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Resumo: O Sítio Santo Antônio, localizado no município de Serra Azul – SP, possui gravuras rupestres 
posicionadas sobre substrato rochoso arenítico da Formação Botucatu. O abrigo foi originalmente 
registrado nos anos 1980 e, a partir de 2021, novas pesquisas estão sendo implementadas na região da 
bacia do rio Pardo com intuito de caracterizar os tipos gráficos típicos daquela região. Neste artigo será 
apresentada uma análise detalhada dos registros rupestres localizados no referido sítio, compostos por 
figuras reconhecíveis representadas por marcas de pés e, de forma majoritária, por figuras não 
reconhecíveis representados por tridígitos, conjuntos de linhas verticais paralelas e cúpules. O panorama 
geral do estado de conservação dos grafismos rupestres também será objeto de análise. Palavras-chaves: 
Gravuras rupestres; Tipos gráficos; Caracterização gráfica; São Paulo.  

Abstract: The Santo Antônio Site, located in the municipality of Serra Azul - SP is composed of rock records, 
characterized by engravings, on rocky and sandtic substrate of the Botucatu Formation. The shelter was 
originally registered in the 1980s and from 2021 new research is being implemented in the Region of the 
Pardo River Basin to characterize the characteristic graphic types of this region. This article will present a 
detailed analysis of the rock records located in the Santo Antônio Site, composed of recognizable figures 
represented by foot marks, and, in a majority, by unrecognizable figures represented by three digits, sets 
of parallel vertical lines and cupules. It will also be addressed the general overview of the state of 
conservation of rock graphics. Keywords: Rock engravings; Graphic types; Graphic characterization; São 
Paulo.  
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Introdução 

Conhecido por pesquisas arqueológicas voltadas a sambaquis e a materiais líticos, o estado de 

São Paulo, apresenta poucos trabalhos em temáticas sobre pinturas e gravuras rupestres. Nos 

últimos anos, porém, vem crescendo o número de descobertas e de pesquisas baseadas em 

sítios com registros rupestres descritos na literatura arqueológica paulista (Alberto, 2014; 

Zanettini, 2005, 2007, 2010; Araujo et al, 2006; Azevedo, 2006; Calippo & Zanettini; 2006; Prous, 

1992).  

O primeiro apontamento sobre sítios com registros rupestres no estado de São Paulo foi 

publicado por Tristão de Alencar Araripe, em 1887, sobre o Abrigo de Itapeva, localizado no 

bairro rural do Itanguá, município de Itapeva – SP. O abrigo sobre rocha com pinturas e gravuras 

rupestres, foi conhecido inicialmente como Inscrição indígena do Vorá na Faxina (Araujo et al, 

2006). Em sua descrição, Tristão de Alencar Araripe destaca os motivos gravados e pintados 

sobre o suporte rochoso, podendo-se observar, por meio desta, uma dimensão da 

representação ideativa do indígena e suas práticas gráficas: 

Da róxa, que tem de altura mais de 40 metros, desprendeu-se enorme 
massiço, que deu á pedra inclinação maior que 10 metros. Esta inclinação 
e a parede formada pelo massiço desprendido formaram o abrigo...Nas 
paredes d'este abrigo notam-se figuras que impressionam, gravadas na 
pedra e pintadas com indeleveis tintas vermelha e preta...Notei entre os 
desenhos: Uma figura umanas com enfeites de penas na cabeça e no 
pescoço; uma palmeira toscamente gravada e pintada; porção de buracos 
de fórma circular, sendo dispostos 24, mais ou menos, em linha reta; um 
circulo com diamentro de 15 polegadas, tendo riscos dentados na 
extremidade; dois outros concêntricos, em fórma de relógio, tendo 60 
divizões; logo depois a figura de um ídolo e diversos riscos, todos pintados 
com tinta preta muito firme; uma figura do sol com uma +;um T; seis 
outros círculos; mão e pé umanos bem gravados, etc. (Araripe, 1887:232). 

Desidério Aytai, no final da década de 1960, realizou um minucioso registro do painel gráfico do 

Abrigo de Itapeva por meio de técnicas de decalque, moldes e fotografias. Aytai (1972) descreve 

o sítio como um suporte coberto por 476 grafismos, gravados e pintados, nas cores vermelho, 

preto e amarelo (Aytai, 1972:5). Segundo o autor (1970), o corpus gráfico do sítio se configura 

como “uma composição meditada e arranjada de tal modo que transmite um sentido” (Aytai, 

1970:4). Prous (1989) também aborda o Abrigo de Itapeva, relacionando as gravuras à tradição 

Geométrica e a pintura de cervídeo à tradição Planalto. 
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Figura 1: Momentos diferentes e recursos documentais distintos do sítio Itapeva, Itapeva – SP. Figura A, 
desenho a mão livre dos grafismos do sítio Itapeva, conhecido como Vorá na Faxina, reproduzidos por 
Araripe (1887); Figura B, reprodução a partir de decalques em plástico realizada por Aytai (1970). Fonte: 
Araujo et al., 2006. 

