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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo identificar os agentes de degradação de rochas 

utilizadas como suporte para a realização de grafismos rupestres e verificar a relação entre estes agentes 

e a geologia, geomorfologia e topografia de quatro sítios arqueológicos localizados no Parque Nacional 

Serra da Capivara. Partindo de um enfoque geoarqueológico em escalas macro, meso e micro, foi possível 

verificar os intemperismos e os processos erosivos aos quais os suportes rochosos estão submetidos. 

Palavras-chaves: agentes de degradação de rochas, grafismos rupestres, geoarqueológico.  

Abstract: This study aimed to identify in four archaeological sites with rock art, located in the Serra da 

Capivara National Park, the rocks degradation agents and the relation between these agents and geology, 

geomorphology and topography. From a geoarchaeological approach in macro, meso and micro scales, it 

was possible to verify the weathering and erosion processes which the rocky supports are subjected. 
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Introdução 

As pesquisas arqueológicas na área do Parque Nacional Serra da Capivara, situado no sudeste 

do estado do Piauí, tiveram início na década de 1970, quando foram descobertos diversos sítios 

pré-históricos com pinturas e gravuras rupestres, com grande diversidade referente à temática 

e a técnica de realização. A região apresenta inúmeros abrigos com abundantes materiais líticos, 

fogueiras e enterramentos, bem como sítios a céu aberto, onde são encontradas oficinas líticas 

e aldeias de grupos ceramistas.  

As pinturas rupestres da região são, de acordo com Pessis (2003), o resultado de escolhas 

temáticas, de realizações técnicas e de encenações constituindo testemunhos de uma prática 

ritual repetida durante milênios. 

Os sítios rupestres por estarem situados em ambientes expostos, ou seja, ao ar livre, sofrem 

diretamente os impactos dos processos de agentes naturais como os diferentes tipos de 

intemperismo. Estes agentes ocasionam a deterioração e a decomposição da rocha e 

consequentemente das pinturas. 

Pelo fato da maior parte dos sítios estar localizada em áreas de rochas sedimentares, 

principalmente em rocha arenítica, e esta ter sido escolhida como suporte preferencial para a 

realização das pinturas, Lage (2014) enfatiza que o próprio caráter friável desse tipo de rocha 

contribui para acelerar o processo de degradação. 

Outro agente atuante é o clima semiárido, que se por um lado apresenta chuvas restritas a 

poucos meses em um ano, diminuindo o impacto dos intemperismos físicos e químicos gerados 

pela ação das águas pluviais, por outro lado apresenta grandes amplitudes térmicas 

responsáveis pela desagregação física das rochas e sua consequente destruição.  

O caráter inevitável de desaparecimento dos grafismos rupestres é só uma questão de tempo, 

portanto, medidas de conservação têm sido objeto de estudos no intuito de retardar o processo 

de destruição, bem como a aplicação de tecnologias de documentação desses grafismos, para 

que as informações sobre os registros possam ser perpetuadas.  
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Para realizar as medidas de conservação é fundamental compreender as dinâmicas ambientais 

relacionadas aos agentes de intemperismo e erosão, tal compreensão permite a obtenção de 

dados básicos para a elaboração dos diagnósticos sobre o estado de conservação dos grafismos 

(Cisneiros, 2019). Nesse panorama o método geoarqueológico com uma abordagem em 

diferentes escalas, torna-se adequado para relacionar a geologia, a geomorfologia e a topografia 

dos sítios arqueológicos e obter os parâmetros iniciais de identificação e análise dos agentes de 

intemperismos aos quais estão submetidos os grafismos rupestres.  

Para a realização da pesquisa foram adaptadas as propostas de compartimentação ambiental 

de escalas de análise de Butzer (1989) e Angelucci (2003), onde a macroescala refere-se ao 

Parque Nacional Serra da Capivara, a mesoescala a área de entorno dos sítios e a microescala 

representada por cada um dos sítios e os suportes rochosos. 

Quatro abrigos sob rocha arenítica, com representações de pinturas rupestres, foram 

selecionados para análise geoarqueológica com o objetivo de verificar os agentes intempéricos. 

Os critérios de seleção dos sítios foram a geologia, e as diferentes sequências de deposições dos 

sedimentos que formaram a rocha, a localização topográfica em relação a baixa, média e alta 

vertente e as feições geomorfológicas do tipo vale e desfiladeiro.  

Os sítios escolhidos foram a Toca do Paraguaio e a Toca da Entrada do Pajaú, situados na porção 

sudeste e a Toca do Vento e a Toca do Povo da Extrema II, localizados na porção oeste do Parque 

Nacional (Figura 1). 

Enfoque Macro: Caracterização Ambiental do Parque Nacional Serra da Capivara 

O Parque Nacional Serra da Capivara compreende parte dos municípios de São Raimundo 

Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí, ocupando uma área de 129 mil hectares 

no semiárido nordestino (Figura 2). 
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Figura 1: Localização do Parque Nacional Serra da Capivara e sítios arqueológicos. Fonte: Fumdham. 

 

Figura 2: Localização do Parque Nacional Serra da Capivara. Fonte: Fumdham.  
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Geologicamente a área do Parque está no contato entre a Província Estrutural da Borborema, 

representada localmente pela Faixa de Dobramento Riacho do Pontal e a Bacia Sedimentar do 

Parnaíba antigamente denominada Bacia do Piauí-Maranhão. 

A Faixa de Dobramento Riacho do Pontal de acordo com Neves (1975) exibe um sistema de 

dobramentos dentro da Província Borborema, apresentando formato irregular, se estendendo 

numa área de 28.000 km², na divisa dos Estados do Piauí, Pernambuco e Bahia. Para Oliveira 

(1998) pode ser subdividida em cinco zonas de cisalhamento, sendo que a área do Parque 

compreende a subzona de cisalhamento Barra do Bonito, composta por muscovita-quartzitos e 

quartzitos feldespáticos, micaxistos e quartzoxistos.  

A Bacia do Parnaíba situada no Nordeste do Brasil ocupa uma área de aproximadamente 

600.000 km², abrangendo parte dos Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia (Góes 

& Feijó, 1994). Na área de estudo os sedimentos que formam as rochas, foram depositados há 

450 milhões de anos, durante os períodos Siluriano e Devoniano, correspondendo 

respectivamente aos grupos Serra Grande e Canindé. 

