do 

Pinhão Branco (61 metros), Sítio do Deca(97 metros), Sítio do Pote 2(110 metros), Furna do 

Cupim (126 metros), Casa Santa(190 metros), Xiquexique II(289 metros), Sítio do Letreiro(290 

metros), Serrote das Areias(300 metros), Furna da Ema( 327 metros), Pedra do Alexandre I(280 

metros), Xiquexique I(430 metros). 

 

5.2.1 Perfil litológico dos sítios arqueológicos da área 2(Sub-Áreas 2a e 2b) 

 

A maioria dos 20 sítios arqueológicos dessa área estão localizados geologicamente nos 

domínios da Formação Equador, e apresentam litologia de rocha quartzítica e 

metaconglomerados (figura 22). A exceção são os sítios do Pote 1 e 2, Furna da Ema, 

Tanquinhos, Tanque dos Marimbondos e Pedra do Alexandre que estão inseridos 

litologicamente nos domínios da Formação Seridó, e apresentam litologia de rocha biotita xistos 

(figura 23). 
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Figura 22.  Registros rupestres dos sítios arqueológicos da Área 2 com litologia predominante de rochas de 

Quartzitos da Formação Equador. A – Casa Santa, B- Serrote das Areias, C- Xiquexique 1, D- Xiquexique 2. 

 
Fonte: Santos Júnior (2016); Martins (2017). 

 

A existência de planos de foliação e resistências diferenciadas das rochas (rochas do topo 

mais resistente do que as camadas inferiores) favoreceram a formação dos relevos de encosta 

negativas nos vales do Seridó, principalmente quando essas camadas intermediárias ou da base 

são de rochas xistosas (Formação Seridó) ou quartzito (Formação Equador). A maior parte dos 

sítios arqueológicos com registros rupestres dessa região são abrigos sob rocha e estão inseridas 

nessas feições geomorfológicas (MUTZEMBERG, 2007).  

A Formação Equador é uma unidade litológica intermediária entre a Formação Jucurutu 

que se localiza na base e a Formação Seridó que está localizada no topo.  A composição 

litológica desta formação geológica são rochas quartzíticas e metaconglomerados 

(MUTZEMBERG, 2007). 
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Figura 23.  Registros rupestres dos sítios arqueológicos da Área 2 com litologia predominante com rochas de 

Biotita-xisto da Formação Seridó. A - Pedra do Alexandre; B- Sítio do Pote 1; C-Tanque dos Marimbondos; D- 

Tanquinhos. 
 

 
Fonte: Santos Júnior (2016); Martins (2017). 

 

 

O Quartzito é uma rocha que compõe a formação Equador, sendo uma rocha metamórfica 

originada a partir de rochas fontes areníticas com alto teor de quartzo. Possuindo tonalidades 

que podem variar de creme a cinza, sendo que a presença de mica na sua composição é um dos 

elementos que são responsáveis pelo brilho dessa rocha. Os povos pretéritos aproveitavam as 

irregularidades existentes no suporte rochoso para dar noção de profundidade ou delimitar cenas 

em alguns registros rupestres (NASCIMENTO e SANTOS, 2013).  

A Formação Seridó por sua vez, tem sua composição um denso pacote onde predominam 

de biotita-xistos, clorita-sericita-xistos e metariritmitos. Zircões clásticos desta formação 

receberam datações Neoproterozóicas pelo método de Uranio Tório, atingindo a idade de 

640Ma (CPRM, 2005 e MUTZEMBERG, 2007). 

O Micaxisto é uma rocha que compõe a formação Seridó, sendo uma rocha metamórfica 

originada a partir de rochas fontes provenientes de folhelhos com alto teor de micas. Possuindo 

tonalidades que podem apresentar vários tons, desde tonalidades de cinza até o vermelho. A 
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presença de mica na sua composição é um dos elementos conferem o brilho observado com 

frequência nos suportes (NASCIMENTO e SANTOS, 2013). 

 

5.2.2 Padrão de Assentamento dos sítios arqueológicos da Subárea 2a  

 

Na subárea 2a, os sítios arqueológicos Cachoeira do Maracajá, Cachoeira das Canoas I, 

Pedra da Mesa, e Sítio Grota Funda, foram elaborados exclusivamente com a técnica de 

execução por gravuras e estão situados em formações rochosas no leito ou nas margens do 

Riacho do Bojo (figura 24). A altimetria destes sítios variou entre 403 metros a 484 metros de 

altitude e em relação ao relevo estão posicionados em fundo de vale.  