No início da década de 1980, o pesquisador Guy-Christian Collet atuou de forma incisiva na 

catalogação de sítios com registros rupestres no estado de São Paulo, utilizando-se dos 

princípios da geomorfologia para reconhecimento e localização (Collet, 1982, 1986, 1994). 

Destacam-se, em seu levantamento, os seguintes sítios arqueológicos portadores de pinturas e 

gravuras rupestres: Abrigo do Alvo, Abrigo da Bocaina, Abrigo da Santa (Analândia); Abrigo da 

Glória (Ipeúna); Abrigo Lavra, Abrigo das Abelhas (Iperó); Abrigo Santo Urbano (Corumbataí); 

Casa de Pedra (Itararé); e Oficina lítica Itambé (Altinópolis). 

Os arqueólogos Walter Neves e Solange Bezerra Caldarelli, nos idos de 1980, iniciaram estudos 

na bacia hidrográfica do rio Pardo, onde identificaram e analisaram os sítios arqueológicos: 

Abrigo Furnas, no município de Cajuru; e sítios Catingueiro e Santo Antônio, em Serra Azul, esse 

último objeto da presente pesquisa (Caldarelli, 1980).  

Pesquisas pontuadas por Kunzli (1991) seguiram na procura de datações e interpretações acerca 

de sítios com registros rupestres em outras regiões do estado de São Paulo, a exemplo do abrigo 

de Narandiba, composto dominantemente por gravuras rupestres. As gravuras rupestres 

identificadas nesse sítio estão posicionadas sobre um piso horizontal de basalto e possuem 

sulcos largos e aprofundados, os diferenciando, a priori, dos observados nos sítios de Serra Azul 

e Abrigo das Furnas, pesquisados na década de 1980 (Caldarelli, 1980). 
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Em 2014, a pesquisadora Luana Alberto, localizou e descreveu, por meio de visitas de campo e 

levantamentos bibliográficos, 24 sítios com registros rupestres pré-históricos, dos quais apenas 

16 estão registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) – Iphan.  

Novas pesquisas relacionadas à localização e análise de sítios com registros rupestres no estado 

vêm sendo efetuadas pelo Levoc – Mae/USP4, podendo-se observar a presença desses sítios em 

áreas ainda não estudadas, como é o caso da região da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, bem 

como a identificação de um número maior de sítios nas áreas já pesquisadas. Atualmente tem-

se registrado pelo projeto 41 sítios com pinturas e gravuras rupestres (Figura 2 / Tabela 1). 

 
Figura 1: Distribuição dos sítios arqueológicos com grafismos rupestres registrado após implementação 
do Projeto. Fonte: Levoc, MAE, USP, 2022. 

 

 

4 Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente – Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo. 
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As pesquisas sobre os sítios rupestres paulistas têm buscado entender os grafismos, a 

distribuição espacial e o contexto relacional com outras materialidades arqueológicas. No bojo 

dessas novas pesquisas têm sido evidenciadas também novas formas de registros documentais 

e diferentes aportes analíticos.  

O presente artigo tem por objetivo caracterizar os registros rupestres e o estado de conservação 

do Sítio Santo Antônio, localizado no município de Serra Azul em São Paulo. Este sítio apresenta 

uma grande importância arqueológica para o Estado, visto que se configura, até o momento, em 

um dos poucos sítios com marcas de pés gravadas sobre suportes rochosos.  

Na região de Serra Azul, município paulista posicionado na bacia hidrográfica do rio Pardo há, 

no CNSA – Iphan, o cadastro de 2 (dois) sítios com registros rupestres: Catingueiro e Santo 

Antônio.  

O sítio Catingueiro foi pesquisado de forma mais adensada pela equipe do antigo Instituto de 

Pré-história da Universidade de São Paulo (USP), sob a coordenação de Pierre Colombel (Uchôa 

& Caldarelli, 1980; Alberto, 2014). As atividades executadas no sítio foram: decalques, moldes 

do painel gráfico, documentação imagética e sondagem.  

Os decalques constituíam a cópia dos registros rupestres de forma manual, com a utilização de 

pincéis de marcadores permanentes sobre plástico transparentes. A reprodução se dava de 

forma sistematizada, copiando todos os elementos que compunham as figuras. No sítio 

Catingueiro foram utilizados pincéis nas cores verde e vermelho e, quando havia sobreposições, 

estas eram sinalizadas com a coloração preta. No caso de deformidades do suporte, sejam 

nichos naturais ou desplacamentos, elas eram sinalizadas na cor azul. Foi indicado em cada cópia 

a orientação Norte, as distâncias entre as figuras e o nome do pesquisador que efetuou o 

decalque. 

