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O presente texto constitui um relatório dos resultados alcançados após a

realização de duas viagens técnicas pelo Rio São Francisco, nos anos de 2001 e

2002, nas quais um dos consultores do quadro de servidores desta Assembléia

integrou equipes de pesquisa do seu patrimônio cultural e natural. O levantamento

integra os esforços reunidos na Campanha Rio São Francisco Patrimônio Mundial,

que visa trazer para os bens culturais e naturais existentes no vale do rio o título de

patrimônio mundial da humanidade.

A indicação de um consultor do quadro técnico da instituição para integrar a

equipe foi decisão da Mesa Diretora anterior, por sugestão do seu 2o Secretário e

dos titulares dos órgãos representados pela Secretaria�Geral da Mesa, Diretoria

Legislativa e Gerência-Geral de Consultoria Temática. Os titulares da Diretoria�Geral

e da Diretoria de Comunicação Institucional administraram a publicação do relatório.

A iniciativa institucional desta publicação representa um passo importante no

sentido da documentação e da divulgação do patrimônio cultural e natural do São

Francisco e vem se juntar às demais ações envidadas pela Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais em prol do rio.

Deputado Mauri Torres

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Em junho de 2001 foi lançada, na cidade de Pirapora, a campanha para se

declararem os bens culturais e naturais existentes no entorno do Rio São Francisco

como patrimônio mundial, pela Organização das Nações Unidas para a Educação,

a Ciência e a Cultura � Unesco. A proposta, que tem se fortalecido expressivamente

a partir daquela data, conta com a adesão e o envolvimento de setores significati-

vos do poder público, do empresariado e da sociedade civil brasileira, e parte do

reconhecimento da importância do rio na história, na cultura e no meio ambiente do

interior do País.

A campanha �Rio São Francisco Patrimônio Mundial� é realizada pela Confede-

ração das Associações Comerciais do Brasil e executada pela Federação das Asso-

ciações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas

Gerais � Federaminas �, contando com o apoio de diversas instituições públicas,

entre elas o Ministério da Integração Nacional, a Petrobras, o Ibama e o Governo de

Pernambuco.

Uma das principais ações desenvolvidas no bojo da campanha foi a �Expe-

dição Engenheiro Halfeld�, que percorreu, em duas etapas, a maior par te dos

trechos navegáveis do Rio São Francisco e grande par te das sedes municipais

e das vilas e povoados por ele banhados. O objetivo principal da expedição foi

a pesquisa e a documentação dos bens culturais e naturais existentes ao longo

do rio e a mobilização das populações ribeirinhas em defesa das águas do São

Francisco e do rico patrimônio presente nos núcleos urbanos que se distribu-

em pelas suas margens.

Na primeira etapa da viagem técnica, ocorrida entre 14 de outubro e 18 de

novembro de 2001, foram percorridos o Médio, Submédio e Baixo São Francisco,

entre a cidade mineira de Pirapora e a foz, localizada no município alagoano de

Piaçabuçu. Na segunda etapa, realizada de 28 de junho a 11 de julho de 2002, foi

pesquisada a região do Alto São Francisco, entre os municípios mineiros de São

Roque de Minas, onde está a nascente do rio, e Pirapora.

O nome da expedição é uma homenagem ao engenheiro alemão Henrique

Guilherme Fernando Halfeld, responsável pelo primeiro estudo técnico elaborado

sobre o São Francisco, a partir de viagem de pesquisa que o estudioso realizou

pelo rio entre 1852 e 1854, por solicitação do imperador D. Pedro II. Dessa viagem

resultou detalhado relatório denominado Atlas e Relatório Concernente à Explora-

ção do Rio de São Francisco, desde a Cachoeira da Pirapora até o Oceano Atlântico,

obra amplamente utilizada durante a expedição ora relatada.1  Na segunda viagem

de pesquisa manteve-se, em razão da necessária unidade do projeto, o nome
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original da expedição, ainda que o Alto São Francisco não tenha sido percorrido

pelo engenheiro Henrique Halfeld.

As viagens técnicas foram realizadas por equipes multidisciplinares compostas

por pesquisadores da área de história, patrimônio cultural e meio ambiente e, ainda,

por um grupo de comunicação e documentação visual que incluiu jornalistas,

cinegrafistas e fotógrafos. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, engajada

nas questões relacionadas com a Bacia do São Francisco, indicou um de seus consul-

tores técnicos para integrar a equipe da expedição. Técnicos do Instituto Estadual do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais � Iepha-MG � deram apoio técnico, na

primeira viagem, à avaliação das condições do patrimônio histórico e artístico encon-

trado. Um profissional de informática responsabilizou-se, na primeira etapa, pela

transmissão de dados via satélite e pela área de telecomunicações da expedição. Um

navegador forneceu o suporte logístico às viagens, encarregando-se da definição de

rotas, horários e datas e da rotina geral dos deslocamentos fluviais. Dois guias da

Terra Nossa (empresa de ecoturismo de Belo Horizonte) deram o necessário apoio

de terra às atividades. Os coordenadores da campanha, pela Rede Marketing e

Comunicação (empresa de comunicação de Belo Horizonte que a organiza) estiveram

presentes em grande parte dos trechos percorridos. Em geral, considerando-se que

nem todos os participantes acompanharam o trajeto integral da expedição, a média de

membros das equipes foi de 15 pessoas na primeira viagem e de nove profissionais

na segunda.

O trabalho incluiu a prospecção e a avaliação preliminar dos bens culturais e

naturais encontrados e a pesquisa histórica. Foram produzidos registros pessoais

e notas escritas, que  constituem pormenorizado diário da expedição, encontran-

do-se nele informações de cunho geral, dados, entrevistas, referências pessoais e

impressões livres de viagem. Aliado à bibliografia impressa e eletrônica consultada

e às informações visuais obtidas por meio dos registros fotográficos, esse diário

constituiu a base principal para a elaboração do presente relatório, que � espera-

se � possa, ao fim e ao cabo, abranger boa parte do que foi a Expedição Engenhei-

ro Halfeld e apresentar os seus resultados mais importantes.

Cabe ressaltar que a campanha �Rio São Francisco Patrimônio Mundial� e as

ações  resultantes, entre elas a elaboração do presente relatório de pesquisa de

campo, inserem-se no espaço maior da luta pela preservação do rio e do seu

entorno. Todos os que participaram da Expedição Engenheiro Halfeld estiveram e

estão imbuídos do espírito comum de contribuir, cada um à sua maneira e na medida

das suas possibilidades, para a recuperação do Rio São Francisco e para a valori-
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zação do seu patrimônio cultural e natural. Espera-se, assim, estar contribuindo

para reverter o estado de degradação que ensejou o assustador prognóstico

traçado pelo benzedor Minervino Pereira da Silva, de Ibiaí: �a cama dos peixes vai

se tornar a cama dos bois�. Evitar esse futuro sombrio é o objetivo maior da

campanha e das ações por ela provocadas.
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O Rio São Francisco estende-se por aproximadamente 2.700 quilômetros,

entre a nascente, localizada na Serra da Canastra, no Município mineiro de São

Roque de Minas, e a foz, situada entre os Estados de Alagoas e Sergipe, nas

proximidades da cidade alagoana de Piaçabuçu. Ao longo do seu curso, o rio banha

municípios dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Já

a bacia do rio inclui, além dos estados citados, o Estado de Goiás e o Distrito

Federal. Os seis estados e o Distrito Federal abrigam, assim, a Bacia do São

Francisco, que constitui a terceira bacia hidrográfica do Brasil com relação à área e

é a única totalmente brasileira.2

A Bacia do São Francisco tem uma superfície de aproximadamente 640 mil

quilômetros quadrados, habitada por cerca de 15,5 milhões de pessoas, distribu-

ídas por 503 municípios. Dessa área, 36,8% estão na região Sudeste (Minas

Gerais), 62,5% nos estados nordestinos e apenas 0,7% na região Centro-Oeste

(Goiás e Distrito Federal). Dentre as sete unidades da Federação, a Bahia é a que

possui maior área compreendida na bacia.

O Rio São Francisco possui 36 afluentes de porte significativo, dos quais

apenas 19 são perenes. Os principais tributários são, pela margem direita, os Rios

Paraopeba, das Velhas, Jequitaí e Verde Grande e, pela margem esquerda, os Rios

Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente e Grande. Em geral, os afluentes da mar-

gem direita, que nascem em terrenos cristalinos, possuem águas mais claras,

enquanto os da margem esquerda, vindos de terrenos sedimentares, são mais

barrentos.

A Bacia do São Francisco pode ser esquematicamente dividida, do ponto de

vista físico, a partir de diversos critérios. Um resumo das divisões já propostas foi

feito pelo pesquisador Donald Pierson3  no final da década de 50 do século XX, ou

seja, bem antes da construção das barragens contemporâneas. Após a construção

das represas de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó, Apolônio Sales e

Itaparica, que alteraram significativamente o perfil geográfico do rio, a divisão mais

comum das regiões fisiográficas do São Francisco é a seguinte4 :

Alto São Francisco. Estende-se da nascente até a cidade mineira de Pirapora,

abrangendo as sub-bacias dos Rios das Velhas, Pará, Indaiá, Abaeté e Jequitaí. O

divisor ao sul está na Serra da Canastra, a leste na Serra do Espinhaço e a oeste na

Serra Geral de Goiás. Essa região está inteiramente contida no Estado de Minas

Gerais. A topografia é ligeiramente acidentada, com serras e terrenos ondulados e

altitudes de 600 a 1.600 metros. A vegetação é de florestas e cerrados, o índice

pluviométrico é alto e a temperatura amena, registrando média anual de 23oC. A
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região é classificada como tropical úmida e, em algumas partes, temperada. As

principais cidades são as integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e

Patos de Minas. No Alto São Francisco está a represa de Três Marias.

Médio São Francisco. Compreende o trecho entre Pirapora e a cidade baiana

de Remanso, incluindo as sub-bacias dos afluentes Paracatu, Urucuia, Carinhanha,

Corrente, Verde Grande, Grande, Paramirim, Pilão Arcado e Jacaré. O divisor a leste é

a Chapada Diamantina. A oeste, a divisão se faz pela Serra Geral de Goiás e pela Serra

da Tabatinga. A região está incluída nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás e no

Distrito Federal. A topografia é caracterizada pelas planícies da Depressão São-

Franciscana, com altitudes que variam entre 500 e 2.000 metros. A vegetação é dos

tipos cerrado e caatinga, salvo algumas pequenas matas serranas. A margem esquer-

da da bacia nessa região é mais úmida, com rios permanentes e vegetação perenifólia;

na margem direita a precipitação é menor, com rios intermitentes e vegetação típica de

caatinga. A temperatura média anual é de 24oC. As condições físicas permitem carac-

terizar a região como tropical semi-árida. As principais cidades são Montes Claros e

Januária, em Minas Gerais; Formosa, em Goiás; Barreiras, Guanambi, Irecê e Bom

Jesus da Lapa, na Bahia; e Brasília, no Distrito Federal. Essa região permite ainda uma

subdivisão, em trecho Médio Superior, de Pirapora até o limite entre Minas Gerais e

Bahia (Rios Carinhanha e Verde Grande), e trecho Médio Inferior, desse limite até a

cidade de Remanso. A primeira sub-região tem características mais próximas das do

Alto São Francisco do que do Médio, onde está inserida.