O Grupo Serra Grande situa-se na parte inferior da coluna estratigráfica da Bacia Sedimentar do 

Parnaíba e foi inicialmente definido por Rodrigues (1967) e Carozzi et al (1975), como sendo 

constituído pelas formações Mirador, Tianguá, Jaicós e Itaim. Sendo que Caputo e Lima (1984) 

redefiniram o Grupo Serra Grande passando a ser constituído pelas formações Ipu, Tianguá e 

Jaicós. 

A Formação Ipu onde estão localizados os sítios Toca do Paraguaio e Toca da Entrada do Pajaú 

(Figura 3), apresenta como principais litologias os arenitos, conglomerados, arenitos 

conglomeráticos e diamictitos. Na área de pesquisa predominam arenitos ou arenitos e 

conglomerados. Os arenitos localmente são mal selecionados com predomínio de grãos de 

quartzo subangulosos e subarredondados, numa matriz argilosa. As estruturas sedimentares 

mais frequentemente observadas nos arenitos são estratificações acanaladas e planares que 

possibilitam inferir que a paleocorrente tinha direções preferenciais para S, SSE e SSW (Barros 

et al., 2012). 
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O Grupo Canindé, segundo Rodrigues (1967) e Carozzi et al (1975) agrupa as formações 

Pimenteira, Cabeças e Longá, sendo que Caputo e Lima (1984) passam a incluir a formação Itaim 

neste grupo.  

A Formação Cabeças onde estão localizados os sítios Toca do Vento e Toca do Povo da Extrema 

II (Figura 3), apresenta arenitos com intercalações delgadas de siltitos e folhelhos, granulação 

de fina a média, localmente grosseira, com grãos subangulosos e arredondados, estratificação 

cruzada tabular e ondulada de pequeno e grande porte e fortemente fraturados (Barros et al, 

2012). 

 

Figura 3: Geologia do Parque Nacional Serra da Capivara com a localização dos sítios arqueológicos. Fonte: 
Fumdham. 

A região Sudeste do Piauí, na qual está inserido o Parque Nacional Serra da Capivara, apresenta 

um clima semiárido quente, classificado de acordo com Köppen no tipo Bshw, e é caracterizado 

pelas chuvas de verão com precipitações baixas e extremamente irregulares, oscilando entre 

600 a 700 mm, onde a estação seca ou estiagem pode durar de sete a dez meses.  

O início da estação das chuvas ocorre entre outubro e novembro, representando normalmente 

os períodos mais quentes do ano, com temperatura média de 31ºC, máximas de 45ºC e mínima 
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de 22ºC, estendendo-se até a metade de abril ou início de maio. O início do período das chuvas 

varia de ano para ano podendo ser antecipado, bem como acabar mais cedo do que o previsto, 

consistindo em um sistema de distribuição irregular (Fumdham, 1994).  

No que diz respeito às temperaturas, junho é o mês mais frio, com média de 25ºC, máxima de 

35ºC e mínima de 12ºC, sendo que no sopé das serras as noites são mais frias, apresentando 

temperaturas mínimas próximas a 10ºC (Fumdham, 1994). 

A região é caracterizada hidrograficamente por rios temporários, cujos escoamentos das águas 

nos períodos chuvosos, partem das cabeceiras de drenagem nas porções mais altas do relevo 

localizadas no planalto dentro da área do Parque, direcionando as águas para as porções mais 

baixas, onde é formado o rio Piauí (Figura 4), tributário do rio Canindé pertencentes a Bacia 

Hidrográfica do Parnaíba. 

 

Figura 4: Localização do Parque Nacional Serra da Capivara, os sítios arqueológicos e hidrografia. Fonte: 
Fumdham.  
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Por estar a área de estudo no contato de duas distintas estruturas geológicas, que exibem 

diferenças altimétricas abruptas, a fisionomia da rede hidrográfica apresenta padrão de 

drenagem dendrítico com especificidades relacionadas a geomorfologia das vertentes de 

cânions, vales internos, boqueirões e veredas e ainda conforme salienta Pellerin (1984) 

especificidades em função dos tipos de rochas. 

Nos paredões rochosos as águas escavam marmitas, que constituem importantes reservatórios 

de água, denominados localmente de caldeirões. Raros olhos d’água aparecem nos sopés destes 

paredões.  

As chuvas torrenciais e localizadas saturam os solos inundando as porções mais baixas e 

deprimidas do relevo e geram enxurradas no curso das drenagens. Essas águas superficiais são 

rapidamente drenadas para o subsolo. 

De acordo com Pellerin (2014) no Parque Nacional Serra da Capivara e circunvizinhanças podem 

ser reconhecidas três unidades geomorfológicas: planaltos areníticos, cuestas e pedimentos, 

este último situado no entorno do Parque (Figura 5). 

Os planaltos areníticos do reverso da cuesta localizados a oeste do Parque Nacional variam entre 

630-600m de altitude no sudeste a 520-500 m no noroeste, muito regulares e monótonos, são 

cortados por alguns vales na direção norte-sul.  

Na Serra Nova, Serra da Capivara e Serra Talhada, a zona da cuesta representa um dos relevos 

mais importantes do Nordeste, com projeção da Bacia Sedimentar do Parnaíba sobre o maciço 

antigo, com largura de 3 a 7 km (Fumdham, 1994). 

Arqueologicamente a cuesta é uma unidade geomorfológica significativa por apresentar porções 

côncavas escavadas normalmente na base da escarpa, que constituem os sítios arqueológicos 

do tipo abrigo, onde suas paredes rochosas serviram de suporte para a realização dos grafismos 

rupestres. 
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Figura 5: Localização do Parque Nacional Serra da Capivara, os sítios arqueológicos e geomorfologia. 
Fonte: Fumdham.  

Nos planaltos areníticos, as chapadas são recobertas pelas formações areno-argilosas 

latossólicas, pertencentes aos latossolos amarelo-avermelhados, cuja areia é a textura 

dominante. Nos fundos dos vales as argilas depositadas formam os vertissolos. Nas ravinas da 

frente da cuesta encontram-se os litossolos, apresentando horizonte húmico (Fumdham, 1994). 

