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RESUMO 

 

 

O desenvolvimento das pesquisas arqueológicas no Brasil tem revelado um rico acervo 

cultural. No nordeste, especificamente, os sítios de arte rupestre começaram a ser alvo de 

uma exploração turística desordenada, causando impactos ao patrimônio cultural. São raros 

os empreendimentos arqueoturísticos estruturados de forma a oferecer ao turista uma 

perfeita apreensão das informações arqueológicas e possibilitar a conservação das suas 

jazidas. Neste sentido, o presente estudo pretende analisar as trilhas de exploração turística 

dos sítios de arte rupestre da fazenda Mundo Novo, em Canindé do São Francisco/SE, 

enfocando o processo de estruturação, aspectos socioeconômicos do empreendimento e o 

estado de conservação da arte rupestre. A pesquisa foi instrumentalizada através da análise 

do projeto de estruturação elaborado pelo Museu de Arqueologia de Xingó, de entrevistas e 

de observação e monitoramento dos agentes de degradação em campo No que se refere aos 

aspectos socioeconômicos, o arqueoturismo empreendido na fazenda Mundo Novo não foi 

planejado para desencadear o envolvimento de mão - de - obra da comunidade, 

impossibilitando a criação de projetos estratégicos de educação ambiental e patrimonial, 

não constituindo assim uma oportunidade de geração de desenvolvimento local. As 

estruturas construídas para acesso aos sítios possuem sérios problemas de conservação e 

foram consolidadas, de modo que não atendem aos princípios mínimos de funcionalidade. 

Quanto ao estado de conservação da arte rupestre, foi possível detectar e delimitar nos 

painéis diversos mecanismos de degradação. As interferências detectadas nos sítios são 

predominantemente naturais, destacando-se os problemas relacionados com a 

desestruturação do suporte rochoso. Contudo, acerca da atuação das térmitas foi possível 

aferir que a ação antrópica acentuou o problema, dando margem para sua proliferação em 

áreas do sítio arqueológico. Diante dos resultados desta pesquisa, acreditamos que o 

circuito de visitação elaborado para a Fazenda Mundo Novo necessita ser reestruturado, 

bem como sanados os problemas que estão desencadeando a degradação dos sítios 

arqueológicos. 

 

Palavras-chaves: Arqueologia, Arte Rupestre, Turismo, Pré-história, Arqueoturismo, 

Meio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

 

The development of the archaeological research in Brazil has been showing a rich cultural 

patrimony. In northern, specifically, the rocky art sites have started to be aim of a 

disordered touristy exploration, inducing impacts to the cultural patrimony. The 

archaeotouristical enterprise structured to offer to the tourist a perfect apprehending of the 

archaeological information and make possible the conservation of the their mines are 

exceptional. However, this study aim to analysis the trails of touristy exploration of the 

rocky art sites of the Mundo Novo farm, in Canindé do São Francisco/SE, focusing the 

structuring process, socioeconomic aspects of the enterprise and the state of conservation 

of the rocky art. The research was instrumented through analyze of the structuring process 

by Xingó Archaeology Museum, of the interviews and of the observation and monitoring 

of the degradation agents in field. About socioeconomic aspects, the archaeotourism has 

been enterprised in Mundo Novo farm was not planned to unchain the involvement of the 

community work, disabling the creation of strategic projects of environmental and 

patrimonial education, not constituting like this an opportunity of generation of local 

development. The structures constructed to access the sites have serious problems of 

conservation and were not consolidated, for this reason they are not serve to the minimum 

functional principles. All that state of conservation of the rocky art, was possible detect and 

delimit in the pictures several mechanisms of degradation. The interferences detected in 

the sites are predominantly naturals, with prominence to the problems connected with the 

erosion of the rocky support. Although, about the action of the termites was possible check 

that the antrophic action aggravate the problem, proliferate it in areas of the archaeological 

site. In front of results of this research, we believe that the circuit of the visiting made to 

the Mundo Novo farm needs to be re-structured, furthermore heal the problems that are 

unchaining the degradation of the archeological sites. 

 

 

 

 

Key Words:   Archaeology, Tourism, Rocky art. 
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1.0 – INTRODUÇÃO 

 

A exploração das jazidas arqueológicas in loco compondo parte de roteiros 

turísticos planejados é algo recente, mas tem ganhado uma projeção muito grande nos 

últimos anos devido à popularização da profissão do arqueólogo e conseqüente aumento de 

pesquisas no ocidente. Embora o turismo arqueológico possa ser definido como um 

turismo cultural, isso é fato, a projeção da atividade tem gerado a formação de toda uma 

cadeia de especialistas provenientes do turismo e da arqueologia, bem como a formação de 

conceitos específicos para a exploração dos sítios arqueológicos. Tal fato ocorre 

principalmente em países cuja exploração do patrimônio arqueológico se configura como 

uma das principais fontes de renda.  

 

A partir de 1995, uma série de publicações do pesquisador Hispano-Cubano  

Georgeos Dias Montexano internacionalizou o vocábulo arqueoturismo como uma síntese 

terminológica para turismo arqueológico. Na sua definição, arqueoturismo constitui “una 

forma alternativa de turismo cultural especializado que, dentro del marco de las actividades 

turísticas persigue promover la pasión por el pasado histórico-arqueológico y la 

conservación del patrimonio histórico” (Tresserras, 2004).  

 

O vacábulo arqueoturismo passou, a partir de então, a ser utilizado 

internacionalmente como denominação simplificada ou técnica para a prática sistemática 

do turismo arqueológico que na sua execução combina o histórico e o cultural com o rural 

ou o ecológico. No Brasil esta expressão ainda constitui um vocábulo muito recente, no 

entanto, faremos uso da terminologia arqueoturismo por entendermos que melhor 

caracteriza nosso objeto de estudo.    

 

Até recentemente a herança cultural resultante da ocupação pré-cabralina tinha sido 

ignorada e pouco valorizada pela população brasileira. Entretanto, as análises da cultura 

material desses grupos têm demonstrado uma estrutura social diferente daquela que 
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tradicionalmente têm sido atribuídas às chamadas sociedades primitivas. Quase sempre 

estas sociedades são pensadas como grupos que dedicavam toda sua existência a busca 

pela satisfação de necessidades básicas. No entanto, no atual momento não resta dúvida da 

organização social, com especialização do trabalho, vida religiosa, e ritos de 

comemorações periódicas (Scatamacchia, 2005). 

 

  As iniciativas de exploração turística do patrimônio cultural têm voltado sua 

atenção para os sítios arqueológicos denominados sambaquis e os sítios com arte rupestre. 

Tal fato justifica-se por serem sítios com maior evidência e notoriedade em nosso território 

. Os sambaquis constituem elevações em formato cônico que resguarda restos alimentares, 

artefatos e estruturas de enterramentos. As evidências dessa cultura podem ser detectadas 

em vários pontos da costa brasileira, com destaque para o estado de Santa Catarina, onde 

pode ser encontrado um sambaqui que chega a 30 metros de altura. 

 

A arte rupestre consiste em representações gráficas elaboradas em suportes 

rochosos, presentes em diversos ambientes freqüentados pelas culturas pré-cabralianas.   

Na literatura sobre arqueologia brasileira, o termo arte rupestre engloba tanto as pinturas 

como as gravuras. As gravuras consistem em representações elaboradas através do 

picoteamento ou incisão no suporte rochoso. As técnicas de pinturas detectadas através de 

análises revelam o uso de fricção de um mineral sobre o suporte rochoso, usos da madeira 

com função de pincel, uso da própria mão e até mesmo elaborada através de sopros do 

pigmento sobre a rocha (Gaspar, 2003). 

 

 O apelo estético da arte rupestre brasileira tem impulsionado a exploração 

turística do patrimônio arqueológico, seja por iniciativas privadas ou pelo setor público. O 

aumento de tais roteiros se intensificou a partir da resolução do CONAMA de 1986, que 

exige obrigatoriedade dos estudos de Impacto Ambiental e Relatório Ambiental (EIA 

/RIMA). 
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Nesta perspectiva, o arqueoturismo passou a ser apontado, por muitos arqueólogos, 

como medida mitigatória para as perdas arqueológicas e sociais. Contudo este 

procedimento constitui uma via perigosa, ao perder de vista, o fato de que a atividade 

turística traz intrínsecos novos impactos às jazidas arqueológicas e as comunidade 

envolvidas em tais empreendimentos.  

 

 A década de 1980 marcou o início das pesquisas arqueológicas na região do Baixo 

São Francisco. Inicialmente os trabalhos concentraram-se na área que seria 

descaracterizada pelas inundações advindas da construção da hidroelétrica de Xingó, 

objetivando o registro e futura interpretação dos vestígios humanos aí encontrados. Nestas 

pesquisas, foram identificados quinze sítios rupestres, caracterizando um universo de 700 

gravuras e 729 pinturas. No entanto, supunha-se que o potencial arqueológico da região 

poderia ser bem maior que o revelado até então (Amancio, 1998). 

 

Dos achados posteriores a esta primeira etapa destacam-se os da Fazenda Mundo 

Novo, situada a 30 km da sede municipal de Canindé do São Francisco. Os painéis lá 

detectados foram catalogados pelo MAX (Museu arqueológico de Xingó) e em novembro 

de 2000 foi encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) um projeto para criação de um roteiro turístico a partir dos sítios catalogados. 

Concretizado o projeto, o empreendimento recebeu visitantes até o ano de 2005, quando , 

por diversos fatores, deixou de funcionar. Neste sentido, o nosso primeiro contato com as 

trilhas da Fazenda Mundo novo se deu num momento em que a atividade turística já não 

era exercida. 

 

O contexto visualizado naquele momento levou -nos a refletir sobre a possibilidade 

de pensar a Fazenda Mundo Novo como um estudo de caso, cujos resultados pudessem ser 

úteis para pensar  novos empreendimentos na região. De antemão, nos víamos frente a uma 

problemática que dificilmente poderia ser pensada através das lentes de uma única 

disciplina. A própria definição do objeto de estudo como uma iniciativa arqueoturistica já 
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nos punha numa fronteira entre duas áreas do conhecimento relativamente recentes no 

Brasil 

 

Somente começamos a enxergar a potencialidade do nosso objeto de análise ao 

vislumbrarmos a proposta do Programa de Mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, da construção de um projeto que aliasse a sua área de conhecimento às 

discussões ambientais. Nesta perspectiva, o desenvolvimento desta síntese de pesquisa 

buscará evidenciar justamente o percurso que fizemos para visualizarmos as interligações 

presentes entre as áreas do conhecimento aqui abordadas. É possível que ao leitor com 

foco disciplinar essa abordagem lhe parecerá generalizante, ou até mesmo omissa em 

determinados aspectos. Contudo, correr o risco foi preciso e seguramente, gratificante. 

 

Desse modo, no primeiro capitulo, o leitor encontrará delimitação do tema 

abordado, bem como os tópicos, problemática, objetivos propostos e justificativa para o 

desenvolvimento da pesquisa.  No segundo capítulo, são travadas as discussões que 

nortearam a leitura dos dados coletados em campo. Embora sejam tópicos distintos, a 

tentativa foi de formatar discussões que tivessem um encadeamento lógico de causa – 

efeito. Desta forma, Esse capítulo tem como anseio demonstrar a estreita relação entre 

“Arqueologia e Meio Ambiente”, ressaltando primeiramente como a idéia de natureza 

cunhada no século XVII, teve um papel preponderante no fazer científico e 

consequentemente no fazer arqueológico. O tópico “contribuições da arqueologia para o 

entendimento da problemática ambiental”, ressalta as conseqüências dessa idéia de 

natureza na produção da arqueologia brasileira e como a arqueologia pode contribuir para a 

construção de uma epistemologia ambiental. 

 

No tópico “meio ambiente e as novas demandas para a arqueologia” trabalhamos 

com a perspectiva do avanço das discussões ambientais e sua implicações para a disciplina 

arqueologia, exigindo dessa última, uma nova postura teórico-metodológica para atender as 

análises dos Estudos de Impacto Ambiental. É justamente a partir desse novo desafio que 
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se acentuarão as idéias da exploração turística do patrimônio arqueológico como um 

mecanismo de medida mitigatória.  

 

Neste sentido, passamos a problematizar no tópico “Arqueoturismo no Brasil: A 

busca por parâmetros sustentáveis” sobre a necessidade de bases que possam nortear os 

empreendimentos de arqueoturismo brasileiro, propondo uma classificação para as trilhas 

existentes no nosso país. Por fim, o item “Arte Rupestre: O desafio da conservação de um 

patrimônio Milenar” esboça as dificuldades para conservar a arte rupestre, o principal 

produto de exploração arqueoturístico no Brasil, abordando os principais mecanismos de 

degradação por ação natural e antrópica.  

 

O terceiro capítulo consiste num esboço metodológico. Neste, são descritos os 

caminhos percorridos para alcançar os objetivos traçados para a pesquisa.. O capítulo foi 

subdivido nós tópicos método, local de coleta, instrumento de coleta de dados e por fim 

explicitam-se como os dados coletados foram tratados.   

 

Na quarta parte dessa dissertação são apresentados especificamente os resultados 

das análises aferidas sobre os dados coletados na Fazenda Mundo Novo. Introduzimos esta 

parte do trabalho com aspectos referentes à localização e dados socioeconômicos da cidade 

de Canindé do São Francisco e logo em seguida são efetivamente dispostos os dados e 

discutidos. No quinto e último capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa e 

sugestões para o empreendimento analisado 
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1.1 PROBLEMÁTICA  

 

A exploração turística das jazidas arqueológicas no Brasil de forma desordenada 

tem se tornado uma praxe. Esse fato intensificou-se no Nordeste do país, onde se concentra 

um número elevado de sítios com arte rupestre, cujo apelo estético tem servido de 

motivação para que empreendimentos incipientes explorem esse patrimônio sem critérios 

definidos. Por outro lado, a exploração turística do patrimônio arqueológico fruto dos 

Estudos de Impacto Ambiental continua sendo vislumbrado de forma romantizada por 

muitos profissionais da arqueologia, que vêem o turismo como um simples mecanismo 

mitigador.   

 

  O saldo da exploração turística desordenada dos sítios de arte rupestre tem sido 

uma acelerada perda de monumentos singulares, verdadeiros documentos que 

testemunham o passado mais remoto dos nossos ancestrais. Em parte,  tal fato deve-se a 

uma ínfima produção científica acerca da exploração das jazidas arqueológicas como um 

mecanismo de desenvolvimento local, assim como um veículo para um aproveitamento 

viável do patrimônio cultural.  

 

O semi-árido sergipano possui um rico acervo rupestre ainda não explorado em 

toda sua potencialidade Há um insipiente movimento de pequenas empresas do setor 

turístico buscando mecanismos para concretizar tal anseio. Foi tentando suprir essa 

demanda que o MAX, juntamente como o senhor Augusto Andrade, proprietário da 

fazenda, estruturaram trilhas para visualização dos painéis de arte rupestre. No entanto, 

após quatro anos de utilização o empreendimento deixou de receber visitante e atualmente 

a infra-estrutura construída encontra-se em processo de desarticulação.    

 

 Desse modo, não podemos inferir até que ponto a exploração turística tenha 

afetado o estado de conservação das pinturas rupestres, ou mesmo sobre a construção de 
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estruturas de acesso aos sítios. Neste sentido vale indagar acerca do caráter do 

arqueoturismo empreendido na Fazenda Mundo Novo, há interferências antrópicas ou 

naturais nos registros que compõem as trilhas? Qual o estado de conservação desses 

painéis? Houve envolvimento da comunidade local no desenvolvimento do arqueoturismo?  
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1. 2 - OBJETIVOS  

 

 1.2.1 GERAL: 

 

• Analisar a iniciativa de arqueoturismo empreendida na Fazenda Mundo Novo, em 

Canindé do São Francisco. 

 

 

1.2.2-  ESPECÍFICO: 

 

• Identificar possíveis interferências antrópica e naturais na arte rupestre 

 

• Entender o processo de construção de passarelas que dão acesso às pinturas 

rupestres, entendendo-as como um possível agente de degradação das pinturas.  

 

•  Aferir as divisas da exploração arqueoturística na fazenda Mundo Novo, bem 

como a participação da comunidade em tais ganhos.    
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1.3. JUSTIFICATIVA  

 

A arte rupestre enquanto produção cultural do homem pré-histórico tem servido 

como força propulsora para criação de roteiros turísticos no semi-árido sergipano. 

Contudo, há pouco controle sobre as condições de conservação em que o patrimônio 

arqueológico está submetido, ameaçando um patrimônio que se configura como um 

registro concreto do comportamento humano em nosso território há milhares de anos.  

 

Muitas dessas evidências constituem exemplares ímpares, não podendo ser 

recuperados, pois recursos culturais não são renováveis. Neste sentido, podemos afirmar 

que, cientificamente a pesquisa justifica-se por propiciar informações acerca do estado 

atual de conservação deste patrimônio cultural, servindo de subsídio para que medidas de 

contenção de processos de degradações sejam tomadas. 

 

Os sítios arqueológicos brasileiros quase sempre estão localizados em ambientes 

frágeis, bastante vulneráveis às ações predatórias. Segundo a arqueóloga Edithe Pereira, 

nos últimos anos houve uma ampla divulgação da arqueologia brasileira, resultando no 

aumento do interesse pela visita aos sítios. No entanto, a maioria dos exemplares 

brasileiros não está preparada para receber visitantes. Desta forma, pouco sabemos sobre a 

forma como a arte rupestre está sendo utilizada por estes roteiros. "O turismo pode ser um 

importante meio de preservação dos sítios arqueológicos e de desenvolvimento para a 

região se for feito de forma organizada" (Pereira, 2005). 

 

Informações que possam contribuir para futuras intervenções de conservação do 

patrimônio arqueológico são vitais para que iniciativas de arqueoturismo possam ser 

reestruturadas e, dessa forma, sejam agentes na melhoria da condição das populações que 

vivem no entorno de tais empreendimentos, pois Segundo a Scatamachia:  
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“Municípios sem recursos, que possuem um rico patrimônio 
arqueológico, tendo um programa de turismo sustentável, podem 
criar uma situação de melhoria em todo o seu entorno. A utilização 
desse patrimônio pode vir a gerar empregos diretos e indiretos, 
criando um efeito multiplicador na economia de municípios onde 
está inserido um rico patrimônio arqueológico que infelizmente 
continua cercado de miséria pela falta de aproveitamento desse 
potencial turístico” (Smatamachia, 2005). 

 

 

Sendo assim a pesquisa, por um lado, é ainda justificável por ressaltar o papel 

social do arqueoturismo, pois reafirmamos a necessidade de implementação de um turismo 

que vislumbre a exploração das jazidas arqueológicas como forma de conservação, bem 

como a introdução de valores nas comunidades locais sobre o patrimônio cultural. Por 

outro lado, a pesquisa vislumbra um novo potencial turístico para a região do semi-árido, 

agregando um novo atrativo ao produto turístico sergipano pensado de forma estruturada.  
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CAPÍTULO 2 

 

ARQUEOLOGIA E MEIO AMBIENTE 
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2.0 – ARQUEOLOGIA E MEIO AMBIENTE 

 Este capítulo demonstra a inter-relação entre arqueologia e meio ambiente, 

pontuando como a primeira pode contribuir para a construção de uma epistemologia 

ambiental e, por outro lado, como os avanços das discussões ambientais trouxeram novos 

desafios para as pesquisas arqueológicas. 

 

2.1 – A IDÉIA DE NATUREZA NA MODERNIDADE  

 

Os problemas ambientais com os quais nos deparamos nas últimas décadas, 

vislumbrados como fruto da ação do homem sobre a natureza, tem levado pesquisadores a 

uma reflexão acerca do conceito socialmente constituído1, bem como, têm desencadeado a 

busca de novos parâmetros que permitam uma nova postura quanto à abordagem ambiental 

e consequentemente na utilização dos recursos naturais.  

