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Os sítios arqueológicos com gravuras rupestres ocorrem em grande quantidade por toda a região
amazônica. Esse tipo de sítio está localizado quase sempre junto a cursos d’água, e por esse motivo as gravuras rupestres costumam ficar temporariamente submersas no período das cheias, aflorando apenas durante
o estio, quando podem ser documentadas e pesquisadas. O sítio Mussurá constitui uma exceção a essa regra
visto que, mesmo no verão, raramente suas gravuras ficam expostas à luz do dia. Diante desta situação, a
documentação desse sítio foi feita debaixo d’água por arqueólogos mergulhadores. Trata-se do primeiro trabalho de documentação submersa de um sítio com arte rupestre realizado no mundo.
RESUMO
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Archaeological sites containing rock art occur in great numbers throughout the Amazonian region.
This kind of site is almost always located next to water bodies, and for that reason rock art is usually found
temporarily submerged during the rainy season, surfacing only in the dry season to be documented and
researched upon. The Mussurá site is an exception since, even in the dry season, its engravings are rarely
exposed to the air. Given the situation, the documentation of that site was conducted underwater by diverarchaeologists. This is the first instance worldwide of underwater documentation of an archaeological site
containing rock art.
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