De acordo com os estudos de solo realizados por Valladares et al (2017), a região do Parque 

Nacional Serra da Capivara e seu entorno apresenta ainda solos pouco evoluídos com 

desenvolvimento pedogenético incipiente típico de neossolos ou cambissolos, com grandes 

variações morfológicas, químicas e granulométricas, reflexo dos diferentes materiais de origem. 
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A diversidade de solo serve de substrato para o bioma caatinga, típico da região semiárida 

nordestina, que apresenta coberturas vegetais com especificidades decorrentes da combinação 

dos fatores geológicos, climáticos, geomorfológicos, hidrográficos e pedológicos, o que permite 

uma riqueza biológica e endemismo. Emperaire (1980) definiu cinco categorias vegetais para o 

Parque Nacional (Figura 6): no reverso da cuesta predomina a vegetação do tipo caatinga 

arbustiva alta densa; na frente da cuesta e das ravinas, dominam as formações vegetais 

arbóreas; a caatinga arbórea média densa está limitada a algumas ravinas do front da cuesta, 

aos vales estreitos da Boa Esperança e ao tabuleiro estrutural; nas bordas da chapada é 

encontrada a caatinga arbustiva baixa e nos vales a caatinga arbustiva arbórea. 

 

Figura 6: Localização do Parque Nacional Serra da Capivara, os sítios arqueológicos e vegetação. Fonte: 
Fumdham. 

Enfoque Meso: Caracterização da Área de Entorno dos Sítios Arqueológicos 

O enfoque meso engloba as áreas contíguas de cada sítio arqueológico e inter-relaciona os 

aspectos geomorfológicos, hidrográficos e vegetacionais, buscando o contexto ambiental dos 

quatro abrigos areníticos com pinturas rupestres. 
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A Toca do Paraguaio e a Toca da Entrada do Pajaú estão localizadas na região denominada de 

Desfiladeiro da Capivara. A principal característica do desfiladeiro de acordo com Guerra (1993) 

é a de ser uma passagem estreita entre contra-fortes de uma serra ou cadeia de montanhas. 

Para Winge et al (2001) desfiladeiro pode ser sinônimo de vale profundo, estreito e longo, com 

paredes verticalizadas, cortando altiplanos ou regiões montanhosas, e em cujo talvegue 

normalmente flui a drenagem.  

O Desfiladeiro da Capivara é formado por um ambiente recortado por escarpas areníticas 

situadas no rebordo da bacia sedimentar entre a Serra da Capivara, a Serra Talhada e a 

Depressão Periférica do Médio São Francisco.  

De acordo com Barros et al (2012): 

Bordejando os planaltos e os baixos platôs, que predominam na parte 
noroeste da área, encontram-se os Rebordos Erosivos que são padrões de 
relevo constituídos por vertentes predominantemente retilíneas a 
côncavas, declivosas e topos levemente arredondados, com 
sedimentação de colúvios e depósitos de tálus. Sistema de drenagem 
principal em franco processo de entalhamento. Representam um relevo 
de transição entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes cotas 
altimetrias (Barros et al, 2012: 503-504). 

Os autores escrevem ainda que os desfiladeiros aparecem onde os vales são mais alargados com 

paredes erodidas de forma diferenciada de acordo com cada substrato rochoso, onde as 

diferentes formas de abrigo foram esculpidas (Barros et al, 2012). 

Quanto a hidrografia, os sítios situam-se nas proximidades das cabeceiras de drenagem de um 

sistema intermitente, onde os tributários confluem para o talvegue do desfiladeiro e a partir daí 

formam o Riacho da Lagoinha, que por sua vez é tributário do Rio Piauí (Figura 4).  

A vegetação associada ao ambiente mais sombreado e úmido pela presença das paredes 

escarpadas das rochas sedimentares da Formação Ipu permite uma vegetação de porte mais 

alto, caracterizada de acordo com Emperaire (1980) em caatinga arbustiva alta (Figura 6). 

A Toca do Vento e a Toca do Povo da Extrema II estão localizadas na região denominada Vale da 

Serra Branca. Guerra (1993) define vale como formas topográficas constituídas por talvegues e 

duas vertentes com dois sistemas de declives convergentes, que formam um corredor ou 

depressão longitudinal em relação ao relevo contíguo.  
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De acordo com Barros et al (2012) os sítios da Serra Branca estão inseridos em um vale encaixado 

definido como: 

Relevos de degradação de morfologia acidentada, constituídos por 
vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, fortemente 
sulcadas, declivosas, com sedimentação de colúvios e depósitos de tálus. 
A amplitude de relevo varia de 100 a 300 m, com inclinação das vertentes 
de 10 a 25° com ocorrência de vertentes muito declivosas (acima de 45°). 
O sistema de drenagem principal se encontra em franco processo de 
entalhamento (Barros et al, 2012: 503). 

Ainda de acordo com Barros et el (2012) os vales encaixados são feições de relevo entalhadas 

pela incisão vertical da drenagem sobre os planaltos e presentam quebras de relevo abruptas 

em contraste com o relevo plano adjacente.  

Quanto a hidrografia, os sítios situam-se no amplo vale da área de drenagem intermitente do 

Riacho Baixa da Lima, tributário do Riacho Brejo da Salina, que por sua vez drena as águas para 

o Rio Piauí (Figura 4). O sítio Toca do Povo da Extrema II aparece em uma das reentrâncias do 

sistema de cabeceira de drenagem (Figura 8).  

A vegetação nessa área do vale da Serra Branca apresenta diferentes estratos tendo sido 

caracterizada de acordo com Emperaire (1980) em caatinga arbustiva arbórea baixa densa 

(Figura 6). 

Enfoque Micro: Caracterização dos Sítios Arqueológicos e dos Suportes Rochosos 

Após a contextualização geral dos sítios arqueológicos em relação a macro e meso escalas é 

possível especificar e detalhar cada sítio e a relação dos suportes rochosos com os diferentes 

tipos de intemperismo, que podem atuar indireta ou diretamente na conservação dos registros 

rupestres. 