Com objetivo de tentar reconstruir as formas e morfologias das gravuras, os moldes foram 

efetuados com massas plásticas, em alto relevo. Na execução dos moldes foram utilizados látex 

40% e/ou 20 % e água (Uchôa & Caldarelli, 1980:40).  
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Tabela 1: Lista dos sítios com registros rupestre no estado de São Paulo.  

Nome do Sítio Município Técnica Gráfica 
Oficina Lítica Itambé Altinópolis Gravuras 

Abrigo da Bocaina Analândia Pinturas 
Abrigo da Santa Analândia Gravuras 
Abrigo do Alvo Analândia Pinturas e Gravuras 

Abrigo do Cavalcante Analândia Pinturas 
Abrigo Roncador Analândia Pinturas 

Toca do Índio Analândia Pinturas 
Boa Esperança 2 Boa Esperança do Sul Gravuras 
Abrigo das Almas Bom Sucesso de Itararé Pinturas 
Toca da Paineira Bragança Paulista Pinturas e Gravuras 

Abrigo das Furnas Cajuru Gravuras 
Canto das Abelhas Cajuru Gravuras 

Caverna Nêgo Moraes Cajuru Gravuras 
Sítio da Vânia Cajuru Gravuras 

Abrigo Santo Urbano Corumbataí Gravuras 
Pilões Cubatão Gravuras 

Morro de Nhangussu Guarulhos Gravuras 
Gruta Colorida Iporanga Gravuras 

Abrigo de Itapeva Itapeva Pinturas e Gravuras 
Abrigo Fabri 1 Itapeva Pinturas 
Abrigo Fabri 2 Itapeva Pinturas 

Fazenda Remanso 1 Itapeva Gravuras 
Sítio da Invernada Itapeva Pinturas 

Casa de Pedra Itararé Pinturas 
Abrigo da Glória Itirapina Gravuras 

Narandiba Narandiba Gravuras 
Abrigo Pouso Alto e Borda Nova Campina Pinturas e Gravuras 

Fazenda Issa Salomão Nova Campina Gravuras 
Clemente Pedregulho Pinturas e Gravuras 

Fazenda Alto da Boa Vista Pedregulho Pinturas e Gravuras 
Gravura de Piracicaba Piracicaba Gravuras 

Fazenda Ibicatu Piraju Pinturas 
Fazenda Morro da Figura Ribeirão Bonito Gravura 

Pedra do Dioguinho Ribeirão Bonito Gravuras 
São Joaquim 1 São João da Boa Vista Pinturas 
São Joaquim 2 São João da Boa Vista Pinturas 

Serrito 2 São Manoel Gravura 
Toca do Faria São Manuel Gravuras 

Abrigo Catingueiro Serra Azul Gravuras 
Santo Antônio Serra Azul Gravuras 

Abrigo Morro do Trem Timburi Pinturas e Gravuras 
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Foram realizados também: a documentação imagética do sítio, seu entorno e das unidades 

gráficas (caracterizadas pelo pesquisador como figuras isoladas); a topografia do sítio; o desenho 

do suporte rochoso e da distribuição espacial das figuras, além do preenchimento de fichas de 

prospecção, do sítio e das figuras. 

Para a verificação de vestígios em subsuperfície se procedeu uma sondagem de 1 m x 1 m, até 

a profundidade de 40 cm, no entanto, não foi possível estabelecer relações entre os registros 

rupestres e os vestígios arqueológicos em subsuperfície, visto que a sedimentação que ocorre 

no abrigo é rápida, tendo em vista que até a profundidade escavada ainda era possível observar 

materiais recentes (como vidros e fogueiras). 

No sítio Catingueiro foram identificadas gravuras rupestres caracterizadas por figuras não 

reconhecíveis, tendo uma maior concentração de tridígitos (Figura 3).  

 
Figura 3: Decalque do painel 1 identificado no Abrigo Catingueiro. Fonte: Uchôa & Caldarelli, 1980:40. 

O sítio Santo Antônio, posicionado a 700 m do Catingueiro, não recebeu à época, o mesmo 

tratamento metodológico dispensado ao seu vizinho. Em virtude do pouco tempo da equipe em 

campo, os pesquisadores decidiram por elaborar os decalques e moldes do suporte rochoso; e 

preencher posteriormente os protocolos com as características das figuras identificadas 

(Caderno de campo, 1981, Mae/USP) (Figuras 4 e 5). Após esse período, não foram efetuadas 

pesquisas no sítio, restando apenas citações em trabalhos e artigos científicos (Alberto, 2014).  
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Figura 4: Elaboração de decalque em plástico das gravuras rupestres do sítio Santo Antônio. Fonte: Acervo 
Iconográfico da Documentação Museológica do MAE-USP.  