  
Figura 24. A seta em vermelho indica o posicionamento geomorfológico dos sítios arqueológicos com registros 

rupestres com a técnica por gravuras da subárea 2a: A-Sítio Cachoeira das Canoas; B- Sítio Cachoeira do 

Maracajá; C- Sítio Grota Funda; D- Sítio Pedra da Mesa. 

  
Fonte: Santos Júnior (2014 e 2017); Martins (2017)
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5.2.3 Perfil gráfico dos sítios arqueológicos da área 2.a 

 

Nos suportes rochosos dos sítios arqueológicos dessa subárea foram elaborados grafismos 

simbólicos com a técnica de raspagem e picotagem (gravuras)em quatro sítios (Cachoeira das 

Canoas I, Cachoeira do Maracajá, Pedra da Mesa, Sítio Grota Funda).  

A elaboração dos registros rupestres foi efetuada, predominantemente em suportes 

verticais (Cachoeira das canoas I, Cachoeira do Maracajá, Sítio Grota Funda) aparece somente 

um sítio (Pedra da Mesa) com registros rupestres em sentido sub-horizontal. 

Em relação às temáticas das gravuras rupestres, foi observado o predomínio de grafismos 

abstratos, círculos concêntricos, com traços retilíneos e curvilíneos, presença de alinhamentos 

de cúpules, linhas côncavas e convexas, além de poligonais (figura 25). 

 

Figura 25. Temáticas das gravuras rupestres dos sítios arqueológicos da subárea 2a: A-Sítio Cachoeira das 

Canoas; B-Sítio Cachoeira do Maracajá; C- Sítio Grota Funda; D- Sítio Pedra da Mesa. 

 
Fonte: Fotos - Santos Júnior (2014). 
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Os sítios Casa Santa, Furna do Cupim e Furna do Pinhão Branco possuem somente a 

técnica de pinturas e estão situados em espaços um pouco mais afastados do leito do riacho do 

Bojo, ou seja, em abrigos e semi-abrigo (em quartzito) situados em alta vertente entre 60 a 150 

metros da calha do riacho (figura 26). A altimetria destes sítios variou entre 543 a 421 metros 

de altitude. A elaboração dos registros rupestres foi efetuada, exclusivamente em suportes 

verticais. 

Figura 26. A seta em vermelho indica o posicionamento geomorfológico dos sítios arqueológicos com pinturas 

rupestres da subárea 2a: A- Casa Santa; B-Casa Santa; C-Furna do Cupim; D-Furna do Pinhão Branco. 

 
Fonte: Fotos – Santos Júnior (2014). 

 

Nesses sítios com pinturas rupestres da subárea 2a, as elaborações apresentam temáticas 

vinculadas a Tradição Nordeste, onde ocorre um predomínio de grafismos de composição16, 

com grafismos retratando a flora, fauna antropomorfos, fitomorfos e zoomorfos   compondo 

cenas onde provavelmente retratam o cotidiano com cenas de sexo, de caçadas e ritos 

cerimoniais (figura 27). 

 

                                                           
16 Registros rupestres de Composição: Estão representados por figuras que podem ser reconhecidas, sejam 

antropomorfos, zoomorfos ou fitomorfos. O grau de identificação varia, dependendo da tendência mais ou menos 

naturalista de cada tradição. MARTIN, 2005. 
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Figura 27. Temáticas das pinturas rupestres dos sítios arqueológicos da subárea 2a: A- Casa Santa; B - Casa 

Santa; C-  Furna do Pinhão Branco; D-Sítio Furna do Cupim  

.Fonte: (Fotos) -  Santos Júnior (2014). 

 

Os Sítios do Deca, Fundões II e a Cachoeira do Letreiro possuem as técnicas de pinturas 

e gravuras. Em relação ao posicionamento no relevo, o primeiro está situado em média vertente, 

e os demais no leito do riacho do Bojo a altimetria destes sítios variou entre 414 e 536 m de 

altitude (figura 28). A elaboração dos registros rupestres foi efetuada, exclusivamente em 

suportes verticais. 

Em relação às temáticas são observadas duas características: nas pinturas existentes nos 

dois sítios aparecem grafismos pintados na cor vermelha, somente com representações abstratas 

e nas gravuras existentes, também nos dois sítios, permanecem as mesmas temáticas com 

representações abstratas (figura 29). 