Submédio São Francisco. Estende-se de Remanso até a cidade baiana de

Paulo Afonso, incluindo as sub-bacias dos Rios Pajeú, Tourão, Vargem e Moxotó. É

limitada ao norte pela Chapada do Araripe e pela Serra dos Cariris e ao sul pelo Raso

da Catarina, abrangendo áreas dos Estados da Bahia e Pernambuco. A topografia

é ondulada, com vales muito abertos e altitudes entre 200 e 800 metros. A caatinga

predomina em praticamente toda a região, que tem baixa pluviosidade e tempera-

tura média anual de 27oC, permitindo caracterizá-la como tipicamente semi-árida. As

principais cidades são Juazeiro e Paulo Afonso, na Bahia; e Petrolina, Ouricuri e

Serra Talhada, em Pernambuco. No Submédio São Francisco estão as represas de

Sobradinho, Paulo Afonso e Itaparica.

Baixo São Francisco. Estende-se de Paulo Afonso à foz, englobando as

sub-bacias dos Rios Ipanema e Capivara. Situa-se em áreas dos Estados da Bahia,
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Pernambuco, Sergipe e Alagoas. São características as serras, o canyon, os tabu-

leiros e a planície costeira. As altitudes variam entre o nível do mar e 200 metros,

embora, na periferia, algumas serras atinjam 500 metros. A vegetação é de dois

tipos: caatinga no trecho mais alto e mata na região costeira. Uma peculiaridade

dessa região, do ponto de vista físico, é a ocorrência de chuvas no inverno, ao

contrário das demais regiões do vale. A temperatura média anual é de 25oC e a

região é caracteristicamente tropical semi-úmida. As suas principais cidades são

Jeremoabo, na Bahia; Pesqueira e Bom Conselho, em Pernambuco; Propriá e Nossa

Senhora da Glória, em Sergipe; e Arapiraca e Penedo, em Alagoas. No Baixo São

Francisco está a represa de Xingó.

Os valores mais altos de precipitação anual, da ordem de 1.500 mm, ocorrem

nas nascentes, e os mais baixos, de cerca de 350 mm, entre Sento Sé e Paulo Afonso.

Do ponto de vista histórico, o vale do rio pode ser dividido em três grandes

regiões,  considerando-se o processo de ocupação humana no período colonial. A

esse respeito,   Euclides da Cunha ensaiou uma divisão:

...o São Francisco foi, nas altas cabeceiras, a sede essencial da agitação minei-

ra; no curso inferior, o teatro das missões; e, na região média, a terra clássica do

regímen pastoril, único compatível com a situação econômica e social da colônia.

Bateram-lhe por igual as margens o bandeirante, o jesuíta e o vaqueiro.5

Ter-se-iam, assim, três grandes regiões históricas no rio, cuja divisão seria a

seguinte:

Trecho superior. Compreende a região limitada pela nascente e pela cidade

de Pirapora. Nessa zona foi primordial a ação dos bandeirantes paulistas explora-

dores de ouro e de pedras preciosas, que a ocuparam vindos especialmente das

vilas do Vale do Paraíba do Sul e de São Paulo de Piratininga, chegando ao Vale do

São Francisco por duas rotas principais. Uma delas seguia pelo sudoeste do que

hoje é o Estado de Minas Gerais, cortando o Rio Grande no seu curso superior e daí

chegando ao Alto São Francisco. A outra se estabeleceu a partir da região mineradora

da antiga Vila Real do Sabará, de onde os exploradores seguiam pelo Vale do Rio

das Velhas para chegar ao São Francisco na zona do encontro dos dois rios, hoje

Guaicuí, distrito de Várzea da Palma.

Trecho médio. Segue de Pirapora até a cidade baiana de Juazeiro. Esse trecho

constituiu o que no passado se chamou �rio dos currais�, região de ocupação

pecuária, voltada para o fornecimento de carne bovina para os núcleos mineradores
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do centro-sul da antiga capitania das Minas Gerais. O papel decisivo da região pecu-

ária do São Francisco no abastecimento da capitania mineradora tem sido ressaltado

por diversos historiadores. Esse trecho foi ainda de fundamental importância por ter

representado, no final do século XVII e na primeira metade do XVIII, a via fluvial de

condução do caminho terrestre então conhecido como Caminho da Bahia, ou do São

Francisco, ou ainda dos Currais. O caminho seguia pelas margens do rio, promovendo

a ligação mercantil entre as vilas do ouro e do diamante, as fazendas de gado da

região e o porto de Salvador.

Trecho inferior. Abrange a região compreendida entre Juazeiro e a foz.

Constitui área de ocupação empreendida principalmente pelos missionários

católicos, que estabeleceram missões religiosas ao longo do rio. Nesse

processo de ocupação, os colonizadores par tiram da foz e enveredaram

pelo desconhecido interior brasileiro, tendo o rio como via condutora e os

nativos indígenas como �rebanho� a ser catequizado e como mão-de-obra

para a construção das missões.

Quanto à situação administrativa do Vale do São Francisco, cabem algumas

informações. Além da Codevasf, atuam no Rio São Francisco diversas instituições

federais. Destacam-se a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária � Embrapa

�, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas � Dnocs �, a Companhia

Hidrelétrica do São Francisco � Chesf � e a Companhia de Navegação do São

Francisco � Franave.

Outras entidades, de caráter multidisciplinar, podem também ser citadas. São o

Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do São Francisco �

Ceeivasf  �, a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvi-

mento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco � Cipe-São Francisco �, a União

das Prefeituras do Vale do São Francisco � Univale � e o Instituto Manoel Novaes

para o Desenvolvimento da Bacia do São Francisco � Iman.

Para subsidiar a candidatura do Rio São Francisco ao título de patrimônio

mundial, fizeram-se necessários o levantamento e a documentação prelimina-

res dos bens culturais e naturais mais impor tantes existentes no entorno do

rio, ação técnica que se materializou na Expedição Engenheiro Halfeld. Na

seqüência da campanha, está prevista a realização de levantamentos mais

detalhados e específicos que, par tindo dos dados preliminares colhidos du-

rante as duas  viagens, permitam encaminhar à Unesco vasto dossiê do

patrimônio cultural e natural do rio.
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Sessenta e cinco núcleos urbanos, dentre cidades, vilas e povoados, dos cinco

estados banhados pelo rio, foram visitados pelas equipes de pesquisa e documen-

tação, computando-se, ao final, o registro de:6

� 196 bens históricos e ar tísticos;

� 23 bens culturais imateriais;

� nove áreas naturais de grande valor ambiental;

� seis sítios arqueológicos e dois museus de arqueologia;

� oito comunidades típicas;

� três usinas hidrelétricas;

� dois conjuntos de ruínas de cidades inundadas pelos lagos das usinas

hidrelétricas.

Além da pesquisa, a equipe da expedição encarregou-se da tarefa fundamental de

contribuir para a mobilização das populações ribeirinhas em prol do rio. Milhares de

cartilhas, adesivos e camisetas alusivas à campanha e à necessidade de preservação

do São Francisco foram distribuídas durante as viagens. Palestras foram proferidas

por membros da equipe em Iguatama (MG), Piumhi (MG), Abaeté (MG), Três Marias

(MG), Pirapora (MG), Carinhanha (BA), Bom Jesus da Lapa (BA), Barra (BA), Juazeiro

(BA) e Penedo (AL). Comitivas locais de estudantes, pesquisadores, agentes públicos,

empresários e pessoas ligadas à cultura e ao meio ambiente receberam a expedição

em diversas das cidades visitadas.

Durante a primeira viagem, o sistema de comunicação via satélite permitiu o

envio imediato de dados sobre cada local visitado para a central de comunicação

estruturada em Belo Horizonte na sede da Rede Marketing. Por meio de equipa-

mento cedido pela empresa Autotrac Comércio e Telecomunicações e de aparelhos

de GPS foi possível plotar in loco, durante as duas viagens, cada ponto relevante

para a pesquisa, constituindo banco de dados dos bens pesquisados, que identifica

inclusive as coordenadas geográficas de cada um deles, uma das exigências da

Unesco para a análise do dossiê.

A inscrição dos bens culturais e naturais do Rio São Francisco e do seu entorno

como patrimônio cultural da humanidade acrescentará um item à lista do patrimônio

mundial da Unesco. São hoje 730 bens inscritos na lista, sendo 563 de natureza

cultural, 144 de cunho natural e 23 de natureza mista. Esses bens estão distribuídos

em 125 países, dentre os quais o Brasil, que tem 17 locais declarados patrimônio

da humanidade:

� Cidade histórica de Ouro Preto (1980);

� Centro histórico de Olinda (1982);
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� Missões jesuíticas dos guaranis (1984);

� Centro histórico de Salvador (1985);

� Santuário do Bom Jesus, em Congonhas (1985);

� Parque Nacional Iguaçu (1986);

� Brasília (1987);

� Parque Nacional da Serra da Capivara (1991);

� Centro histórico de São Luís (1997);

� Centro histórico de Diamantina (1999);

� Mata Atlântica � Reservas do Sudeste (1999);

� Costa do Descobrimento � Reservas da Mata Atlântica (1999);

� Complexo de Conservação do Pantanal (2000);

� Parque Nacional Jaú (2000);

� Ilhas atlânticas brasileiras: reservas de Fernando de Noronha e Atol das

Rocas (2001);

� Áreas protegidas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros

e das Emas (2001);

� Centro histórico de Goiás (2001).

O título pretendido é concedido pela organização internacional após longo

processo de mobilização, levantamento e avaliação, em que se envolvem os mais

diversos atores, incluindo-se as comunidades, os governos e técnicos locais e

os avaliadores e demais instâncias de deliberação da própria Unesco. Além do

grande significado simbólico, a declaração de patrimônio mundial acarreta, de

um ponto de vista objetivo, fortalecimento das condições de proteção do bem,

facilitação do aporte de recursos financeiros, visibilidade internacional e incre-

mento da visitação turística.
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Fonte: Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. http://www.codevasf.gov.br.
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Primeira etapa � Pirapora à foz

A primeira etapa da Expedição Engenheiro Halfeld pode ser dividida em quatro

grandes fases, de acordo com o meio de transporte utilizado. Na primeira, entre

Pirapora e Barra, a equipe viajou na barca Luminar, comumente utilizada para

passeios turísticos pelo rio. Na segunda fase, de Barra a Juazeiro/Petrolina, a

equipe utilizou-se da Nina, embarcação de grande porte, apta a cruzar o lago de

Sobradinho e normalmente usada para eventos e passeios. O trecho de Juazeiro/

Petrolina a Piranhas, correspondente à terceira fase da viagem, de navegabilidade

muito difícil em razão das barragens e dos canyons, foi percorrido por terra em

duas vans. De Piranhas até a foz, na quarta fase, a viagem foi concluída em duas

barcas simples, a Cédila Denize e a Oriente.

É, sem dúvida, interessante reportar as características das embarcações utilizadas

durante a viagem. A barca Luminar, que levou a equipe de Pirapora a Barra, é movida por

um motor a óleo diesel e possui um gerador de energia elétrica, também a óleo diesel. A

barca tem 21 metros de comprimento e cinco de largura, podendo transportar até sete

toneladas, ou 25 pessoas. O seu casco foi construído há mais de 40 anos. Originalmen-

te, destinava-se a transportar médicos e dentistas adventistas que prestavam assistência

às comunidades ribeirinhas. Hoje é utilizada em excursões turísticas e de trabalho. A sua

tripulação, durante a viagem, era composta por seis homens.

Os dejetos e resíduos orgânicos são lançados no rio, pois constituem alimento

para peixes como o curimatã e o matrinxã � vulgarmente conhecido como �bosteira�

� que têm sabor apreciado na região. A água é coletada no rio, por meio de

bombas, e filtrada antes da utilização para banho, preparo de alimentos e ingestão

direta. A coleta é feita no meio do rio, com a embarcação em movimento, evitando-

se os portos ou pontos próximos das margens.