 

 A noção de exteriorização da natureza tem suas raízes no século XVI e se consolida 

no XVII com o pensamento cartesiano, ao desvinculá-la completamente de qualquer 

princípio ordenador em si mesmo. Descartes a apreende como decorrente das propriedades 

de Deus e neste sentido ela segue princípios previstos, “é constituída na ordem das 

finalidades e pode ser pensada segundo fins” (Merleau-Ponty, 2000, p.11). 

 

  O processo anteriormente descrito é vislumbrado por Collingwood (1976) como 

possuidor de duas fases distintas de teorização da natureza. Não obstante, pode-se perceber 

traços comuns entre ambas. Nota-se uma forte negação às idéias aristotélicas, uma rejeição 

a teleologia e na insistência à imanência, e são ainda semelhantes nas explicações 

matematizadas, vislumbradas como uma espécie de neopitagorismo. O divisor de águas, 

dessas duas fases será a abordagem da relação entre o corpo e o espírito2. Neste sentido, 

podemos afirmar que, 

                                                           
1 Compartilhamos com a idéia de Gonçalves que explicita o papel da sociedade na criação do conceito de 
natureza: “Temos insistido em que toda sociedade, toda cultura, cria um determinado conceito de natureza, 
ao mesmo tempo em que cria e institui as relações sociais. No interior destas relações sociais está embutida, 
portanto, uma determinada concepção de natureza” (Porto Gonçalves, 1989, p. 36).  
2 A distinção entre corpo e matéria e percebida por alguns autores como tendo suas raízes na Idade Media. 
Tal assertiva pode ser visualizada nas palavras de Porto Gonçalves: “... com o cristianismo, os deuses, já não 
habitavam mais esse mundo, como na concepção dos pré-socráticos. E, apesar da acusação de obscurantismo 
que mais tarde os pensadores modernos lançaram nos tempos medievais, a dívida que a Ciência e a Filosofia 
modernas têm para com a Idade Média é maior do que se admite. Foi na Idade Média, por exemplo, que teve 
início a prática de dissecação de cadáveres no Ocidente europeu. Esse fato é de uma importância muito 
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“Na primeira fase, o mundo da natureza, que agora é chamado 
natura, naturato, ainda é concebido como um organismo vivo, 
[essa] filosofia naturalista atribuía à natureza razão e sentido, amor 
e ódio, dor e prazer, e encontram nessas faculdades e nessas 
paixões as causas dos processos naturais (...) com o decorrer do 
tempo, foi submerso pela corrente matemática, que desde o 
princípio o tinha acompanhado, e na medida em que esta corrente 
ganhara ascendente, a idéia de natureza como um organismo foi 
sendo substituída pela idéia de natureza como uma máquina” 
(Collingwood, 1976, p. 154). 

 

 

  

A linha divisória entre estas duas formas de perceber o cosmos pode ser 

identificada na publicação da obra  De revolutionnibus orbium coelestium,  de Copérnico. 

Ao expor uma nova astronomia que desloca a terra do centro do universo, e propõe uma 

tese baseada num sistema solar, Copérnico lança as centelhas que gerarão uma crise no 

modo de pensar a natureza (Whithead, 1994). A nova percepção do cosmos torna 

homogêneos os corpos celestes.  Agora, todos possuem o mesmo princípio formador, tanto 

a terra como os astros obedecem ás leis que administram os seus movimentos. Desta 

forma, a nova teoria contradiz a visão de natureza como um organismo, uma vez que, um 

organismo implica num sistema composto por órgãos diferentes. 

 

 A nova cosmologia dará margem para o desencadeamento de novas teses seguindo 

os ditames da teoria heliocêntrica. Newton relaciona a força que atrai os corpos em direção 

a terra com o fato de astros celestes conseguirem manter uma órbita. Ele passa a imaginar 

que esta força seja a mesma que mantém a lua em seu percurso. Giordano Bruno, por sua 

vez, aborda filosoficamente o princípio de que qualitativamente os corpos são iguais e se 

movem baseados nas mesmas leis, e a força motriz que os mantém é intrínseca ao próprio 

corpo. Bruno acaba esboçando uma visão panteísta do cosmo. No entanto, suas reflexões 

sobre princípio e causa dará margem para uma futura concretização da idéia de que Deus 

está além do seu projeto construtivo, a natureza em quanto grande projeto não possui nada 

de divino, resumindo-se a um mecanismo lógico. (Collingwood, 1976) 
                                                                                                                                                                                
grande para e se constituiu numa decorrência lógica de uma Filosofia que separa corpo e alma” (Porto 
Gonçalves, p.32). 
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 Descartes vive num período de forte tendência panteísta, é justamente a percepção 

da natureza como auto-reguladora e auto-criadora unida à visão de natureza como máquina 

que dará margem para criação de teorias materialistas da natureza. Em Descartes percebe-

se a formulação da idéia de natureza a partir das conseqüências da natureza de um Deus3 

infinito. Um mundo produzido por um Deus com estas características está repleto de 

finalidades. A natureza tem funcionamento mecânico, pois se “Deus é infinito, disso 

resulta certas leis, leis de todo o mundo possível. A natureza é funcionamento automático 

das leis que deriva a idéia de infinito” (Meloeau-Ponty, 2000, p.13). 

 

 Em Descartes há uma valorização do trabalho técnico, responsável pela construção 

de máquinas e artifícios. A defesa da evolução da técnica em detrimento de uma filosofia 

especulativa, anteriormente praticada, se fará baseada na justificativa de que a técnica pode 

oferecer ao homem conhecimentos de grande utilidade para vida do individuo. É nesta 

perspectiva que Bacon sustentará a idéia de que seria necessária a construção de uma 

ciência baseada na prática, pois possibilitaria ao homem tornar-se senhor da natureza 

(Rossi, 1989). 

 

   Neste sentido, o modelo de ciência que emerge do final do século XVII e se 

concretiza no XVIII, trará intrínseca a idéia de progressão do conhecimento. A ciência 

moderna se propõe à construção de um conhecimento contributivo, no qual qualquer 

homem, segundo suas possibilidades, pode contribuir para o progresso da humanidade. 

Neste modelo, o avanço científico se caracteriza como o aumento do nível da técnica 

utilizada pelo homem para se apropriar da natureza. (Rossi, 2000). 

 

 Tal apropriação perpassa pelo conhecimento completo do funcionamento da 

natureza. O homem, enquanto observador imparcial, que testa e produz conhecimento a 

partir da apreensão do seu funcionamento, não se inclui como integrante da natureza que 

analisa. Essa percepção secular passa a ser revista com os próprios lucros advindos do 

                                                           
3 Merleau-Ponty cita Leibniz (1965) para explicitar a noção de Deus utilizada por Descartes : “O seu Deus  [o 
de Descartes] faz tudo o que é factível e passa, segundo uma ordem necessária e fatal, por todas as 
combinações possíveis: mas para tanto bastava tão somente a necessidade da matéria, ou melhor dizendo o 
seu Deus não é senão essa necessidade, ou esse princípio da necessidade agindo na matéria como pode” 
(Leibniz, apud Merleau – Ponty,  2000, p.13).     
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fazer científico e da percepção que o homem cria da natureza, pois conjuntamente com os 

ganhos, surgiu um contexto dantes nunca vivido nos conglomerados urbanos. 

 

 As mudanças, que começavam a se fazer perceptíveis, levaram ao surgimento de 

áreas naturais que pudessem servir de alívio para determinadas classes que fugiam da má 

qualidade de vida que as grandes cidades do século XIX ofereciam aos seus citadinos. Se 

dantes a natureza e tudo que provinha dela obtinham conotação pejorativa, agora começa a 

se revestir de um caráter romântico. Além das conseqüências do processo de 

industrialização, anteriormente referidos, Antônio Diegues ressalta que os avanços das 

discussões sobre história natural foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma nova 

mentalidade no eixo europeu e posteriormente na América do Norte, dando margem para 

pensar a natureza como “lugar de reflexão, refúgio da alma (...) o refúgio da intimidade da 

beleza e do sublime”. (Diegues, 1996. pg. 24). 

 

 Destarte, foi criado em 1872 o parque americano de Yllowstone, sob uma ótica 

preservacionista, na qual a área reservada precisaria ser protegida do desenvolvimento 

gerado pelo avanço industrial e conseqüentemente de qualquer atividade humana. A 

criação do parque, imbuída de idéias preservacionistas desencadeou a criação de áreas 

protegidas em diversas partes do mundo, inclusive em diversos países em processo de 

desenvolvimento econômico. 

 

 Não obstante, os conservacionistas criticavam a criação dos parques, 

principalmente nos países pobres, cujas famílias de ribeirinhos e camponeses tiveram que 

deixar as terras e suas atividades de subsistência em prol do ideário preservacionista. O 

pensamento conservacionista, que tem o engenheiro florestal Ginfoord Pinchot como 

percussor, propunha um uso racional dos recursos naturais, dando vazão a planejamentos 

de manejo, pois defendia que a natureza possui lenta recuperação frente às demandas 

geradas pelo homem. Percebe-se que no cerne das decisões tomadas sobre o ambiente, 

advindas da construção da idéia de natureza anteriormente exposta, darão margem a 

práticas que continuam segregando homem e natureza em campos distintos, pois   
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“até o século XIX, vinculadas ao processo de produção 
capitalista, considerava o homem e a natureza como pólos 
excludentes, tendo subjacente a concepção de uma natureza 
objeto, fonte ilimitada de recursos à disposição do homem 
(...)Com base nessa concepção, desenvolveram práticas, por 
meio de um processo de industrialização, em que a acumulação 
se realizava por meio da exploração intensa dos recursos 
naturais, com efeito perverso para a natureza e os homens” 
(Bernardes e  Ferreira, 2003 p.17). 
 
 

 A idéia de uma natureza sem limites começa a ser questionada no século XX, 

quando diversos eventos, conseqüência da ação humana, desencadearam fenômenos dantes 

nunca presenciados pelo homem. É impossível tratar do tema, sem ressaltar que a década 

de quarenta do século vinte constituiu marco na história da humanidade. Os diversos testes 

atômicos e o lançamento da bomba sobre o Japão fizeram uma considerável parcela da 

sociedade entender o poder de destruição que havia gerado. 

   

 No entanto, as cinco décadas posteriores continuariam sendo testemunhas das 

conseqüências da atuação do homem sobre o ambiente. Chuvas ácidas, derramamento de 

óleos, milhares de mortes causadas por acidentes nucleares, gerações de bebês 

comprometidos com algum tipo de deformação causados por metais pesados. Uma enorme 

lista poderia ser construída com a drástica sucessão de tragédias ambientais nas últimas 

décadas do século XX. 

   

No decorrer dos séculos, a idéia mecanicista da natureza se consolida, trançando 

assim as bases da ciência clássica. Tal modo de pensar a natureza começa a ser revisto por 

alguns pesquisadores. Gonçalves (1989) ressalta que nos momentos de crise a sociedade 

tende a rever seu conceito de natureza, pois será a partir desta percepção que homem 

passará a agir em todas as esferas sociais.  

 

Nas últimas décadas, a concepção de natureza, anteriormente exposta, tem sido 

percebida como uma verdadeira ameaça à própria sobrevivência humana. Um efeito visível 

desta preocupação é a crescente busca por novos parâmetros para gerir os recursos 

ambientais. No bojo dessas discussões, vemos surgir pensadores que defendem uma nova 

abordagem sobre a natureza, partindo de uma visão sistêmica da mesma. Neste contexto, as 
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abordagens interdisciplinares se mostram como um paradigma viável para se entender as 

diversas facetas da questão ambiental.  

 

 

 

 

 

2.2 – CONTRIBUIÇÕES DA ARQUEOLOGIA PARA O ENTENDIMENTO DA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  

 

 

A busca por bases sólidas para o entendimento do ambiente, impulsionou as 

discussões sobre o tema a encontrar parâmetros que norteassem a leitura de um objeto de 

estudo ainda em construção, desencadeando análises de diversas áreas do conhecimento 

científico. Destarte, a epistemologia ambiental traz no seu âmago a necessidade de 

definição de um objeto complexo, que pela sua natureza, requer um olhar interdisciplinar. 

Mas até que ponto a arqueologia pode contribuir na definição desse objeto, bem como na 

construção de conhecimentos que produzam mecanismos para o entendimento da 

problemática ambiental? Quais as implicações e novas demandas geradas pelas discussões 

ambientais para a prática da arqueologia no Brasil? 

 

Partindo do entendimento de que ambiente “não é ecologia, mas a complexidade de 

apropriação do mundo” (Lef, 2002 p. 17) É notório que o saber ambiental vislumbra como 

um dos focos de análise as diversas formas de apreensão do ambiente pelas diversas 

culturas. Este cabedal de conhecimento nos leva a entender como sociedades, em 

diferentes contextos geográficos puderam criar e recriar uma dada formação social. Neste 

contexto a arqueologia se insere como um instrumento capaz de revelar diversos aspectos 

de sociedades do passado, demonstrem como diversos povos, através de suas práticas 

cotidianas, apreendiam o mundo e a natureza. 

 

A arqueologia, segundo percepções mais tradicionais, teria como foco de estudo 

apenas os artefatos, ou seja, os objetos criados pelo homem. Desse modo, o trabalho se 

limitava na busca por esses objetos, que por sua vez constituíam a razão do trabalho do 
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profissional de arqueologia. Segundo Funari, essa prática pode ser atribuída a um apego ao 

significado da palavra arqueologia, “como conhecimento dos primórdios ou das coisas 

antigas”. O referido autor ressalta que a disciplina, nos últimos anos, tem ampliado seu 

campo de atuação. Desta forma, é cada vez maior o número de análises de cultura material 

das sociedades mais recentes, ou até mesmo da contemporaneidade. Um exemplo de tal 

prática são os trabalhos de pesquisadores que estudam os bolsões de lixo das últimas 

décadas, objetivando analisar diversos aspetos das sociedades de consumo. (Funari, 2003 

p.13) 

 

Nas pesquisas arqueológicas que se ocupam de grupos humanos mais antigos, faz-

se necessário esclarecer que os artefatos produzidos pelo homem não constituem as únicas 

ferramentas para entender essas sociedades. São considerados todos os vestígios deixados 

por esse homem, bem como suas marcas indiretas no ambiente em que ele viveu. As suas 

práticas cotidianas são testemunhos das formas de apreensão da natureza, transformando-

se numa rica fonte de informação. “Se artefatos constituem objetos produzidos pelo 

homem; por analogia, os arqueólogos criaram os conceitos de ecofatos e biofatos para se 

referirem aos vestígios do meio ambiente e restos de animais associados aos seres 

humanos” (Idem, Ibidem, pg.14). 

 

 Análises arqueológicas que tenham como objetivo norteador o entendimento da 

relação de um determinado grupo cultural com a natureza ainda são muito pequenas no 

Brasil, constituindo um enorme campo a ser explorado. É evidente que muitos trabalhos já 

enfocaram o tema ambiente, mas fica notória a preocupação em reconstituir o ambiente 

como um cenário no qual o homem desenvolve suas habilidades de dominação da natureza. 

Como já discutimos anteriormente, este modo de ver o objeto está imbuído das bases 

científicas cunhadas na modernidade e de modo algum o fazer arqueológico poderia estar 

isento. 

 

A obra de André Prous, intitulada Arqueologia Brasileira, é um bom exemplo da 

assertiva anterior. Em capítulo dedicado à natureza e o homem pré-histórico no Brasil, são 

narrados a condição ambiental que o homem teve que enfrentar as “imposições da 

natureza”. Desta forma, a abordagem se limita a entender o cenário vivido. A conotação é 

de um processo de lutas cotidianas para sobreviver às adversidades. Há uma dicotomia 
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entre natureza e o homem, cujo poder adaptativo o faz responder aos problemas impostos 

com criatividade. E aqui está um fator marcante do discurso do Prous, pois notadamente a 

cultura é usada como um atributo humano que o faz dar respostas às dificuldades impostas, 

é o que o diferencia da natureza. (Prous. 1992, pg.35) 

 

Embora a abordagem do tema homem-natureza seja dicotômica, o capítulo 

supracitado do Prous, é louvável, pois demonstra especificidades quase sempre não 

abordadas nas sínteses arqueológicas. São descritos alguns mecanismos utilizados para 

manutenção dos recursos alimentares por populações pretéritas que habitaram o território 

que hoje chamamos de Brasil. Destarte, são escritos ações de índios que habitava o litoral 

baiano na seleção dos caranguejos capturados em períodos de desova, devolvendo ao mar o 

que segundo a tradição não poderia ser consumido. Ressalta, ainda que muitas etnias 

cunharam mitos, segundo os quais entidades da natureza protegem os animais e proíbem os 

caçadores de matar manadas de determinadas espécies.  

 

Os mecanismos de manejo criado por estas sociedades são frutos da própria 

experiência, vale ressaltar que os grupos que chegaram ao continente americano o fizeram 

no mínimo há 12 mil anos antes do presente. Obviamente, muitos grupos étnicos foram 

extintos no decorrer desse período, certamente os remanescentes vivos que conhecemos 

são frutos de sociedades que num determinado momento aprendeu a manejar 

adequadamente os recursos disponíveis. 

 

Os diferentes destinos de povos que passaram pelos mesmos desafios são 

conseqüências das atitudes frente aos problemas ambientais criados por estas sociedades. 

As medidas tomadas para barrar os problemas gerados estão intimamente ligadas aos 

valores culturais moldados. Nesta perspectiva, o Japão durante o século XVII obteve um 

crescimento populacional muito acentuado, aumentando a demanda por madeira para 

construção de casas e uso doméstico diário no preparo de alimentos. As medidas tomadas 

para barrar o desmatamento que ameaçava a vida da população foram normas para o uso 

da madeira e introdução do carvão para o cozimento de alimentos em vez da madeira. 

 

 Um clássico exemplo que vai de encontro ao japonês foi a Ilha de Páscoa, pois a 

vegetação nativa foi extraída para dar lugar a plantações de gêneros alimentícios e para 
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confecção de canoas. A erosão do solo causou escassez de alimentos, e não se tem 

conhecimento das medidas tomadas para sanar o problema. Há inclusive, teorias que 

defendem que houve um aumento da extração da madeira para a construção das famosas 

estatuas de páscoa, como oferenda aos deuses objetivando assim a resolução do problema. 

A desarticulação da sociedade da Ilha foi inevitável. (Diamond, 2005) 

 

As sociedades indígenas, ou mesmo sociedades pré-históricas são visualizadas de 

forma romântica por alguns estudiosos do meio ambiente, como um exemplo de 

relacionamento harmonia com a natureza. A escassez de abordagens arqueológicas que 

enfocam a problemática homem-natureza como um objeto de estudo, constitui um fator 

preponderante para a desinformação, dando margens para abordagens simplistas e 

generalizações sobre determinando aspectos de sociedades pretéritas.  

 

  Não obstante, autores que propõe novas abordagens para se pensar o meio 

ambiente e a relação homem-natureza, são traídos pelos subterfúgios das generalizações 

sobre o passado dos nossos ancestrais. No clássico “A vida da Vida”, de Edgar Morin 

(1980) a invenção da caça é vislumbrada como um mecanismo que fez com que o homem 

assumisse diversas posturas em sociedade dantes não experimentadas. Teria sido 

responsável por drásticas mudanças sociais, na relação entre jovens e adultos e 

conseqüentemente entre homens e mulheres, pois a caça teria estabelecido diferenças 

significativas entre os sexos. O homem distanciou - se muito da maternidade, ao passo em 

que a mulher teria se dedicado ao acampamento e posteriormente aos serviços da colheita. 