 Todos esses sítios arqueológicos da subárea 2a estão inseridos geomorfologicamente na 

bacia hidrográfica do Riacho do Bojo. 
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Figura 28. A seta em vermelho indica o posicionamento geomorfológico dos sítios arqueológicos com pinturas 

rupestres da subárea 2a: A- Sítio do Deca; B-Fundões 2; C- Cachoeira do Letreiro; D- Cachoeira do Letreiro. 

 
Fonte: Fotos – Santos Júnior (2014); Martins (2017). 

 

Figura 29. Temáticas das pinturas/gravuras rupestres dos sítios arqueológicos da subárea 2A: A- Sítio do Deca; 

B-Fundões 2; Cachoeira do Letreiro; D- Cachoeira do Letreiro. 

 
Fonte: Fotos – Santos Júnior (2014); Martins (2017). 
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5.2.4 Padrão de Assentamento dos sítios arqueológicos da Subárea 2b 

 

A subárea 2b é constituída de sítios arqueológicos situados na bacia do Rio Carnaúba, e 

tem dois grupos de sítios que teve parcela amostral: um primeiro grupo constituído pelos sítios 

arqueológicos do Pote 1, Tanque dos Marimbondos e Tanquinhos, que possui a técnica de 

gravuras; outro grupo está composto pelos sítios arqueológicos Pedra do Alexandre, Sítio do 

Pote 2, Furna da Ema, Serrote das Areias, Xiquexique I, Xiquexique II e apresentam somente 

a técnica de pinturas. O Sítio do Letreiro apresenta as duas técnicas de confecção dos registros 

rupestres (gravados e pintados). 

Os sítios arqueológicos Sítio do Pote 1, Tanque dos Marimbondos e Sítio Tanquinhos são 

compostos exclusivamente pela técnica de gravuras rupestres e estão situados em formações 

rochosas quartzíticas localizadas em leitos de tributários do Rio Carnaúba. A altimetria destes 

sítios variou entre 389 e 407 m de altitude e em relação ao relevo estão posicionados em fundo 

de vale (figura 30).  

 

Figura 30. A seta em vermelho indica o posicionamento geomorfológico dos sítios arqueológicos com gravuras 

rupestres da subárea 2b: A- Sítio do Pote I; B –Tanque dos Marimbondos; C e D- Sítio Tanquinhos). 

 
Fonte: Fotos – Santos Júnior (2014); Martins, (2017). 
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Os Sítios Pedra do Alexandre, Furna da Ema, Serrote das Areias, Sítio do Pote 2, 

Xiquexique 1 e Xiquexique 2 possuem somente a técnica de pinturas e estão situados em 

abrigos sob rocha metamórfica (quartzito), inseridos em elevações (alta vertente) das encostas 

do Vale do Rio Carnaúba ou em matacões isolados, com a altimetria destes abrigos variando 

entre 381 e 526 metros de altitude (figura 31). Os cinco sítios possuem concavidades em seu 

interior, que permite a sua utilização como abrigo (predominância) ou semi-abrigo, evitando da 

exposição direta dos registros pintados às chuvas e aos raios solares. 

 

Figura 31. A seta em vermelho indica o posicionamento geomorfológico dos sítios arqueológicos com pinturas 

rupestres da subárea 2b: A- Sítio do Pote 2; B-Serrote das Areias; C-Xiquexique 1; D-Xiquexique 2. 

 
Fonte: Fotos - Martins (2017). 

 

5.2.5 Perfil gráfico dos sítios arqueológicos da subárea 2.b 

 

Em relação às temáticas das gravuras rupestres, foi observado o predomínio de grafismos 

abstratos, círculos concêntricos, com traços retilíneos e curvilíneos, presença de alinhamentos 

de cúpulas, linhas côncavas e convexas, além de poligonais (figura 32). 

No aspecto técnico, observou-se a elaboração através dos métodos de raspagem e 

picotagem predominantemente em suportes verticais (Sítio do Pote 1 e Sítio Tanquinhos) com 
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somente um sítio (Tanque dos Marimbondos) apresentou registros rupestres em sentido sub-

horizontal. 

 

Figura 32. Temáticas das gravuras rupestres dos sítios arqueológicos da subárea 2b: A e B- Sítio do Pote I; C –

Tanque dos Marimbondos; D- Sítio Tanquinhos. 