 
Figura 5: Elaboração de molde das gravuras rupestres do sítio Santo Antônio. Fonte: Acervo Iconográfico 
da Documentação Museológica do Mae – USP.  
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No segundo semestre de 2021, a equipe do Levoc-Mae/USP executou atividades de prospecção 

em áreas pré-determinadas pelo Projeto financiado pela Fapesp5. O sítio Santo Antônio foi 

reconhecido e alguns procedimentos metodológicos foram executados no local, entre eles: 

• identificação das unidades geomorfológicas da área; 
• reconhecimento das ocorrências arqueológicas, compreendendo o preenchimento e a 

sistematização dos dados, a partir de fichas de cadastro de sítios com registros 
rupestres;  

• registros fotográficos situando inicialmente o sítio no contexto geral, observando o seu 
entorno e a sua localização no cenário natural da região. Em seguida foi realizado o 
registro fotográfico do conjunto gráfico, das manchas gráficas6 separadamente e, por 
último, os detalhes dos grafismos, procurando evidenciar as gravuras e o seu estado de 
conservação. 

• para o registro fotográfico foram consideradas as tomadas da extrema esquerda e 
extrema direita com sua contextualização no cenário macro ambiental. Para as manchas 
gráficas, as fotografias foram realizadas respeitando-se o sentido da esquerda para 
direita, obedecendo ao processo de alternância e repetição macro/micro da mancha 
gráfica e os seus componentes. 

No que concerne à análise dos registros rupestres tem-se utilizado, como instrumentos 

metodológicos, as categorias técnicas e temáticas, as quais podem se relacionar com variáveis 

ambientais, cronológicas e espaciais.  

A dimensão Técnica é relativa aos procedimentos utilizados no momento da execução dos 

registros rupestres, sejam eles pintados ou gravados (Pessis, 1992; Perazzo, Cisneiros e Pessis, 

2015). No âmbito das gravuras rupestres, considera-se a escolha do suporte, a profundidade e 

formato dos sulcos, além das técnicas de execução do traço, que podem permitir a 

reconstituição dos processos gestuais e técnicos de realização. 

A dimensão Temática é relativa aos elementos (constituintes) essenciais que permitem o 

reconhecimento dos registros rupestres (Pessis, 1992). Deste modo, foram identificados dois 

grupos de grafismos: os reconhecíveis e os não reconhecíveis.  

 

5 “Ocupação Humana do Sudeste da América do Sul ao longo do Holoceno: uma abordagem interdisciplinar, multiescalar e 
diacrônica" - Processo 2019/18.664-9. 

6 O conceito de mancha gráfica remete à densidade de grafismos em um determinado espaço gráfico contínuo. 
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• Grafismos reconhecíveis: foram analisados, a partir dos elementos identificatórios 
essenciais de reconhecimento. No âmbito do sítio Santo Antônio observou-se a 
presença de marcas de pés. 

• Grafismos não reconhecíveis: grafismos sem possibilidade de reconhecimento no 
mundo sensível do observador (Oliveira, Cisneiros e Perazzo, 2019). O conjunto gráfico 
do sítio é composto de forma majoritária por figuras angulares abertas, caracterizadas 
por tridígitos, conjunto de linhas paralelas verticais e cúpules. 

Fundamentação Teórica 

As pinturas e gravuras rupestres podem ser compreendidas como marcadores de memória dos 

povos de tradição oral (Pessis, 2002) e correspondem a manifestações culturais que, mesmo de 

maneira fragmentada, estão conservadas até a atualidade (Gili, 2010). Fazem parte do universo 

simbólico desses grupos, cujos códigos se perderam no tempo, impossibilitando, dessa forma, a 

busca pelos significados.  

Em se tomando como fio condutor desta discussão o caráter hermético e, portanto, de difícil 

reconstrução de significados dessa categoria de vestígios arqueológicos, pode-se afirmar que a 

busca pelo significado que esses grafismos teriam para os grupos autores pode gerar e potenciar 

ambiguidades interpretativas (Rocchietti, 2019).  

Quando se parte para essa discussão, vê-se que a primeira ambiguidade está na eleição, seja do 

tipo de sítio ou do suporte. Essa escolha poderia ser atribuída aos códigos sociais e culturais dos 

grupos autores. Os códigos podem ser entendidos como construções sociais, as quais se 

caracterizam pelo vínculo direto entre o significado e o significante (Saussure, 2012).  

O que para os pesquisadores, em suas perspectivas atuais, seriam locais e suportes prováveis 

para realização da prática gráfica, para os grupos autores poderiam não ser. O conceito de 

escolha, em si, é bastante amplo, podendo ser possível, em seu interior, a conjugação de 

diversos verbos como, por exemplo, selecionar, possibilitar e a utilização de termos, como 

alternativa ou predileção. Assim, os códigos culturais determinam as escolhas e não o inverso. 

É importante ressaltar também que, quando se fala em escolhas, não está se afirmando que os 

grupos pré-históricos possuíam um leque de possibilidades no que tange a tipos de suporte, por 

exemplo, poderiam ser aqueles os únicos que possuíam ou os com melhor acessibilidade. Por 
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esse motivo, deve-se ter cautela ao utilizar e aplicar para sociedades pretéritas, conceitos 

contemporâneos compreendidos pelas sociedades modernas em contextos completamente 

diversos ao estudado.  