Para Guerra (1993) o intemperismo é um conjunto de processos mecânicos, químicos e 

biológicos que ocasionam a desintegração e decomposição das rochas. Segundo Leinz e Amaral 

(1989) a decomposição dos minerais das rochas ocorre graças à ação de agentes atmosféricos e 

biológicos. Teixeira et al (2000) definem como o conjunto de modificações de ordem física 

(desagregação) e química (decomposição) que as rochas sofrem ao aflorar na superfície da 
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Terra.  As definições dos diversos autores têm em comum a soma de fatores representada pelo 

termo conjunto utilizado para conceituar intemperismo. 

Suguio (2003) detalha que o intemperismo ocorre por meio de fenômenos físicos, químicos e 

biológicos, podendo agir individualmente ou em conjunto, estando intimamente relacionado à 

própria natureza da rocha e ao clima da região, onde os fatores climáticos podem favorecer ou 

inibir os diferentes processos de intemperismo. 

Ainda conforme Suguio (2003), o intemperismo físico é a ruptura das rochas da crosta terrestre 

por solicitação de processos inteiramente mecânicos atribuídos a várias causas. Algumas dessas 

forças originam-se no interior das próprias rochas enquanto outras são aplicadas externamente. 

Esse tipo de intemperismo é condicionado pelos seguintes mecanismos: crescimento de cristais 

em poros e fraturas, cristalização de sais, insolação e alívio de pressão. 

No que diz respeito ao intemperismo químico, este tem como principal agente a água pluvial 

que infiltra e percola nas rochas. A água da precipitação atmosférica não é pura, pois apresenta 

gases dissolvidos, os quais os mais importantes para a atuação do intemperismo são o oxigênio 

e o gás carbônico, sendo o nitrogênio inerente. O intemperismo químico apresenta como 

principais reações: hidratação, dissolução, hidrolise e oxidação (Suguio, 2003). 

Quanto aos agentes biológicos que causam intemperismo podem ser divididos em origem 

vegetal como as bactérias, fungos microscópicos, liquens, algas, musgos, ação das raízes das 

árvores, e os de origem animal que agem por meio de insetos, roedores, aves entre outros, 

sendo que alguns desses agentes atuam de forma a ajudar na ação dos processos químicos e 

físicos (Suguio, 2003). 

Conforme descrito anteriormente os quatros sítios selecionados para estudo estão distribuídos 

em duas diferentes unidades geológicas, o Grupo Serra Grande e o Grupo Canindé. 

Os sítios Toca do Paraguaio e Toca da Entrada do Pajaú que estão localizados no Desfiladeiro da 

Capivara (Figura 7), situam-se na média e na alta vertente respectivamente e fazem parte do 

Grupo Serra Grande (Ssg), Formação Ipu, porção inferior da coluna estratigráfica da Bacia 

Sedimentar do Parnaíba (Figura 3).  
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Figura 7: Localização dos sítios Toca do Paraguaio (vermelho) e Toca da Entrada do Pajaú (azul). Fonte: 
Google Earth. 

Durante os estudos realizados pela CPRM (2009) no âmbito do Projeto Borda Sudeste da Bacia 

Sedimentar do Parnaíba, os especialistas verificaram que: 

As rochas desse grupo constituem a Formação Ipu e são caracterizadas 
por arenitos cremes, rosados, esbranquiçados, amarronzados e, até 
avermelhados, granulação fina a muito grosseira, comumente 
conglomeráticos, com grãos angulosos a subarredondados, mal 
selecionados, cimento sílico-caulínico a sílico-ferruginoso, normalmente 

friáveis. Frequentemente são caulínicos e, quando conglomeráticos 
apresentam matriz arenosa e areno-argilosa, fina a muito grosseira, 
com seixos predominantemente de sílica, angulosos a 
subarredondados até arredondados (CPRM, 2009: 45 e 47). 

Os sítios Toca do Vento e Toca do Povo da Extrema II que estão localizados no vale da Serra 

Branca (Figura 8), situam-se em baixa vertente e fazem parte do Grupo Canindé, Formação 

Cabeças (D2c), unidade geológica da Bacia Sedimentar do Parnaíba. 
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As rochas dessa formação são representadas por arenitos rosados, cremes, esbranquiçados, 

amarronzados e marrons avermelhados, acamadados, granulação fina a média, indo até 

grosseira, grãos subangulosos a arredondados, bem selecionados, bem estratificados, exibindo, 

frequentemente, estratificação cruzada tabular e ondulada, tanto de pequeno como de grande 

porte (CPRM, 2009:58). 

Figura 8: Localização dos sítios Toca do Vento (rosa) e Toca do Povo da Extrema II (amarelo) Fonte: Google 
Earth. 

Sítio Toca do Paraguaio 

Descoberto em 1973 foi o primeiro sítio a ser cadastrado na região da Serra da Capivara, é 

caracterizado por ser um abrigo sob rocha arenítica localizado em média vertente, nas 

coordenadas UTME 776169 e UTMN 9028058 em uma altitude de 441 m, com orientação N-S e 

abertura para W, ocupando uma área de 655m² (Figura 9). 

A parede rochosa do sítio é formada por conglomerados de tamanhos variados e mal 

selecionados localizados no topo, arenitos com grãos moderadamente selecionados e 

intercalados por siltitos bem selecionados. Apresenta forma tabular com nítido acamamento, 

predominando as cores creme, avermelhada e acinzentada. 
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No que diz respeito a morfologia é um abrigo de vertente em vale estreito, escalonado em dois 

patamares que apresentam um desnível de aproximadamente 4 m. 

Figura 9: Vista parcial do sítio Toca do Paraguaio. Fonte: autoras.  

A parede rochosa do sítio é formada por conglomerados de tamanhos variados e mal 

selecionados localizados no topo, arenitos com grãos moderadamente selecionados e 

intercalados por siltitos bem selecionados. Apresenta forma tabular com nítido acamamento, 

predominando as cores creme, avermelhada e acinzentada. 

No que diz respeito a morfologia é um abrigo de vertente em vale estreito, escalonado em dois 

patamares que apresentam um desnível de aproximadamente 4 m. 

Em 1978, 1999 e 2007 foram realizadas campanhas de escavação, tendo sido encontradas, no 

setor superior, duas sepulturas datadas em 7000±100 anos BP e 8670±120 anos BP, junto aos 

esqueletos foram encontradas peças líticas.  