A barca Nina possui também motor e gerador de energia elétrica movidos a óleo

diesel, tendo sido construída há 31 anos. As dimensões são de 31 metros de

comprimento por 6,4 de largura. Tem capacidade para carregar 17,4 toneladas,

tendo a embarcação transportado a pick-up da Terra Nossa no trajeto. Dotada de

dois pavimentos, a forte e grande embarcação é utilizada principalmente como bar e

restaurante turístico. A tripulação, durante a viagem, compunha-se de sete pessoas.

A alimentação na barca Nina era razoável, mas as condições de pernoite e higiene eram

inferiores às da barca Luminar. A Nina tem somente dois banheiros, e apenas um deles com

chuveiro. Como não havia camarotes, a equipe dormia em colchões ou sacos de dormir no

chão da embarcação. A barca apresentou alguns problemas mecânicos durante a viagem.
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As barcas Cédila Denize e Oriente, que transpor taram a equipe de Pira-

nhas até a foz do rio, têm estruturas de casco bastante semelhantes, com

algumas diferenças no acabamento interno. A Cédila Denize, como as anteri-

ores, tem motor e gerador movidos a óleo diesel; a Oriente, por seu turno,

é movida por motor a diesel, mas não dispõe de gerador de energia elétrica,

sendo a iluminação provida por uma bateria de caminhão. Em razão dessa

peculiaridade, o grupo que viajou na barca Oriente não sofreu o incômodo

do ruído diurno constante produzido pelo gerador nas outras embarcações.

Ambas as embarcações têm 20 metros de comprimento e 3,2 de largura e

podem transpor tar até 100 passageiros. A tripulação total das duas somava

seis pessoas.

As condições de viagem foram bastante precárias, se comparadas com as

anteriores. A alimentação caiu bastante em qualidade, comparando-se com a das

outras embarcações. A maioria das pessoas passava a noite em redes no interior

das barcas. Nenhuma delas dispunha de chuveiro.

Durante todo o percurso, uma pick-up da empresa de ecoturismo Terra Nossa

acompanhou a equipe por terra, fornecendo apoio logístico às atividades de

pesquisa.

A rotina de trabalho diária pode ser esquematicamente dividida nas seguintes etapas:

a) prospecção prévia de informações gerais, realização de contatos prelimina-

res e mobilização de apoio local pelos dois guias da Terra Nossa;

b) pesquisa prévia, realizada nas embarcações, a respeito dos núcleos urba-

nos, bens culturais e naturais e trechos do rio a serem documentados;

c) organização das atividades do dia e divisão das equipes de pesquisa,

agrupando-se, em geral, um pesquisador, um jornalista, um fotógrafo e um

cinegrafista em cada uma das equipes;

d) realização da pesquisa de campo, que envolvia, em geral, para cada bem

registrado: reconhecimento do espaço urbano em que se localiza, avaliação do seu

estado, entrevista dos responsáveis pela sua manutenção e/ou de agentes locais

que tivessem informações sobre ele, documentação das suas condições, por meio

de registros escritos, gravados em fita cassete, fotográficos e de vídeo;

e) determinação das coordenadas geográficas do bem e plotagem pela equipe

de terra;

f) mobilização da população local, por meio da distribuição de cartilhas, ade-

sivos e camisetas e, eventualmente, pela realização de palestras e exposições

públicas sobre a campanha;
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g) redação de matérias pelos jornalistas da equipe e sua transmissão para

veículos de comunicação dos cinco estados banhados pelo rio.7

Os recursos tecnológicos foram um dos pontos mais fortes durante a primeira etapa

da expedição. Esses recursos incluíam duas antenas de plotagem e transmissão simultânea

de dados,8  um sistema de comunicação via satélite, cinco computadores do tipo notebook

e uma impressora. Os equipamentos de uso individual incluíam duas câmeras de vídeo

(digital e comum), diversas câmeras fotográficas (digitais e comuns) e minigravadores.

Segunda etapa � Nascente a Pirapora

Ao contrário da primeira viagem, a segunda etapa da Expedição Engenheiro

Halfeld caracterizou-se pela utilização mais intensa do transporte terrestre nos

trajetos entre as cidades pesquisadas, o que se explica tanto pelas limitadas condi-

ções de navegação do Alto São Francisco, especialmente entre a nascente e a região

de Iguatama, quanto pelo fato de que muitas dessas cidades estão situadas fora

das áreas marginais do rio. Há que se ressaltar, não obstante, que alguns longos e

importantes trechos fluviais foram percorridos e documentados.

O curso do rio no longo trecho do Alto São Francisco foi observado principal-

mente a partir de três viagens fluviais: 1) entre Iguatama e Lagoa da Prata; 2) entre

Três Marias e a Estação Ecológica de Pirapetinga, pelo Lago de Três Marias; 3)

entre a chamada Cachoeira Grande, localizada entre os municípios de Três Marias e

São Gonçalo do Abaeté, a cerca de 10 quilômetros a jusante da represa de Três

Marias, e Pirapora. Além desses percursos fluviais, o aspecto do rio e do seu

entorno pôde ser observado pontualmente em alguns locais de referência.

No primeiro e no terceiro trechos fluviais, a equipe viajou em grupos de três

pessoas em cada um dos dois barcos disponíveis. Eram barcos comuns de

alumínio, a motor, de medidas aproximadas de 4,5 metros de comprimento por

1,5 metros de largura. Normalmente descobertas, em cada uma das embarca-

ções foi instalado um toldo para proteção contra o sol. A velocidade média em

cada um dos trajetos variou em torno de nove quilômetros por hora, devendo-

se registrar que foram atingidas velocidades máximas próximas de 40 quilôme-

tros por hora. O trecho entre Iguatama e Lagoa da Prata foi coberto em duas

horas de viagem e o da Cachoeira Grande a Pirapora em 13 horas e meia. O

segundo trecho citado, de Três Marias à Estação Ecológica de Pirapitinga, foi

percorrido em barca cedida pelo Ibama.

Ao contrário da primeira etapa da expedição, durante a segunda viagem a

equipe hospedou-se em hotéis e pousadas nas cidades pesquisadas.
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A rotina de trabalho diária foi essencialmente a mesma que a da primeira etapa,

excetuando-se as atividades de cunho jornalístico, que não ocorreram nesta segun-

da viagem. Além disso, tendo em vista que o número de integrantes da equipe era

menor, não foram formadas subequipes de pesquisa nesta etapa.

Nas duas viagens técnicas, o tempo destinado ao registro de cada bem variou,

naturalmente, de acordo com o seu porte e importância no contexto do projeto. A

documentação de um parque natural ou de um sítio arqueológico, por exemplo,

podia levar um dia de trabalho. O registro de uma edificação urbana, por outro

lado, em alguns casos podia durar não mais que uma hora.

Como se tratou de levantamento preliminar, com vistas a orientar futuro inven-

tário dos bens culturais e naturais do entorno do rio, o nível de detalhamento da

pesquisa não foi alto. Buscou-se, antes de mais nada, realizar um levantamento

inicial do patrimônio cultural e natural do rio, catalogando os principais bens encon-

trados e identificando os seus pontos nobres e os seus pontos deficientes. De toda

forma, acredita-se que, após a compilação das informações, dados e registros

recolhidos, os organizadores da expedição estejam de posse de vasto levantamen-

to sobre o patrimônio cultural e natural do rio, que está, não obstante o seu caráter

preliminar, entre os mais amplos dentre os realizados na atualidade.

Cronograma da viagem e localidades
pesquisadas

Primeira etapa - Pirapora à foz (2001)
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Antigo prédio da cadeia de São Romão / MG Aqueduto em Juazeiro / BA Casa antiga em Abaeté / MG

Edificação antiga em Iguatama / MG Estátua do Índio � Instalações da Usina Hidrelétrica de Três Marias / MG



28Igreja de Pedra
Guaicuí �
Virgem da Lapa / MG

Igreja Bom Jesus dos
Navegantes �
Barra / BA

Estátua na nascente
do rio � Parque
Nacional da Serra da
Canastra � São
Roque de Minas /
MG
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Esquerda � Capa de
exemplar original do
relatório de viagem de
Henrique Halfeld �
Casa do Penedo / AL

Acima � Estátua na
entrada do Santuário de
Bom Jesus da Lapa / BA

Abaixo � Ponte sobre o
Rio São Fancisco � Três
Marias / MG
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Objetivos centrais da Expedição Engenheiro Halfeld, o levantamento preliminar

de edificações, monumentos e obras de interesse histórico ou artístico e a avaliação

do seu estado de conservação foram as atividades principais da equipe durante a

visita técnica aos núcleos urbanos ribeirinhos.

O patrimônio histórico e artístico existente nos núcleos urbanos e áreas rurais

do entorno do Rio São Francisco apresenta grande diversidade quanto ao estilo

arquitetônico, datação, estado de conservação, finalidade original da edificação e

proteção legal. As equipes de pesquisa documentaram desde obras erguidas sob

a mais legítima inspiração barroca, como a Igreja de Nossa Senhora da Corrente,

do século XVIII, em Penedo (AL), até prédios neoclássicos do final do século XIX e

início do XX, como muitas das edificações encontradas em Iguatama (MG) e Barra

(BA), ou neogóticos ainda mais recentes, como a Catedral do Sagrado Coração de

Jesus, em Petrolina (PE). Acompanhando as grandes diferenças de formação histó-

rica e de urbanização existentes entre as regiões ribeirinhas, o estilo arquitetônico

das obras humanas também variou enormemente ao longo dos cinco séculos de

colonização do vale do rio.

Quanto ao estado de conservação e à proteção legal, foram encontradas, da

mesma forma, situações extremamente díspares. Há cidades que se orgulham de

possuir um conjunto de bens históricos e artísticos razoavelmente bem preserva-

do, que, sem embargo, permanecem completamente desprotegidos do ponto de

vista legal. Há outras que, por seu turno, tombaram ou inscreveram para tomba-

mento os seus bens, mas os têm deixado abandonados à própria sorte. Exemplos

do primeiro caso são as cidades de Barra (BA) e Paratinga (BA). Juazeiro (BA), por

outro lado, constitui típica representante da segunda situação. Muitos fatores po-

dem ser lembrados para explicar essa disparidade. As injunções político-adminis-

trativas e econômicas estão entre os mais fortes deles. Igualmente importantes são

as razões culturais. Há comunidades onde se formou sólida consciência de preser-

vação, que se transmitiu para o poder público e os empresários locais. Em outras

cidades ocorreu o inverso: a população, a iniciativa privada e o poder público

parecem irmanados no descaso e mesmo na agressão ao patrimônio cultural, que

assim vai se desfazendo.

Numa avaliação comparativa entre as três grandes regiões históricas do rio, as

cidades banhadas pelo Médio e Baixo São Francisco apresentam patrimônio histó-

rico e artístico mais rico e mais preservado do que as localizadas no Alto São

Francisco. Em diversas cidades dessa última região, os prédios históricos foram

drasticamente modificados nas suas características arquitetônicas originais ou sim-



32

plesmente demolidos para dar lugar a construções modernas. Há, por certo,

várias exceções. Mas não há dúvida de que dificilmente se encontra, nos núcleos

urbanos do Alto São Francisco, a tendência à preservação dos bens históricos e

artísticos, que se pôde observar em várias das cidades, vilas e povoados do

Médio e do Baixo São Francisco.

Diversas razões, numa primeira análise histórica, podem ser aventadas para

explicar esse fato. Um dos fatores decisivos foi, sem dúvida, o ritmo mais acelerado

de urbanização e de crescimento econômico que marcou o Alto São Francisco, se

comparado às outras grandes regiões ribeirinhas. Enquanto muitos dos núcleos

urbanos do Médio e do Baixo São Francisco padeciam de certa decadência ou

estagnação econômica, as cidades do Alto São Francisco se desenvolviam rapida-

mente. Essa expansão, combinada com a falta de consciência sobre a importância

do patrimônio cultural e com a ânsia pelo �novo�, que caracterizaram grande parte

do século XX, foram determinantes para o abandono e a destruição das edificações

antigas.