 
Fonte: Fotos – Santos Júnior (2014); Martins (2017). 

 

 

Nesses sítios com pinturas rupestres da subárea 2b, as elaborações apresentam temáticas 

vinculadas a Tradição Nordeste, onde ocorre um predomínio de grafismos de composição 

retratando a flora e fauna antropomorfas, fitomorfas e zoomorfas de pequenas dimensões (em 

média entre 5 a 10 cm), compondo cenas que retratavam o cotidiano pretérito com cenas de 

sexo, de caçadas e rituais/cerimoniais (figura 33). 

No aspecto técnico, a elaboração dos registros rupestres pintados, foi efetuado 

exclusivamente em suportes verticais (Sítios Pedra do Alexandre, Furna da Ema, Serrote das 

Areias, Sítio do Pote 2, Xiquexique 1 e Xiquexique 2).    
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Figura 33. Temáticas das pinturas rupestres dos sítios arqueológicos da subárea 2b: A- Sítio do Pote 2; B-Serrote 

das Areias; C-Xiquexique 1; D-XiqueXique 2. 

  
Fonte: Fotos - Santos Júnior (2014); Martins (2017).  

 

Os registros rupestres da Tradição Nordeste se distinguem pela predominância de 

grafismos reconhecíveis onde são predominantes (figuras humanas, animais, plantas e objetos), 

além de grafismos puros, que não podem ser identificados. As cenas que representam ação e 

movimento cuja temática pode ser reconhecível é um dos caracterizadores desta Tradição. 

(LEITE, 2004 e MUTZENBERG, 2007). 

Todos esses sítios arqueológicos da subárea 2b estão inseridos geomorfologicamente na 

bacia hidrográfica do Rio Carnaúba.
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

A partir da coleta dos dados em campo foram verificadas as técnicas de execução dos 

registros rupestres, o contexto geomorfológico, a proximidade espacial sítios arqueológicos em 

relação as fontes de água, a escolha do suporte rochoso em relação a técnica. Com a comparação 

entre os dados coletados em campo a investigação buscava a existência de padrões de 

assentamentos nas áreas de estudo.  

 

6.1 Área de Pesquisa 1 

 

A análise dos sítios pesquisados em relação às técnicas de registros rupestres nessa área 

mostra que do total de 7 sítios pesquisados, 6 correspondem a sítios com a técnica de gravuras 

e em 1 sítio pode-se constatar a utilização das duas técnicas (Ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Sítios Pesquisados da área 1 em relação a técnica utilizada no registro rupestre. 

 

Fonte: Martins (2017). 

 

A análise dos sítios pesquisados considerando a escolha do suporte rochoso em relação a 

técnica de registro rupestre nessa área mostra: Em todos os 7 a única opção adotada foi pelo 

registro rupestre gravado em suportes de rocha arenítica da Formação Serra do Martins. 

A análise dos sítios pesquisados considerando o tipo de sítio em relação a técnica de 

registro rupestre nessa área mostra que: Em seis destes a opção foi pelo registro rupestre 
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gravado em abrigos sob rocha, e em um sítio a opção foi pelo registro rupestre pintado/gravado 

em abrigo sob rocha (Ver Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Técnica utilizada no registro rupestre da Área 1 em relação ao tipo de Sítio. 

 

Fonte: Martins (2017). 

 

A análise dos sítios pesquisados considerando o posicionamento do sítio no relevo em 

relação a técnica de registro rupestre nessa área mostra que a totalidade destes os sítios com 

registro rupestre gravados estão posicionados em alta vertente. 

A análise dos sítios pesquisados considerando a proximidade de fontes de agua em relação 

a técnica de registro rupestre nessa área mostra que: em 6 destes os sítios com registro rupestre 

gravados estão posicionados a uma distância média de 485 metros da fonte de agua mais 

próxima; 1 dos sítios com registros rupestres pintado/gravado estão posicionados a uma 

distância de 225 metros da fonte de agua mais próxima (Ver Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Técnica utilizada no registro rupestre da Área 1 em relação a distância da Fonte de agua mais 

próxima (em metros). 

 
Fonte: Martins (2017). 

 

6.2 Área de Pesquisa 2 

 

A análise dos sítios pesquisados em relação a técnica de registro rupestre nessa área 

mostra que do total de 20 sítios pesquisados, 9 correspondem a sítios com a técnica de pinturas, 

7 com a técnica de gravuras e em 4 sítios pode-se constatar a utilização das duas técnicas (Ver 

Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Sítios pesquisados da Área 2 em relação a técnica utilizada no registro rupestre. 