 

Ora, não podemos negar as mudanças provocadas por um novo comportamento 

como o advento da caça para a humanidade. Contudo, os dados arqueológicos mais 

recentes, demonstram que a clássica divisão sexual do trabalho não esteve presente em 

todas as comunidades como argumenta Morin. Para citarmos um exemplo próximo, as 

pesquisas desenvolvidas em comunidades sambaquieiras que habitaram regiões espécíficas 

do litoral Fluminense têm apontado para interpretações paradoxais sobre a divisão das 

atividades laborais, evidenciando que essa cultura não se encaixa no viés explicativo 

generalizante esboçado por Morin.   
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As pesquisas referidas são conclusões aferidas a partir das análises do MEO 

(Marcadores de estresse ocupacional) dos grupos do sambaqui do Ilhote – Saquarema. O 

MEO possibilita a reconstituição de demandas musculares mais freqüentes do indivíduo. 

Estes indicadores podem revelar aspectos da organização social de um determinado grupo, 

como o exemplo da divisão sexual do trabalho e estimativas sobre diversas práticas 

cotidianas de grupos pretéritos. (Carvalho e Souza, 2005). 

 

Nas pesquisas realizadas, evidenciou-se que os esqueletos femininos analisados, 

revelaram um desgaste maior dos membros superiores, diferentemente dos homens que 

possuíam uma maior demanda dos membros inferiores. A pesquisadora chegou à 

conclusão que neste grupo específico as mulheres podiam estar desenvolvendo atividades 

tipicamente masculinas, se pensarmos na divisão sexual tradicional defendida para 

diversos grupos indígenas.  

 

Destarte, é inegável que na construção de uma epistemologia ambiental a 

arqueologia se mostra como contributiva para o entendimento das dinâmicas sociais de 

diversas sociedades, sejam elas pretéritas ou não. Por um lado, a compreensão de diversos 

aspectos do cotidiano de um determinado grupo, a partir de sua materialidade, tornou-se 

um instrumento imprescindível para a apreensão das diversas formas de relação homem-

natureza. Por outro lado, as discussões ambientais geraram novos desafios à arqueologia, 

desencadeando novas ramificações para a disciplina.  
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  2.3 MEIO AMBIENTE E AS NOVAS DEMANDAS PARA A ARQUEOLOGIA.  

 

Os avanços da discussão ambiental no Brasil e as medidas legais para sanar 

impactos causados ao patrimônio natural se confundem com o desenvolvimento da 

arqueologia brasileira. Entendendo que os impactos causados ao ambiente reverberam, 

quase sempre na destruição das jazidas arqueológicas, as iniciativas de conservação, 

previstas em lei, afetaram positivamente para a conservação desse patrimônio, com maior 

ênfase no século XX. 

  

 O sentimento de conquista territorial, presente desde os primórdios da ocupação do 

que hoje chamamos de Brasil, trouxe implicações diretas no que diz respeito à forma de 

gestão do ambiente. A ocupação se deu com base na exploração máxima dos recursos 

naturais e na subjugação de outros grupos étnicos. Sem dúvidas, essa característica 

constituirá fator marcante na identidade brasileira, na qual “expressa um padrão extensivo 

(do ponto de vista do espaço) e intensivo (do ponto de vista dos recursos naturais)” 

(Morais, 2004). 

 

Neste sentido, a história colonial brasileira denota um processo de lapidação dos 

recursos naturais e conseqüentemente do patrimônio arqueológico. Fato esse notado 

quando vislumbramos a secular lapidação dos registros da cultura sabaquiana. Durante 

todo o período colonial, esses sítios arqueológicos foram minerados para a construção das 

primeiras vilas localizadas no litoral brasileiro. Até as primeiras décadas do século XX, os 

sambaquis continuavam sendo explorados economicamente, desta sorte aproveitando o 

carbonato proveniente das conchas para ser usado como ração de animais, ou na simples 

destruição para dar espaço as construções de condomínios, frutos de uma crescente 

especulação imobiliária das áreas litorâneas. (Amâncio, 2001).  

 

  Tal fato se deve, em parte, ao lento desenvolvimento da arqueologia no Brasil. As 

primeiras incursões que objetivavam entender especificidades do passado mais longínquo 

do Brasil, foram efetivadas pelo pesquisador Peter Wilhem Lund que na busca por objetos 

para estudos paleontológicos, acabou evidenciando diversos fósseis e artefatos de interesse 

arqueológico. André Prous ressalta que os resultados das atividades de pesquisas de Lund 
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deram margem para pensar num homem antediluviano na América, embora tal preceito 

não fosse seguindo naquele momento. (Prous, 2006). 

Durante o final do século XIX, o Brasil recebeu pesquisadores estrangeiros, em 

maior número no Museu Nacional, que passaram a focalizar as pesquisas arqueológicas na 

região amazônica e em outras áreas do país. Entretanto, os profissionais envolvidos nestes 

projetos não possuíam formação específica em arqueologia. Destarte, pesquisas 

arqueológicas praticadas com bases em preceitos acadêmicos, somente começaram a ser 

realizadas no Brasil após a Segunda Guerra Mundial (Funari, 2003). 

 

Com a criação da Comissão de Pré-História da USP em 1952, por iniciativa de 

Paulo Duarte, foram formados os primeiros arqueólogos brasileiros, tendo como mestres o 

casal Joseph Emperaire e Annett Laming Emparaire, ambos vindos do Museu do Homem 

de Paris. O casal Emperaire e seus seguidores passaram a ser vistos como praticantes de 

uma arqueologia humanista, com foco voltado para o entendimento e análise do ambiente e 

de como esses grupos pré-históricos se organizavam no espaço habitado. 

 Contudo, um outro grupo coordenado por Clifford Evens e Betty Magger, 

passaram a atuar com objetivo de comprovar que o meio era capaz de explicar “a 

complexidade social”. A crítica que muitos arqueólogos contemporâneos fazem aos 

trabalhos desenvolvidos por este segundo grupo, que passou a integrar o Projeto Nacional 

de pesquisas arqueológicas (PRONAPA), recai primeiramente sobre o caráter ideológico, 

pois o projeto era coordenado diretamente dos Estados Unidos e com o apoio da ditadura 

militar brasileira e em segundo, por utilizar uma metodologia de campo considerada 

defasada e sem preocupações interpretativas. (Prous, 1992, p.11) 

 

A ditadura militar sufocou os projetos de uma arqueologia humanista, ao passo que 

o apoio ao Projeto Pronapa, possibilitou a formação de um considerável grupo, cujas 

práticas metodológicas, no que diz respeito à coleta de material com parcas ou nenhuma 

interpretação, trará saldos não muito positivos para o desenvolvimento da arqueologia 

brasileira, pois esses profissionais encontrarão na arqueologia de contrato mecanismos que 

lhe possibilitarão manter o fazer arqueológico nos moldes Pronapa. 
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A arqueologia de contrato é fruto dos avanços das discussões ambientais no Brasil. 

Seguramente, a disciplina precisou rever aportes e se enquadrar dentro de uma nova 

realidade advinda das políticas regulatórias desenvolvidas na década de 1980 como a 

obrigatoriedade do Estudo de Impacto Ambientai (EIA) e relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) para aquisição do licenciamento ambiental para construções de obras que 

pudessem gerar impactos ao meio ambiente. A resolução CONAMA 001, de 23 de janeiro 

de 1986, estabeleceu definições e diretrizes para elaboração de tais estudos e relatórios. 

Dentre as obrigatoriedades os estudos devem levar em consideração a análise do meio 

sócio – econômico abarcando os sítios e monumentos arqueológicos. (CONAMA,1986).   

Com intuito de regulamentar a obrigatoriedade dos estudos preventivos de 

arqueologia nos EIA/RIMAS compatibilizando-os com as fases do licenciamento 

ambiental, foi criada a Portaria 230 em dezembro de 2002 pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A Portaria prevê os momentos de execução das 

atividades arqueológicas dentro das três fases de liberação que os órgãos ambientais 

estabelecem para que o empreendedor obtenha as licenças para concretização da obra 

pretendida. Na fase de obtenção da Licença Prévia (LP), o empreendedor deverá ter no seu 

quadro, profissionais da arqueologia que possam executar, por meio de dados secundários, 

um levantamento arqueológico e etnohistórico da área a ser sofrer impacto pela obra que se 

pretende executar. Contudo, se a região é arqueologicamente desconhecida à portaria no 

seu artigo segundo, obriga que a área de influência direta seja prospectada 

arqueologicamente. 

 

  Na fase de obtenção da Licença de Instalação (LI), a equipe de arqueologia deverá 

executar prospecções exaustivas, nas áreas de influência direta e indireta da construção. O 

objetivo nesta fase é a construção de um relatório com avaliação quantitativa e qualitativa 

dos sítios existentes, de modo que possa dar pleno suporte para a construção de um 

Programa de salvamento arqueológico. Por fim, na fase de obtenção da Licença de 

Operação (LO), deverá ser implementado o salvamento arqueológico. Contudo esta etapa 

demanda o maior tempo do trabalho, uma vez que deverão ser registrados minuciosamente 

todos os vestígios, assim como executando uma quantidade suficiente de cultura material 

para que possam ser aferidas especificidades acerca dos grupos que a produziu. (Portaria 

230, de 2002)  
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 A arqueologia de contrato tem na portaria 230 um excelente norteador para o 

desenvolvimento das atividades, evitando conflitos por causa do andamento de obras. 

Contudo, a falta de diálogo entre órgãos ambientais e o IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional) impossibilita que a referida portaria cumpra plenamente a 

sua função. As instâncias ambientais que orientam a confecção do EIA/RIMA, dificilmente 

contemplam a arqueologia nas recomendações dadas ao empreendedor. Este fator pode ser 

explicado pela falta de recursos humanos especializados nos órgãos ambientais. 

 

O IPHAN, órgão responsável pela conservação do patrimônio arqueológico, ao 

passo que também possui caráter fiscalizador trabalha, geralmente, impedindo que as 

grandes obras destruam as jazidas arqueológicas. Desse modo, percebe-se que a falta de 

diálogo entre este órgão e as instâncias governamentais que concedem as licenças 

ambientais geram ônus financeiros para o próprio IPHAN, pois infelizmente as suas 

atividades ainda têm concentrado forças em remediar os impactos causados e não em 

prevenir que os mesmos aconteçam.   

O empreendedor, por sua vez, no momento em que é abordado sobre a falta do 

cumprimento do item sobre arqueologia nos seus estudos de impacto ambiental, acaba 

arcando financeiramente pelo erro de duas instâncias governamentais. Do IPHAN, por não 

fazer cumprir o seu papel fiscalizador e das Instâncias do IBAMA, responsáveis pela 

liberação das licenças ambientais, que muitas vezes não contemplam todas as exigências 

previstas em lei. 

 No bojo da celeuma, advinda com a arqueologia de contrato, o arqueólogo passou 

a lidar com uma série de implicações dantes desconhecidas para os profissionais, cuja 

formação acadêmica impunha ritmos e métodos de trabalhos que precisaram ser revistos 

para atender à demanda de um novo fazer arqueológico. Não obstante, os profissionais 

precisaram se enquadrar numa lógica de mercado, cujas especificidades, muitas vezes iam 

de encontro aos princípios de preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

As novas demandas levaram ainda os profissionais a pensarem em mitigação para 

as perdas arqueológicas. Certamente, um desafio que possui implicações complexas, pois 

quanto vale a perda do conhecimento? Ou mesmo a destruição de um bem não renovável? 
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Neste aspecto, a arqueologia de contrato no Brasil ainda é carente de reflexões para 

aferirmos uma resposta concreta. Embora haja uma série de manuais para a avaliação de 

impactos ambientais, estes não trazem informações quando o bem impactado constitui uma 

jazida arqueológica. 

 

  Contudo, é perceptível que o arqueoturismo tem sido vislumbrado como medida 

mitigatória por profissionais da arqueologia que analisam regiões impactadas por grandes 

construções. O desenvolvimento do turismo é percebido como mecanismo para gerar 

divisas que mantenham, inclusive, a continuidade das pesquisas e possa gerar 

desenvolvimento local para as comunidades envolvidas nestes projetos. No entanto é 

sabido que a depender da forma de exploração o arqueoturismo pode trazer danos 

irreversíveis ao patrimônio arqueológico, e ser altamente excludente em relação à 

população local. 
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2.4 - ARQUEOTURISMO NO BRASIL: A BUSCA POR PARÂMETROS 

SUSTENTÁVEIS. 

 

A produção acadêmica sobre a exploração do patrimônio arqueológico pela 

atividade turística ainda é muito escassa no Brasil. Dentre os autores que já se debruçaram 

sobre a problemática, podemos identificar que o foco central das discussões tem sido a 

busca por parâmetros que possam ser utilizados para nortear os roteiros já existentes, bem 

como possam servir de balizadores para criação de novas iniciativas. Neste sentido, 

ressaltam que qualquer que seja o modelo criado, ele precisa está pautado sobre bases 

legais, contribua para a conservação do patrimônio arqueológico e promova a inclusão das 

populações locais no desenvolvimento da atividade turística.  

 Contudo, a partir dessa escassa literatura é possível diagnosticar que o 

arqueoturismo empreendido no Brasil pode ser enquadrado em duas categorias: 

estruturados e não - estruturados. Na primeira categoria estão os empreendimentos que 

seguem os critérios mínimos para funcionamento das trilhas. Desta forma, são levados em 

consideração os fatores: resultados consistentes de pesquisas arqueológicas sistemáticas 

sobre o patrimônio arqueológico explorado; trabalhos constantes de monitoramento do 

estado de conservação do acervo arqueológico; organização do roteiro garantindo perfeita 

apreensão de informações sem comprometer a integridade do bem explorado e 

envolvimento da comunidade que está no entorno do empreendimento turístico, 

possibilitando noções de educação patrimonial e inserção nos ganhos da atividade turística. 

Na segunda categoria, encontram-se os roteiros de arqueoturismo que funcionam 

atendendo parcialmente os critérios acima assinalados, ou mesmo não atendendo a nenhum 

deles.  

 Enquadrados na primeira perspectiva, podemos identificar duas iniciativas do 

Nordeste Brasileiro: O Parque Nacional de Sete Cidades e o Parque Nacional Serra da 

Capivara, ambos localizados no Piauí. O maior número de sítios de arte rupestre encontra-

se na Serra da Capivara, onde foram localizados mais de 800 sítios. As pesquisas foram 

realizadas por uma equipe interdisciplinar coordenada pela arqueóloga Niède Guidon 

desde a década de 1970. Neste sentido, trata-se de um patrimônio arqueológico que vem 
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sendo amplamente analisado. O acervo de arte rupestre da Serra da Capivara é considerado 

um dos mais ricos do mundo em número de cenas cotidianas dos grupos que habitaram 

essa região há milhares de anos. Nestes sítios predominam representações figurativas como 

cenas de parto, de caça, dança ritual, acrobacia, sacrifício, sexo, parto e tantas outras cenas. 

Há também uma grande variedade de cores, várias tonalidades de vermelho, amarelo, 

branco, cinza, preto e um único exemplar com figuras azuis (Lage, 1996).  

 A partir de 1985, foram iniciadas ações com intuito de manter a conservação dos 

sítios com arte rupestre. Os primeiros resultados foram a descoberta de 260 novas figuras 

que se encontravam cobertas por casas de insetos. O sucesso dos trabalhos de conservação 

resultou em um projeto paralelo que a partir de 1991 passou a atuar sistematicamente 

visando ações que garantissem a conservação da arte rupestre. Deste trabalho, surgiu um 

rico arcabouço sobre práticas de identificação e contenção da degradação das pinturas 

rupestres ( Idem , Ibidem). 

 Este arcabouço foi utilizado posteriormente como veículo para inserção da 

comunidade do entorno do empreendimento nas atividades de conservação. Foi elaborado 

um plano de capacitação de jovens da comunidade. Os interessados foram encaminhados 

para um curso técnico em conservação de arte rupestre, formatado pelo próprio Parque da 

Capivara e coordenado por Conceição Lage.  

Por um lado, o curso técnico deu a esses jovens a perspectiva de trabalho no próprio 

empreendimento, pois as ações de análise e contenção são constantes no parque precisando 

assim de uma demanda considerável de pessoas imbuídas dessa missão. Por outro lado, o 

Parque Nacional Serra da Capivara, passou a ser pioneiro, demonstrando uma inserção 

social no empreendimento de arqueoturismo, na qual os envolvidos puderam perceber a 

importância do patrimônio cultural presente no seu território, além da possibilidade de 

iniciar numa profissão. 

 O Parque Nacional de Sete Cidades, situado ao norte do Piauí, pode ser assinalado 

como sendo uma iniciativa estruturada. O acervo de arte rupestre aí presente é 

completamente diferente das pinturas da Serra da Capivara. Constituem um conjunto 

ordenado e harmônico, obedecendo a uma seqüência regular com repetições intercaladas 

de alguns signos. Nos desenhos predominam elementos decorativos como pontilhados, 

linhas de retas e curvas, representações de animais, de mãos e ainda alguns símbolos, como 
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o sol, corpos estelares e sóis radiados, atestando influência do sol no cotidiano dos 

primeiros habitantes desta região (Lustosa, 2002).  

 É cada vez maior o número de roteiros de arqueoturismo no Brasil que se 

enquadram na categoria de não – estruturados. Segundo Edite Pereira, isso se deve a uma 

maior divulgação do patrimônio arqueológico brasileiro, resultando no aumento do número 

de pessoas com interesse conhecer sítios arqueológicos. Dessa maneira, muitas vezes a 

prática turística só vem a ser conhecida pela comunidade científica quando o roteiro já é 

amplamente conhecido pela população (Pereira, 2005). 

 Nesta perspectiva, destacam-se duas trilhas de arte rupestre do Pará, onde foram 

implementados vários roteiros por empresas privadas ou mesmo órgão públicos sobre um 

patrimônio que sequer foi pesquisado sistematicamente. A pesquisadora Edite Pereira, 

afirma que tal prática vem ocorrendo inclusive dentro de áreas de proteção ambiental, a 

exemplo dos parques estaduais de Monte alegre e da Serra das Andorinhas. Estes dois 

roteiros nunca possuíram infra-estrutura apropriada para visitação pública, contudo têm 

recebido um fluxo cada vez maior de turistas. Na gruta do Pilão, situada em Monte Alegre, 

danos irreversíveis foram constatados em pinturas que foram datadas em 11 mil anos antes 

do presente. Os mesmos problemas de grafitagem puderam ser identificados nas pinturas 

da Serra da Andorinha, onde mais de 100 sítios já foram identificados e muitos dos quais 

possuem degradação por ação antrópica.  (Idem Ibidem)  

 As trilhas de arte rupestre do município de Serranópolis, Estado de Goiás, também 

se configura como iniciativa não - estruturada. A exploração turística foi iniciada ha cerca 

de cinqüenta anos e desde então o sítio das Araras vêm recebendo um fluxo de turistas 

considerado relativamente bom, dada a pouca divulgação do empreendimento. No entanto, 

as trilhas nunca foram reestruturadas e continua sendo usadas de forma precária. Em 1999, 

uma tentativa desastrosa de melhoria das estruturas do parque causou grande prejuízo ao 

patrimônio datado em 12 mil anos antes do presente, pois parte do acervo recebeu retoque 

de tinta depois que um funcionário envolvido no processo de reestruturação entendeu que 

as pinturas estavam apagadas (IPHAN,1997).  
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               A mais recente tentativa de refletir os empreendimentos de arqueoturismo, traz-

nos uma reflexão sobre as características da atividade turística e seus impactos no 

patrimônio arqueológico. O destaque para a nova abordagem encontra-se na percepção do 

que venha a ser a prática turística, entendendo os seus limites e suas possibilidades de 

ganhos reais para a sociedade e como forma de conservação do patrimônio arqueológico 

(Scatamacchia, 2005). 

A busca por modelos de exploração turística que potencialize os ganhos sociais e 

reduza os possíveis impactos ao patrimônio cultural nos parece uma meta plausível. Uma 

via muito cogitada, é a proposta de uma exploração turística baseada em princípios da 

sustentabilidade. No entanto, o termo sustentabilidade tem sido referenciado com 

veemência por várias esferas do conhecimento, para adjetivar diversas práticas.  