O fato de o povoamento da região não ter tido aquela constância e relativa

regularidade que marcou as demais regiões ribeirinhas teria contribuído igualmente

para dificultar a preservação das edificações históricas. Fluxos e refluxos freqüen-

tes nas ondas de povoamento certamente não ajudaram a manter intocadas as

edificações que se iam erguendo.

Há que se lembrar, ainda, o fato de que no Alto São Francisco há maior número de

cidades novas, de formação recente, do que nas duas outras regiões do rio.

Surpreenderam, ainda no campo das condições do patrimônio cultural, as

disparidades encontradas em cidades geograficamente tão próximas entre si

quanto, por exemplo,  Barra e Xique-Xique, Curaçá e Abaré, Penedo e Neópolis.

Enquanto Barra, Curaçá e Penedo são cidades culturalmente vigorosas, onde

comunidades for tes têm conseguido estabelecer padrões sólidos de preserva-

ção das suas edificações e monumentos culturalmente importantes, suas vizinhas

parecem definhar sob o peso da descaracterização cultural e da perda das

referências históricas.

Também quanto à sua finalidade original, as edificações apresentam objetivos

tão distintos quanto o religioso, cultural, militar, comercial, industrial, de transporte,

residencial, paisagístico e outros. A motivação religiosa predomina quantitativamente

sobre as demais, o que de maneira nenhuma diminui a importância das obras laicas

ou a sua representatividade no conjunto do patrimônio histórico e artístico do

entorno do rio.
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Foram documentados, ao longo do rio, 196 bens culturais de natureza material,

incluindo templos, museus, centros culturais, fortes, mercados, usinas, pontes, estações

ferroviárias, ruas, ruelas, casas, estátuas, obeliscos e conjuntos urbanos, entre outros.

Cinco desses bens estão tombados como patrimônio cultural pela União, dos

quais quatro encontram-se em Penedo (AL): são as imponentes edificações repre-

sentadas pelas Igrejas de Nossa Senhora da Corrente, de São Gonçalo Garcia dos

Homens Pardos, de Nossa Senhora dos Anjos e Convento dos Franciscanos e pelo

conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico da cidade, formado por um qua-

drilátero de 400 metros de comprimento, com um dos lados voltado para a

margem do Rio São Francisco. O quinto bem cultural fica na cidade mineira de Matias

Cardoso; é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, cuja construção remon-

ta à segunda metade do século XVII.

Segue-se abaixo, em seqüência alfabética ordenada por município, a relação

dos bens históricos e artísticos documentados pela equipe. Conjunto restrito,

portanto, ao trabalho de pesquisa preliminar empreendido pela Expedição Enge-

nheiro Halfeld. É evidente que a relação completa seria incomparavelmente maior.9

Cabe informar, quanto aos topônimos, que, quando não é citada localidade,

distrito, povoado ou vila, o bem localiza-se no distrito-sede do município.

Abaeté, MG

Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio � Praça Manoel Saint Clair. A construção

data de 1935.

Segundo informa José Alves de Oliveira em História de Abaeté, em 1935

o antigo prédio da igreja matriz da cidade, erguido em meados do século

XIX, foi demolido para dar lugar à edificação atual. Trata-se de construção

moderna, de linhas retas, com uma torre central, sem características

arquitetônicas de relevo. O interior do prédio é igualmente moderno. Segun-

do o agente cultural Valério Lúcio Gabriel, uma extensa reforma na par te

interna do templo, conduzida no início da década de 80 do século XX, desfi-

gurou a maior par te dos seus detalhes arquitetônicos e ar tísticos. Cer tamen-

te, a peça mais importante da igreja é a imagem da padroeira, Nossa Senhora

do Patrocínio, que, se correta a informação do Calendário Paroquial de

2000 (produzido pela paróquia local), foi impor tada da cidade por tuguesa

do Por to e doada para a cidade, em 1881, pelo Barão de Caldas. As outras

imagens parecem ser posteriores, destacando-se, num armário de vidro na

entrada do prédio, a Virgem Maria e o Senhor dos Passos. Há também uma
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imagem de Nossa Senhora da Aparecida, negra, de madeira, de cerca de 40

centímetros de altura.

Ao lado da igreja, na mesma praça, há um belo coreto.

Casarão do Bar Apogeu � Rua Getúlio Vargas, nº 2. Não foi identificada a data

da construção.

Trata-se de edificação antiga, de dois pavimentos. Possui piso e teto de madei-

ra original, largas portas de vidro decoradas, escadaria em madeira e metal dou-

rado, portões e gradeamento de metal dourado. A estrutura está intacta e o estado

de conservação é bom, mas o prédio foi parcialmente descaracterizado com a

instalação do bar. Duas grandes placas de propaganda de cerveja na entrada do

estabelecimento, uma cobertura metálica lateral e portas de aço no pavimento

inferior comprometeram a harmonia arquitetônica do conjunto.

Prédio da boate Liberdade Recepções � Rua Getúlio Vargas, nº 32. Não foi

identificado o período de construção.

A edificação, que já foi ocupada pelo antigo cinema da cidade, teve a fachada

preservada, reformada e repintada, mantendo-se o seu estilo neoclássico. Nessa

parede frontal foram mantidos os três vãos que eram as portas originais. O

restante do prédio é moderno.

Casa � Rua Frederico Campos, nº 167, Bairro Marmelada. Não foi identificada a

data de construção, mas trata-se de uma das edificações mais antigas da cidade.

A casa foi construída com paredes largas, estacas de madeira recheadas de

barro e grossos batentes nas portas e janelas, todos originais. Na construção

utilizaram-se três materiais diferentes, notando-se paredes de pau-a-pique, adobe

e tijolo moderno. O telhado de telhas francesas não é original, mas parece ter sido

fixado há muito tempo, tendo em vista o seu precário estado de conservação. Há

um porão. A casa encontra-se abandonada e bastante avariada. Há risco de desa-

bamento das paredes, especialmente das interiores. O reboco já caiu em extensas

seções das paredes, a madeira das estacas e batentes está carcomida. As belas

calçadas de pedra contíguas à casa, também originais, estão igualmente em péssi-

mo estado de conservação. Informações locais indicam que essa casa deve ter

sido a primeira cadeia pública da cidade. A sua localização, no centro do sítio

original de Abaeté, hoje o Bairro Marmelada, confirma a antigüidade da construção.

A edificação é conhecida na cidade como �casa de Bernardo Mendes�.

Casa � Rua Professor Modesto, nº 158. Não foi identificada a data da constru-

ção, mas trata-se de uma das edificações mais antigas da cidade. A época de

construção parece ser a mesma que a do imóvel registrado anteriormente.
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O padrão de construção é bastante semelhante à da casa de Bernardo Mendes,

no mesmo quarteirão: estacas de madeira, batentes das portas e janelas de madei-

ra grossa. O telhado é antigo. O piso em cerâmica vermelha é moderno. O estado

de conservação e preservação das características originais da construção é razo-

ável. Essa casa forma, juntamente com a de Bernardo Mendes, o par de edificações

antigas que restaram no Bairro Marmelada. Uma terceira casa antiga, localizada na

entrada do bairro, foi demolida há cerca de dois anos.

Casa � Rua Antônio José Pereira, nº 579. Não foi identificada a data da constru-

ção. Segundo informações da proprietária, a edificação é mais nova do que as

duas casas antigas do Bairro Marmelada.

Essa casa, que abriga a residência e uma pequena livraria, foi construída num

padrão bastante semelhante às duas casas antigas do Bairro Marmelada. A estru-

tura está intacta, as portas e janelas possuem batentes originais de madeira maciça

e medem cerca de três metros de altura. O telhado é posterior à construção

original. O forro do teto é de madeira em alguns cômodos e de esteira de palha em

outros. O teto de um dos quartos, sem forro, é abrigo para passarinhos. Na

cozinha, imensas vigas de madeira sustentam o teto. O piso original, de jacarandá

e vinhático, apresenta algumas ondulações, por efeito da antigüidade. A casa possui

11 cômodos, muitos deles equipados com móveis antigos: camas, cristaleira,

cômoda, penteadeira. Na sua parte traseira há um jardim e um pequeno pomar. Na

seção inferior das paredes externas da casa, foram fixadas bases de concreto,

encobrindo o alicerce antigo.

Prédio da Escola Estadual Frederico Zacarias � Avenida Simão da Cunha,

nº 537. A construção é de 1921.

A edificação foi construída em estilo neoclássico, possuindo ampla fa-

chada frontal, com platibandas. As por tas de madeira medem cerca de qua-

tro metros de altura; os janelões de madeira chegam a três metros. O piso

moderno é em ardósia, com algumas seções em cerâmica trabalhada. Há um

piano antigo, fabricado por empresa de São Paulo chamada Nardelli. O

prédio está em perfeito estado de conservação. No pátio da escola há um

pau-ferro e uma paineira que têm, segundo informações locais, mais de 50

anos de vida.

Prédio do Fórum Dr. Edgardo da Cunha Pereira � Rua Frei Orlando, nº 404. A

edificação parece datar do início do século XX.

O prédio, onde funcionou a cadeia pública da cidade, foi construído em estilo

neoclássico. Possui uma porta central e janelas distribuídas por toda a parede
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frontal, todas originais. A porta tem aproximadamente quatro metros de altura. O

piso é em cerâmica trabalhada. Na parede lateral do prédio se podem ver as janelas

das antigas celas. Há platibandas na parede frontal. Segundo Valter Otaviano Ribei-

ro, funcionário do Fórum, o prédio foi construído em pedra com areia molhada,

usada como argamassa.

Casa � Rua Antônio Amador, nº 44. Não foi identificada a data de construção.

O estilo de construção varia entre o neoclássico e o eclético. As altas portas e

janelas de madeira são originais. As grades são trabalhadas. Há piso de tábua

corrida original em alguns cômodos. Do forro antigo da sala pendem pingentes e

prismas decorativos. Há mobiliário antigo nos cômodos. A casa pertenceu ao

médico Amador Alves da Silva, que foi prefeito e chefe político na cidade nas

décadas de 40 e 50 do século XX.

Capela de São José � A construção data de 1947.

Trata-se de uma capela com torre única instalada lateralmente. Uma pequena

escada de granito leva ao interior do prédio. O piso é de cerâmica trabalhada e o

teto de telhas comuns. Há três imagens que datam da época de construção do

templo: São José, Nossa Senhora Aparecida e Santo Expedito. A construção não

apresenta grande interesse histórico ou arquitetônico.

Abaré, BA

Parte da equipe esteve na cidade apenas como parada para refeição du-

rante a viagem terrestre entre Juazeiro e Paulo Afonso. Pôde-se notar, contudo,

que a localidade possui patrimônio histórico-arquitetônico relevante para o

projeto, constituído por igreja matriz, capelas, sobrado e casario antigo, este

último distribuído ao longo da Rua Nicolau Tolentino. Algumas dessas edificações

foram fotografadas.

Barra, BA

Igreja Bom Jesus dos Navegantes � Avenida Getúlio Vargas, nº 102. Edificação

construída em 1808.

O templo  foi a matriz da cidade antes da construção da Catedral São Francisco

das Chagas e encontra-se em bom estado de conservação. O piso, que era em

lajota de barro cozido, foi trocado por cerâmica. O altar-mor apresenta imagem de

Nossa Senhora das Dores, cuja idade não foi identificada. Não possui torres. No

topo da parede frontal há uma cruz de ferro e logo abaixo a inscrição �Bom Jesus

dos Navegantes � Abençoai-nos�. A igreja, localizada de frente para o cais, forma
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com o encontro dos dois rios que banham a cidade � São Francisco e Grande � um

conjunto de grande valor cênico.