 
Fonte: Martins (2017). 
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A análise dos sítios pesquisados considerando a escolha do suporte rochoso em relação a 

técnica de registro rupestre nessa área mostra que: Em 6 destes a opção foi pelo registro rupestre 

pintado em suportes de rocha quartzítica; e em 3 destes a opção foi pelo registro rupestre pintado 

em suportes de biotita-xisto; e em 4 a opção foi pelo registro rupestre gravado em rocha 

quartzítica, e em 3 destes a opção foi pelo registro rupestre gravado em suportes de biotita-

xisto, e em 4 sítios a opção foi pelo registro rupestre pintado/gravado em rocha quartzitica 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Técnica utilizada no registro rupestre da Área 2 em relação ao tipo de suporte rochoso utilizado. 

 
Fonte: Martins (2017). 

 

A análise dos sítios pesquisados considerando o tipo de sítio em relação a técnica de 

registro rupestre nessa área mostra que: Em 8 destes a opção foi pelo registro rupestre pintado 

em abrigos sob rocha, e em 8 a opção foi pelo registro rupestre gravado sob afloramentos ou 

matacões, e em 2 sítio a opção foi pelo registro rupestre pintado/gravado em abrigo sob rocha; 

e em 2 sítio a opção foi pelo registro rupestre pintado/gravado sob afloramentos ou matacões 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Técnica utilizada no registro rupestre da Área 2 em relação ao tipo de Sítio. 

 
Fonte: Martins (2017). 

 

A análise dos sítios pesquisados considerando o posicionamento do sítio no relevo em 

relação a técnica de registro rupestre nessa área mostra que: em 7 destes os sítios com registro 

rupestre pintados estão posicionados em média vertente; 2 dos sítios com registro rupestre 

pintado estão posicionados em baixa vertente;  7 sítios com registro rupestre gravados estão 

posicionados em fundo de vale; e em 2 sítios a opção foi pelo registro rupestre pintado/gravado 

em fundo de vale; e em 2 sítio a opção foi pelo registro rupestre pintado/gravado em média 

vertente (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Técnica utilizada no registro rupestre da Área 2 em relação ao posicionamento do sítio no relevo. 

 
Fonte: Martins (2017). 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Abrigo sob rocha Afloramento/matação

2 2

88

Técnica utilizada no registro rupestre da Área 2 em relação ao tipo 

de Sítio

grav/pint Gravuras Pinturas

0

2

4

6

8

Média vertente Baixa vertente Fundo de Vale

2 2

77

2

Técnica utilizada no registro rupestre da Área 2 em relação ao 
posicionamento do sítio no relevo

grav/pint Gravuras Pinturas



76 
 

A análise dos sítios pesquisados considerando a proximidade de fontes de água em relação 

a técnica de registro rupestre nessa área mostra que: em 9 destes os sítios com registro rupestre 

pintados estão posicionados a uma distância que média de 185 metros da fonte de agua mais 

próxima; 4 dos sítios com registros rupestres pintado/gravados estão posicionados a uma 

distância média de 100 metros da fonte de agua mais próxima; 7 sítios com registros rupestres 

gravados estão posicionados no leito do rio, praticamente junto a fonte de agua; (Gráfico 8). 

Gráfico 8. Técnica utilizada no registro rupestre da Área 2 em relação a distância da Fonte de agua mais 

próxima (em metros). 

 
Fonte: Martins (2017). 

 

6.3 Comparação dos resultados 

 

Baseado nos questionamentos iniciais e observando os resultados obtidos na análise, nesta 

pesquisa registrou-se a presença de três padrões de assentamento:  

 

a) um padrão, que se caracteriza por sítios gravados situados no leito ou margens de 

cursos d’água sob suportes de rocha quartzítica da Formação Equador ou biotita xisto da 

Formação Seridó que recebeu a denominação de Padrão 1;  

b) outro padrão, que se caracteriza por sítios pintados situados em abrigos sob rocha em 

média vertente, sob suportes de rocha quartzítica da Formação Equador ou biotita xisto da 

Formação Seridó que recebeu a denominação de Padrão 2; 

c) outro padrão caracterizado por sítios gravados em abrigos sob rocha arenítica da 

Formação Serra do Martins situados em média vertente, em que recebeu a denominação de 

Padrão 3.  
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d) Sítios considerados fora de padrão, ou seja quando não foi possível com as informações 

coletadas estabelecer uma associação entre a técnica e um número mínimo de variáveis e 

geoambientais. 