 

 Deste modo, houve-se falar em agricultura sustentável, indústria sustentável, 

consumo sustentável, turismo sustentável e tantas outras práticas que, se mencionadas, 

proporcionariam uma lista demasiadamente extensa. Tal constatação nos remete a pensar 

na diversidade de sentidos que a palavra vem assumindo ao adjetivar substantivos muitas 

vezes antagônicos à semântica do termo. Um exemplo desse fenômeno são os 

empreendimentos turísticos desenvolvidos sob o rótulo da sustentabilidade 

 

 O verbo sustentar, que deu origem ao termo sustentabilidade, é oriundo do 

latim popular sustenire, fruto, por sua vez, da deformação do latim clássico, sustinere, que 

significa "ter por dentro, manter, suportar (no sentido de ter ou dar suporte, conservar em 

bom estado), alimentar". O verbo sustentar guarda o sentido geral de "manter-se em 

posição de equilíbrio", que tem origem na nomenclatura da medicina. Apresenta também 

sentido figurado, como "ajudar a viver, subsistir, manter seu lugar natural". Mas também 

significa fazer valer seus argumentos, apoiando-se em fundamentos, invocar a razão para 

justificar idéias, teses. O verbete também pode invocar a raiz da palavra sustentare, que 

significa igualmente "suportar, sustentar, alimentar, manter-se em bom estado". Em outros 

termos, "fato de manter-se em equilíbrio", que vem da aeronáutica. (Le Petit Robert, 2000). 

Por tanto, o adjetivo sustentável sugere ao substantivo empregado a qualidade ser algo que 

se mantém em equilíbrio. 
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  As preocupações com a degradação ambiental, formalizadas na Conferência de 

1972 em Estocolmo, darão margem à criação de conceitos que seriam amplamente 

utilizados nas décadas posteriores. É nesta perspectiva que surge, primeiramente, o 

conceito de ecodesenvolvimento e posteriormente o de desenvolvimento sustentável. 

(Camargo, 2003, p.66). É justamente neste ínterim que “sustentável” ganha nova semântica 

ao adjetivar desenvolvimento. 

 

 A expressão ecodesenvolvimento representava, no momento em que fora criado, o 

anseio por um modelo de crescimento ecologicamente responsável. A noção de 

ecodesenvolvimento trás no bojo de suas discussões a idéia de que os planejamentos para o 

desenvolvimento devam ter responsabilidades sociais, preocupações com gerações futuras, 

participação da sociedade, preocupação com o meio ambiente, respeito às outras culturas e 

programas de educação. Desse modo, o ecodesenvolvimento surge como terceira via às 

posições fechadas de cornucopianos, que acreditavam nos avanços da tecnologia como 

forma de resolver os problemas da escassez, e dos malthusianos que acreditavam no 

esgotamento dos recursos naturais e impossibilidade científica de superar tal fato. (Ibidem, 

Idem). 

 

 É através do relatório Brundlant de 1987, que o conceito desenvolvimento 

sustentável ganha notoriedade, passando a ser largamente utilizado. Posteriormente, Ignacy 

Sachs (1993), que elaborara os princípios básicos do ecodesenvolvimento, admite que 

desenvolvimento sustentável possui a mesma essência da expressão ecodesenvolvimento, 

consistindo na verdade uma nova designação para o mesmo conteúdo conceitual4. 

 

 O conceito é constituído de cinco dimensões, cujo autor afirma serem os pilares da 

sustentabilidade. No âmbito social, o desenvolvimento deverá obter uma outra visão de 

crescimento, bem como de sociedade que se considera ideal, tomando a equidade social 

como meta a ser atingida; na esfera econômica, será preciso barrar a saída líquida de 

recursos do Sul em direção ao norte, buscando uma visão de economia na qual  a eficiência 
                                                           

4  A afirmativa não constitui um pensamento consensual entre intelectuais que pensam a 
problemática ambiental. Mauro Guimarães critica a postura conciliatória de Sachs ao pensar 
desenvolvimento sustentável como sinônimo de ecodesenvolvimento, pois a nova abordagem traz implícita 
as idéias desenvolvimentistas, além de homogeneizar responsabilidades sobre as práticas danosas ao meio 
ambiente, como se todas as nações tivessem explorado de igual forma os recursos naturais, construindo 
assim, “um olhar consensual na sociedade para os problemas ambientais”. (Guimarães, 2003, p.91). 
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não seja denotada apenas pelos ganhos empresariais de cunho microeconômico; O 

pensamento ecológico deverá se preocupar com mediadas para aumentar a capacidade dos 

recursos dos diversos ecossistemas, buscando alternativas que causem o menor impactos 

ao meio ambiente; a dimensão rural-urbana consistirá num reordenamento da atual 

configuaração rural e urbana e por fim a dimensão cultural, que deverá buscar as “raízes 

endógenas de processo de modernização” com intuito de reordenamento que garantam uma 

continuidade cultural baseada em princípios do ecodesenvolvimento. (Sachs, 1993, p.38). 

 

 A ênfase dada por Sachs ao adjetivo sustentável, explicitando um novo conjunto de 

significados para a palavra, fará com que o termo passe a ser utilizado como sinônimo de 

desenvolvimento sustentável. A partir de então, o termo passa a designar não somente o 

seu conteúdo semântico de origem que dá idéia de suporte e quilíbrio, mas nos remete as 

cinco dimensões que caracterizam o desenvolvimento sustentável5. 

 

 Neste sentido, a ampliação das discussões ambientais tem propiciado a 

disseminação da expressão sustentável por diversas áreas do conhecimento, que passaram a 

incorporá-la, sem, contudo, acurar os novos sentidos que a palavra incorporou. Desta 

forma, é preciso deixar claro que nem tudo que se proclama sustentável, o é na verdade, 

pelo menos dentro das dimensões anteriormente estipuladas por Sachs. Neste viés, somos 

levados a indagar se semanticamente é possível pensar em turismo sustentável, ou ainda, 

até que ponto as dimensões presentes no conceito de sustentabilidade aparecem presentes 

no discurso dos defensores de um turismo que se pretende sustentável. 

 

 A atividade turística, com as características atuais, nasce com o desenvolvimento 

do capitalismo6. Embora seja considerada uma atividade do setor terciário, podem-se notar, 

através da lógica dos planejamentos atuais, características que assumem contornos de um 

empreendimento do setor secundário. O turismo no contexto atual é pensado e dirigido 

como uma indústria geradora de emprego e renda, sendo abordada pelas iniciativas pública 

e privada como a indústria sem chaminé (Oliveira, 2001). 

                                                           
5 Esse sentido pode ser conferido em Camargo (2003); Pereira (2000) e  Ferreira (1998). 
6 Trigo afirma que o fortalecimento do turismo é fruto da fase industrial do capitalismo, pois as pesquisas 
tecnológicas possibilitaram um deslocamento humano mais rápido e confortável. O homem passa ser detentor 
de um maior poder exploratório (Trigo, 1993, p.17). 
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 A frase ‘indústria sem chaminé’, nos induz, a princípio, a pensar que o turismo não 

ocasiona prejuízos ao meio ambiente. Tal idéia constitui uma grande falácia, uma vez que 

“o turismo é uma atividade complexa que compreende tanto a produção, como o consumo; 

tanto as atividades secundárias (produção do espaço) como terciária (serviços) que agem 

articuladamente”. (Rodrigues, 2000.)  

 

Desta forma, a frase em questão simplifica a complexidade da atividade, nos 

remetendo apenas ao produto final, que consiste na prática da atividade turística7, 

obscurecendo assim, o processo de viabilização para transformar ambientes, através da 

criação de infra-estrutura como aeroportos, rodovias, hotéis, e tantas outras ações que 

visam transformar o ambiente em um produto turisticamente viável.   

 

 Neste sentido, o turismo possui no seu âmago a essência da sociedade capitalista: o 

consumo. Tal fato pode ser observado nas várias definições cunhadas para a atividade, nas 

quais fica evidente o caráter econômico de um empreendimento turístico. Esta perspectiva 

pode ser evidenciada na tentativa de Antônio Oliveira ao sintetizar os principais conceitos 

esboçados para o turismo: 

 

“Por ser o turismo uma atividade própria da sociedade 
de consumo, atividade que combina ações públicas e 
privadas, ele exige grandes investimentos financeiros e 
tecnológicos no fornecimento de bens de serviço ao 
turista. Além disso, visa alcançar resultados que 
permitem o desenvolvimento econômico, político, 
social e cultural da sociedade envolvida”. (Oliveira, 
2001, p.36). 

 

 

 O desenvolvimento econômico como uma das metas traçadas por vários conceitos 

de turismo, é paradoxal a noção de sustentabilidade ecológica. O princípio de valoração da 

economia é baseado na escassez8, ou seja, quanto mais raro, maior valor é agregado ao 

                                                           
7 Mesmo se remetendo ao processo final do turismo, não poderíamos afirma que seja uma atividade isenta de 
impactos ambientais. Obviamente a “poluição” causada é bem mais sutil que fumaças de chaminés, se 
configuram em processos de transformações do ambiente explorado, a exemplo de aumento da prostituição e 
intervenção na cultura local. 
8 O autor Porto Gonçalves  afirma que a economia necessita rever suas teorias para que a natureza passe a ser 
visualizada como uma riqueza :“Ocorre que a idéia de riqueza é contrária a de escassez e aqui reside uma das 
maiores dificuldades da economia mercantil: incorporar a natureza como riqueza, como algo abundante, um 
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produto e conseqüentemente há uma corrida no mercado na busca por tal produto. Nesta 

perspectiva, ambientes avaliados como singulares e exóticos pelo mercado turístico são 

considerados atrativos em potencial. Porém, estes espaços sofrem diversas modificações 

para se adequarem aos padrões exigidos pela vida moderna. Assim o produto perde suas 

características singulares que lhes conferiam valor no mercado, impulsionando a atividade 

turística a buscar novos atrativos para seus clientes.  

 

 O fato de a atividade precisar de grandes investimentos financeiros, envolvendo 

inclusive o setor privado, nos remete a pensar em duas esferas do conceito de 

sustentabilidade. A primeira delas refere-se à equidade social e a segunda a busca de uma 

nova visão econômica.   

 

 Enquanto atividade que requer vultosos investimentos financeiros, o turismo 

esbarra em mais duas bases da sustentabilidade. Nos países em desenvolvimento, uma 

considerável parte das divisas investidas no ramo do entretenimento provém de fontes 

estrangeiras, acarretando escoamento financeiro para os grupos investidores, quase sempre 

situados no hemisfério Norte. Não obstante, as comunidades que se vêem envolvidas por 

estes grandes investimentos, não conseguem usufruir a tão esperada equidade social, pois 

boa parte dos recursos alocados com o negócio turístico vão, logicamente, para as mãos 

dos investidores, restando-lhes a renda advinda dos subempregos criados, acarretando em 

consideráveis transformações na vida cotidiana dos moradores locais. 

 

 Nesta perspectiva, é preciso considerar o fluxo migratório em direção às regiões 

turisticamente viáveis. Estes fluxos podem ser desencadeados pela especulação imobiliária, 

ou mesmo de trabalhadores em busca de enquadramento no mercado de trabalho9. Tal 

fluxo migratório traz mudanças radicais, que vão de danosos impactos aos ecossistemas à 

criação de bolsões de miséria, dada a instabilidade do mercado turístico. 

 

                                                                                                                                                                                
bem comum. O desafio ambiental coloca-se diante da necessidade de forjar novas teorias que tomem como 
base a riqueza e não a escassez” (Porto Gonçalves, 2004, p.75) 
 
9 Um exemplo desse fenômeno ocorreu na praia de Búzios, que passou de uma vila de pescadores para um 
dos lugares mais caros de se viver no Rio de Janeiro, marginalizando as comunidades de pescadores que aí 
habitavam. (Correa, 1995). 



 lii 

 Portanto, percebe-se que o turismo enquanto atividade baseada em leis do mercado 

atual mostra-se antagônica aos princípios estabelecidos para o desenvolvimento 

sustentável. Não podemos perder de foco o fato de que estamos diante de uma atividade 

complexa e que não deve ser pensada isoladamente. É notório que o turismo é uma forma 

de apropriação pensada e realizada para que haja plena satisfação do consumidor10. Neste 

viés, 

 
“... o desenvolvimento da atividade turística é 
insustentável, pois a natureza virou uma mercadoria, a 
paisagem é capturada pela atividade turística que 
propicia sua rápida mudança. E, além disso, fica 
evidente que a sustentabilidade não pode ser pensada 
numa única atividade dada na inter-relação entre as 
atividades econômicas” (Rodrigues, 2000 , p. 53). 
 

   

No entanto, nota-se uma crescente mobilização por parte dos que pensam o turismo 

para incorporação da idéia de sustentabilidade, tal fenômeno pode ser percebido no Brasil 

através da criação de organismos11 que atribuem certificados às iniciativas que se 

enquadram nos parâmetros da sustentabilidade. Estes parâmetros são baseados numa 

definição da Organização Mundial do Turismo (OMT), na qual argumenta que um turismo 

sustentável deve satisfazer às necessidades dos turistas atuais, ao mesmo tempo em que 

atende os anseios das comunidades receptoras, aumentando as oportunidades para o futuro. 

É, portanto, responsabilidade do turismo sustentável o manejo dos recursos para que as 

necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas, garantindo a 

manutenção dos ecossistemas que garantem a sustentação da vida (OMT, 2005). 

 

 Por um lado, é visível que a idéia de sustentabilidade proposta pelo conceito acima 

explicitado, não condiz com as bases do desenvolvimento sustentável descritas por Sachs, 

por outro lado, o próprio discurso presente no conceito elaborado pela OMT, mostra-se 

paradoxal, ao propor como meta a satisfação dos anseios do turista atual e o equilíbrio dos 

ecossistemas, pois o caráter da sociedade de consumo, na qual necessidade são 
                                                           
-   Mandarino explicita o problema existente na relação entre consumo e meio ambiente na nossa sociedade: 
“A questão que se coloca é a de saber até que ponto é possível prevalecer o interesse da proteção ambiental 
em detrimento da lógica do mercado, que imprime verdadeira compulsão na aquisição de bens de consumo e 
no descarte” (p.218). 
 
-  Este ano foi fundado no Brasil um Programa de Certificação do Turismo Sustentável (PTCS). Maiores 
informações pode ser encontradas em  pcts.org.br . 
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constantemente criadas pelo mercado, vai de encontro à manutenção de muitos 

ecossistemas. 

 É notório que o sentido de ‘sustentável’, expressado pelos que defendem a bandeira 

da sustentabilidade para o setor turístico, aproxima-se da semântica original do termo, 

invocando o sentido de algo que precisa ser sustentado, equilibrado. É justamente o que a 

atividade turística tem tentando executar ao incorporar o jargão sustentável no seu 

discurso. Tal iniciativa não deixa de ser uma estratégia de mercado, pois as discussões 

ambientais têm sido incorporadas por diversos setores da sociedade, disseminando a idéia 

de que devemos ter maiores responsabilidades com o meio ambiente. Desta forma, várias 

empresas buscam medidas e ações que suscitam a idéia de que elas também estão 

preocupadas com a problemática ambiental. 12  

 

  No entanto, há um aspecto positivo nesta incorporação do termo que vale ressaltar. 

Mesmo sendo a idéia de sustentabilidade adotada pelo turismo diferente da proposta inicial 

de Sachs (1993), fica evidente que a problemática ambiental é algo que começa a se fazer 

presente no cotidiano das pessoas. É uma discussão que não poderá ser adiada por muito 

tempo e uma nova postura precisará ser adotada pelos processos produtivos que planejam e 

executam a atividade turística. 

  

 Nesta perspectiva, no bojo das idéias de desenvolvimento turístico atual, não 

podemos defender uma idéia de arqueoturismo sustentável, pois incorreríamos na mesma 

falácia generalista explicitada anteriormente. Contudo, acreditamos que atividade pode ser 

desenvolvida responsavelmente e neste sentido, preferimos pensar num arqueoturismo 

estruturado13 ao invés de sustentável, uma vez que sustentabilidade e idéia de 

desenvolvimento atual são completamente antagônicas.  

                                                           
12 Tal assertiva pode ser confirmada quando nos deparamos com o aumento de publicações que visam instruir 
empresas na busca da tão famosa ‘sustentabilidade’. Fica evidente que estes trabalhos sugerem as empresas 
que investir em tais idéias pode ser uma boa estratégia de mercado, ao construir uma imagem de preocupação 
com o bem estar social, ao proteger o meio ambiente. Um bom exemplo de publicação que segue este viés é: 
“o Bom negócio da Sustentabilidade” de Fernando Almeida, (Almeida, 2002). 
13 Definimos as bases de arqueoturismo estruturado na página 43 
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2.5 ARTE RUPESTRE: O DESAFIO DA CONSERVAÇÃO DE UM PATRIMÔNIO 

MILENAR 

 

Os problemas relativos à conservação de arte rupestre devido à visitação turística 

têm sido percebidos em diversos países onde esse patrimônio começou a ser 

sistematicamente explorado. Embora os sítios rupestres sempre fossem alvos de curiosos, 

somente após os primeiros impactos causados às pinturas, devido ao chamado turismo de 

massa na Caverna de Lascoux, França, os pesquisadores começaram a atentar para a 

problemática da conservação de um sítio de arte rupestre submetido a um turismo 

freqüente. Lascoux recebia a proximadamente 1200 visitantes-dia, contudo diante dos 

problemas ocasionados pela liberação de gás carbônico liberado pelos turistas, a caverna 

precisou ser fechada à visitação. (Gordenstein, 2005). 

 

O exemplo de Lascoux tornou-se um precedente para que os profissionais do 

turismo entendessem que mesmo os sítios estruturados necessitam de um constante 

monitoramento para averiguação do estado de conservação dos painéis, acompanhando os 

possíveis processos de intemperismos aos quais os sítios podem estar sendo submetidos. 

Neste sentido, a conservação de arte rupestre passou ser pensada por equipes, quase 

sempre interdisciplinares, que fossem capazes de realizar o devido mapeamento e 

pudessem efetuar as intervenções necessárias para barrar os processos de degradação. 

 

Dos diversos fatores de degradação que podem incidir sobre os painéis de pintura 

rupestre, a ação humana se destaca como forte agente de destruição. Muitos desses fatores 

não são exercidos diretamente sobre o suporte rochoso ou região de predominância de 

pigmentação do painel, mas são provocados por modificações do meio físico, como 

queimadas, desmatamentos, intrusão de novas espécies vegetais ou até mesmo subtração. 

Contudo, a ação direta tem sido motivo de preocupação de diversos pesquisadores, bem 

como de órgãos responsáveis pela conservação do patrimônio arqueológico. 

 

A degradação desencadeada por turistas aos sítios de arte rupestre ocorre mesmo 

em países considerados desenvolvidos e cuja população teoricamente conhece bem o seu 

patrimônio cultural. Um exemplo de tal assertiva são os problemas enfrentados pelos 
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conservadores de arte rupestre que trabalham nos sítios de Savoie. Muitos turistas utilizam 

o suporte rochoso como mesas improvisadas e até mesmo para ascenderem fogueiras. 

Ballet (2002) acredita que essa seja uma prática involuntária, pois no estado atual de 

conservação torna-se difícil um leigo no assunto reconhecer as pinturas, ademais no 

período em que o sol está no Zênit, a visibilidade dos painéis é muito comprometido.  

 

Contudo, o referido autor, ressalta que há turistas que objetivando obter uma 

melhor visualização das pinturas sobem no suporte rochoso com sapatos para uso em 

montanhas. Não obstante, muitas pinturas foram retocadas com giz, nomes dos visitantes 

gravados, datas e até resquícios de protetor solar já foi encontrado nos painéis. Estas ações 

que geraram degradação foram mencionadas pelo próprio autor como “... voluntaires, no 

pour abîmer mais pour mieux voir” ( Idem, p.105). Ora, nos parece no mínimo confuso 

alguém que passa protetor solar, ou mesmo grafite os painéis o faça para melhor visualizá-

lo.  