Catedral de São Francisco das Chagas � Praça Nizan Guerreiro, s/n°. A cons-

trução  foi iniciada em 1859.

A construção antiga, erguida por devoção ao santo padroeiro da cidade,

passou por reforma recente, coordenada pelo frei Luiz Flávio Cappio, bispo da

Diocese de Barra. O guia da equipe na cidade, Sócrates Teixeira do Nascimento,

chefe de gabinete do prefeito, apontou algumas das modificações oriundas dessa

reforma, que, segundo ele, teriam descaracterizado a arquitetura original da igreja

e incomodado pessoas da comunidade: retirada dos altares laterais; retirada da pia

batismal original e sua substituição por pia moderna; modificação das funções do

coro, que passou a abrigar instalações da rádio comunitária Grande Rio; transfor-

mação do púlpito  original em altar e da sua base em apoio para a Bíblia; destruição

de vitrais laterais para construção de uma parede.

Em entrevista concedida à equipe, o frei Luiz Cappio afirmou, em contrapartida,

que foi feito um estudo para se buscar o padrão original do prédio, antes de se

iniciar a reforma. Alegou que a edificação fora bastante alterada no passado, com

a introdução de altares modernos; que o piso original já estava bastante modifica-

do; que a pia batismal existente antes da reforma era de cimento e já havia sido

substituída uma vez; que o púlpito fora colocado daquela maneira por fidelidade às

características originais da igreja; que não existia nenhum vitral lateral na igreja.

Independentemente da polêmica, é inegável que a igreja apresenta característi-

cas francamente modernas para uma edificação datada de meados do século XIX.

Palácio Episcopal � Rua Dom João Muniz, s/n°. A edificação foi erguida por

volta de 1932, segundo Sócrates Teixeira do Nascimento.

O majestoso prédio, em estilo neoclássico, recentemente restaurado, abriga

várias instalações, como a residência oficial do bispo, a capela, um auditório, uma

área de exposições, uma biblioteca. O estado de conservação é excelente, e a

edificação destaca-se no conjunto arquitetônico da praça central da cidade, a Praça

Barão de Cotegipe. No seu interior, a equipe visitou a biblioteca, uma sala de

exposição de fotografias e uma pequena exposição de imagens sacras.

Sobrado � Rua dos Mariani,  nº 1817. Construção iniciada em 1900.

A edificação de dois pavimentos, erguida em torno de um pátio com mirante,

abrigou no passado a Prefeitura Municipal. Possui bela fachada com decoração

eclética. Está em ótimo estado de conservação. Trata-se de uma das edificações

mais destacadas do conjunto fronteiro ao cais.
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Mercado Municipal � Praça do Mercado, s/n°. Edificação erguida em 1917.

O mercado foi construído por João Antônio dos Santos, comerciante local. A

estrutura do prédio encontra-se em ótimo estado de conservação. A fachada é

impressiva. Há referências de que quatro enchentes já alagaram o imóvel, mas não

lhe causaram danos aparentes. Encontra-se em pleno funcionamento e, no seu

interior, ainda se podem comprar ar tigos artesanais típicos, como as bruacas, que

são malas de couro cru utilizadas para transporte de objetos em bestas.

Chalé dos Mariani � Rua dos Mariani, nº 1050. A edificação data provavelmente

do final do século XIX � segundo a atual proprietária, Joana Camandaroba, tem

pelo menos 110 anos.

O chalé encontra-se em ótimo estado de conservação. As portas, as arcadas e o

piso são originais. Abriga uma espécie de museu privado, mantido pela proprietária.

Muitas das peças pertenceram ao Barão de Cotegipe. Foram mostrados móveis

antigos à equipe, alguns deles da época da construção do prédio, um oratório com

friso de ouro, paredes com afrescos originais, tecidos, pratarias, um urinol de porce-

lana, lustres e outros detalhes. Há uma imagem bastante rebuscada, valiosa, de Nossa

Senhora da Conceição. Há outra imagem, de São Gonçalo do Amarante. Esses objetos

encontram-se dispostos pela casa, onde reside a proprietária.

Prédio da Usina � Rua dos Mariani, nº 802. Edificação construída na década de

20 do século XX.

Inicialmente construído para abrigar uma usina de beneficiamento de algodão,

o prédio foi transformado, na década de 40, numa usina de eletricidade. A energia

elétrica era produzida nessa usina por um gerador movido por uma caldeira,

alimentada pela queima de lenha � trata-se de sistema semelhante ao utilizado nos

antigos vapores. Essa segunda usina funcionou até a década de 60, quando a

energia elétrica da cidade passou a vir de um motor a diesel. O prédio encontra-se

em bom estado de conservação e abriga hoje um centro de artesanato de couro,

barro e louças, denominado Artesanato Nossa Senhora de Fátima. Como outros

prédios da cidade, também esse apresenta duas fachadas, ambas idênticas, uma na

frente e outra nos fundos, voltadas para ruas diferentes.

Casa dos Pinto Guerreiro � Avenida Getúlio Vargas, nº 202. Edificação erguida

no início do século XX.

O prédio encontra-se em estado médio de conservação; a estrutura está

inteira, mas o reboco está sujo em muitos pontos, e alguns detalhes da fachada

encontram-se avariados. Como em outras edificações da cidade, a fachada é orna-

da com platibandas. Segundo Sócrates Teixeira do Nascimento, o interior da casa,
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que não foi visitado, abriga acervo importante, constituído de peças que pertence-

ram à família Pinto Guerreiro. A casa apresenta duas fachadas: uma voltada para a

Avenida Getúlio Vargas e a outra para a Praça Coronel José Guerreiro.

Templo da Primeira Igreja Batista � Praça Barão de Cotegipe, nº 160. A edificação

foi construída em 1948.

O prédio, em estilo neoclássico, está em bom estado de conservação. A

fachada está intacta.

Prédio da Maçonaria � Rua Dom João Muniz, nº 274. A edificação foi construída

por volta de 1830.

Originalmente destinado a abrigar o primeiro hospital da região, pertencente à

Santa Casa de Misericórdia, posteriormente o prédio foi adquirido pela maçonaria.

Segundo Sócrates Teixeira do Nascimento, conserva-se até hoje no seu interior, que

não foi visitado, a imagem de São Pedro, esculpida na época de construção do

prédio. A edificação encontra-se em bom estado de conservação.

Casa � Rua dos Mariani, nº 1827. A edificação foi construída em 1904,

para servir como armazém de maniçoba. O nome da rua é uma homena-

gem a influente família da cidade, de origem italiana, que prosperou no

início do século XX.

Estátua de São Francisco de Assis � Avenida Getúlio Vargas, em frente ao cais.

Obra de arte inaugurada em 1959.

A estátua de bronze foi esculpida por Deocleciano Martins de Oliveira, autor de

várias outras esculturas espalhadas por cidades ribeirinhas do São Francisco, como

Três Marias, Pirapora, Bom Jesus da Lapa, Juazeiro, Paulo Afonso e a própria Barra.

A base da estátua está pichada, mas o estado de conservação é muito bom. A placa

afixada na base traz os dizeres: �Senhor, dai-nos a fé pura, a esperança firme, a

caridade perfeita, a veneração dos barrenses. Bispo Dom João Muniz. 1959�.

Colégio Santo Eufrásio � Praça Nizan Guerreiro. Edificação construída em 1920.

Trata-se de um dos mais antigos colégios da região ribeirinha do São Francisco.

Casa � Rua Dom João Muniz,  nº 19. Edificação construída em 1920. Bom

estado de conservação.

Casa Paroquial � Rua Dom João Muniz, nº 10. Edificação do início do século XX.

Estado médio de conservação.

Casas da Rua Dom João Muniz � Edificações do início do século XX.

O estado de conservação dessas casas varia bastante. Há edificações antigas

em excelente estado e outras quase totalmente destruídas. De uma dessas casas,

por exemplo, só restou a parede frontal.
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Casas da Rua dos Mariani � Rua do Comércio. Edificações do início do século XX.

A antiga Rua do Comércio apresenta diversas edificações relevantes do ponto

de vista histórico-arquitetônico. A maioria dos prédios era usada, no passado,

como estabelecimentos comerciais. Apesar de algumas descaracterizações do

padrão original, provocadas por reformas sem apuro técnico, o conjunto ainda é

bastante harmônico. Há belas fachadas, ornadas com platibandas.

Capela de Nossa Senhora do Rosário � Bairro do Rosário. Edificação erguida

em 1951.

O prédio da capela foi erigido na praça de mesmo nome por um mutirão dos

moradores do bairro, coordenado por dois padres missionários. O estado de

conservação é bom. Uma estátua de São João Batista e o Carneirinho, em tamanho

natural, também de autoria de Deocleciano Martins de Oliveira, foi instalada em

1970 em frente à capela.

Casa da Fazenda Torrinha � Povoado de Torrinha. Edificação construída no

século XIX.

Essa bela edificação destaca-se na margem esquerda do rio, antes da chegada à

sede do município. Trata-se de casarão de dois andares, pertencente a fazenda antiga.

O povoado não foi visitado pela equipe, mas há fotografia do casarão, tirada da barca.

Comentário: O patrimônio histórico e artístico da cidade impressiona pela

beleza, pela harmonia e, também, por não estar tombado em nenhuma esfera

administrativa. A equipe surpreendeu-se com o fato de que nem mesmo o poder

público municipal tenha promovido a proteção legal do rico acervo em edificações

da cidade. Há que ressaltar ainda que prédios historicamente importantes, como a

casa do Barão de Cotegipe, a antiga Câmara Municipal e a cadeia, este último de

1818, foram derrubados ao longo do século XX para dar lugar a edificações

modernas.

Belém do São Francisco, PE

Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio10  � Rua Coronel Pedro da Luz, nº 78. A

construção data do início do século XIX.

A edificação foi erguida pelo fazendeiro Antônio de Sá Araújo, como pagamento

de uma promessa. É uma igreja do início do século XIX, com planta típica das igrejas

matrizes encontradas no nordeste brasileiro, provavelmente tendo sofrido influên-

cia das igrejas mineiras, através do Estado da Bahia. De interesse arquitetônico, a

igreja representa um marco na povoação de Belém do São Francisco. Possui planta

retangular, simétrica, com nave única, corredores laterais contendo bases de tor-
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res que foram concluídas em apenas um lado, coro e capela-mor. Nos lados, a

capela-mor se abre em arcos para os ambientes contíguos aos corredores. A

coberta apresenta-se em duas águas. Primitivamente os corredores laterais pos-

suíam pés-direitos mais baixos, cobertos em meias-águas.

Faz parte do seu acervo uma imagem de Nossa Senhora do Patrocínio, con-

temporânea da fundação da igreja. O estado de conservação da edificação é

regular, percebendo-se modificações na coberta e mudança do piso.

Belo Monte, AL � Ilha Nossa
Senhora dos Prazeres

Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres � A construção da igreja data de 1667.

A edificação de pedra, alvenaria e madeira e ncontra-se em bom estado de

conservação. Atrás do altar-mor existe uma estrutura em madeira, com alguns pontos

trincados. Também a mesa de comunhão é de madeira. Ambas as peças podem datar

da época da construção da igreja. Há imagens do Cristo Crucificado, de madeira, de

São José e de Nossa Senhora dos Prazeres, ambas de gesso. Num pequeno quadro

é exibida fotografia, em tamanho de cerca de 10 por 5 centímetros, do padre Leão

João Dehon, fundador da Congregação dos Sacerdotes; não há data. No interior da

edificação há uma lápide de 1895. Na parte externa, em frente à porta principal, há um

túmulo de pessoa falecida em 1918. Há ainda, ao lado, um túmulo de uma criança. O

cruzeiro foi colocado recentemente em substituição ao antigo, feito de madeira, que

foi danificado.  A guia da visita foi Eliene Santana Nunes Gomes, zeladora da igreja,

residente no povoado de Barra do Ipanema, vizinho à ilha.