Para a Área 1, o único padrão registrado foi o Padrão 3(figuras 34 e 35), já para a área de 

pesquisa 2, registramos os padrões 1 e 2(figuras 36 e 37). Foi verificado ainda cinco sítios que 

foram considerados como fora do padrão (Gráfico 9).  

 

Gráfico 9. Sítios pesquisados em relação ao Padrão de Assentamento x técnica utilizada no registro rupestre. 

 
Fonte: Martins (2017).  

 

Padrão 1: Observado apenas na Área 2 da pesquisa, onde constatou-se este padrão como 

sendo o único padrão observado em 7 dos sítios pesquisados o que corresponde a 35% dos sítios 

analisados, nessa área ou 26% da totalidade dos sítios analisados nessa pesquisa. Esse padrão 

encontra-se em sete dos vinte e sete sítios analisados (Cachoeira do Maracajá, Cachoeira das 

Canoas I, Pedra da Mesa, Grota Funda, Sítio do Pote 1, Tanque dos Maribondos e Tanquinhos) 

sendo o único padrão observado. 

Padrão 2: Observado também apenas na Área 2 da pesquisa, onde constatou-se este 

padrão como sendo o único padrão observado em 9 dos sítios pesquisados o que corresponde a 

35% dos sítios analisados, nessa área ou 33% da totalidade dos sítios analisados nessa pesquisa. 

Esse padrão encontra-se em nove dos vinte e sete sítios analisados (Sítio do Pote 2, Furna da 

Ema, Serrote das Areias, Xiquexique I, Xiquexique II, Casa Santa, Furna do Cupim, Furna do 

Pinhão Branco e Pedra do Alexandre). 
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Padrão 3: Observado apenas na Área 1 da pesquisa, onde constatou-se este padrão como 

sendo o único padrão observado em 6 dos sítios pesquisados o que corresponde a 93% dos sítios 

analisados nessa área ou 22% da totalidade dos sítios analisados nessa pesquisa. Esse padrão 

encontra-se em seis dos vinte sete sítios analisados (Furna do Letreiro, Congo I, Congo II, 

Congo III, Furna do Noberto, Furna do Pelado).  

Fora do Padrão: Constatou-se que 19% dos sítios não se enquadravam em nenhum dos 

padrões identificados nesta pesquisa. Dos vinte e sete sítios analisados, em apenas cinco foi 

constatado que não se adequavam a nenhum dos três padrões estabelecidos: Na área de pesquisa 

1, foi verificado somente 1 sítio (Ancoreta), e na área de pesquisa 2, verificamos em 3 sítios 

(Cachoeira do Letreiro, Fundões II, Sítio do Letreiro e Sítio do Deca). Nestes sítios observou-

se uma variação, em relação a técnica, onde observa-se duas técnicas de execução, com 

grafismos com gravados e pintados e em relação aos fatores geoambientais. Enquanto o sítio 

da área 1, encontra-se em alta vertente, os da área 2 estão posicionados em fundo de vale e 

média vertente respectivamente. Além de divergirem completamente em relação aos suportes 

que serviram de tela aos grafismos, enquanto o Ancoreta na área 1, teve seus grafismos 

registrados sob o suporte arenítico. Na área 2 o Sítio do Deca, Sítio do Letreiro, Fundões II e a 

Cachoeira do Letreiro é o Quartzito. 

 



Figura 34. Composição de mapas com posicionamento dos Sítios Arqueológicos da Área 1.  

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015 e dados SRTM/Google Maps - Elaborado por Martins (2017).
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Figura 35. Mapa com a distribuição dos Padrões nas áreas pesquisadas.  

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015 e dados SRTM/Google Maps - Elaborado por Martins (2017). 



Figura 36. Composição de mapas com posicionamento dos Sítios Arqueológicos da Área 2. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015 e dados SRTM/Google Maps - Elaborado por Martins (2017). 



 

Figura 37. Mapa com a distribuição dos Padrões nas áreas pesquisadas. 

 
Fonte: Base Cartográfica: IBGE, 2015 e dados SRTM/Google Maps - Elaborado por Martins (2017)
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7. CONCLUSÃO 

 

De acordo com as nossas proposições iniciais esse trabalho objetivava identificar padrões 

de assentamentos dos povos pretéritos na paisagem natural, através da análise do lócus 

geoambiental dos sítios arqueológicos com registros rupestres localizados em duas áreas 

geográficas do Rio Grande do Norte: Área 1 e na Área 2. 