 

Com intuito de sanar os problemas advindos de um turismo desestruturado, a 

equipe de conservação que trabalhou os sítios de Savoie, buscaram canalizar a atenção dos 

turistas interessados em arte rupestre para o Parque Arqueológico de Lozes , inaugurado 

em 2000. A tentativa de Françoise Ballet está pautada na idéia de que a valorização dos 

sítios já estruturados iria diminuir o interesse pelos sítios ainda não conhecidos, segundo o 

próprio Ballet,  

 

 

“Une solution de protection et de conservation que nous tentons 
en savoie est la sensibilisation du public par la valorisation de 
certains sites (...) Plausieurs sites ont fait l’objet de mise em 
valeur afin de canaliser, sur certains lieux, lês visiteurs qui 
souhaitent voir dês roches gravées, et de laisser les autres dans 
l’anonymat de la nature”( Ballet, 2002). 
 
 

É notório que o problema da conservação de arte rupestre, causado pela ação de 

turistas, é um fato que ocorre mesmo em países cuja política de valorização e proteção do 

patrimônio arqueológico é mais eficaz que em países considerados em desenvolvimento. 

Percebe-se que a conservação desse patrimônio ao ar livre não é algo fácil de solucionar. 
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Contudo, não podemos perder o foco de que a sociedade somente poderá ser sensível ao 

próprio patrimônio na medida em que o conhece plenamente e de certo não poderá 

salvaguardar o que não reconhece enquanto monumento histórico. Destarte a divulgação 

do patrimônio cultural é uma via plausível para sensibilização da população e 

conseqüentemente para conservação do bem. (Funari, 2005). 

 

O problema advindo da exploração turística não ocorre somente em sítios 

desestruturados, o desafio de prolongar a existência das pinturas requer cuidados 

específicos no momento da estruturação de trilhas para visitação, pois mesmo 

involuntariamente a ação antrópica pode gerar diversos danos. A poeira causada pela ação 

de veículos ao longo de rodovias, ou mesmo a construção de estradas de acesso podem 

afetar diretamente a visualização dos painéis, devido ao depósito de alteração sobre a base 

pictórica. Análise desenvolvida na Austrália Setentrional comprovou que a deposição de 

sais, poeiras, bem como outras partículas aéreas em sítios rupestres, foi responsável pela 

criação de uma película de incrustação com espessura considerável nos painéis. 

 

As pinturas rupestres existentes nas proximidades de Laura na península Cape 

Yorke, Queensland, obteve uma acentuada mudança na coloração do pigmento. A medida 

adotada para sanar o impacto foi à construção de passarelas objetivando diminuir a 

movimentação de partículas de sedimento no ambiente. No entanto, o aumento do trânsito 

de veículos, advindo do desenvolvimento turístico acelerou o processo, demonstrando que 

a ação danosa dos veículos constituía o maior agente de deposição de poeira. ( Watchaman, 

2002) 

 

Embora as partículas maiores que 10 mm se precipitem rapidamente devido à 

gravitação, as partículas menores podem atingir altitudes de até 15 km aproximadamente. 

Muitas dessas partículas são carregadas com ação de chuvas para o suporte rochoso e 

conseqüentemente para a base pictórica dos sítios. Destarte, a deposição de poeira tende a 

ser maior em períodos no qual a taxa de precipitação de umidade se acentua em detrimento 

de momentos em que os poluentes atmosféricos se precipitam em forma de uma poeira 

árida. Segundo Alan Watchaman, alguns agentes podem desencadear zonas de ar 

turbulentas, desta forma, 
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“Animals and vehicles moving across dusty deposits provide the 
energy to lift particles off the ground. Visitors to painted rock shelters 
can disturb loose sediments and raise localized dust clouds. Dust is 
firmly bonded to a sheltered rock face after the particles that have 
gradually accumulated are slowly cemented by the crystallization of 
salts. This slow process eventually covers paintings and forms a hard 
encrustation or crust. (…) The deposits that form the support for 
paintings and also mask ancient paintings and carvings make the study 
of their formation relevant for the management os this cultural 
heritage” ( Watchaman. 2002, p.26). 
 
 

Ainda na perspectiva da degradação indireta por ação antrópica, as queimadas e 

incêndios são potenciais causadores de depósitos de alteração. Os sítios de arte rupestre 

encontram-se geralmente em zonas rurais, onde a prática da queima da vegetação para 

preparo do solo para o próximo plantio ainda constitui uma realidade. O resultado dos 

grandes incêndios e queimadas próximo aos sítios é uma alta concentração de potássio, 

nitrogênio, fósforos e componentes orgânicos que se acumulam no suporte rochoso 

formando camadas depósitos de alterações sobre a pintura. Neste sentido, o gerenciamento 

da vegetação em torno dos sítios é de fundamental importância para a conservação dos 

mesmos.  

 

No caso específico brasileiro, não raro, muitos abrigos com sítios de arte rupestre 

são apropriados pela comunidade local como locais sagrados, servindo de verdadeiros 

nichos para santos ou mesmo para construção de altares. Assim, velas são constantemente 

acesas como parte dos ritos, produzindo os mesmo efeitos nos sítios que sofrem com 

queimadas nos seus arredores. Embora o impacto causado dependa da intensidade de 

fumaça produzida, tal prática poderá resultar em danos irreparáveis. O desafio, neste caso, 

é direcionar a população a um reapropriamento do espaço como tendo dupla função e 

buscar um manejo adequado da área.      

 

 

 

 O grafitti é uma interferência antrópica direta sobre as pinturas que geralmente 

requer intervenções delicadas para tentar sanar os impactos causados. Comumente nos 

sítios desprovidos de infra-estrutura adequada ou mesmo de iniciativas mal estruturadas 
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são comuns as inscrições de nomes de pessoas com a referida data em que estiveram no 

determinado local.  

 

Não obstante, os painéis recebem por vezes alterações atuais, com 

complementações de figuras e até mesmo inclusão de novos elementos que lembram as 

pinturas pré-históricas. Desta forma, o grafitti é um desafio para os profissionais que 

realizam os trabalhos de conservação, pois as medidas para reverter a degradação precisam 

ser bem pensadas sob o risco de causar maiores impactos ao patrimônio. (Lage 2004) 

 

Destarte, a piquetage também constitui inscrições, na maioria das vezes de nomes 

próprios, mas é feita com instrumentos que destroem o suporte rochoso. Pedras com dureza 

maior ou mesmo objetos cortantes são utilizados no ato da inscrição. O resultado dessa 

prática são sucos que afetam a integridade do bem, pois nem sempre os trabalhos de 

consolidação conseguem reverter o dano causado. 

 

Além dos fatores de degradação provocados pelo homem, as pinturas rupestres se 

configuram como um patrimônio que sofre naturalmente com a ação do tempo e do meio 

físico onde foi elaborada. O próprio suporte rochoso onde são pintados os painéis possui 

vida útil, podendo ser reduzida a depender da ação dos intemperismos aos quais essa rocha 

está submetida.  

 

A água das chuvas pode ser mencionada como um dos elementos naturais que 

podem causar a desagregação da rocha. Através do escoamento e gotejamento surgem 

manchas e até e pequenos sucos como efeito da ação continuada das chuvas. Contudo, o 

acúmulo de água no suporte, por meio das infiltrações pode desencadear a desestruturação 

da rocha devido à associação com outros fatores como a insolação, por exemplo, que em 

períodos de temperaturas elevadas provoca evaporação das águas causando 

desplacamentos que podem também destruir parte das pinturas. (Lage, 2004). 

 

         A vegetação também constitui um elemento a ser analisado quando se pretender 

desenvolver ações de conservação. Seu manejo deverá ser pensado a fim de manter um 

perfeito equilíbrio no entorno do sítio. Além do contato direto, que pode desestruturar a 

superfície da rocha e consequentemente das pinturas, a sua presença nos arredores poderá 
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atrair animais danosos à conservação como as térmitas que podem ser atraídas pela 

madeira e galhos secos. Desta forma, cabe ao especialista em conservação analisar quais 

espécimes constituem um agente de degradação ou de conservação em relação ao sítio para 

então poder tomar a decisão mais acertada a fim de manter o equilíbrio do meio.  

 

   Os elementos que constituem fator de desagregação do suporte rochoso ou mesmo 

da pintura rupestre estão interligados e precisam ser analisados em conjunto. As análises 

que vislumbrem entender os processos de desestruturação dos sítios somente lograrão bons 

resultados se forem pensadas de forma sistêmica. Os sítios de arte rupestre constituem 

monumentos culturais e também naturais e neste sentido a sua percepção deve levar em 

consideração esses dois fatores. O fator cultural diz respeito especificamente à forma e 

mecanismo utilizado pelo homem pré-histórico para criação dos painéis, este constitui o 

primeiro passo para se pensar a intervenção no sítio rupestre que sofre com agentes de 

degradação que necessitem de intervenção sobre a base pictórica. 

 

 O conhecimento da base pictórica somente foi possível em meados do século XX 

com avanço das análises físico-químicas de pequenas amostras do pigmento das pinturas. 

O avanço tecnológico possibilitou que se pudessem realizar análises estratigráficas e 

identificação dos componentes químicos usados para confecção das pinturas com as 

amostras da ordem de milímetros. Neste sentido, as decisões tomadas para intervir sobre o 

monumento passam a ter uma maior segurança, pois é possível prever reações dos produtos 

utilizados para remover determinados depósitos de alterações sobre as pinturas, uma vez 

que se conhece sua natureza química. 

 

 Os principais resultados de análise do pigmento de arte rupestre para o Brasil foram 

desenvolvidos pela arqueoquímica Conceição Lage em sítios do Parque Nacional Serra da 

Capivara bem como no Parque Nacional de Sete Cidades. Em ambos os casos, a 

identificação foi precedida metodologicamente por meio de análises estratigráficas, por 

espectroscopia no infravermelho, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia EDX 

e espectrometria Raman.( Lage, 2001) 

 

Os trabalhos de edificação de pigmentação desenvolvidos na Serra da Capivara 

demonstraram que a pigmentação vermelha presente nos sítios analisados foi 
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confeccionada com uma mistura de ocres vermelho, laranja, amarelo e marrom, as 

diferentes tonalidades de vermelho seriam explicadas pela quantidade de corante que se 

fixou na rocha, pois a depender das depressões existentes na rocha pode haver um maior ou 

menor acúmulo de corante, influenciando no resultado final da pintura. A cor cinza foi 

confeccionada com uma mistura de hematita e caolinita. (Lage, 1996) 

 

 Para a cor preta, no sítio Toca da Extrema II, foram identificados resquícios de 

material orgânico. Essa pigmentação teria sido alcançada a partir da tritura calcinação de 

ossos, no entanto, há outros sítios nos quais essa coloração foi atingida por meio do carvão 

vegetal. As cores brancas, por sua vez, foram obtidas usando caolin e gipsita. E por fim a 

coloração azul, rara em pintura rupestre e por tal motivo sempre foi muito apreciada no 

Parque, é o resultado da ação do tempo sobre o pigmento preto com o qual foi pintado o 

suporte rochoso. Um depósito de alteração a base de silício se fixou na área pintada e 

forjou uma coloração de tom azulado. (Idem, 1996) 

 

Em 2001, amostras foram recolhidas dos sítios rupestres do Parque Nacional de 

Sete Cidades visando a identificação pigmentar. Os dados obtidos foram de encontro aos 

resultados encontrados na Serra da Capivara, e não apontaram para a utilização do ocre, 

mas uma pigmentação com concentração de matéria orgânica. Segundo Conceição, “novos 

estudos devem ser feitos, inclusive sobre o tipo de plantas encontradas na área atualmente 

e no passado, que possam ter servido de matéria prima para o preparo das tintas” (Lage, 

2001 p.7). 

 

A identificação da base pictórica assim como uma detalhada investigação sobre os 

processos de degradação aos quais os sítio está submetido é fundamental para que 

intervenções em sítios de arte rupestre possam ser realizadas sem riscos de interferir na 

instância histórica ou mesmo estéticas desse patrimônio cultural. Quanto aos sítios que se 

encontram sob estruturas para visitação turística, estes necessitam passar por freqüentes 

vistorias de especialistas em conservação a fim de averiguar os impactos causados pela 

estrutura criada, bem como possam ser desenvolvidas ações preventivas para evitar 

maiores degradações. 
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3.0 – METODOLOGIA 

 

3.1 MÉTODO:  

A pesquisa de caráter exploratório – qualitativo, foi instrumentalizada pela análise 

do projeto de estruturação da fazenda Mundo Novo, pela observação em campo do estado 

dos agentes de degradação e conseqüente delimitação de sua ação sobre o sítio bem como 

pelas passarelas construídas para visitação pública. 

 

 A observação centrou o foco na verificação das estruturas construídas14 para que o 

turista visualizasse as pinturas. O objetivo foi entender até que ponto o acesso permitia o 

contato do turista com os painéis, pois este poderia contribuir, ou não, para impactar o 

patrimônio arqueológico. Neste sentido, foi elaborado um levantamento arquitetônico de 

todas as passarelas existentes.  

 

As entrevistas semi-estruturadas com os mentores do empreendimento nos 

permitiram entender quais os critérios utilizados para nortear a exploração das pinturas 

rupestres, assim como informações sobre o processo de construção das passarelas e ainda 

sobre o fluxo de turistas e média de rendimento aferido com a prática. Estas entrevistas 

puderam ainda nos fornecer dados sobre a prática turística.  

 

Os fatores de degradação causados por ação antrópica, como a subtração de 

elementos das pinturas e inclusão de novos elementos foram visualizados com a 

                                                           
14 Tem sido praxe a instalação de passarelas para visualização dos registros rupestres. Contudo, é necessário atenção 
neste procedimento, que deve obdecer regras rígidas. Como por exemplo, devem manter uma distância tal dos painéis 
com pinturas que permitam sua visualização ideal,  mas também precisam manter uma distância suficiente que impeça o 
visitante de tocá-los mesmo esticando os braços. Outro cuidado especial é com os sítios onde ainda não foram elaboradas 
sondagens/escavaçãoes  para aferir sobre a possibilidade da existência de cultura material em subsuperfície. Nestes casos 
as passarelas não poderão ter fundações, apenas terão uma base sólida repousando sobre o solo, que deverá ter sido 
previamente inspecionado por um arqueólogo a fim de procurar e retirar,  vestígios em superfície.  Tal procedimento foi 
feito em sítios do Parque Serra da Capivara. O ideal seria que infra estruturas, somente fossem montadas após as 
sondagens necessárias para verificação da possivel existência de cultura material em solo. 
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comparação dos primeiros registros fotográficos realizados pelo Max antes da exposição 

dos mesmos à atividade turística. 

 

 Quanto aos impactos causados por intempéries naturais, seguimos procedimentos 

estabelecidos por Conceição Lage (2004). Os mesmo consistiram na verificação de agentes 

agressores à pigmentação e ao suporte rochoso como Microorganismos. Neste caso, todo o 

material que não pôde ser identificado no campo como fungos, algas e líquens com auxílio 

de lupas, foi coletado para análise em laboratório. Em campo, as manchas que poderiam se 

configurar como microorganismos foram monitoradas no período de chuvas na região que 

compreendeu os meses de junho e julho e no período de primavera e início do verão. 

 

Quanto à vegetação do entorno, foi elaborada apenas uma coleta para identificação 

taxonômica. O critério de escolha foi à proximidade com o sítio arqueológico, pois este 

fator, aliado ao comportamento das espécies, nós dará suporte para selecionarmos quais 

amostras vegetais podem atuar como uma agente de degradação para as pinturas. 

 

No processo de coleta, foram recolhidos quatro indivíduos de cada espécie, 

seguindo critérios estabelecidos por Mori (1989) e Liesner (2000) Todo o material foi 

devidamente herborizado no herbário da Universidade Federal de Sergipe.  

 

3.2 LOCAL DE COLETA: 

Toda pesquisa exploratória foi realizada em Canindé do São Francisco. O campo foi 

inicialmente pensado para ocorrer em dois momentos distintos, privilegiando as estações 

mais definidas na região inverno - verão. O intuito era dar margem para que as observações 

dos agentes em torno do sítio fossem monitoradas nesses dois períodos distintos.  
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS: 

Foram utilizados como instrumentos entrevistas semi-estruturadas e roteiro de 

observações para o empreendimento. Para a coleta de informações sobre os fatores de 

degradação natural e antrópica foram utilizando fichas de campo, que consistem em 

adaptações de fichas elaboradas pela arquoquímica Conceição Lage (anexos A). 

 

 Foi utilizado álcool 70 para coleta de frutos de determinadas espécies vegetais, 

papel jornal e prensa para partes de plantas que continham flores. Todas as informações 

sobre as plantas coletadas foram formatadas numa ficha que contemplavam a localização 

geográfica, o tipo de habitat, tamanho da planta e número de controle da amostra. 

 

4.1.4 ANÁLISE DOS DADOS: 

 

As entrevistas foram realizadas à luz da proposta de Bomeiby (1996), e suas 

transcrições interpretadas à luz de uma crítica histórica, passando a servir como documento 

informativo acerca dos fatos que se pretende resgatar através da memória do entrevistado. 

 

Toda a delimitação dos problemas de conservação edificados em campo foi fotografada 

e comparada com a bibliografia existente, procurando precedentes para as nossas 

amostras. Após a identificação de todas, as fotografias receberam tratamento em 

programa foto shop para que pudéssemos analisar a proporção desses agentes em 

relação à totalidade do painel.   

 

Todo o material, fruto do levantamento arquitetônico foi digitalizado em Auto Cad. 

Após esse tratamento, os dados foram comparados com as passarelas proposta no 

projeto inicial para estruturação das trilhas. Na análise comparativa, foram levados em 
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consideração os fatores medidas e disposição em relação aos painéis de arte rupestre. 

Quanto à funcionalidade das passarelas, a análise foi pautada nas proporções e 

localização que foram construídas, averiguando se atendem aos objetivos 

preestabelecidos. 

 

A identificação taxonômica foi alcançada por meios de critérios morfológicos, realizada 

no laboratório de sistemática vegetal e no Herbário da Universidade Federal de Sergipe.  
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4.0 – ARQUEOTURISMO NO SEMI-ÁRIDO SERGIPANO 

 

4.1 – CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO 

 

 

 O município de Canindé do São Francisco está situado a 9º 30’ 15’ latitude Sul e a 

37º 47’ 45’’ de longitude W GR. Fazendo fronteira com os estados de Alagoas e Bahia, 

Canindé dista 213 km da capital sergipano tomando como rota a BR 101/SE 206. Seu 

clima semi-árido corrobora para a existência de uma característica vegetação caatinga. 

 

 Neste contexto geográfico, vive uma população de aproximadamente 21.689 

habitantes, composta de 50,52% de homens e 49,48% de mulheres. Do número total de 

habitantes 52,40 % vive na zona urbana ao passo que 47,60 está fixada na zona rural. 

Levando-se em consideração a estatística de que 83,1% da população possui até 39 anos, 

podemos aferir que se trata- de uma população relativamente  jovem. O índice de 

desenvolvimento Humano (IDH) para o município foi considerado mediano, aferido em 

0,580 em 200315.  