A exótica igreja branca, feita de pedra e cravada no topo da ilha fluvial, forma

com os elementos naturais ao redor uma paisagem de rico valor cênico.

Bom Despacho, MG

Por razões de ordem operacional, a cidade não chegou a ser pesquisada pela

equipe da expedição. Há edificações de importância histórica e arquitetônica na sua

área urbana.

Bom Jesus da Lapa, BA

Santuário do Bom Jesus e Gruta de Bom Jesus da Lapa � A primeira ocupação

religiosa da gruta data de 1691.

O Santuário do Bom Jesus está instalado na Gruta do Senhor Bom Jesus, no

Morro da Lapa, elevação calcária localizada na margem direita do Rio São
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Francisco. A cavidade mede aproximadamente 50 metros de comprimento por

11 de largura e sete de altura. Na boca da gruta encontram-se três estátuas

sacras de bronze, cada uma com cerca de três metros de altura. A poucos

metros foi erguida estátua profana, também de bronze, de dimensões análogas

às das primeiras. As três primeiras estátuas são de autoria do escultor barrense

Deocleciano Mar tins de Oliveira; o estilo e o material empregado sugerem ser

do mesmo ar tista também a última obra. Há ainda, na entrada, imagem  do

descobridor da gruta, padre Francisco de Mendonça Mar. A placa afixada na

estátua traz os seguintes dizeres: �Padre Francisco de Mendonça Mar para a

glória de Deus faz se exaltar como emissário intrépido da cruz. Fundou a

devoção do Bom Jesus e da Senhora Mãe da Soledade plantando os alicerces

da cidade. O Bispo João Muniz o fez erguer e o padre Teofrânio Stallaer t �

CSSR�. Apesar dos avisos em contrário, as paredes da gruta estão pichadas

em vários pontos. No altar-mor está a imagem do Bom Jesus, contemporânea.

Atrás do altar-mor da capela, no interior da gruta, há uma área onde são

depositados os ex-votos: pernas de madeira, muletas, armações para pernas

defeituosas. Há uma imagem de São Geraldo, protegida por um estrutura de

vidro, também pichada. Nas paredes laterais podem se ver imagens de Nossa

Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Carmo e um pequeno São Francisco em

madeira, bem como a pia batismal e oratórios.

O Morro da Lapa tem 93 metros de altura. À esquerda do altar campal se eleva

uma torre de 40 metros e à direita inicia-se a Via Sacra, que termina no cume do

morro.

A poucos metros da entrada da gruta encontra-se uma feira a céu aberto, que

toma cerca de um quarteirão da área. Lá são vendidas diversas mercadorias, tais

como camisetas, peças de artesanato, chapéus, bijuterias, terços, velas de cera. Uma

vaca, enfeitada com adereços, podia ser vista na feira quando da visita da equipe.

Ponte Nilo Coelho � Não foi pesquisada a data de construção da edificação. A

ponte sobre o São Francisco, de 1.180 metros, forma com o Morro da Lapa

e o próprio rio paisagem de alto valor cênico.

Quartel de Polícia � Praça do Livro, s/n°. É provável que tenha sido construído

no início do século XX.

A edificação encontra-se bastante avariada, os batentes das janelas e portas estão

carcomidos, a fachada está muito suja, a pintura está danificada em muitos pontos e há

várias pichações. O prédio encontra-se praticamente abandonado. No passado abri-

gou, ao mesmo tempo, o fórum local, uma delegacia de polícia e a cadeia pública.
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Praça do Livro � Inaugurada em 1952.

Segundo Raquel Rodrigues Barbosa da Silva, funcionária da Secretaria de Edu-

cação do município, trata-se da primeira praça dedicada ao livro no Brasil. Foi o

professor Antônio Barbosa quem a idealizou e inaugurou, como parte das come-

morações da Semana do Livro. Durante a década de 80 do século XX, a praça foi

reestruturada. Uma placa no centro traz os dizeres: �Monumento ao Livro. O

primeiro que se construiu no Brasil, 1952, por iniciativa do Professor Antônio

Barbosa. Destruído em 1957, foi restaurado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus

da Lapa, na administração do Dr. Hildebrando Magalhães e Alberto Guedes, sendo

Secretário Municipal de Obras Públicas, o Professor Antônio Barbosa, em 31 de

maio de 1985�. Há ainda uma citação de Castro Alves e outra de Belmiro Braga. A

praça encontra-se em bom estado de conservação; há flores e grama plantadas.

Abrigo dos Pobres � Avenida Lauro de Freitas, s/n°. A construção da edificação

foi concluída em 1906.

O prédio antigo parece praticamente abandonado. As atuais instalações do

abrigo foram construídas anexando partes do prédio antigo, utilizando-se de

algumas de suas paredes. A fachada está bastante depredada, nas janelas foram

instaladas grades modernas. O interior do prédio, visto através de uma janela,

apresenta forro antigo de madeira. As paredes são grossas, com cerca de 75 cm

de espessura. Há mobiliário antigo. As instalações do abrigo antigo não estão

sendo utilizadas, devendo-se referir que a funcionária Aparecida dos Santos Silva

revelou que trabalha no local há oito anos e nunca entrou no prédio.

Buritizeiro, MG

Prédio da Estação Ferroviária � Bem tombado pelo município. Prédio inaugu-

rado por volta do ano de 1922.

A antiga estação ferroviária de Buritizeiro está desativada, os trilhos foram retira-

dos e os dois  prédios de cimento e tijolos de barro que a compõem encontram-se

bastante danificados. Não há comprometimento da estrutura, mas as janelas estão

danificadas, as paredes pichadas e o teto descaracterizado pela colocação de telhas

de amianto. Uma placa refere-se à inauguração, em 1992, de um centro de cultura no

prédio. A estação está hoje num campo aberto, de terra, numa área isolada da cidade.

Prédio central da Fundação Caio Martins � Bem tombado pelo município.

Prédio inaugurado em 1908.

O belo prédio de dois andares, de cimento e tijolos de barro, em estilo

neoclássico, encontra-se atualmente sem função. Há alguns problemas de conser-
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vação, tais como janelas estragadas e pintura e reboco danificados, mas o estado

geral é razoável. A área externa é bem cuidada.

Carinhanha, BA

Igreja Matriz de São José � A edificação foi construída no século XVII.

O aspecto externo da edificação é bom, mas, conforme informações fornecidas

por José Castor, secretário de Agricultura do município, já foi bastante

descaracterizada. Há �alguns anos� houve mudança do telhado e pintura do altar-

mor, que foi completamente desfigurado do seu aspecto original. A pintura original

era banhada a ouro e de grande beleza.

Casa da Careta � A edificação foi construída no século XVIII.

Segundo José Castor, teria se originado de uma rixa entre dois portugueses que

residiam no local. Cada um construiu uma casa, tentando jocosamente mostrar a

face do outro. Quando concluídas as obras, as duas caretas tinham o mesmo

aspecto e se assemelhavam bastante aos dois contendores.

À parte a história local, a única das duas casas que restou encontra-se em bom

estado de conservação. A fachada é majestosa, ornada com platibanda, e um rosto

do português encima a parede frontal.

Casa � Rua 2 de Julho, nº 493. Edificação construída no século XIX, em bom

estado de conservação.

Casa � Rua 2 de Julho, nº 376. Edificação construída provavelmente no início

do século XX. O estado de conservação é razoável, as paredes têm cerca de 60

cm de espessura e o sótão é característico.

Casa � Rua Quintino Bocaiúva, nº 124. Trata-se de um dos bens mais antigos da

cidade. Não foi identificada a época da construção. Hoje abriga a Filarmônica Pedro

Leite de Almeida, uma banda local. Está em estado ruim de conservação, com

batentes das janelas carcomidos e paredes pichadas com propaganda política.

Curaçá, BA

Igreja Bom Jesus da Boa Mor te � Praça Bom Jesus da Boa Mor te, s/n°. A

edificação parece ter sido erguida no século XIX. Encontra-se em bom

estado de conservação. Não possui conjunto de imagens relevante para

registro.

Praça Bom Jesus da Boa Morte e casario � Edificações erguidas possivelmente

no século XIX. Casas em bom estado de conservação, apesar de alterações

significativas no padrão original de construção. Algumas apresentam platibandas.
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O conjunto formado pela praça, igreja e casario vizinho forma um núcleo

histórico harmônico e importante.

Teatro Raul Coelho � Edificação erguida possivelmente no século XIX. Excelente

estado de conservação. Não foram avaliadas as características arquitetônicas.

Comentário: O tempo de visita a essa cidade foi insuficiente. Trata-se de núcleo

urbano formado com a transferência, em 1853, da sede de antiga vila de origem

indígena (Pambu) para a localidade. As edificações de interesse histórico-arquitetônico

encontradas pela equipe são importantes e estão, na sua maioria, em bom estado de

conservação. Há manifestações culturais, belezas naturais e um sítio arqueológico.

Delmiro Gouveia, AL

Usina de Angiquinho � Canyon, área municipal de Delmiro Gouveia. Edificação

erguida em 1912.

A usina foi construída no meio de um paredão de granito, ao lado da antiga

cachoeira de Paulo Afonso, e foi fruto da ação pioneira do industrial Delmiro Gouveia.

Há referências de que seria a primeira usina hidrelétrica da América Latina, mas é de se

observar que o mesmo também é afirmado sobre outras usinas brasileiras.11

O prédio e as instalações da usina encontram-se em estado razoável de con-

servação. A estrutura original está intacta, mas várias pichações marcam as pare-

des externas e internas. Parte da maquinaria antiga está preservada, podendo-se

observar, entre outras, uma máquina de 1915. Escadas laterais dão acesso às

paredes do canyon. O conjunto externo da usina, do canyon e das águas do rio

forma paisagem de grande valor cênico.

A usina está desativada e tem sido visitada por grupos de turistas, sem

orientação específica. Uma família residente ao lado cuida do local, mas não

há projeto de aproveitamento turístico e de controle da visitação, que é

freqüente.

Museu Delmiro Gouveia � Antiga estação ferroviária de Pedra. Não foi identifi-

cado o período de construção do prédio.

O museu ocupa as instalações da antiga estação ferroviária, que no passado

servia como ponto de parada para as linhas que ligavam a povoação a Jatobá (PE)

ou Piranhas (AL). O prédio está reformado e em ótimas condições de conservação.

Há referências de que o museu possui expressivo acervo, mas não foi possível

visitar o seu interior, pois o estabelecimento encontrava-se fechado, quando da

passagem da expedição pela cidade.
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Monumento a Delmiro Gouveia � Praça Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. Não

foi identificado o período de construção do monumento.

Trata-se de monumento alusivo ao assassinato de Delmiro Gouveia em 1917.

Sobre uma base de pedra ergue-se uma cruz de madeira. Está em bom estado de

conservação. A placa afixada na base traz os dizeres: �Aqui o evangelizador dos

sertões e fundador da Pedra, Delmiro Gouveia, tombou mortalmente ferido pela

bala homicida de sicários assalariados, no dia 10 de outubro de 1917�.

Dores do Indaiá, MG

Prédio da Prefeitura Municipal � Não foi identificada a data da construção, mas

trata-se com certeza de edificação erguida na primeira metade do século XX.