As pinturas rupestres estão localizadas tanto no paredão de arenito como nos conglomerados, 

alguns seixos e negativos de seixos foram usados como suporte. As cores variam em diferentes 

tons de vermelho e os grafismos pertencem às Tradições Nordeste e Agreste, representados em 

uma superfície pictural de aproximadamente 55m². 
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A vegetação do entorno é do tipo caatinga arbustiva alta (Figura 6), destacando algumas 

espécies como angico de bezerro (Piptadenia moniliformis Benth), pau d’arco (Tabebuia 

serratifolia), rompe gibão (Bumelia obtusifolia), oitizeiro (Licania tomentosa) e ainda podem ser 

observadas vegetações rasteiras.  

Quanto aos impactos de agentes de degradação do suporte rochoso que afetam as pinturas, 

foram observadas várias áreas com desplacamentos da rocha e com eflorescência salina (Figura 

10).  

A cristalização ocorre predominantemente em regiões de climas áridos e semiáridos pelo fato 

dos sais solúveis não serem removidos pelas águas pluviais, pois a precipitação pluviométrica é 

insuficiente para retirá-los. A cristalização de sais nas porções internas e em meio às fraturas, 

pode exercer forte pressão sobre as paredes da rocha, por meio do crescimento de cristais e 

pela expansão térmica influenciada pela elevação da temperatura, bem como pela absorção da 

umidade.  

As formações de depósitos minerais nas paredes rochosas também são comuns resultando nas 

chamadas eflorescências salinas, geralmente formadas pela migração dos sais solúveis e 

insolúveis presentes na região interna da rocha e carreadas pela água através de capilaridade 

para a superfície rochosa, onde cristalizam (Filho et al, 2017). 

No que diz respeito ao intemperismo químico, é intensa a ação da água pluvial, que através da 

lixiviação infiltra e percola na rocha, originando a formação de manchas, mascarando e 

destruindo as pinturas rupestres (Figura 11). 

No paredão rochoso também foram observados biodepósitos, predominando casas de maria-

pobre e cupins e uma grande quantidade de fezes de roedores como mocós (Kerodon rupestris) 

em diversos setores próximos às pinturas rupestres. 
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Figura 10: Eflorescência salina cobrindo as pinturas rupestres. Sítio Toca do Paraguaio. Fonte: autoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Mancha ocasionada pela percolação da água pluvial recobrindo pintura rupestre e cicatriz de 
desplacamento. Sítio Toca do Paraguaio. Fonte: autoras. 
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Sítio Toca da Entrada do Pajaú 

Descoberto em 1973 é um abrigo sob rocha arenítica localizado em alta vertente, nas 

coordenadas UTME 777138 e UTMN 9029452 em uma altitude de 507 m, com orientação E-W 

e abertura para N, ocupando uma área de 247m² (Figura 12). 

Figura 12: Vista parcial do sítio Toca da Entrada do Pajaú. Fonte: autoras. 

A parede rochosa do sítio é formada por arenitos médios, friáveis, com intercalações de 

conglomerados grosseiros compostos por seixos de quartzo e quartzito de moderadamente 

selecionados a mal selecionados. Apresenta forma tabular com nítido acamamento, 

predominando a coloração branca acinzentada e avermelhada. 

Podem ainda ocorrer níveis pouco espessos de argilito ou siltito vermelho a arroxeado, 

lacustrino, muito endurecidos, mormente na base da sequência, no contato com o 

embasamento, como visto na Toca do Pajaú (CPRM, 2009). 

No que diz respeito a morfologia, é um abrigo de vertente em vale estreito, com formato 

côncavo e de acordo com Barros et al (2012) tem a feição de um domo arredondado. 
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Em 1978 foi realizada uma sondagem no sítio, onde a partir da datação de carvões, foi obtida 

uma idade de 6.990±70 anos BP para uma estrutura de fogueira. 

O abrigo apresenta pinturas na cor vermelha da Tradição Nordeste que ocupam uma superfície 

pictural de 21,45m². 

A vegetação do entorno é do tipo caatinga arbustiva alta (Figura 6), dentre as espécies ocorrem 

o angico de bezerro (Piptadenia moniliformis Benth), pau d’arco (Tabebuia serratifolia), 

marmeleiro (Croton blanchetianus Baill) e jurema (Mimosa tenuiflora). 

O acelerado processo de desagregação da rocha e destruição das pinturas, levou uma equipe 

interdisciplinar a realizar pesquisas que visassem a aplicação de medidas, que reduzissem os 

impactos da atuação dos agentes de destruição (Figueiredo e Puccioni, 2009). 

O abrigo encontra-se em acelerado processo de degradação principalmente pelo fato de estar 

localizado na alta vertente, sobressaindo na paisagem e ficando exposto diretamente aos 

impactos da erosão eólica, que somado ao tipo de rocha arenítica extremamente friável 

favorece a desagregação do suporte rochoso. A atuação do intemperismo físico verificado por 

meio dos desplacamentos é outro fator que está afetando diretamente as pinturas (Figura 13). 

De acordo com Lage (2009) a variação térmica de 30°C que ocorre na parte externa do abrigo, 

resultante da amplitude térmica diária, favorece a abertura de fendas e fissuras na rocha 

auxiliando para destruição do maciço.  

No paredão arenítico foram observadas manchas resultantes do processo de oxidação, 

originado pelo escorrimento da água pluvial (Figura 14). 
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Figura 13: Desplacamento atingindo as pinturas rupestres. Sítio Toca da Entrada do Pajaú. Fonte: autoras. 

 

 
Figura 14: Mancha ocasionada pela percolação da água pluvial e desplacamento atingindo as pinturas 
rupestres. Implantação de pingadeira pela equipe de conservação para suspender o escorrimento da água 
pluvial, como medida de proteção. Sítio Toca da Entrada do Pajaú. Fonte: autoras. 
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O intemperismo biológico também foi observado no sítio e ocorre através de biodepósitos como 

galerias de cupins e vespas, além de colmeias de marimbondos e abelhas localizadas no paredão 

próximas às pinturas (Figura 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15: Biodepósitos e desplacamento atingindo às pinturas rupestres. Sítio Toca da Entrada do Pajaú. 
Fonte: autoras. 