O trabalho de pesquisa e análise foi realizado em um grupo de 27 sítios arqueológicos nas 

áreas estudadas, onde foi possível analisar aspectos geoambientais e perfis gráficos destes sítios. 

O resultado dessa análise comparativa permitiu a identificação de três padrões de assentamentos 

para os sítios arqueológicos estudados.  

Nesse aspecto foi alcançado o objetivo primário proposto que era o de identificar padrões 

de assentamentos em 27 sítios com registros rupestres do sertão do Rio Grande do Norte. 

Como resposta ao primeiro questionamento apresentado (que é possível distinguir quais 

os critérios adotados, de caráter geoambiental, pelos grupos humanos para escolha da técnica 

de execução dos registros rupestres nessas duas áreas?) o resultado foi plenamente satisfatório, 

pois os dados obtidos na pesquisa indicam semelhanças recorrentes em quesitos geoambientais 

e quesitos técnicos do perfil gráfico do conjunto de sítios arqueológicos pesquisados que 

possibilitou que fossem segregados três padrões de assentamento distintos para as duas áreas 

de pesquisa. 

Esses dados são indicativos de que os grupos pretéritos que foram os autores desses 

registros culturais adotaram diferentes tipos de padrões de assentamento, priorizando critérios 

de escolhas relacionadas ao ambiente que os rodeavam, tais como: posicionamento do sítio no 

relevo, litologia, tipo de suporte, proximidade da água e utilização do mesmo perfil gráfico.  

Em relação ao segundo questionamento levantado, de que o posicionamento 

geomorfológico e a litologia dos suportes rochosos tiveram alguma influência na escolha dessas 

técnicas de execução dos registros rupestres pelos grupos pretéritos nas áreas da pesquisa? Os 

resultados obtidos corroboram parcialmente a hipótese levantada, pois apesar de ser verificada 

uma nítida preferência dos autores dos registros rupestres por determinados padrões 

geoambientais em contraste com a técnica empregada para fixar seus registros nos suportes em 

relação as áreas de Pesquisa 1 e 2, na área 2 se observa a utilização das duas técnicas no mesmo 

tipo de suporte (biotita-xisto), ocorrendo variação mais clara apenas no posicionamento 

geomorfológico.  

Enquanto os sítios com registros rupestres gravados ocupam matacões e afloramentos no 

leito ou margens de cursos áreas de fundo de vale, com suportes de rocha quartzitica que 
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corresponde ao Padrão de assentamento 1; os sítios com registros rupestres pintados ocupam as 

abrigos rochosos em áreas de média vertente, com suportes de rocha quartzitica e biotita-xisto 

que corresponde ao Padrão de assentamento 2; e os sítios gravados em abrigos sob rocha 

situados em alta vertente, com suportes de rocha arenítica que corresponde ao Padrão de 

assentamento 3.   

A escolha de técnicas diferenciadas também indica para opções culturais dos grupos 

autores, haja vista a disponibilidade de outros tipos de suporte no ambiente que foi 

negligenciado como “tela” para pinturas/gravuras em detrimento de outros. Fato este bem 

esclarecido com a identificação dos padrões. Que podemos aqui exemplificar no Padrão 3, 

aonde apesar da existência de afloramentos de rocha granítica em cotas menos elevadas na área 

de pesquisa 1, os autores daqueles registros, optaram por gravarem seus registros em abrigos 

de rocha arenítica em alta vertente, possivelmente as características dessa rocha, menos 

resistente a abrasão, pode ter facilitado a utilização da técnica de gravuras.  

Em relação ao padrão 1, é provável que a opção por gravar os registros na rocha 

quartzítica em afloramentos e matacões em fundo de vale, no leito de drenagens, na maioria 

dos casos com a presença de marmitas ou tanques que armazenam agua, pode estar relacionada 

ao alto dispêndio de energia necessária para técnica de gravação com consequente maior 

consumo deste precioso líquido, o que talvez limitou este tipo de técnica a ambientes com maior 

disponibilidade deste recurso, conforme já observado por Pessis, 2002, Santos Junior, 2008, 

2014. 