 

 No que se refere à educação, Canindé do São Francisco possui índices bem abaixo 

da média nacional. 48,32% dos chefes de família não possuem instrução alguma ou 

freqüentaram a escola por um período máximo de 1 ano durante toda a vida. Parte da  

população que possui mais de 10 anos de idade e é analfabeta corresponde a 40,28%  da 

população total.  A renda média por domicílio para o ano de 2000 era de R$334,00 reais. A 

população possuía uma perspectiva de vida de 60 anos e um alto índice de mortalidade 

infantil estabelecido em 77,6 para cada mil nascimento. Essa realidade do Município de 

Canindé contrasta com o seu Produto Interno Bruto (PIB), contabilizado em R$ 48,94 

milhões sendo o per capita de R$ 3.371,88. Esses índices chegam a superar os próprios 

números para o Estado cujo PIB per capita é de 2.267,65. (BNDS, 2003) 

 

                                                           
15 No Brasil o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada utilizando dados do Censo 2003 elaborou 
índice para os municípios brasileiros. Os cálculos são aferidos a partir dos indicadores longevidade, educação 
e renda. O índice classifica como 0 (zero) regiões com nenhum desenvolvimento  e 1 para desenvolvimento 
total . Desta forma, nações com IDH até 0,499 são considerados baixo, de 0,500 a 0,799 médio e partir de 
0,800 é classificadas como possuindo alto desenvolvimento humano.  
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 O setor primário contribui com apenas 15,2% da economia local sendo que o setor 

secundário responde com a maior parcela, chegando a 81,5% de toda a renda gerada no 

Município. O setor de serviços, terciário, contribui com apenas 3,4% da economia. Neste 

bojo, estaria a contribuição da atividade turística, contudo os dados referentes a esta área 

do setor de serviços não foram contabilizados pelos setores responsáveis no município 

(Oliveira, 2005). 

 

 Canindé do São Francisco está dentro de região turística de Xingó. O município 

possui diversos atrativos que têm sido timidamente explorados por agencias do turismo 

receptivo. Além dos diversos roteiros que exploram o canyon de Xingó, há uma crescente 

busca por roteiros alternativos que visam agregar novos valores ao produto regional. Desta 

forma, as pesquisas arqueológicas desenvolvidas na região desde a década de 1980 

começaram a dar suporte para estes novos roteiros. 

 

 Destarte, em abril de 2000 foi inaugurado o Museu Arqueológico de Xingó com 

intuito de sintetizar os diversos anos de pesquisas desenvolvidas com o projeto de 

Salvamento da cultura material que seria impactada pela construção da Hidroelétrica de 

Xingó. O museu passou a integrar o roteiro da região, dando margem para que a 

divulgação do patrimônio arqueológico despertasse a busca por novos roteiros que 

pudessem explorar em lócus as jazidas arqueológicas. 
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4.2 A FAZENDA MUNDO NOVO 

 

 

 A propriedade do senhor Augusto Andrade está situada ao longo da rodovia 

sergipana 200 que faz ligação entre os municípios de Canindé do São Francisco (SE) e 

Paulo Afonso (BA). O portal de acesso à fazenda está situado a aproximadamente 30 

quilômetros de distância dos municípios referidos, constituindo metade do percurso entre 

as duas cidades. Toda área da fazenda compreende 673 hectares, estendendo-se da Rodovia 

até a margem sergipana do Rio São Francisco. Dada a sua localização, a fazenda possui 

típica vegetação caatinga, caracterizada pela predominância de bromélias e cactáceas em 

períodos de estiagens e por uma grande diversidade de flores silvestres nos períodos 

chuvosos.  

 

O clima semi-árido propicia anualmente duas estações bem definidas marcadas pela 

presença ou ausência de chuvas. Durantes três meses que compreende ao período de junho 

a agosto, há incidência de poucas chuvas e temperaturas amenas, com maior ação solar das 

11 às 14 horas. Os outros nove meses do ano correspondem a um período de intenso calor 

com elevação da temperatura média anual e pico máximo no horário das 10 às 15 horas. 

(Prado, 2005) 

A intenção de estruturar a fazenda mundo novo como um roteiro de exploração 

turística do patrimônio arqueológico se deu no ano de 2000, por iniciativa do Museu 

Arqueológico de Xingó e consentimento do proprietário da fazenda José Augusto. O 

projeto previa o aproveitamento de cinco sítios, cadastrados sob os números 352, 354, 356, 

357 e 358 assim escolhidos por apresentar uma variedade de grafismos puros e zoomorfos 

e que representariam bem as pinturas rupestres da região de Xingó, seriam ainda motivo da 

escolha do roteiro o fácil acesso aos sítios, o que facilitaria a construção das passarelas e 

um sistema de monitoramento de visitantes.  
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Segundo o projeto de estruturação das trilhas, desenvolvido pelo MAX, havia uma 

procura intensa pelas empresas de turismo receptivo por exemplares rupestres in lócus que 

pudessem ser visitados pelos turistas que chegam a região. O Museu sempre havia se 

recusado a realizar tal indicação ou mesmo excurssões para os sítios por não existir um 

sistema de proteção e acompanhamento de visitantes. Desta forma, era preciso que se 

pensasse na forma mais adequada para dar às empresas receptivas uma opção sem riscos de 

degradação do patrimônio arqueológico (MAX, 2000 pg. 5). 

  Antes da intervenção realizada pelo MAX, a fazenda possuía uma estrada vicinal 

que atravessava parte da propriedade. No projeto de estruturação previa-se a abertura de 

uma estrada que permitiria o acesso de ônibus e vans, uma vez que a estrada original 

somente dava suporte para carros tracionados. Seria ainda construído um estacionamento 

no final do roteiro. (fig.41) (Idem, Ibidem  pg.12) 

 

Fig. .4 1. Trilhas da Fazenda Mundo Novo. Fonte: MAX 
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Atualmente a estrada construída dá a possibilidade de chegar de carro a uma distância de 

35 metros do sítio 354 e aproximadamente 50 metros do sítio 352. A abertura de estradas 

tão próximas aos sítios com circulação de veículos acarretará futuramente em danos às 

pinturas, seja por meio da suspensão de partículas de sedimento, ou mesmo pelos poluentes 

emitidos pelos veículos. Ambos os fatores são responsáveis pela formação de depósitos de 

alterações sobre a base pictórica, mudando num curto espaço de tempo a tonalidade das 

pinturas.  

 Além da estrada, o projeto previa a estruturação de quatro passarelas que dariam ao 

visitante acesso ao sítio. A conotação presente no texto do projeto, no quesito infra-

estrutura a ser implantada é de que a função das passarelas seria de possibilitar uma 

perfeita visualização das pinturas. Segundo autor do projeto “uma cuidadosa observação de 

campo permitiu a elaboração do Projeto de construção de cada uma das passarelas. As 

figuras anteriores permitem um estudo do seu desenho e posicionamento diante dos 

registros gráficos existentes nas paredes e tetos dos matacões” (Max 2000, p 15) 

 O constatado nas nossas atividades de campo foi que nenhuma passarela condiz 

com as especificações do projeto, sejam em proporções ou mesmo no aspecto 

funcionalidade (comparar plantas no anexo A com levantamento cadastral nas páginas 81, 

88, 93, 98). Com exceção da passarela construída no sítio 356, as outras não possuem 

razão de existir no sítio, pois as trilhas construídas entre a estrada vicinal e os sítios, levam 

o individuo ao acesso direto com o sítio, uma vez que as passarelas têm aberturas que 

viabilizam a passagem direta. Neste sentido, na maioria dos casos, elas se configuram 

apenas como elementos intrusivos na paisagem, dificultando assim a leitura do 

monumento.  

 Quanto às informações disponibilizadas ao turista sobre a arte rupestre, ou mesmo 

dados técnicos sobre os trabalhos desenvolvidos na fazenda, não há nenhuma menção no 

projeto do MAX. As únicas informações disponibilizadas in lócus eram placas com 

resumos sobre as características físicas dos painéis e classificações do tipo de figura. 

Segundo o proprietário José Augusto, ele teria sido o responsável pela aquisição, 
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confecção e informações presentes nestas placas. Todas as informações contidas neste 

material foram copiadas de uma publicação realizada pelo Museu Arqueológico de Xingó. 

  As informações frutos das pesquisas desenvolvidas precisariam ser didatizadas em 

placas informativas aos visitantes. O apelo estético das pinturas rupestre presente na 

Fazenda Mundo novo não é suficiente para justificar a construção de um roteiro 

arqueoturístico. Resultados plausíveis sobre o bem explorado são fundamentais para que o 

turista apreenda informações mínimas sobre o patrimônio arqueológico e 

conseqüentemente sobre o nosso passado A mensagem precisa ser decodificada e se 

possível associada a outros resultados arqueológicos a fim de agregar valor ao bem 

explorado.  

 Segundo informações obtidas através de entrevista com o proprietário da fazenda, 

houve um investimento de 150 mil reais para aquisição de equipamentos e construções de 

infra-estrutura mínima para recepção dos turistas. Grande parte desse investimento, 

recursos do proprietário, foi revertido para construção de um centro receptivo ao final das 

trilhas. Este centro teria espaço para reuniões, e condições para estruturação de um 

restaurante. No entanto, esse serviço não pôde ser oferecido aos turistas, pois nunca houve 

rede de energia elétrica na fazenda. Ainda no que se referem os serviços oferecidos, pode 

ser mencionado um vagão com trator que levava os turistas da sede da fazenda até as 

trilhas, uma lancha para passeio no rio ao final do roteiro e o  próprio guiamento dentro do 

percurso, que era executado por José Augusto. 

 Segundo controle do número de visitantes realizado pelo proprietário da Fazenda, 

desde a inauguração cerca de novecentas pessoas visitaram as trilhas da fazenda Mundo 

Novo, pagando dez reais até 2005, (fig4.2), quando o empreendimento deixou de receber 

turistas por falta de uma estrutura mínima para recepção de visitantes.  
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Fig. 4.2.. . Inauguração do circuito de visitação turística à Fazenda Mundo Novo 

 

 É evidente que o número apresentado se mostra ínfimo, se considerarmos as 

estatísticas de atrativos que exploram o mesmo produto na região Nordeste, muitas vezes 

com dificuldades de acesso como do Parque Nacional da Capivara. Obviamente tal 

discussão esbarra diretamente na falta de boas estratégias de marketing.  O único 

instrumento que tentou sanar está lacuna foi um folder, publicado pelo próprio dono da 

fazenda, com informações mínimas sobre as trilhas, mas que em momento algum as 

divulgavam como um roteiro arqueológico.  

 Dada à baixa demanda de turistas, o proprietário da Fazenda Mundo Novo nunca 

contratou nenhum funcionário para auxiliar nos serviços prestados aos visitantes. Contudo, 

foram contratados dois vigilantes com intuito de proteger as pinturas rupestres de possíveis 

ações humanas que viessem a causar danos aos painéis, bem como evitassem a caça 

predatória na propriedade em questão.  
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A ação perdurou por alguns meses, mas não evitou que caçadores continuassem a 

exercer a prática da caça na área que se pretendia proteger. Este fator poderia ser sanado 

com um projeto estratégico de educação patrimonial. Num empreendimento 

arqueoturístico estruturado, desencadear ações de educação patrimonial junto à 

comunidade do entorno do parque constitui uma ação de conservação do patrimônio 

arqueológico, pois a comunidade passa ser inserida no projeto como um agente de proteção 

e não como um fator de degradação, do qual as pinturas precisam ser protegidas. 

 As atividades desenvolvidas na fazenda Mundo Novo não possibilitaram gerar 

divisas suficientes para podermos pensar num desenvolvimento local. Faz-se necessário 

esclarecer que as jazidas arqueológicas ou qualquer testemunho de culturas pré-cabralinas 

não são passíveis de exploração econômica16. Quando ressaltamos que o empreendimento 

não gerou mecanismos de desenvolvimento local, nos referimos exclusivamente aos 

serviços que podem ser oferecidos ao turista, bem como a possibilidades de mecanismos de 

inserção da comunidade. 

Do ponto de vista da conservação das pinturas rupestres, foi possível identificar 

diversos agentes de degradação. Os resultados aqui demonstrados são exclusivamente de 

delimitação e identificação desses agentes. Todos os sítios analisados possuem algum tipo 

de degradação por agente natural. No entanto, um fator agravante, foi a escolha das 

madeiras para a construção das passarelas para visualização dos painéis. As térmitas se 

instalaram nestas construções e migraram para o suporte rochoso. Desta forma, é possível 

aferir que uma intervenção antrópica desencadeou mecanismos de degradação natural. 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           
16  Lei Federal, nº. 3.924 de 26 de julho de 1961. 
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4.3 SÍTIO 01 

 O sítio que denominamos 01 não foi contemplado no projeto encaminhado ao 

IPHAN, no entanto ele recebeu toda infra-estrutura para ser explorado turisticamente. 

Todas as nossas etapas de coleta de dados foram direcionadas pelo referido projeto, desta 

forma, não tínhamos conhecimento da estruturação deste sítio arqueológico (figuras 4.3, 

4.4 e 4.5.). Somente com a presença do proprietário da fazenda, quando executávamos o 

último trabalho de campo, detectamos e realizamos toda análise necessária, a fim de 

apreendermos todos os sítios incluídos no roteiro turístico. 

 

 

 

Fig.4.3 Sítio 01 Fig.4.4Detalhe do painel do sítio 01 
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Fig.4.5 painel do sítio 01 

 

 

 

 

 Seguindo o circuito de visitação, o Sítio 01 se configura como a primeira parada 

das trilhas. Georeferenciado sob as coordenadas 8943107 N / 610626, o sítio se encontra a 

306 metros de altitude em relação ao nível do mar, com abertura do abrigo voltado para 

noroeste. O conjunto gráfico desse sítio se caracteriza por apresentar uma diversidade de 

elementos. Podem-se notar 13 figuras entre antropomórficas, zoomorficas, e 

representações de sóis, cujas medidas variam de 9 a 37 cm. A pintura mais alta pintada no 

abrigo está localizada a um metro e trinta em relação ao nível do solo atual, ao passo que a 

representação gráfica mais baixa está localizada no nível do solo e possui parte soterrada.  

 

Desta forma, há uma probabilidade de existirem outras figuras soterradas, uma vez 

que há presença de elementos com metade exposta e outra metade soterrada. Esta hipótese 

corrobora com o fato de haver um acúmulo de sedimento, dando a entender que no 

momento em que as pinturas foram elaboradas, o nível do solo era mais baixo que o atual. 

Além da existência de uma figura soterrada, chama- nos atenção uma representação de sol 

localizada ao nível do solo. Todas as representações de igual teor significativo existentes 

nos outros sítios do circuito estão situadas nos tetos do suporte rochoso ou em lugares altos 

em relação ao nível do terreno. (fig.4.6) 
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Fig.4.6 Antropomorfo com metade da figura soterrada 

  

Embora haja uma possibilidade de escavação neste sítio, seja para evidenciar outras 

pinturas soterradas, ou mesmo com objetivos de buscar vestígios que possam ser 

associados, não se pode perder de vista a conservação do bem. Neste sentido quando da 

realização de uma escavação no referido sítio é preciso refletir sobre a real necessidade de 

evidenciar as pinturas soterradas, uma vez que conservadores mais incisivos, a exemplo de 

francês Ballet, defendem que após estudo e decalque dos sítios que se encontravam 

recoberto com sedimento, eles sejam novamente soterrados com intuito de garantir sua 

proteção imediata. (Ballet,200) No caso específico de um roteiro arqueoturístico, cabe aos 

profissionais envolvidos na conservação dos sítios avaliarem o real potencial das pinturas 

evidenciadas como elemento que possa somar ao conjunto, agregando assim valor ao 

produto explorado turisticamente.   
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O abrigo no qual estão inseridas as pinturas possui uma abertura de três metros e 

meio e a maior altura, localizada no centro, é de um metro e noventa centímetros. 

Perpendicular a esta abertura foi construída uma passarela medindo três metros e cinqüenta 

de extensão, um metro e trinta de largura e um metro e quarenta de altura. (figuras 4.8 e 

4.9) 

 

 

 

Fig. 4.8 Posicionamento da passarela em 

relação abertura do abrigo 

 Fig.4.9 Detalhe a passarela  

 

 

 

 

 O posicionamento desta passarela em relação ao sítio não permite uma visualização 

de todas as figuras. Desta maneira, qualquer turista um pouco mais ávido passará 

diretamente para visualizar as pinturas, posicionando-se na frente da passarela construída. 

Há uma margem de aproximadamente um metro e sessenta centímetros de abertura entre a 

passarela e o suporte rochoso. Esta abertura se tornou o acesso direto aos painéis. A trilha 

de acesso ao sítio leva o indivíduo diretamente a essa abertura, inviabilizando uso da 

passarela, uma vez que essa não lhe garante a visualização desejada.  
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 Um outro agravante dessa passarela é a relação entre a sua altura e a do abrigo. 

Essa última mede um metro e noventa ao passo que a passarela um metro e quarenta. Desta 

forma o espaço restante entre estas duas medidas é de cinqüenta centímetros. Isto implica 

em dizer que um turista que possua um metro e setenta de estatura, somando-se os quarenta 

e dois centímetros de degrau da passarela em relação ao nível do solo, terá como horizonte 

visual o suporte rochoso em vez da pintura. Por sua vez, as crianças que tiver menos de um 

metro e quarenta, teria dificuldade de visualizar uma vez que o material constituinte da 

passarela estaria na altura do seu ângulo de visão. 

 

 No que se refere ao estado de conservação da passarela construída para este sítio, é 

possível aferir que se encontra um estágio avançado de desestruturação da material 

constitutiva. A madeira se encontra em estado de degradação devido à exposição a 

intemperismos como sol e chuva. As térmitas podem ser citadas como um fator que 

acelerou o processo de degradação dessa estrutura construída.Embora não tenhamos 

encontrado nenhum galeria ativa nessa construção, é notória a presença de manchas de 

pesticidas para cupins na extensão da madeira, revela uma luta constante por  parte dos 

senhor Augusto para prolongar a vida útil da madeira empregada no processo construtivo.  
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 lxxxiii 

O maior problema de degradação detectado no sítio 01 está relacionando com 

desplacamentos e fissuras presentes no suporte rochoso. A maior concentração de área 

degrada está localizada ao nível do solo, chegando a aproximadamente setenta centímetros 

de altura, identificado na figura anterior pela cor lilás. A desestruturação do suporte 

rochoso pode estar associado a diversos fatores. Neste caso específico, uma possibilidade 

da causa está relacionada com a infiltração de águas nos períodos chuvosos, pois as 

reentrâncias da parte superior do suporte da margem para que tal fato ocorra. A água da 

chuva infiltrada na rocha, tende a evaporar com as altas temperaturas durante o dia, 

desagregando lentamente o suporte rochoso.  

 

 As térmitas17, popularmente conhecidas como cupins, estiveram presentes no sítio a 

ponto de deixar diversas manchas de galerias que atingiram inclusive a base pictórica, 

criando um depósito de alteração sobre algumas pinturas, localizadas na parte inferior do 

painel. Atualmente ainda é possível detectar galerias que perpassam toda a extensão da 

rocha, no entanto todas estão inativas. 

 

 Percebem-se na passarela, próximo ao sítio, diversas galerias também inativas e 

manchas de uma substância provavelmente utilizada para sanar o problema das térmitas. 

Quando entrevistado, o proprietário da fazenda mencionou que num dado momento havia 

tratado as passarelas com cupinicida, mas que em nenhum sítio o produto foi aplicado 

sobre as pinturas. De certo, não há nenhuma mancha de tratamento de cupinicida no 

suporte rochoso. A inatividade das galerias presente na rocha pode ter ocorrido como 

conseqüência do produto aplicado na passarela, se estes faziam parte de uma mesma 

colônia. 