Sítio Toca do Vento 

Descoberto em 1973 o sítio é caracterizado por ser um abrigo sob rocha arenítica localizado em 

baixa vertente, nas coordenadas UTME 7502669 e UTMN 90417988 em uma altitude de 413 m, 

com orientação SE-NW e abertura para SW, ocupando uma área de aproximadamente 890 m² 

(Figura 16). 
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Figura 16: Vista parcial do sítio Toca do Vento. Fonte: autoras. 

A parede rochosa do sítio é formada por arenitos finos a médios com grãos muito bem 

selecionados intercalados por siltitos bem selecionados. Apresenta forma tabular com nítido 

acamamento, predominando as cores creme, avermelhada e acinzentada.  

A rocha arenítica apresenta conforme descreve Barros et al (2012), estruturas de bioturbação 

(túneis) do tipo icnofósseis. De acordo com Fernandes et al, 2002 os icnofósseis são o resultado 

das atividades dos organismos que viveram em épocas passadas e que se preservaram nos 

sedimentos e nas rochas sedimentares, ocorrendo com frequência em siltitos e arenitos. 

No que diz respeito a morfologia é um abrigo de fundo de vale amplo, escavado no sopé do 

paredão, que acompanha o contorno arredondado e convexo da vertente. Na porção curva da 

reentrância da rocha é possível perceber a intensidade do vento que deu origem ao nome do 

sítio. 

Em 1978 e 2004 foram realizadas sondagem e escavação respectivamente, tendo sido 

encontrados fragmentos de cerâmica nas camadas mais superficiais e ainda peças líticas 

elaboradas em quartzo, quartzito e sílex. Os carvões provenientes de uma estrutura de fogueira 

foram datados e forneceram uma idade de 8490±60 anos BP. 
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O abrigo apresenta pinturas com cores que variam em diferentes tons de vermelho 

pertencentes as Tradições Nordeste e Agreste, e gravuras realizadas tanto nas paredes do abrigo 

como em grandes blocos de arenito. 

A vegetação presente no entorno é do tipo caatinga arbustiva arbórea baixa densa (Figura 6), 

destacando algumas espécies como angico de bezerro (Piptadenia moniliformis Benth), jurema 

(Mimosa tenuiflora), unha de gato (Mimosa tenuifolia L.), feijão de boi (Capparis flexuosa L.) e 

ainda podem ser observadas vegetações rasteiras. 

Quanto aos impactos de agentes de degradação do suporte rochoso que afetam as pinturas, 

foram observadas várias áreas com rachaduras e cicatrizes de desplacamentos da rocha, bem 

como cristalização de sais. Vários fragmentos de arenito estavam na superfície do solo (Figura 

17). 

 

Figura 17: Fragmentos de arenito desplacados do paredão rochoso, encontrados na superfície do solo. 
Sítio Toca do Vento. Fonte: autoras. 

No que diz respeito ao intemperismo químico, além das machas causadas pelas águas pluviais 

aparecem ainda manchas escuras (Figura 18) provavelmente decorrentes da ação de 

microorganismos, o que pode indicar se tratar de fungos e/ou bactérias, análises específicas são 

necessárias para confirmar essa possibilidade. O tipo de impacto causado por esses agentes 
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orgânicos caracterizados por bactérias, fungos, algas e liquens é principalmente a biocorrosão 

resultante da excreção de ácidos do metabolismo destes agentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Mancha escura, ocasionada provavelmente por fungos e/ou bactérias, eflorescência salina, 
mancha de água pluvial e cicatriz de desplacamento. Sítio Toca do Vento. Fonte: autoras. 

As galerias de cupins, colmeias de abelhas, marimbondos e vespas ocasionam, por vezes a 

degradação das pinturas, sendo comum estes insetos aproveitarem as fissuras da rocha e ainda 

os túneis das estruturas de bioturbação dos icnofósseis, para construir suas galerias e/ou fixar 

seus alveários (Figuras 19 e 20). 
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Figura 19: Presença de estruturas de bioturbação (icnofósseis) e cicatriz de desplacamento atingindo as 
pinturas rupestres. Sítio Toca do Vento. Fonte: autoras. 

 

 

Figura 20: Galerias de cupins nas fissuras e nas estruturas de bioturbação (icnofósseis) da rocha arenítica. 
Sítio Toca do Vento. Fonte: autoras. 
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Sítio Toca do Povo da Extrema II 

Descoberto em 1973 o sítio é caracterizado por ser um abrigo sob rocha arenítica localizado em 

baixa vertente, nas coordenadas UTME 752261 e UTMN 9046594 em uma altitude de 407 m, 

com orientação E-W e abertura para N, ocupando uma área de 28m² (Figura 21). 

 

Figura 21: Vista parcial do sítio Toca do Povo da Extrema II. Fonte: autoras. 

A parede rochosa do sítio é formada por arenitos com grãos muito bem selecionados 

intercalados por siltitos bem selecionados. Apresenta forma tabular com nítida estratificação 

cruzada, predominando as cores vermelha e cinza escuro. 

A superfície do solo apresenta blocos de variados tamanhos que se desprenderam da parede 

rochosa. 

No que diz respeito a morfologia é um abrigo de fundo de vale, escavado no sopé do paredão, 

na saída de um boqueirão em uma das cabeceiras de drenagem que formam o vale da Serra 

Branca. 

O sítio apresenta pinturas rupestres em diferentes tons de vermelho, pertencentes à Tradição 

Nordeste e que ocupam uma superfície pictural de 9 m².  
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A vegetação do entorno é do tipo caatinga arbustiva arbórea baixa densa (Figura 6), onde 

ocorrem algumas espécies como pitomba (Talisia esculenta), pau d’arco (Tabebuia serratifolia), 

aroeira (Schinus terebinthifolius) e ainda podem ser observadas vegetações rasteiras.   