A segunda ambiguidade está concentrada nas configurações interpretativas, referente às 

imagens identificadas sobre os suportes rochosos, dos signos retratados e das composições 

gráficas dispersas em tempos e espaços gráficos distintos. Códigos que se modificam podem 

possuir significados diferentes, do mesmo modo, que códigos que se perdem não são possíveis 

de serem restituídos. Existe uma tendência de se observar o suporte rochoso pintado, dentro 

de um contexto sincrônico, sem levar em conta que esses registros podem ter sido elaborados 

com fortes semelhanças gráficas em períodos e por grupos distintos, que poderiam compartilhar 

mesmos significantes, com significados divergentes.  

Nesse mesmo contexto, pode-se citar a terceira e a mais instável das ambiguidades: o autor 

(Rocchietti, 2019) que, mesmo inserido em uma sociedade e condicionado por normas vigentes, 

também tem a possibilidade de criar e dar caráter individualizado ao marcador de memória. 

Sobre esse elemento, existe uma dificuldade inerente em atingi-lo. Esse conjunto de elementos 

integra, junto às outras questões relacionadas ao contexto arqueológico, cronologias e 

conservação dos registros rupestres, um complexo cenário para a análise dos significados 

gráficos para os grupos autores. 

Os registros gráficos pré-históricos, sejam pintados ou gravados, possuem diversas concepções 

e interações no mundo acadêmico. Algumas definições estão presentes na bibliografia 

arqueológica trazendo, muitas vezes, discussões entre pesquisadores que partem de 

referenciais teóricos diferenciados.  

Na história do pensamento arqueológico, desde o século XIX, observaram-se diversas 

percepções acerca dos registros gráficos, os quais passaram de meros desenhos efetuados por 

grupos humanos ociosos até vestígios importantes que abordavam o mundo simbólico de 

grupos pré-históricos (Trigger, 2004). Esse percurso teórico foi longo e construído sobre bases 

conceituais que estavam ligadas às raízes históricas de cada período constitutivo desse devir 

arqueológico. 
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A discussão do hermetismo dos grafismos apresenta-se intensificada nessa perspectiva, visto 

que se pode tentar reconstruir ou levantar hipóteses acerca dos modos de vida das sociedades 

do passado, no entanto, a tentativa de reconstrução da intencionalidade é problemática e, 

porque não falar, conjectural. A busca pela intencionalidade ou até mesmo o significado dos 

códigos é, e sempre será hipotética, pois não pode ser reconstruída dada a distância das práticas 

culturais e do tempo. Os códigos se perderam, assim como os discursos mudam com o passar 

do tempo, restando apenas a materialidade.  

Esses códigos gráficos possuem aspectos dinâmicos e podem ser transformados ao longo do 

tempo, tanto no interior do mesmo núcleo social, quanto a partir de contatos e trocas culturais 

entre as populações. É nesse panorama conceitual que este artigo foi construído. Entendem-se 

os registros rupestres como manifestações gráficas elaboradas por sociedades humanas de 

tradição oral, que tinham como cerne principal estabelecer comunicações sociais, seja entre 

grupos distintos, seja no interior de um mesmo grupo cultural. Cada código tinha sua finalidade, 

sua intencionalidade e buscava expressar um pensamento, uma ideia. Como não possuímos 

dados acerca do conteúdo destes códigos, e, do mesmo modo, não há informações acerca de 

possíveis mutabilidades ou reconstruções que os mesmos carregam consigo, é conceitualmente 

e historicamente improvável se chegar ao seu significado.  

Definidos os termos iniciais, parte-se para objetivo central deste artigo que está calcado na 

caracterização e análise das gravuras rupestres identificadas no sítio Santo Antônio, município 

de Serra Azul, SP. Esta pesquisa buscou estabelecer os tipos gráficos identificados no sítio por 

meio das recorrências morfológicas e técnicas observadas no conjunto gráfico analisado.  

Os tipos gráficos podem ser definidos como elementos com morfologias recorrentes que 

aparecem em um determinado conjunto, seja em termos micro (sítio arqueológico), seja em 

termos macro (área arqueológica). O estudo das recorrências gráficas permite identificar 

elementos morfológica e tecnicamente semelhantes, permitindo, dessa forma, levantar 

hipóteses acerca da circulação de ideias e na circulação de códigos em um dado território.  

O sítio Santo Antônio foi identificado na década de 1980 e trabalhado, naquele período, pela 

equipe do Museu de Arqueologia e Etnologia – Mae/USP. Com intuito de retomar as pesquisas 

acerca de sítios com registros rupestres no estado de São Paulo, a equipe do Levoc vem 
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empreendendo atividades de campo de forma sistemática com objetivo de revisitar os sítios já 

identificados e cadastrar novos sítios. É nesse cenário que se inserem as pesquisas e análises do 

conjunto rupestre do sítio Santo Antônio. 