Utilizando a arqueologia da paisagem foi possível perceber a diferenciação nas escolhas, 

e que estas escolhas estão relacionadas as questões geoambientais, como é bastante claro em 

relação a predominância dos sítios com gravuras nas proximidades de fonte de água. Já em 

relação a litologia essas preferências não ficaram tão evidentes. 

Portanto, é plausível enfatizar que, dentro das limitações próprias de uma pesquisa de 

mestrado, esta pesquisa atingiu seu objetivo inicial, já que foi possível responder aos 

questionamentos propostos incialmente. No entanto, tornar-se-á importante dar prosseguimento 

a esta pesquisa ampliando a sua área de atuação para outras regiões do Estado, para confirmação 

se os resultados obtidos nessas duas regiões são observados em todo o território potiguar. 

Dentre os contribuições de novos conhecimentos adquiridos ao longo desta pesquisa 

dissertativa achamos relevantes o registro de novos sítios junto a base do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional-IPHAN (Sítio Furna do Noberto), que foi registrado durante as 

prospecções desta pesquisa no ano de 2017, e o mapeamento de um trecho de 1500 m de 
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extensão do Riacho do Bojo, que não constava nas cartas do IBGE e Base do Exército. O trecho 

acima referido corresponde a uma das nascentes daquele riacho situado a meia serra até 

aproximadamente o trecho que passa no sítio Cachoeira do Maracajá, que já se encontra nas 

cartas geográficas.  

Relevante também as informações a respeito do estado de conservação dos sítios 

arqueológicos, ao longo desta pesquisa dissertativa foi possível constatar o preocupante avanço 

da deterioração que se verifica no patrimônio arqueológico representado pelos sítios com 

grafismos rupestres localizados nas duas áreas de pesquisa. Essa deterioração possui origens 

antrópicas e naturais: As de origem natural, estão relacionadas a alterações climáticas que 

podem acelerar o desplacamento dos painéis e o aparecimento de casas de insetos, 

especialmente térmites e vespas sob os grafismos, danificando-os. As de origem antrópica, são 

principalmente o vandalismo representado principalmente por pichações sob os grafismos. 

Como se não fosse suficiente as inúmeros motivos legais para a conservação dos sítios 

arqueológicos, existe também a importância destes para o estudo das ocupações humanas.  

Durante os últimos trinta anos pesquisadores tem se debruçado sobre a antiguidade das 

ocupações pretéritas no Rio Grande do Norte, em especial na região do Seridó, onde devido ao 

quantitativo de sítios arqueológicos existentes, tem sido a região potiguar mais pesquisada sob 

o aspecto arqueológico. 

Dentre os sítios arqueológicos seridoenses em que já se obtiveram datações que 

permitissem estabelecer cronologias, destacamos dois que também são alvo desta pesquisa 

atual, na área 2 de pesquisa: Os sítios Pedra do Alexandre e Casa Santa, cujas as datações 

apontam para a existência de ocupações e reocupações humanas naquela região, em um período 

que abrange ± 9400 A.P. até aproximadamente 479 ± 27 A.P. SANTOS JUNIOR, 2013. 

Atualmente esses vestígios estão sendo prejudicados pela depredação, pelo vandalismo e pelo 

desmatamento. 

Apesar de ficar constatado uma menor degradação nos sítios cujo o acesso é dificultado 

pela distância das áreas urbanas ou mesmo a falta de estradas, por outro lado fica evidente que 

mesmo estando situados em locais quase inacessíveis, foram atingidos pelo vandalismo, que 

vão desde a aplicação de pigmento de cor branca sob as gravuras originais e/ou inscrição de 

nomes contemporâneos, até a destruição dos grafismos, como é o caso dos sítios Congo I na 

área de pesquisa 1 e Casa Santa e Grota Funda na área de pesquisa 2. 

Finalizando, salientamos esse alerta para a necessidade de preservação do Patrimônio 

Arqueológico representado pelos sítios arqueológicos potiguares. Isso indica a urgência de 
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medidas mitigadoras dos impactos causados nesses espaços arqueológicos situados nas áreas 

pesquisadas, nos atuais municípios de Francisco Dantas-RN e Carnaúba dos Dantas-RN.  

Dentre as medidas mais eficazes para minimizar o problema creditamos a implantação de 

programas de Educação Patrimonial nas áreas atingidas, bem como a instalação por parte do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN de sinalização e equipamentos 

que permitam a visitação dos sítios resguardando o Patrimônio arqueológico.  
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