Nesse prédio de dois pavimentos funcionou, até 1983, a cadeia pública da

cidade. Naquele ano o estabelecimento foi transferido para outro local e a edificação

passou a sediar a Prefeitura Municipal de Dores do Indaiá. O fato de ter sido

originalmente uma cadeia provoca no interior do prédio a curiosa situação de as

antigas celas e instalações carcerárias abrigarem hoje as salas de trabalho da

administração municipal. Boa parte das características originais da construção

foram mantidas, tais como a fachada principal, as escadas de mármore, o piso de

cerâmica trabalhada, as janelas gradeadas e o pátio interno, onde foi plantada uma

palmeira. A antiga cela de castigo, conhecida como �corró�, foi também mantida. As

portas antigas foram substituídas, mas uma delas permanece intacta; é uma porta

externa de ferro e madeira, bastante pesada, que no passado separava a área

interna da cadeia do seu quintal. A edificação como um todo tem características

impressivas. O pé direito é alto, as paredes são grossas e a fachada principal é

majestosa, apresentando quatro colunas centrais, encimadas por um pináculo de-

corado, uma escada de mármore de acesso ao prédio, três portas centrais e várias

janelas. O conjunto está pintado em tom vermelho claro e é ornado por duas

árvores plantadas ao lado da entrada principal. O estado de conservação é bom,

notando-se apenas alguns danos no reboco externo, manchas no piso original e

uma trinca no mármore da escadaria interna.

Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores � Praça do Santuário. A edificação

foi inaugurada em 1921.

Os alicerces da igreja foram assentados nos últimos anos do século XIX, mas a

edificação só chegou a ser erguida nas décadas seguintes. Com a inauguração, o

novo templo passou a ser a matriz da cidade, substituindo a Igreja de São Sebas-

tião, que ocupara essa posição desde 1832.
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O prédio da igreja é uma construção suntuosa no conjunto da pequena praça

onde está localizado e da qual é a principal edificação. Foi construído em estilo

neoclássico, com torre única, apresentando linhas harmoniosas e amplo espaço

interno. Há imagens antigas, das quais não se pôde precisar a idade, da Virgem

Maria, do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora da Aparecida. As quatro imagens

do altar-mor, segundo informações de Rivalton Cruz de Matos, secretário de

Esportes, Lazer e Turismo do município, são também antigas, tendo sido restaura-

das recentemente. O piso de cerâmica trabalhada é original, à exceção do piso do

altar-mor, fixado contemporaneamente. Há vitrais simples, em cor única. Nas pare-

des laterais foi colocada representação moderna da paixão de Cristo. As escadas

de madeira que levam ao coro e à torre parecem ser originais. O estado de

conservação da igreja é muito bom.

Um detalhe interessante do ponto de vista do patrimônio histórico da cidade é

que pelo menos um dos dois belos sinos hoje abrigados na torre da matriz foi

fabricado antes da construção da igreja. Ele pertencia originalmente à Igreja de São

Sebastião, onde foi instalado em 1904, depois de trazido do Rio de Janeiro, cidade

em que foi fabricado. Posteriormente, foi transferido para a nova matriz. Os dois

enormes sinos foram fundidos em metal e finamente trabalhados, ostentando diver-

sos desenhos em alto relevo. Um deles traz a inscrição: �Fabricante Melo e Compa-

nhia. Rua Praianos, 61. Rio de Janeiro�. O outro traz inscrição semelhante: �Godinho

e Companhia Fabricantes. Rua da Bahia, 22 a 28. Rio de Janeiro�.

Atrás da igreja existe extensa área murada, que no passado era um cemitério e

hoje pertence às instalações do seminário instalado ao lado.

Prédio da Escola Estadual Doutor Zacarias � Praça do Santuário, nº  61. O

prédio foi construído em 1922.

A edificação era originalmente a sede de uma fazenda. Construída em estilo

neoclássico, possui telhado em duas águas, pátio central e piso em cerâmica

original trabalhada. Está em ótimo estado de conservação.

Casa � Rua Rui Barbosa, nº 9. Não foi identificada a data da construção.

Construída em estilo neoclássico, a edificação possui quatro janelas frontais,

alpendre, muros com grades e janelas laterais. A casa encontra-se desocupada e

apresenta a fachada bastante avariada e as paredes sujas, conservando, não

obstante, intacta a sua estrutura original.

Casa � Rua Rui Barbosa, nº 107. Não foi identificada a data da construção.

A casa, construída em estilo eclético, possui dois alpendres laterais bem ex-

pressivos, telhado antigo, janelão frontal e janelas laterais. Está bem conservada.
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Prédio da Santa Casa de Misericórdia Doutor Zacarias � Praça Alexandre Lacerda

Filho, nº 289. Não foi identificada a data da construção, mas pode se inferir que

a edificação foi erguida antes de 1922, pois era o local de funcionamento da

Escola Estadual Doutor Zacarias até a construção da nova sede do estabeleci-

mento, datada desse ano.

Trata-se de edificação em estilo neoclássico, com altas janelas frontais e platibandas,

destacando-se no conjunto da praça onde está situada. O prédio foi recentemente

reformado e repintado. O seu interior é totalmente novo. Há anexa uma capela antiga,

que passou também por reforma recente, na qual foram utilizadas as telhas antigas,

numa tentativa de manter o padrão original da construção.

A Praça Alexandre Lacerda Filho constituía, no século XIX, o centro do núcleo

urbano, em torno do qual se distribuíam as edificações mais antigas de Dores do

Indaiá. No local onde hoje está fixada  tosca estrutura de metal representando um

número �100�, alusivo ao centenário de transformação da vila em cidade, erguia-

se a antiga Igreja de São Sebastião, demolida em 1937.

Prédio público � Praça Alexandre Lacerda Filho, nº 219. Não foi identificada a

data da construção. O prédio possui características arquitetônicas do início do

século XX.

A edificação, onde hoje funciona um dos setores da administração municipal,

possui fachada principal com sete altas portas de batentes antigos de madeira. Foi

reformada recentemente, mantendo-se o telhado e o piso em tábua corrida, ambos

antigos. O aspecto externo foi prejudicado pela pintura de vários nomes, em letras

coloridas, na fachada principal. Afora isso, o estado de conservação é bom.

Casa � Praça Alexandre Lacerda Filho, nº 219. Não foi identificada a data da

construção.

A edificação possui telhado antigo, teto em madeira e está em ótimo estado de

conservação.

Casa � Praça Alexandre Lacerda Filho, nº 48. Não foi identificada a data da

construção. A edificação parece ter sido construída no início do século XX,

buscando-se seguir um padrão arquitetônico colonial.

A estrutura está intacta e a parte externa apresenta excelente estado de conser-

vação. Há telhado antigo, forro de madeira e piso de tábua corrida, mantidos em

recente reforma do prédio.

Casa � Praça Alexandre Lacerda Filho, nº 30. Não foi identificada a data da

construção. A edificação parece ter sido construída no início do século XX,

buscando-se seguir um padrão arquitetônico colonial.
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Como a anterior, está em excelente estado de conservação. O telhado antigo, o

forro de madeira e o piso de tábua corrida foram mantidos na última reforma.

Casa � Praça Alexandre Lacerda Filho, nº 23. Não foi identificada a data da

construção.

A estrutura original parece intacta. As paredes e portas são de madeira e o

telhado é antigo. A casa passou por reforma e pintura recentes. Está em bom

estado de conservação.

Casa � Rua Coronel Alexandre, nº 284. Certamente, a edificação foi erguida

antes de 1902, pois nela nasceu, naquele ano, o poeta Emílio Moura.

A casa apresenta fachada antiga, com seis janelas frontais de batentes antigos.

O forro do teto é de esteira e o piso de tábua corrida. O telhado é recente. A

fachada foi parcialmente descaracterizada na sua parte mais baixa, onde se afixou

larga faixa de ardósia moderna.

Prédio da Escola Estadual Francisco Campos � Praça Professor Waldemar de

Almeida Barbosa (Praça Cívica). O prédio apresenta características arquitetônicas

da primeira metade do século XX.

Trata-se de prédio suntuoso, em estilo eclético, de dois pavimentos, com

fachada impressiva e escadaria de mármore. O interior é bastante amplo, com piso

antigo de cerâmica trabalhada, escadas internas de mármore e grades de ferro. Há

uma construção anexa, também antiga.

O prédio é o ponto central da praça mais agradável da cidade, ornada com um

coreto, palmeiras e plantas.

Felixlândia, MG

Imagem de Nossa Senhora da Piedade com Jesus Cristo � Santuário de Nossa

Senhora da Piedade. Praça do Santuário, n. 151. Segundo análise de estudio-

sos, a obra deve ter sido esculpida em 1783.

A belíssima imagem mede 112 centímetros de altura por 97 de largura e 54 de

profundidade. É uma representação de Nossa Senhora da Piedade, sentada em uma

rocha, tendo nos braços o corpo morto de Jesus Cristo, cuja cabeça repousa

sobre o braço esquerdo da santa. Uma chaga destaca-se no lado esquerdo do

tórax do Cristo. A santa traja uma longa túnica, presa na cintura, e um manto, ambos

azuis. O Cristo está praticamente nu, com apenas um pano na cintura.

A autoria da obra tem sido atribuída a Aleijadinho. O registro histórico mais

antigo que permitiria essa atribuição é de 1881, se correta a informação publicada

em jornal local, em 1949: �É tradição, já registrada pelo Cônego Severiano de
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Campos Rocha (Memória Histórica sobre o Município de Curvelo, 1881, pág. 31),

que a belíssima imagem de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira da Freguesia, é

obra do famoso Aleijadinho. Só os conhecedores de arte poderão verificar a

veracidade da tradição.�.12

Em 1971, o antiquário Armando Anastasia afirmou, sobre o  que chamou �a

descoberta de um novo Aleijadinho�: �...eu vi o que considero a obra-prima do

Mestre Antônio Francisco Lisboa. Uma Pietá, a Padroeira da Paróquia, soberba,

divina, quase em tamanho normal�.13

Em 1988, o estudioso Vittório Lanari fez o seguinte comentário a respeito da

imagem de Felixlândia: �É obra-prima, que ombreia com os Cristos dos Passos, de

Congonhas. Deve ter sido executada por volta de 1783, quando o artista [o Aleijadi-

nho] trabalhava na Fazenda da Jaguara, então porta de entrada para os gerais de

Guimarães Rosa e onde se situava a antiga Piedade do Bagre, hoje Felixlândia�.14

O Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (Cecor) da

Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável pela

restauração da imagem, realizada em 2001, encampou a análise dos dois estudio-

sos e afirmou, em relatório técnico sobre a obra: �Por todos os argumentos já

relatados, concordamos inteiramente com Anastasia e Lanari: trata-se de uma obra

quase desconhecida, mas de grande valor estético e expressivo, de autoria de

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho�.15

A estátua ocupa o lugar central do altar-mor da igreja matriz de Felixlândia e

encontra-se protegida por um sistema eletrônico de segurança. No trevo que dá

acesso à cidade, na BR-040, foi colocada uma réplica da imagem, protegida por

uma redoma de vidro.

Comentário: Ainda que não esteja diretamente relacionada ao processo de

povoamento e urbanização do Alto São Francisco, a imagem de Nossa Senhora da

Piedade, de Felixlândia, constitui um dos bens culturais mais valiosos dentre os que

estão abrigados em municípios banhados pelo rio. A obra não está tombada em

nenhuma esfera do poder público.

Iguatama, MG

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Abadia � Bem tombado pelo município.

Praça Tomaz Ribeiro Pires. A igreja foi sagrada em 15 de agosto de 1862.

A edificação passou por quatro reformas de maior vulto. As duas primeiras

objetivaram preservar a integridade do imóvel e conservar as suas características
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originais. Em 1945, uma terceira reforma alterou significativamente o padrão origi-

nal de construção da igreja, demolindo as duas torres e substituindo-as por uma

única torre central, além de retirar as balaustradas de madeira que guarneciam as

janelas. Em 1991, a torre foi demolida e a fachada reconstruída, buscando-se

aproximar a edificação do seu estilo original, com as duas torres, a porta central e

as janelas do coro. Um acréscimo foi feito na parte posterior, para abrigar o salão

paroquial, a sacristia, a copa e os banheiros. Os altares e o relógio foram reforma-

dos e foi refeita a pintura, incluindo-se pintura artística no teto e no coro. O aspecto

atual da edificação data, portanto, dessa última reforma, de 1991.