Sítio Santo Antônio 

O Sítio Santo Antônio está posicionado no município de Serra Azul, nas coordenadas UTM E 

240079 / N 7636823 (Datum WGS 84 / Zona 23K), em uma cota altimétrica de 691 m. A região 

de Serra Azul está localizada sobre rochas de idade Juro-Cretácea da Bacia do Paraná, mais 

especificamente arenitos da Formação Botucatu e basaltos da Formação Serra Geral, 

sobrepostos aos arenitos (CPRM, 2006). A frente de erosão que se deu a partir do Terciário, com 

o soerguimento regional da Bacia, formou uma ampla zona de escarpas que se desenvolve por 

quase todo o estado no sentido NE/SW, caracterizando a divisa entre as unidades 

geomorfológicas da Depressão Periférica e do Planalto Ocidental Paulista (Ross & Moroz, 1997) 

(Figura 4). 

Figura 4: Mapa de localização do sítio Santo Antônio no contexto das bacias hidrográficas do estado de 
São Paulo. Fonte: Levoc – Mae/USP, 2021. 
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As escarpas do arenito Botucatu apresentam, de maneira recorrente, inclinações negativas 

formando abrigos ou até mesmo cavernas, algumas delas sendo utilizadas como abrigo por 

populações humanas pretéritas. Tal é o caso do sítio Santo Antônio, posicionado na base de um 

paredão arenítico, na baixa vertente da Serra do Santo Antônio, nome local dado à escarpa.  

O sítio dista aproximadamente 1 km da drenagem mais próxima e 130 m acima do nível de base 

local, o ribeirão Claro, afluente pela margem esquerda do rio Pardo. A área abrigada possui 

dimensões de 18,50 m de comprimento, por 2,70 m de largura (linha de chuva) e 

aproximadamente 11 m de altura. Pode-se observar a acumulação de solo no piso com 

possibilidade de escavação. O paredão está voltado para Sudeste, com orientação Nordeste-

Sudoeste. As gravuras rupestres estão posicionadas em toda a extensão do suporte rochoso, 

perfazendo 13,20 m de comprimento (Figuras 5 e 6). 

O conjunto gráfico observado no sítio Santo Antônio é caracterizado de forma dominante por 

grafismos não reconhecíveis. Para análise das gravuras rupestres partiu-se das dimensões 

temática e técnica das figuras. 

 

 
Figura 5: Vista panorâmica da área do sítio. Fonte: Marilia Perazzo, 2021.  
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Figura 6: Vista lateral Leste do sítio Santo Antônio. Fonte: Marilia Perazzo, 2021. 

Quanto à temática, os grafismos foram segregados em dois grupos: os reconhecíveis e os não 

reconhecíveis. No que concerne aos grafismos reconhecíveis, foram identificadas figuras com 

morfologias relacionadas a marcas de pés humanos. Essas figuras aparecem inseridas nas 

manchas gráficas de forma isoladas e sem interação aparente com as figuras não reconhecíveis. 

Até o momento, os sítios Santo Antônio e o Abrigo de Itapeva (Figura 7) são os únicos no estado 

de São Paulo que possuem representações de marcas de pés. 

Foram identificadas 4 marcas de pés com morfologias semelhantes. Esse quantitativo difere do 

identificado na década de 1980, pela equipe do Instituto de Pré-história da USP. Segundo Uchôa 

& Caldarelli (1980) havia 6 marcas de pés, com representação de dedos variando entre 3 e 6 

(Figura 8). 
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Figura 7. Representação de marca de pé, com presença de pigmento preto no interior do sulco da gravura. 
Sítio Abrigo de Itapeva, Itapeva – SP. Fonte: Marilia Perazzo, 2022. 
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Figura 8: Representação parcial do conjunto gráfico do Abrigo de Itapeva pela equipe do Instituto de Pré-
história da USP em 1980. Atenta-se para a marca de pé com representação de 6 dedos identificada pela 
seta vermelha na figura. Atualmente essa imagem não está mais visível no sítio.  

Atualmente, foi possível apenas identificar 4 marcas de pés, as quais possuem uma variação de 

3 a 5 dedos (Figuras 9, 10 e 11). Este é um reflexo das intensas ações intempéricas pelas quais 

os grafismos vêm sendo expostos no decorrer do tempo, as quais podem ser observadas de 

forma macroscópica nas análises dos suportes rochosos. 
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Figura 9: Marca de pé com representação de 3 dedos. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia 
Perazzo, 2021. 

 
Figura 10: Marca de pé com representação de 4 dedos. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia 
Perazzo, 2021. 
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Figura 11: Marca de pé com representação de 5 dedos. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia 
Perazzo, 2021. 