O principal processo de degradação das pinturas observado no sítio, são as rachaduras (Figura 

22) resultantes do intemperismo físico, causado pela insolação e pela variação de temperatura, 

fazendo com que haja a expansão e contração das rochas, variando, portanto, o volume e 

gerando pressão para fraturamento dando origem a segregação. A variação de temperatura 

acarreta ainda a fadiga da molécula, de forma a reduzir os minerais presentes em pequenos 

fragmentos, levando a desagregação da rocha e o surgimento de fissuras. Muitas vezes as águas 

pluviais estarão direcionadas de acordo com os caminhos destas porções fissuradas, gerando 

um escoamento preferencial e acentuando o processo de degradação da rocha. 

 

Figura 22: Rachadura vertical perpendicular a estratificação da rocha e fratura horizontal concordante 
com acamamento tabular, próximas as pinturas rupestres. Sítio Toca do Povo da Extrema II. Fonte: 
autoras. 
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Foram observadas manchas de coloração preta (Figura 23) provavelmente associadas à ação de 

fungos e/ou bactérias, análises específicas são necessárias para confirmar essa possibilidade. 

Cavalcante et al (2008) descrevem as manchas escuras como resultados de liquens em 

decorrência da associação simbiótica de fungos e algas ou cianobactérias, associados com a 

presença de umidade. 

 

Figura 23: Eflorescência salina e mancha escura provavelmente ocasionada pela ação de fungos e/ou 
bactérias. Sítio Toca do Povo da Extrema II. Fonte: autoras. 

Neste sítio foi verificada a atuação de agentes biológicos de origem vegetal, por meio de raízes 

que se ramificam externamente ao solo e utilizam a rocha e suas fissuras como substrato, 

provocando, assim, pressão na parede rochosa, ocasionando alargamento e surgimento de 

fraturas (Figura 24). 

Segundo Brunet et al (1986, apud Lage et al, 2007), os depósitos vegetais são os que mais 

aceleram o processo de degradação do suporte rochoso, pois agem em três vias diferentes: 

química (produção de ácidos húmicos), mecânica (favorece o desplacamento) e microbiológica 

(forma um microclima favorável a proliferação de microorganismos).  
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Figura 24: Expansão das raízes entre a superfície do solo e a rocha. Sítio Toca do Povo da Extrema II. Fonte: 
autoras. 

Quanto aos agentes biológicos de origem animal, foram observados cupins, galerias de maria-

pobre e colmeias de marimbondos. Os mesmos não estão sobre as pinturas e apresentam maior 

concentração na parte côncava da rocha, próximo ao solo (Figura 25). Devido à umidade 

presente nesta área, torna-se um local ideal para a reprodução de cupins e vespas, porque ficam 

menos expostos à insolação. 

São ainda frequentes nos sítios da região semiárida a presença dos excrementos de animais, 

principalmente as fezes de mocó (Kerodon rupestris), pelo fato de ser essa espécie 

extremamente frequente no bioma caatinga e ter como habitat as reentrâncias das rochas. 

 

Figura 25: Galerias de maria-pobre, colmeia de marimbondos e galerias de cupins. Sítio Toca do Povo da 
Extrema II. Fonte: autoras. 
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Análise comparativa dos dados 

Através dos dados obtidos a partir dos fatores de intemperismo e erosão observados nos sítios, 

foi possível realizar uma breve análise comparativa entre os mesmos relacionando 

principalmente a geologia, a geomorfologia e a topografia com os impactos causados pelos 

agentes de degradação (Quadro 1). 

Quadro 1: Características dos sítios, aspectos geológicos-geomorfológicos e agentes de degradação.  

CARACTERÍSTICAS DOS SÍTIOS 

Sítio Datação 

disponível 
mais 

antiga 

Datação 

disponível 
mais 

recente 

Altimetria 

(m) 

Vertente Orientação Abertura Comprimento 

(m) x largura 
(m) x Área 

(m²) 

Vegetação 

(entorno) 

Curso 

d´água 
intermitente 

Paraguaio 8780 +/-
120 BP  

7000 +/-
100 BP 

441 Média N-S W 59 x 11 x 655 Caatinga 
arbustiva 

alta 

Riacho da 
Lagoinha 

Entrada 
do Pajaú 

6990 +/-
70 BP 

? 507 Alta E-W N 19 x 13 x 247 Caatinga 
arbustiva 

alta 

Riacho da 
Lagoinha 

Vento 8490+/-60 
BP 

2790 +/-
110 BP 

413 Baixa SE-NW SW 89 x 10 x 890 Caatinga 
arbustiva 

arbórea 
baixa densa 

Riacho Baixa 
da Lima 

Povo da 
Extrema 

II 

? ? 407 Baixa E-W N 7 x 4 x 28 Caatinga 
arbustiva 
arbórea 

baixa densa 

Riacho Baixa 
da Lima 

ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS 

Sítio Grupo Formação Suporte 
(granulometria) 

Acamamento Estratificação Cor da 
rocha 

arenítica 

Morfologia Geomorfologia 

Paraguaio Serra 
Grande 

Ipu Conglomerados 
mal 

selecionados no 
topo; arenitos 

com grãos 
moderadament
e selecionados 
e intercalações 

de siltitos 

Tabular Cruzada 
acanalada e 

planar 

Creme, 
vermelha 

e cinza 

Abrigo de 
vertente 
em vale 
estreito 

Desfiladeiro 

Entrada do 

Pajaú 

Serra 

Grande 

Ipu Arenitos 

médios e 
friáveis, 

intercalações 
de 

conglomerados 
grosseiros 

compostos por 

Tabular Cruzada Branca 

cinza e 
vermelha 

Abrigo de 

vertente 
em vale 
estreito 

Desfiladeiro 
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AGENTES DE DEGRADAÇÃO 

Sítio Mancha 
de água 
pluvial 

Insolação* Rachaduras 
ou fissuras 

Despla-
camento 

Eflorescência 
salina 

Erosão 
eólica 

Biodepósitos 
(animais) 

Biodepósitos 
(vegetais) 

Integri-
dade do 
suporte 

Paraguaio Sim Manhã Sim Sim Sim Moderada Sim Não Razoável 

Entrada 
do Pajaú 

Sim Tarde Sim Sim Sim Forte Sim Não Péssima 

Vento Sim Manhã e 

Tarde 

Sim Sim Sim Intensa Sim Não Ruim 

Povo da 
Extrema II 

Sim Tarde Sim Sim Sim Fraca Sim Sim Razoável 

*De acordo com o período do ano. 