 

 A infestação por insetos neste sítio está reduzida à presença de vespas cujos casulos 

podem ser notados esparsamente em diversos pontos do painel. As vespas pertencem à 

família da Hymenoptera, e se comportam como insetos sociais. Os ninhos construídos são 

frutos de um processo no qual o inseto mescla a sua própria saliva diversos tipos de 

                                                           
17  “Os cupins ocorrem nas áreas tropicais e temperadas do mundo. Reúnem-se todos na ordem hisoptera, 
com mais de 2000 mil espécies escritas. Estão representadas nas Américas 84 gêneros em cinco famílias, 
com 514 espécies. Registram-se carca de 200 espécies para o Brasil. A ordem isóptera é representada no 
Brasil por três famílias: Calotermitidae, Rhinotermitidae e termitidae. A família termitidae é a maior família 
de térmitas. Não apresentam os flagelos intestinais. Os ninhos são de vários tipos e a esta família pertencem 
os construtores de cômoros” (Lage, 2000) 
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materiais como seda, terra celulose, dentre outros. O produto são casulos que ao longo dos 

anos podem chegar a petrificar. Quando instalados sobre a base pictórica da pintura pode 

causar danos irreversíveis. As vespas presentes no sítio continuam em atividade. Em todos 

os campos realizados para a coleta de dados, no período do inverno e verão as vespas 

estavam em atividade neste sitio. 

 

 Quanto à presença de microorganismos no sítio foi possível identificar líquens nas 

proximidades da bordas do abrigo. Nos trabalhos de campo realizados no período  chuvoso 

foi possível identificar uma número bem maior de amostras (fig. 4.11), inclusive nas 

proximidades do painel. Ao voltarmos a campo no verão foi possível notar uma 

considerável diminuição no numero de ocorrências e muitas áreas nas quais havia líquens 

formaram-se manchas de coloração escura sobre o suporte. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A degradação causada por líquens pode afetar diretamente o suporte rochoso, 

agindo como desagregador, pois através da expansão da hifa há dilatação das rachaduras, 

acelerando assim o processo de desestruturação da rocha. Os líquens podem ainda ser 

responsáveis pela liberação de determinadas substâncias que provocam lentamente a 

corrosão da rocha. Essa substância pode causar manchas de diversas tonalidades, 

transformando-se em depósitos de alteração quando atingem as pinturas. 

 

Fig. 4.11 - liquens  
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Das amostras vegetais coletas neste sítio, apenas as plantas presentes sobre o 

suporte rochoso inspiram cuidados. Localizadas na parte mais alta da rocha, foram 

identificadas Polosocereus catinguicola , Melocactus sp. e Bromélias .  As duas primeiras 

espécies podem atrair diversos morcegos para o suporte rochoso, pois eles são 

fundamentais no processo de polinização dessas plantas. Desta forma, a grande quantidade 

de morcegos pode desencadear o surgimento de depósitos de alterações por causa de suas 

fezes. As Bromélias identificadas neste sítio apresentam folhas em formato que propiciam 

o acúmulo de água, assim como o surgimento e permanência de microfauna que em 

períodos chuvosos podem migrar para áreas com base pictórica do painel.  

 

As demais espécies coletadas não apresentam riscos para as pinturas. Dentre estas 

destacam-se em numero a Anadonanthera macrocarpa, com ocorrências a partir de quatro 

metros de distância à direita do suporte rochoso. Por sua vez, distando cerca de dois metros 

e quarenta centímetros foram identificadas Byrsonima sp. e amostras da família 

Melpighiaceae. 
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4.4 - SÍTIO 352 

 

 

 Este segundo sítio, na ordem do roteiro, é caracterizado por apresentar as maiores 

representação antropomórficas de todo o conjunto gráfico encontrado na Fazenda Mundo 

Novo (fig. 4.12). O painel possui aproximadamente treze figuras, contendo zoomorfos e 

grafismos puros, medindo a maior figura aproximadamente 70 cm e a menor seis cm. 

Localizado sob as coordenadas 8943521 N / 611059, o sitio comporta pinturas num 

paredão em arenito voltado para noroeste e distam 1500 metros do rio São Francisco, a 

fonte de água mais próxima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fig. 4.12 pinturas rupestres do sítio 352 
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O abrigo formado em um suporte arenito, onde estão situadas as pinturas do sítio 

352, comporta um painel com três metros e sessenta e dois centímetros de extensão. A 

representação gráfica mais alta está situada a aproximadamente um metro e sessenta e 

cinco centímetros e a mais baixa está situada a cinco centímetros em relação ao nível do 

solo. Para atender a essas especificidades foi construída uma passarela no sentido diagonal 

em relação à direção das pinturas que possibilitasse uma perfeita visualização desses 

registros. 

                       

 A estrutura construída em madeira possui três metros de extensão, com medidas 

irregulares em algumas áreas. Na extremidade Norte, a passarela mede um metro e 

quarenta e dois centímetros, ao passo que na extremidade Sul possui uma largura de um 

metro e cinqüenta e dois centímetros. A diferença de tamanho entre a extensão da passarela 

e área de acesso ao sítio foi complementada com a construção de uma cerca de arame 

medindo aproximadamente quatro metros e sessenta centímetros de comprimento. 

 

 Embora a estrutura construída para este sítio possua uma altura inadequada para 

visualização das pinturas que estão localizadas nas áreas mais baixas do painel é possível 

ter uma visão completa das pinturas, devido à distância na qual a passarela foi 

implementada em relação ao abrigo. Este fato possivelmente não tenha sido intencional, 

uma vez que existe um afloramento rochoso entre o painel e a passarela, fato que impedia a 

colocação da passarela mais próxima do painel pintado.  

 

 A complementação da passarela com arame para evitar o acesso de pessoas 

diretamente no sítio, constitui uma prática inadequada se entendermos que estamos 

tratando com um monumento e qualquer intervenção na paisagem atinge diretamente a sua 

leitura. A passarela construída já constitui um elemento que precisaria ser pensado antes da 

sua estruturação para evitar o máximo possível a interferência na leitura do bem.  

 

 Esta passarela está num estado avançado de degradação devido aos problemas 

derivados da atuação das térmitas. Os cupins se concentravam no corrimão e nas tábuas do 

piso, corroendo parte da madeira. No desenvolvimento das atividades, foi possível 

identificar manchas de cupinicida na madeira, o que explica a inatividade das galerias que 

ainda existem sobre a mesma.  
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A eflorescência salina se apresenta como o maior depósito de alteração do sítio 352. 

Sua extensão percorre todas as laterais do painel, concentrando-se nas áreas limites entre o 

suporte rochoso e o solo. Foi possível notar, nos trabalhos de campo, que essa formação 

recobriu parte das pinturas que estão numa altura próxima ao nível do solo, onde 

justamente houve uma maior concentração de sais, recobrindo assim parte do painel. 

 

 Nas áreas laterais do painel, onde existe concentração de sais, há duas marcas de 

percolação de águas. No campo realizado no período chuvoso do ano foi possível notar que 

por essa área do suporte rochoso escorre água pluvial. Tal fato corrobora para que haja, 

além da deposição de sais, a formação de depósitos e manchas provenientes de 

componentes solúveis que são carregados pelas águas. Embora o depósito formado pela 

eflorescência recubra parte do painel, há pesquisadores que não defendem a sua remoção, 

pois ele acaba constituindo uma película protetora, resguardando assim algumas pinturas 

da ação de outros agentes que poderiam atuar como desestruturante da base pictórica dos 

painéis. ( Watchman, 2002)  

 

 As galerias de térmitas presentes neste sítio estão limitadas ao suporte rochoso e em 

nenhum momento atingiu a região com pintura. Todas as galerias detectadas estão inativas, 

inclusive as encontradas na passarela construída. Neste sítio também foi possível notar que 

houve intervenção para sanar tais problemas com a aplicação de cupinicida, pois a 

passarela ainda resguarda manchas do produto utilizado. 

 

 Os casulos de vespas e de “Maria pobre”, ambas da ordem das hymenópteras, 

foram identificados neste sítio sobre o painel, com ocorrência em área de pintura. Neste 

sítio sua proliferação se deu entre o primeiro e o segundo campo para coleta de dados, pois 

nas primeiras atividades desenvolvidas havia algumas manchas de casulo, o que sugere que 

foram retiradas mecanicamente. Neste sentido, os casulos identificados em sítio não estão 

petrificados, podendo ser retirados do suporte rochoso com facilidade. 

 

Neste sítio, a percolação das águas das chuvas pode ser considerada um fator que 

desencadeou outros mecanismos de degradação como depósitos de alteração e fissuras. Na 

parte superior do suporte rochoso há várias canaletas, construídas pela ação das águas, que 

conduzem as águas pluviais para o paredão pintado. Destarte, diversas partículas de 
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materiais podem ser carregadas formando manchas e depósitos na rocha e muitas vezes na 

base pictórica. Neste sítio, a eflorescência salina pode ser vinculada a esse processo de 

percolação dado o direcionamento de sua incidência. 

 

A grande quantidade de Bromélias localizadas no alto da rocha contribui para o 

acumulo de água no suporte rochoso, dando margem para que o intemperismo causado 

pela ação das chuvas se acentue neste sítio. As demais espécies identificadas não 

apresentam riscos à conservação do sítio, seja pela distância ou mesmo por não 

apresentarem nenhum comportamento que possa afetar diretamente o suporte rochoso ou 

mesmo as pinturas. (tabela 4.1)  

 

Família Gênero /Espécie Localização 

Cactaceae Tacinga palmadora (Britton 

& Rose) Taylor & Stuppy 

Sobre o suporte rochoso 

Euphorbiaceae Cnidoscolus urens (L.) 

Arthur 

Sobre o suporte rochoso 

Fabaceae Peltogyne sp. 5 m à esquerda do suporte 

Dilleniaceae ------- 1,80 m à direita do suporte  

Convolvulaceae Jacquemontia sp 1,85 m à direita do suporte 

Solanaceae Solanum sp. 1,80m à direita do suporte 

Tabela 4.1 - Identificação taxonômica – vegetação sítio 352 

 

 

A fragilidade das áreas superiores pode, ainda, estar desencadeando o processo de 

fissura através da infiltração de água e evaporação da mesma em períodos de altas 

temperaturas. Este processo é responsável por fissuras e desplacamentos, acarretando na 

aceleração da desestruturação da rocha. 

 

Os decalques produzidos para o sítio 352 demonstram que a figura central 

antropomorfa do painel possui preenchimento pictórico em toda sua extensão. Na atividade 

de campo foi possível verificar que as reproduções publicadas da referida figura não 

condiz com a realidade. Esta representação antropomórfica possui diversas lacunas, com 

ausência de pigmentação. Esse fato dá a impressão, ao verificarmos uma fotografia, que 
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dentro do seu centro há pinturas em formato de X, contudo ao analisarmos com auxílio de 

uma lupa percebemos que o formato se caracterizou pela ausência de pigmento. (fig.4.15,4. 

16 e 4.17) 

 

 
 

Fig.4.15. Detalhe do decalque 

realizado  

Fig 4.16. Foto da mesma figura com formato em X 

no centro, detalhe não especificado no decalque. 

 

Fig4. 17. Detalhe da imagem 16 aumentada 50 vezes, configurando ausência de 

pigmento e não detalhe pintado no interior da figura. 
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 Do ponto de vista da conservação de arte rupestre, os decalques e croquis feitos em 

campo devem refletir a realidade averiguada nos painéis. Esse fato possibilita aferir 

possíveis subtrações do pigmento ou mesmo evolução de depósitos de alteração sobre a 

área pintada. Decalques realizados com equívocos impossibilitam tal acompanhamento, 

inviabilizando a identificação de possíveis agentes que possam estar causando a alteração 

nos painéis. 

  

4.5 SITIO 354 

  Localizado sob as coordenadas 8943735 N / 611217, este sítio encontra-se a 

duzentos e dezessete metros em relação ao nível do mar com abertura para Noroeste 

(fig18). As pinturas rupestres elaboradas sobre um paredão rochoso, constituem a terceira 

parada do circuito de visitação. Os elementos presentes no painel se caracterizam por 

apresentar grafismos puros, totalizando dez figuras. As pinturas variam de trinta e oito 

centímetros a cinco centimetros de tamanho e a representação mais alta está situada a 

setenta e seis centímetros de altura em relação ao nível do solo atual, ao passo que a 

representação mais baixa  se encontra a vinte e cinco centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.18 pinturas do sítio 354 
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4.5.1 ESTRUTURA CONSTRUÍDA 
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O paredão rochoso arenito possui aproximadamente treze metros de comprimento. 

Desta área cerca de quatro metros e vinte centímetros corresponde a área onde se 

concentram as figuras. A estrutura construída neste sítio foi fixada paralela à área de 

visualização das pinturas, medindo três metros de comprimento e um metro e quarenta de 

altura. A abertura para acesso é de um metro e quarenta e dois na extremidade Sul e um 

metro e cinqüenta na extremidade Norte. Neste sítio também identificamos a tentativa de 

complementação das passarelas com arames. Foi construída uma cerca de três metros para 

impedir o acesso direto ao sítio. (fig. 4.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No que se refere à visualização das pinturas, esta estrutura permite obter um bom 

foco do painel. Tal fato se deve à distância na qual foi fixada, em relação ao suporte 

rochoso, dando ao indivíduo a possibilidade de ampliar o foco visual. Nesta passarela não 

foram identificadas galerias de térmitas ou mesmo manchas deixadas por elas. Sua 

estabilidade é considerada boa, pois a madeira constitutiva está em boas condições. 

 

  

 

  

 

 

Fig 4.20. Arames complementando a passarela 
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4.5.2 ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
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 O sítio 354 possui o menor número e agentes de degradação. Seus problemas estão 

diretamente relacionados ao surgimento de eflorescência salinas e fissuras do suporte 

rochoso. Neste sítio não foi possível visualizar as condições da parte superior do suporte 

rochoso, dada sua altura. Por conseguinte não podemos aferir se há possibilidades de 

infiltração de águas. No entanto, é evidente no paredão que em períodos de chuvas as 

águas escoam sobre o suporte rochoso, inclusive nas áreas pintadas. 

 

 Neste, as vespas também construíram casulos no suporte rochoso e sobre as 

pinturas. Nas primeiras atividades desenvolvidas neste, somente havia manchas, contudo 

no segundo campo realizado, após o período chuvas, foi possível perceber que outros 

ninhos teriam sido feitos e as vespas continuavam em atividade. 

 

A vegetação detectada no entorno deste sítio não constitui quaisquer possibilidade 

de degradação da pintura rupestre ou mesmo do suporte (tabela 4.2). Entretanto, é preciso 

manter um controle da Solanun sp, presente sobre a rocha, pois essa espécie é polinilizadas 

por morcegos, podendo transformá-la num agente de degradação devido ao acúmulo de 

fezes de morcego sobre o suporte. 

 

 

Família Gênero /Espécie Localização 

Euphorbiaceae Mabea sp. 2,40m a esquerda do suporte 

rochoso 

Scrophulariaceae Scoparia dulcis L. 2,80 a direita do suporte 

rochoso 

Scrophulariaceae Scoparia dulcis L. 2,40 e 200 metros a frente 

do suporte rochoso 

Tabela 4.2 – taxonomia da vegetação do sítio 354 
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4.6 SÍTIO 356 

 

 

 Este sítio possui cerca de trinta e cinco figuras entre antropomorfos, zoomorfos e 

geométricos puros, com tamanhos que variam de um e noventa a cinco centímetros. As 

representações gráficas estão localizadas a uma altura máxima de dois metros e oitenta  e a 

mais baixa a 1 metro em relação ao nível do solo atual.(fig.4.22) 

 

Constitui o maior abrigo de todo o circuito, com representações gráficas 

distribuídas em três painéis dispostos no teto e parede da rocha. Situado a 281 metros em 

relação ao nível do mar, o abrigo está georeferenciado a 8943871N/611403 com 

aproximação aproximada de 1. 400 metros da fonte de água mais próxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.22 Detalhe do sítio 356 
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4.6.1 ESTRUTURA CONSTRUÍDA 
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 A passarela construída neste sítio é maior estrutura de todo o circuito de visitação 

das trilhas de arte rupestre. Sua arquitetura foi projetada para dar acesso a um abrigo que 

possui painéis nas paredes, bem como no teto. Neste sentido, o desafio do aparato 

construtivo seria de dar suporte para visualização de diversas áreas. 

 

 A cavidade do abrigo possui aproximadamente treze metros e vinte centímetros de 

profundidade e altura máxima de dois metros e trinta e quatros centímetros. Este sítio está 

localizado em uma pequena elevação. Desta forma, a passarela construída em forma de Y 

possui onze metros de comprimento de haste. O complemento da passarela que dá acesso a 

área mais profunda do abrigo se estende a três metros. Deste ponto em diante totalizam 

cinco metros e sessenta até a região na qual se encontram as pinturas. 

 

 A extremidade da passarela oposta à área mais profunda do abrigo, dá margem para 

que as pinturas localizadas no teto sejam visualizadas. Neste local, a altura da passarela é 

de um metro e oitenta centímetros sob o teto do abrigo que mede nesta localização dois 

metros e trinta e quatro, dando assim margem para uma perfeita visualização de todas as 

pinturas existentes nesta região do sítio. 

 

 O projeto elaborado para a criação do roteiro rupestre, previa a construção de mais 

uma ramificação dessa passarela medindo cerca de seis metros (ver anexo A).  O objetivo 

era dar suporte para a visualização de um painel, localizado numa rocha a esquerda do sítio 

356 e que foi considerado mais um sítio, cadastrado sob o número 358. 

 

 Dadas as especificidades ambientais, localização, e características dos elementos 

gráficos pintados, não poderíamos desassociar esses painéis que na verdade podem ser 

considerados apenas como um sítio. O fato é que não encontramos qualquer resquício em 

solo que comprovasse que este complemento da passarela tenha sido construído. 

 

 As madeiras que constituem esta passarela estão em bom estado de conservação. 

Não foram identificadas galerias de térmitas, ou quaisquer outros mecanismos de 

degradação. Contudo, a estrutura se mostra instável em pontos que antecedem o abrigo, 
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devido a problemas com as fundações que não possuem profundidade adequada para 

manter o equilíbrio de toda estrutura.   

4.6.2 ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
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 Os trabalhos de delimitação dos agentes de degradação no sítio 356 nos 

possibilitaram identificar uma série de elementos nocivos ao suporte rochoso, bem como às 

pinturas. Todos os problemas evidenciados no teto do abrigo também atingem a parede do 

mesmo onde se concentra o maior número de pinturas. 

 

 Os casulos de vespas delimitados estão presentes em quase toda extensão do teto do 

abrigo. Neste sítio, foi possível acompanhar as diversas fazes da atuação desses insetos no 

suporte rochoso. Há manchas de casulos que aparentam possuir muito tempo de exposição 

e cuja textura nos permite afirmar que podem chegar a petrificar-se. No então, na última 

coleta de dados foi possível averiguar vespas em plena atividade no teto do abrigo.  

 

 As térmitas, por sua vez, também se encontram no teto do abrigo. Apesar do 

número de galerias identificadas, não se detectou atividade em nenhuma delas. O problema 

consiste especificamente nas manchas deixadas por essas galerias, pois em muitas delas 

chegaram a alcançar  a base pictórica dos painéis, implicando assim em maiores 

transtornos para os trabalhos de conservação que visam intervir sobre a base pictórica para 

remover estas camadas de alteração. 

 

 Este sítio se destaca por apresentar uma maior atuação de microorganismos. Na 

verdade, foram identificados apenas líquens, concentrados especificamente no teto do 

suporte rochoso. Mesmo antes da coleta para identificação desse microorganismo, 

acompanhamos o comportamento das manchas nas etapas de campo realizadas. No período 

de inverno, observamos expansão da área e coloração verde ao passo que no verão houve 

retração e mudança para coloração negra. 