Dentre os grafismos não reconhecíveis, os observados de forma dominante no sítio, foram 

identificadas 4 classes de figuras, as quais aparecem de forma recorrente em outros sítios 

identificados no estado de São Paulo: 1. Figuras angulares abertas; 2. Figuras angulares 

fechadas; 3. Conjunto de pontos; 4. Conjunto de linhas. 

As figuras angulares abertas caracterizam-se por linhas retas ou sinuosas que se unem, 

formando ângulos entre si, não possuindo contornos em sua extremidade, podendo estar 

representadas de forma bifurcada. No sítio Santo Antônio observou-se de forma dominante a 

presença dos tridígitos, em tamanhos diversificados, representados de forma agrupada e 

isolados no espaço gráfico (Figuras 12 e 13).  
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Figura 12. Conjunto de tridígitos. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia Perazzo, 2021. 

 
Figura 13. Representação de tridígito isolado. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia Perazzo, 
2021. 
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As figuras angulares fechadas estão representadas por linhas retas, as quais se unem formando 

ângulos entre si, possuindo contorno em sua extremidade. Nessa classe de figuras, observou-se 

no sítio Santo Antônio apenas um exemplar, caracterizada por uma figura em forma de gradil 

com as bordas desgastadas em virtude das ações intempéricas (Figura 14). Existem diversas 

indicações de figuras com morfologias semelhantes associadas a grades ou gradis, sobretudo na 

região Nordeste (Aguiar, 1986; Martin, 2008; Amaral, 2007;2014).  

 
Figura 14: Grafismo angular fechado. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia Perazzo, 2021. 

Os conjuntos de pontos são recorrentes em diversos sítios identificados no estado de São Paulo. 

No sítio Santo Antônio aparecem alinhados na horizontal, em número reduzido, podendo formar 

um conjunto de três cúpules (Figura 15) ou em compondo uma sequência alinhada (Figura 10). 

Essas depressões arredondadas, com características esféricas, aparecem descritas na 

bibliografia arqueológica como “cúpules”, “capsulares”, “cupuliformes” ou “puntiformes” 

(Santos Junior, 2012). 

Os conjuntos de linhas caracterizam-se por figuras com mais de três linhas equidistantes e 

sequenciais, verticais ou horizontais. No sítio foram identificados conjuntos de linhas paralelas 

com características técnicas diferenciadas. Os conjuntos de linhas paralelas horizontais 

apresentam-se representadas com sulcos aprofundados e traços largos, cujo impacto visual é 

marcado. Esse conjunto gráfico está posicionado no extremo leste do sítio (Figura 16).  
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Figura 15: Conjunto de pontos alinhados horizontalmente. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: 
Marilia Perazzo, 2021. 

Na mesma área há diversos pares de linhas com traçado fino e sulco raso que se aglutinam em 

pares. Essas linhas apresentam-se com características diferenciadas das largas e profundas 

mencionadas. Elas estão representadas de forma delicada, alinhadas verticalmente e, em alguns 

locais, apresentam-se unidas por uma das extremidades (Figura 17).  

 
Figura 16: Representação de linhas paralelas verticais largas e com sulco aprofundado. Sítio Santo 
Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia Perazzo, 2021. 
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Figura 17: Representação de linhas paralelas verticais. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia 
Perazzo, 2021. 

Quanto à técnica utilizada para a produção dos grafismos, foi observada a profundidade dos 

sulcos e as dimensões dos traços. Quanto à espessura e morfologia do traço, observa-se uma 

preferência por um traçado em V, com sulcos profundos (2 cm) e largos (4 cm), de traços 

contínuos. No entanto, há presença também de figuras, em menor quantidade, com sulcos 

estreitos e rasos, também com traços contínuos. As técnicas de execução das gravuras são, 

picotagem e raspagem, técnicas que consiste respectivamente no aprofundamento da fenda por 

percussão e polimento.  

As figuras apresentam-se majoritariamente agrupadas no espaço gráfico. No entanto, não foram 

observadas composições gráficas que remetessem a interações entre os grafismos. É importante 

ressaltar as diversas abordagens na busca de identificar tipos gráficos remetendo a 

interpretações.  

Como mencionado e atestado pela documentação do sítio em décadas anteriores, diversos 

grafismos desapareceram em virtude das ações naturais e antrópicas indiretas atuantes sobre o 

suporte rochoso. Segundo Cisneiros, Tavares e Krempser (2021), o tempo de permanência das 

pinturas e gravuras rupestres sobre o suporte rochoso depende do agenciamento de diferentes 
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elementos estruturadores da rocha, tais como: composição, permeabilidade, porosidade, assim 

como, das condições do ambiente onde o sítio está inserido.  

Para o procedimento de reconhecimento do estado de conservação do sítio Santo Antônio foi 

elaborado um protocolo com descritores pré-estabelecidos, a fim de identificar e registrar os 

indicadores de alteração observáveis macroscopicamente nos sítios (Cisneiros, 2019). Esse 

procedimento possibilitou uma avaliação geral do ambiente, do suporte rochoso e dos grafismos 

rupestres. 