De maneira geral pode-se afirmar, mesmo para os sítios encontrados na mesma unidade 

geológica e geomorfológica, como é o caso dos sítios Toca do Paraguaio e Toca da Entrada do 

Pajaú localizados no Desfiladeiro/Grupo Serra Grande/Formação Ipu e os sítio Toca do Vento e 

Toca do Povo da Extrema II localizados no Vale da Serra Branca/Grupo Canindé/Formação 

Cabeças, que embora existam similaridades em termos de macro ambiente, as especificidades 

topográficas geram localizações diferenciadas para cada um dos quatro sítios em relação aos 

estratos dos depósitos sedimentares que formaram a rocha, portanto, ocorrendo diferenciações 

no suporte rochoso e consequentemente diferentes respostas aos agentes de degradação. 

seixos 
moderadament
e selecionados 

a mal 
selecionados 

Vento Canindé Cabeças Arenitos finos a 
médios com 
grãos muito 

bem 
selecionados 
intercalados 

por siltitos bem 
selecionados 

Tabular Cruzada Creme, 
Vermelha 
e cCinza 

Abrigo de 
fundo de 

vale amplo 

Vale 

Povo da 
Extrema II 

Canindé Cabeças Arenitos com 
grãos muito 

bem 
selecionados 
intercalados 

por siltitos bem 
selecionados 

Tabular Cruzada Vermelha 
e Cinza 
escuro 

Abrigo de 
fundo de 

vale 

Vale 
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De acordo com os dados disponíveis apresentados no quadro 1 e as observações realizadas em 

campo, foi possível estabelecer uma ordenação dos sítios baseada na integridade do suporte e 

ainda elaborar uma primeira proposta de hierarquização dos agentes de degradação para cada 

sítio: 

Toca da Entrada do Pajaú, apresenta integridade do suporte péssima - erosão eólica e térmica, 

desplacamentos, rachaduras, água pluvial, eflorescência salina e biodepósitos. 

Toca do Vento, apresenta integridade do suporte ruim - erosão eólica e térmica, 

desplacamentos, rachaduras, água pluvial, eflorescência salina e biodepósitos. 

Toca do Paraguaio, apresenta integridade do suporte razoável - erosão térmica, 

desplacamentos, rachaduras, eflorescência salina, água pluvial, erosão eólica e biodepósitos. 

Toca do Povo da Extrema II, apresenta integridade do suporte razoável - erosão térmica, 

desplacamentos, rachaduras, água pluvial, eflorescência salina, biodepósitos e erosão eólica. 

O fator altimétrico somado a morfologia da vertente, foi relevante para que o sítio Toca da 

Entrada do Pajaú, localizado na porção mais elevada do relevo, recebesse de forma direta os 

agentes de intemperismo e erosão, que atacam um arenito extremamente friável resultando no 

sítio que apresenta uma ação intensa erosiva e as piores condições de preservação das pinturas. 

Os agentes erosivos eólico, térmico e pluvial, agindo de forma constante têm levado 

paulatinamente a destruição total do suporte rochoso. 

O caráter morfológico da Toca do Vento, que é o mais extenso dos sítios, permite que uma ampla 

e sinuosa superfície apresente especificidades pontuais, diferenciando as porções do abrigo e 

consequentemente permitindo que todos os agentes de intemperismo e erosão estejam 

presentes, resultando em um suporte rochoso com estado de integridade ruim de acordo com 

a localização dentro do próprio sítio. 

A Toca do Paraguaio embora apresente conglomerado, arenito e intercalações de siltito e essa 

diversidade granulométrica dos estratos rochosos, favoreça uma erosão diferencial, o caráter 

escalonado da vertente e a presença de vegetação, podem ser, a princípio, os fatores que têm 

amenizado a ação do vento e a insolação, permitindo uma integridade razoável para o suporte 

rochoso. 
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A Toca do Povo da Extrema II, pode ser considerado o menos exposto dos quatro sítios 

analisados. Pelo fato de apresentar uma área pequena e estar localizado em uma das 

reentrâncias da cabeceira de drenagem ficou de certa forma protegido pelo boqueirão, 

ambiente que favorece o desenvolvimento de uma vegetação arbustiva arbórea em função de 

uma maior umidade e sombreamento. Se por um lado a presença da vegetação próxima ao sítio 

minimiza a ação do sol e do vento, por outro lado permitiu o estabelecimento de árvores em 

áreas contíguas ao abrigo, fato que auxilia no processo de degradação do suporte rochoso. 

Considerações finais 

Os fatores de degradação naturais observados nos quatro sítios analisados são os mesmos, mas 

apresentam diferentes intensidades e consequências distintas para cada especificidade 

relacionada ao microambiente do sítio e ao suporte rochoso. 

A diversidade de ambientes na região do Parque Nacional Serra da Capivara permite a realização 

de pesquisas comparativas em diferentes sítios arqueológicos, onde com o intuito de contribuir 

para a identificação dos agentes de intemperismo e erosão e as suas formas de atuação no 

suporte rochoso, relacionando a geologia com a geomorfologia e a topografia é uma das formas 

iniciais de análise dos sítios arqueológicos e de contextualização dos fatores de degradação.  

Essa forma de análise pode constituir uma ferramenta auxiliar para a elaboração de diagnósticos 

sobre a integridade de grafismos rupestres, respaldando medidas de conservação.  

Ressalta-se que esta pesquisa é inicial, uma vez que os quatro sítios abordados representam 

apenas uma pequena parcela da área, dentro de um complexo número de sítios arqueológicos 

que possuem pinturas rupestres na região do Parque Nacional Serra da Capivara e ainda a 

possibilidade de aprofundamento de análise com um maior detalhamento do suporte rochoso 

através de um levantamento mais sistemático e diversificado sobre os agentes de degradação 

natural. 

Deve-se enfatizar que os sítios rupestres só não se encontram em estágio mais avançado de 

degradação por se tratarem de um patrimônio legalmente protegido, onde há décadas trabalhos 

de conservação têm sido realizados por uma equipe de conservação da Fundação Museu do 

Homem Americano - Fumdham. 
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