 

 Os poucos períodos de chuvas pelos quais passa a região, altera drasticamente o 

clima desse abrigo. A mudança de coloração dos líquens identificados retratava o período 

no qual havia aumento da temperatura. Contudo, não podemos aferir as causas, ou 

relacionar a mudança e retração do número de líquens as altas temperaturas, seria 

necessário uma maior investigação, pois é sabido que esses microorganismos podem 
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sobreviver em ambientes bem adversos, no entanto não resistem à poluição. (Mota Filho, 

2005) 

 

 As fissuras, desplacamentos e erosão do suporte rochoso neste sítio podem estar 

relacionadas com essas mudanças de clima aliadas à retenção de água dos períodos 

chuvosos.  Foi possível notar, no inverno áreas de infiltração no centro do abrigo, com 

encharcamento de rochas e pequenos gotejamentos. Somam-se aos problemas advindos do 

intemperismo, os diversos pontos de eclosão de sais, presentes em maior escala no teto do 

abrigo.   

 

Da vegetação identificada no entorno deste sítio (tabela 4.3), apenas a espécie 

Scoporia dulcis, pode vir a causar algum impacto ás pinturas, através da proliferação de 

animais que a polinizam. No ato da coleta, havia poucos indivíduos dessa espécie, 

localizados entre 3,60 m e 5,60 m, desta é necessário apenas à observação e controle da 

proliferação dessa espécie em áreas mais próximas do sítio arqueológico. 

 

 

Família Gênero /Espécie Localização 

Euphorbiaceae Mabea sp. 1,90 m à esquerda do 

suporte rochoso 

Malpighiaceae --------- 4,60 m à esquerda do 

suporte rochoso 

Rubiaceae --------- 4,60 m à esquerda do 

suporte rochoso 

Malpighiaceae Heteropterys sp. 1,80 m à direita do suporte 

rochoso 

Rubiaceae ----- 135 à direita do suporte 

rochoso 

Solanaceae Solanum sp. 0,56 m a direita do suporte 

rochoso 

Tabela 4.3 – identificação taxonômica da vegetação do sítio 356 
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4.7 SÍTIO 357 

 

  

Na última parada do circuito de visitação às trilhas de arte rupestre, pode-se 

visualizar um conjunto de elementos caracterizados por apresentar grafismos puros sobre 

um suporte rochoso arenito (fig4. 25). As pinturas aí presentes variam de 1,80m a 5 cm de 

tamanho e estão localizadas entre 43cm e 1,50m em relação ao nível do solo. O sítio está 

georeferenciado sob as coordenadas 8943898N/ 611475 e elevação de 247 metros em 

relação ao nível do mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.25 Detalhe do painel do sítio 357 
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4.7.1 ESTURURA CONSTRUÍDA 
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 A passarela construída neste sítio constitui um dos maiores problemas de todo 

circuito, pois não atendem aos princípios básicos de funcionalidade. As pinturas estão 

localizadas num paredão com uma sinuosidade à altura de um metro e cinqüenta do solo e 

com quatorze centímetros de comprimento. Para atender a essas especificidades foi fixada 

uma passarela medindo cinco metros e cinqüenta centímetros de comprimento possuindo 

uma área para visualização das pinturas de três metros de extensão. 

 

 A altura da passarela construída é de um metro e trinta e seis centímetros ao passo 

que a um metro e cinqüenta e três há uma abrupta sinuosidade da rocha impedindo o 

campo de visão da parede onde estão localizadas as pinturas. Neste sentido, um indivíduo 

que possua mais de um metro e trinta centímetros de altura somente poderá visualizar as 

pinturas agachando-se. 

 

 Um outro agravante é o seu posicionamento em relação ao local das pinturas. A 

passarela foi fixada deixando uma margem de aproximadamente três metros entre as 

estrutura construída e o sítio. Assim sendo, a probabilidade que um turista use essa 

passarela é mínima, se levarmos em consideração que a trilha que do acesso ao sítio 

conduz diretamente para abertura deixada à passarela e o suporte rochoso. Desta forma, é 

possível aferir que essa passarela não possui funcionalidade nenhuma neste ambiente. 
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4.7.2 ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 
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Os maiores problemas identificados neste sítio estão relacionados à desagregação 

do suporte rochoso. Boa parte da área, na qual se localiza o painel sofre com pequenos 

desplacamentos, que já atingiram alguns grafismos. Na parte superior do painel, esses 

problemas agrava-se, a ponto da margem para o surgimento de fendas e fissuras que se 

prolongam no sentido teto solo. 

 

Além da possibilidade de atingir diretamente o painel, as fissuras e fendas neste 

sítio dão margem para que insetos façam desse espaço habitat e ninhos, acelerando o 

processo de desarticulação da rocha. Neste sítio, as vespas estão fixadas em maior parte 

nessas fendas, apenas algumas ocorrências foram delimitadas fora dessa área.  

 

Mais uma vez, foi possível notar a eclosão de sais nas áreas cujas marcas de 

percolação de águas estão presentes. O problema está diretamente relacionado com as 

águas pluviais e a possíveis infiltrações. A parte superior do suporte rochoso possui 

diversos sucos escavados pela ação das águas que a espalham em diversas direções da 

rocha, inclusive para as laterais do painel. 

 

A vegetação identificada neste sítio não representa ameaça para as pinturas 

rupestres (tabela 4.4). Apenas a família Malpighiaceae detectada a 2,30m necessita de 

observação e controle, pois o processo de polinização é feito por animais que podem 

ocasionar depósitos de alteração por meio de suas fezes. 

 

Família Gênero /Espécie Localização 

Lamiaceae ------------ 5,70m à direita do suporte 

rochoso 

Euphorbiaceae Cnidoscolus urens  2,90 m a direita do suporte 

rochoso 

Fabaceae Piptadenia moniliformis 4,30m em frente ao suporte 

rochoso 

Tabela 4.4 – identificação taxonômica da vegetação do entorno do sitio 357 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
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5.1 – CONCLUSÕES 

 

Através das bases metodológicas estabelecidas para análise do arqueoturismo 

empreendido na Fazenda Mundo Novo, foi possível alcançar os objetivos traçados na 

introdução desse trabalho. Apesar deste capítulo chamar-se conclusão, por normas 

estabelecidas pelo programa, ressaltamos que as nossas análises não encerram o tema 

pesquisado, pelo contrário, constitui apenas uma primeira análise, um recorte sobre um 

tema amplo e quiçá, necessite ser abordado por novas perspectivas teóricas. 

 

Da estruturação das trilhas de arte rupestre na Fazenda Mundo Novo: 

 

 A abertura de estradas nas proximidades do sítio com distancia média entre trinta e 

cinco e cinqüenta metros, com intuito de possibilitar a chegada de ônibus às trilhas, 

potencializou a proliferação de partículas de sedimento que podem vir a formar depósitos 

de alteração nos painéis. No presente estudo não foram identificados depósitos de 

alterações no suporte rochoso, contudo esse fato não reduz os riscos de degradação que a 

movimentação de veículos possa vir a causar. É possível que o fato de ainda não existir 

nenhuma alteração, como reflexo dessa abertura de estrada, deva-se ao fato do pouco fluxo 

de veículos na Fazenda desde sua abertura. 

 

 Através das incursões a campo foi possível comparar os decalques produzidos nos 

primeiros momentos de pesquisa arqueológica na fazenda com as pinturas visualizadas nos 

sítios. Muitas figuras decalcadas e publicadas não condizem fielmente com os painéis 

averiguados em campo. O sítio 352 é um exemplo claro dessa assertiva. A falta de 

pigmentação na área interna de uma figura antropomorfa foi possivelmente interpretada, 

como se fosse totalmente preenchida.  

 

 A reprodução exata das figuras, no ato do decalque ou mesmo em processos de 

reprodução digital na primeira visita a campo, é fundamental para que possamos 

acompanhar a evolução de possíveis agentes de degradação que possam estar incidindo 

sobre as pinturas. Do ponto de vista da conservação da arte rupestre, os decalques que 

foram elaborados nas primeiras pesquisas arqueológicas desenvolvidas na Fazenda Mundo 

Novo inviabilizaram este acompanhamento. 
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 O projeto de estruturação elaborado não previa sinalização das trilhas, ou mesmo 

informações das conclusões advindas das pesquisas arqueológicas desenvolvidas na 

Fazenda. Desta forma, o circuito de visitação elaborado somente poderia ser percorrido 

com guias treinados que pudessem fornecer o mínimo de informação ao turista. 

 

 Das cinco estruturas construídas para dar acesso aos painéis, apenas a passarela 

fixada no sítio 356 atende ao quesito funcionalidade. No que se refere à forma, nenhuma 

foi estruturada segundo o projeto elaborado, diferindo na forma e (ou) tamanho. 

  

 Os sítios de arte rupestre se configuram como monumentos e como tal inserido 

numa paisagem especifica. A alteração dessa paisagem causará inevitavelmente mudanças 

na leitura do monumento. Neste sentido, as passarelas construídas para um sítio de arte 

rupestre necessitam ser pensadas de modo a causar o menor impacto nesta percepção do 

monumento. 

 

 A justificativa da construção de passarelas é a possibilidade de estruturá-la de 

modo a contribuir para a conservação do bem explorado turisticamente. Deste modo, ela 

deve ser articulada de modo a oferecer a proximidade máxima para que se possa ter o 

melhor ângulo de visão do sítio, sem, no entanto dar margem para que as pinturas sejam 

tocadas. 

 

 Após a formatação do circuito não houve nenhuma análise do patrimônio explorado 

turisticamente. O que implica em dizer que os sítios nunca passaram por uma análise do 

estado de conservação, pois o empreendimento não possuía nenhum profissional 

gabaritado para realizar análises ou mesmo intervenções emergenciais, caso fosse preciso.  

 

Da participação da comunidade nos ganhos do empreendimento estruturado: 

 

 Desde a inauguração, cerca de novecentas pessoas visitaram as trilhas de Arte 

rupestre da fazenda Mundo Novo, pagando dez reais pela entrada, que dava acesso a 

serviços de locomoção e guiamento realizados pelo proprietário da fazenda. O rendimento 

aferido com a exploração turística desde inauguração até 2005 foi cerca de nove mil reais. 
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Segundo informações do proprietário, foram investidos em infra-estrutura e serviços cerca 

de cento e cinqüenta mil reais. 

 

 Conclui-se, portanto que a atividade turística desenvolvida sequer possibilitou o 

retorno do capital investido. Sendo assim, o empreendimento nunca gerou divisas 

suficientes para pensamos no desenvolvimento local. Desta forma, nunca houve a 

possibilidade de ganhos diretos da comunidade do entorno. A fazenda Mundo Novo nunca 

contratou nenhum funcionário para atuar nos desenvolvimento da atividade turística.  

 

 A única participação de moradores da comunidade no empreendimento foi a 

utilização de dois homens que vigiavam a Fazenda com intuito de evitar a atuação de 

caçadores que inclusive pudessem degradar o patrimônio arqueológico. Desta forma, 

percebe-se que os moradores não obtiveram informações sobre a existência do patrimônio 

arqueológico, pois se assim o fosse, tais serviços não seriam necessários. 

 

Das interferências antrópicas e naturais identificadas nos sítios: 

 

Em nenhum dos sítios arqueológicos trabalhados foi identificada ação de 

degradação antrópica direta. Os maiores problemas detectadas estão sendo causados por 

agentes de degradação naturais. Contudo, apenas no que se refere à atuação das térmitas 

podemos aferir que a escolha de uma madeira de qualidade ruim, portanto uma ação 

antrópica, desencadeou a proliferação dos cupins que se instalaram nestas estruturas. 

 

Os maiores problemas estão relacionados com a desestruturação do suporte 

rochoso. Todos os sítios analisados apresentam fissuras, pequenos e médios 

desplacamentos e até mesmo pequenas erosões. As águas pluviais se mostraram como um 

fator de desencadeamento dos referido problema, e pode ainda ser o principal motivo para 

o surgimento de eflorescências salinas em todos os sítios, através da evaporação de 

líquidos infiltrados na rocha ou pela simples percolação sobre a parede rochosa. 

 

As eflorescências salinas estão presentes em todos os sítios, com maior ênfase no 

354. No entanto, no sítio 352 há uma película formada por esse depósito de alteração 

recobrindo parte do painel. A sua remoção precisará ser avaliada, pois há uma acirrada 
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discussão entre os conservadores de arte rupestre sobre a função de proteção ao pigmento 

que pode ser exercido por essa película. 

 

 Quanto aos microorganismos, foram identificados líquens nos sítios 01 e 256. O 

seu monitoramento possibilitou aferir que há uma retração do número de liquens nos 

períodos de altas temperaturas. A sua presença se limita ao suporte rochoso e é 

considerado um agente de desarticulação da rocha necessitando, portanto de limpeza 

adequada. 

 

As espécies vegetais identificadas no entorno do sítio não oferecem riscos 

imediatos à conservação das pinturas rupestres. No entanto as Pilosocereus Catingola, 

Byrsonima e peltogyne necessitam de atenção especial, pois sua polinização é realizada 

por morcegos. Desse modo, um desequilíbrio na vegetação dos arredores pode atrair um 

maior numero desses animais para as proximidades do sítio, desencadeando o surgimento 

de depósitos de alteração no suporte rochoso, proveniente dos dejetos deixados pelos 

morcegos.  

 

 Quanto às espécies da família Bromeliaceae, presentes sobre o suporte, podem ser 

consideradas agentes de degradação pelo fato de acumular águas pluviais, além de 

abrigarem uma diversidade de microorganismos. Neste sentido, precisam ser manejadas no 

processo de limpeza a seco dos sítios.  

 

 As vespas estão presentes em todos os sítios, além de manchas de velhos casulos 

fixados no suporte rochoso. A sua atuação precisa ser sanada com certa urgência, pois no 

sítio 356 foram identificados casulos sobre a pintura. As petrificações dos casulos podem 

causar danos irreversíveis à base pictórica dos painéis.  

 

As térmitas foram identificadas em quase todos os sítios, com exceção dos 357 e 

354. No momento das pesquisas não foi constatada nenhuma atividade nas galerias, devido 

ao tratamento realizado pelo proprietário da Fazenda usando cupinicida. O problema mais 

grave causado pelas térmitas foi identificado no sítio 01, pois há figuras completamente 

recobertas pelas manchas das galerias. 
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Destarte é perceptível que a Fazenda Mundo Novo não poderia ser enquadrada 

dentro de um empreendimento arqueoturístico estruturado. Os diversos problemas, que 

perpassam desde o desenvolvimento do projeto até à efetivação da atividade turística, dão 

margem para que o próprio patrimônio explorado corra risco de degradação. Corrobora 

ainda para definirmos o circuito como não-estruturado, a total exclusão da comunidade do 

entorno das atividades desenvolvidas.  

 

     

 

5.2 - SUGESTÕES  

 

Os diversos problemas de degradação presentes na fazenda Mundo Novo em nada 

invalida a iniciativa de estruturar um roteiro de exploração turísticas do patrimônio 

arqueológico, pois se trata de uma região que necessita de mecanismos de 

desenvolvimento local. Destarte, é preciso ressaltar que empreendimentos dessa natureza 

são plausíveis, mas precisam se enquadrar em critérios mínimos para que possam surtir o 

efeito desejado. No caso específico da Fazenda Mundo Novo, a iniciativa precisa 

urgentemente passar por ações de intervenção para conservação da arte rupestre, bem 

como de uma reestruturação que privilegie o envolvimento da comunidade do entorno. 

Neste sentido, sugerimos: 

 

• Que sejam refeitos todos os decalques das pinturas, e mapeados os danos através da 

fotogrametria, para que possam ser devidamente quantificados, facilitando assim o 

acompanhamento do estado de conservação das pinturas, bem como do suporte rochoso. 

 

• Disponibilizar ao visitante os resultados das pesquisas arqueológicas desenvolvidas 

na região por meio de placas preferencialmente confeccionadas em ferro, com chapas 

galvanizadas, acrílico, tinta eletrostática e chapa de fibracimento. 
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• A substituição de todas as passarelas por estruturas que atendam aos princípios 

básicos de funcionalidade e conservação do patrimônio visualizado. 

• O desenvolvimento de projetos de educação patrimonial com moradores do entorno 

da Fazenda. As oficinas de arte rupestre dão bons frutos na medida em que possibilitam a 

apreensão do patrimônio, um aspecto fundamental para ter a comunidade como um agente 

de conservação do patrimônio arqueológico. 

• Intervenções emergenciais para sanar os impactos causados pelos agentes de 

degradação identificados nesta pesquisa. Mas somente por profissionais com experiência 

na área, a fim de evitar maiores danos ao patrimônio.   

• Estudos para identificação do pigmento utilizado para confecção das pinturas. 

• A contratação de serviços de marketing e propaganda para o empreendimento. 
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ANEXO A 

PLANTAS DAS PASSARELAS PLANEJADAS PELO MAX 
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ANEXO B 

FICHAS DE COLETA DE DADOS 
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Fatores de degradação 

 

Sítio: ___________________ Local________ Coordenadas______________ visita 

nº______ Ficha nº______ Data _______ 

 

Microorganismos:           Bactérias         Fungos           Linques            Algas 

 

Descrição da mancha: 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  Insetos:           Térmitas         Vespas          Abelhas           Outros 

____________________ 

 

Descrição de “casas” / galerias de insetos  

presentes:_________________________________ 

 

Dados do ambiente dos insetos:  

 

Temperatura local:_________________________________ 

Umidade: ________________________________________ 

Vegetação ________________________________________ 

 

Intemperismos: 

Descrição 

          

Animais : 

Descrição_________________________________________________________________

_____ 
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Vegetação: 

Descrição: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Antropismos:          grafitti          fuligem         Lixo          piquetagem 

Descrição: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Pesquisador:           _______________________________________ 
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ANEXO C 

PORTARIA DE LIBERAÇÃO DE PESQUISA 
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> PORTARIA No- 397, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2006 
Dispõe sobre a permissão para realizar o 

projeto de intervenções emergenciais em sítios 
de arte rupestre na Fazenda Mundo 

Novo, Município de Canindé do São Francisco, 
no Estado de Sergipe. 

O GERENTE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E NATURAL 
DO DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E 

FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, nos termos da Portaria 
IPHAN no- 207, de 13.09.04, publicada no D.O.U., Seção 2, de 
15.09.04 e de acordo com o disposto no Anexo I, do Decreto no- 

5.040, de 07.04.04, na Lei no- 3.924, de 26.07.61, na Portaria SPHAN 
no- 7, de 01.12.88, e ainda do que consta do processo administrativo no- 

01504.000044/2006-25, resolve; 
I -Expedir a presente PERMISSÃO, sem prejuízo das demais 

licenças exigíveis por diferentes órgãos e entidades da Administração 
Pública, ao arqueólogo Jenilton Ferreira para, com o apoio institucional 
da 8o- Superintendência Regional do IPHAN, realizar as atividades 

das intervenções emergenciais para sanar impactos causados 
aos registros rupestres do roteiro arqueoturístico da fazenda Mundo 

Novo, Município de Canindé do São Francisco, no Estado de Sergipe. 
II -Reconhecer como coordenador dos trabalhos de que trata 

o item anterior o arqueólogo detentor da presente permissão, cujo 
projeto se intitula “Intervenções emergenciais para sanar impactos 

causados aos registros rupestres do roteiro arqueoturístico da fazenda 
Mundo Novo - Canindé do São Francisco/SE”. 

III -Reconhecer o arqueólogo designado coordenador dos 
trabalhos como fiel depositário, durante a realização das etapas de 

campo, do eventual material arqueológico recolhido ou de estudo que 
lhe tenha sido confiado. 

IV -Determinar à 8ª Superintendência Regional do IPHAN, o 
acompanhamento e a fiscalização da execução dos trabalhos, inclusive 

no que diz respeito à destinação e à guarda do material coletado, 
assim como das ações de preservação e valorização dos remanescentes. 

V -Condicionar a eficácia da presente permissão, à apresentação, 
por parte do arqueólogo coordenador, de relatório final ao 

término do prazo fixado nesta Portaria, contendo todas as informações 
previstas no artigo 12 da Portaria SPHAN no- 7, de 

01.12.88. 
VI -Fixar o prazo de validade da presente permissão em 06 

(seis) meses, observada a disposição do item anterior. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

 