Os agentes de origem natural são diversos, entre esses pode-se destacar os que abarcam 

problemáticas intrínsecas (originadas por agentes da própria composição do suporte), 

extrínsecas (originadas por agentes externo) e os de origem antrópica.  

O suporte rochoso do sítio apresenta evidências de perda de massa rochosa, resultado tanto de 

energias mecânicas quanto de processos químicos que atuam e atuaram no decorrer do tempo 

ocasionando rachaduras, desplacamentos e fraturas ao longo da estrutura rochosa (Figura 19), 

há também em diversos pontos do painel eflorescência salinas. Por vezes, essas ações resultam 

em perdas do córtex onde estavam localizadas gravuras rupestres. 

 
Figura 19: Áreas de desplacamento e fratura atingindo a gravura rupestre. Observam-se, também, a 
presença de raízes sobre o suporte rochoso. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia Perazzo, 
2021. 
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Entre os agentes biológicos que atuam sobre o sítio pode-se distinguir: colônias de 

microrganismos, raízes e abrigo de insetos. Esses agentes atuam em conjunto também à fatores 

químicos e físicos podendo fragilizar o suporte, acelerando processo de desplacamento e 

escamação.  

Foi observado no sítio ações antrópicas diretas, caracterizadas como pichações. Algumas dessas 

marcas são gravadas, rostos, letras e nomes aparecem mesclados com o conjunto de gravuras 

rupestres (Figura 20). É importante ressaltar que os fatores indiretos, tais como: alteração da 

paisagem, queimadas e poluição também contribuem para a aceleração do desgaste do suporte 

rochoso. 

 
Figura 20: Pichações gravadas. Sítio Santo Antônio, Serra Azul – SP. Fonte: Marilia Perazzo, 2021. 

Considerações Finais 

O objetivo principal do presente artigo foi caracterizar os registros rupestres do Santo Antônio. 

Esse sítio tem grande importância para o contexto arqueológico paulista, visto que foi um dos 

primeiros a ser registrado no estado de São Paulo, sendo uma referência às pesquisas sobre 

registro rupestres daquela região.  
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O desenvolvimento de pesquisas sobre a temática vinculada aos grafismos rupestres, 

relacionadas tanto as prospecções como as análises gráficas, vêm sendo ampliadas no bojo do 

projeto Ocupação Humana do Sudeste da América do Sul ao longo do Holoceno: Uma 

abordagem interdisciplinar, multiescalar e diacrônica. Pesquisas acadêmicas em nível de 

mestrado e pós-doutorado vêm sendo desenvolvidas, tendo como fio condutor a caracterização 

e análise de sítios com pinturas e gravuras rupestres no estado. Tais atividades têm possibilitado 

integrar os sítios tanto do ponto de vista gráfico como do contexto arqueológico. No que se 

refere ao contexto cronológico, ainda não foi possível estabelecer parâmetros, visto que não 

foram efetuadas sondagens / escavações que fornecessem dados para possibilitar inferir 

períodos de uso e ocupação do sítio. 

No que concerne à análise gráfica, observaram-se as seguintes características:  

As classes temáticas apresentam-se diversificadas, podendo-se verificar figuras reconhecíveis 

(marcas de pés) e não reconhecíveis (Figuras angulares abertas, angulares fechadas, cúpules e 

linhas). Foram identificadas repetições de tipos gráficos em tal sítio, observando-se de forma 

dominante a representação de tridígitos, cúpules e conjunto de linhas paralelas verticais.  

Em relação à composição cenográfica, os grafismos apresentam-se dispostos no suporte 

próximos uns aos outros, porém não é possível observar no conjunto gráfico figuras diretamente 

associadas ou compondo cenas.  

Quanto à técnica utilizada para a produção dos grafismos verificou-se, no que tange à espessura 

e morfologia do traço, uma preferência por um traçado em V, com sulcos profundos (1 cm) e 

estreitos, de traços contínuos. As técnicas de execução das gravuras são, em geral, a raspagem, 

porém, apresenta-se também, em menor quantidade, o picoteamento, que consiste na 

elaboração do traço por meio de percussão direta ou indireta.   

Os grafismos estão posicionados sobre o paredão rochoso, em suporte vertical, em uma área 

pouco protegida. As gravuras rupestres estão em avançado processo de desgaste em 

decorrência das ações de agentes físico-químicos e biológicos. Muitas áreas do suporte já foram 

desprendidas atingindo diretamente os grafismos rupestres. 
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É premente a elaboração de um plano de conservação para os sítios da região, visto que estão 

em situação de vulnerabilidade, em virtude do fácil acesso e da inexistência de fiscalização pelos 

órgãos de proteção ao patrimônio arqueológico. Esta problemática não está direcionada apenas 

ao sítio Santo Antônio, mas a todos os sítios com registros rupestres identificados, até o 

momento, no estado de São Paulo. 
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