Hoje a construção encontra-se em excelente estado de conservação. Há pelo

menos duas imagens importantes a serem registradas. A primeira delas, de Nossa

Senhora da Abadia, foi esculpida em madeira por um artista local, tendo como

modelo uma menina de três anos de idade, filha do fazendeiro Domingos Gonçalves

de Carvalho, que organizou a construção do templo. Essa imagem foi entronizada

e benta em 15 de agosto de 1863 e repintada em 1950, segundo informações de

Elvira Leão de Carvalho, uma das zeladoras da igreja. Mede cerca de 1,5 metros de

altura e está em perfeito estado de conservação. A segunda imagem, também da

padroeira do templo, foi trazida, segundo Elvira, de Portugal. Apesar de não se

terem obtido informações objetivas sobre a datação dessa obra, parece que seria

anterior à primeira, sendo, portanto, a imagem mais antiga da igreja. Foi restaurada

contemporaneamente, após ter sido atacada por cupins. Mede aproximadamente

90 centímetros de altura, está também em perfeito estado de conservação e

encontra-se abrigada na casa paroquial, por razões de segurança.

Na sacristia encontra-se um órgão centenário, que teria sido importado da

Alemanha. Segundo informações locais, o instrumento está em perfeito estado de

conservação e funcionamento.

Quando a equipe visitou a igreja, um barco havia sido pendurado no centro do

prédio. Segundo o vigário local, tratava-se de homenagem à ordenação de três

diáconos, alusiva às palavras de Jesus Cristo � �vinde a mim, farei de vós pescado-

res de homens�. Após a ordenação, a curiosa cena seria desfeita, retirando-se a

embarcação do espaço central do templo.

Ponte de ferro sobre o Rio São Francisco � Bem tombado pelo município. A

obra foi inaugurada em 1910.

A ponte, de 88 metros de extensão, foi erguida sobre o rio em blocos de

pedra de fundação. No passado possibilitou que os trens vindos pela Estrada de

Ferro Goiás cruzassem o São Francisco. Deixou de ser utilizada em 1996, com a
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construção de outra ponte, mais próxima da cidade. No entorno não existe outra

edificação e o acesso à obra se dá por meio de curta trilha que corta uma

pequena mata nas imediações da Fazenda Capelinha. Segundo informações pres-

tadas por José Garcia Júnior, assessor da Prefeitura Municipal de Iguatama, a

Rede Ferroviária Federal, proprietária da obra, ameaçou retirá-la do local e

destruí-la, tendo então o poder público municipal se apressado a tombá-la, para

evitar que isso ocorresse. A ponte encontra-se em bom estado de conservação,

tendo apenas a película externa enferrujada.

Placa afixada em uma das laterais da estrutura traz a seguinte inscrição: �Estra-

da de Ferro de Goyaz. Ponte Paula Cândido. 09 de maio de 1851. 20 de abril de

1908. 1909�. No mesmo ponto uma segunda placa traz o seguinte: �Ste Anme de

Travaux. Dyle & Bacalan � Paris. Ateliers de La Dyle. A Louvain (Belgique)�. Essa

segunda inscrição refere-se ao fabricante belga da obra. Note-se ainda que, apesar

de a primeira inscrição trazer uma inexplicada referência ao ano de 1851, todos os

documentos disponíveis sobre a obra e as suas próprias características de cons-

trução indicam que foi erguida no início do século XX.

Sobrado � Bem tombado pelo município. Rua Quatro, nº 413. A construção foi

iniciada na década de 60 do século XIX.

A construção do prédio foi iniciada pelo fazendeiro Domingos Gonçalves

de Carvalho, que pretendia fazer uma casa �como as de Ouro Preto�,

assobradada e com vidraças, para sua residência. A conclusão da obra foi

realizada por José Garcia Pereira, seu cunhado, tendo-se agregado duas alas e

suprimido vidraças e ornatos. Entre 1890 e 1930, funcionou como casa paro-

quial e, depois, como residência. Por décadas, foi a principal edificação do

núcleo urbano, tendo recebido a visita de bispos e missionários. Em 1878, a

primeira escola pública de Iguatama, destinada, no início, exclusivamente para

mulheres, foi instalada no andar térreo do prédio. O sobrado foi ainda, ao

longo das décadas, sede de diversas instituições e espaço para ensaios musi-

cais e apresentações teatrais. Recentemente foi um armazém, desativado no

primeiro semestre de 2002.

O prédio de dois pavimentos foi construído em marcante padrão colonial. As

telhas originais são de argila clara e as janelas e portas possuem batentes antigos

de madeira maciça. As antigas paredes de pau-a-pique foram substituídas na déca-

da de 20 do século XX por paredes de alvenaria. Em 1991, o telhado foi reformado,

tendo se garantido a manutenção de grande parte das telhas originais, e as paredes

interiores foram pintadas com cal e as partes de madeira com tinta a óleo. Atualmen-
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te encontra-se em estado regular de conservação, tendo a sua estrutura de madei-

ra sido atacada por cupins.

Casa da Ponte � Bem tombado pelo município. Praça 70. É provável que a sua

construção tenha ocorrido na década de 70 do século XIX.

A edificação foi erguida para funcionar como posto de fiscalização anexo à

ponte de aroeira que permitia cruzar o Rio São Francisco. A autorização para a

construção da ponte é de 1873, devendo, portanto, a casa ter sido construída

logo depois. A nova edificação deve ter substituído o prédio do primeiro posto

fiscal, ali instalado no século XVIII. O estilo atual do prédio data da década de 20 do

século XX, quando foi reformado, tendo recebido fachada eclética e dez janelas.

Posteriormente, a ponte de madeira ruiu e foi substituída por ponte de concreto, o

que exigiu o nivelamento e o alargamento da rua, com o que desapareceu a entrada

central da casa.

A edificação encontra-se abandonada e em precário estado de conservação.

As paredes foram pichadas, os forros dos cômodos, tanto de esteira de bambu

quanto de madeira, estão caindo e a parte traseira da edificação foi invadida pelo

mato. Os vidros das janelas estão todos quebrados. Uma árvore que cresce

contígua à parede principal da edificação ameaça a sua estrutura. O interior da casa

está imundo e parece ser freqüentemente invadido para encontros noturnos. Ape-

sar dessas ameaças, não houve comprometimento estrutural do prédio, a fachada

principal está relativamente bem conservada e as portas e janelas originais perma-

necem no lugar. Trata-se de uma edificação que pode ser recuperada.

Prédio da Câmara Municipal � Bem tombado pelo município. Rua Um, nº 114. A

construção é de 1909.

O prédio, de arquitetura original típica do início do século XX, é uma construção

térrea de alvenaria e madeira e telhado em duas águas. A edificação teve o seu estilo

parcialmente descaracterizado quando foi contemporaneamente adquirida pela Pre-

feitura Municipal de Iguatama. Hoje nela funciona a Câmara Municipal da cidade, já

tendo abrigado prédios públicos como a Biblioteca Pública e o Instituto Mineiro de

Agropecuária. O prédio foi recentemente reformado e repintado, constando as

seguintes inscrições na placa afixada numa das paredes laterais: �Obra de restau-

ração do prédio da Câmara Municipal de Iguatama, patrimônio histórico tombado

pela Lei 913/93. Doada à Câmara Municipal em 2000 pelo Prefeito João Batista da

Costa. Esse prédio foi construído em meados de 1909 pelo Sr. Miguel Garcia, vindo

a funcionar posteriormente como sede da Prefeitura Municipal. Nessa linha de

restauração, buscamos recuperar e preservar as características anteriores do
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prédio em harmonia com espaços modernos, integrando assim o belo, o antigo à

arquitetura atual. Legislativo. 2001/2004�.

À parte as modificações por que passou o prédio. Atualmente, ele se encontra

em excelente estado de conservação.

Estação Ferroviária de Garças de Minas � Bem tombado pelo município. Rua

209, s/n. A estação foi inaugurada em 1916.

No ano da inauguração da estação, a incorporação da Estrada de Ferro Goiás

à Estrada de Ferro Centro-Oeste de Minas permitiu a ligação de Iguatama com Belo

Horizonte. A sede da estação foi construída com padrão arquitetônico que traz

elementos característicos do estilo europeu do início do século XX. O prédio encon-

tra-se em bom estado de conservação e é normalmente utilizado para o controle

do tráfego de trens de carga.

Casarão � Rua Um, nº 114. A construção tem características do final do

século XIX.

A edificação tem pé direito alto, de cerca de quatro metros, portas de duas

folhas, com batentes antigos, teto e piso de madeira, este último reformado. A

fachada externa é ornada com platibandas. O casarão está em bom estado de

conservação.

Casa � Rua Um, nº 120. A construção tem características da segunda metade

do século XIX.

A estrutura do prédio está intacta, mas a fachada está bastante danificada, com

vidros quebrados nas janelas. A madeira dos batentes das portas e janelas está

carcomida e o teto do alpendre está se soltando. A edificação possui platibandas

impressivas. Está em precário estado de conservação.

Prédio � Rua 209, nº 266. É provável que seja contemporâneo da Estação

Ferroviária de Garças de Minas, cuja inauguração se deu em 1916.

No passado o prédio funcionou como hotel, recebendo os passageiros que

utilizavam a Estação Ferroviária de Garças de Minas, que fica em frente à edificação.

Hoje encontra-se abandonado. O estilo de construção é do início do século XX.

Prédio � Rua 206, nº 10. A construção tem características do início do

século XX.

Da mesma forma que o imóvel anterior, também este funcionou como hotel para

os passageiros que utilizavam a Estação Ferroviária Garças de Minas. Encontra-se

abandonado e bastante avariado. A estrutura parece intacta, mas as portas e

janelas estão em precário estado de conservação, alguns vidros foram quebrados,

as paredes estão pichadas e alguns pilares originais de madeira estão carcomidos.
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Casarão da Fazenda Corguinhos � Bem tombado pelo Município Vila de

Corguinhos. A construção é da primeira década do século XX.

A edificação de dois pavimentos foi construída em padrão arquitetônico que

apresenta elementos característicos do período colonial. Os janelões têm cerca de 1,7

metros de altura e as portas originais chegam a 2,5 metros. Hoje encontra-se em

péssimo estado de conservação. Algumas paredes apresentam trincas, o reboco já

cedeu em vários pontos, há várias falhas no teto  de telhas e o piso de madeira está

bastante danificado. Há vários móveis antigos, em estado bastante precário, nos

cômodos da casa. O porão está tomado por entulho e lixo. O antigo alpendre de

madeira foi substituído por construção de concreto e piso de cerâmica.

A Fazenda Corguinhos dista aproximadamente 27 quilômetros da sede do

município. A equipe de pesquisa foi informada que há ainda dois outros casarões

seculares de fazenda em Iguatama, a sede da Fazenda de Silvério Cunha e a sede da

Fazenda Barreira, ambos em bom estado de conservação. Esses imóveis não

foram visitados.

Carranca � Não foi identificada a idade da escultura.

Localizada na entrada da cidade, a partir de Bambuí, essa carranca de pequi

tem cinco metros de altura e pesa sete toneladas. Segundo informações de José

Garcia Júnior, trata-se da maior  carranca do São Francisco e da primeira a ser

encontrada a partir da sua nascente. Ainda que Iguatama esteja bastante distante do

Médio São Francisco, onde as carrancas eram típicas, a obra foi instalada na cidade

para aludir à importância da sua localização ribeirinha.

Comentário: Iguatama concentra, dentre os municípios ribeirinhos do Alto São

Francisco, o maior número de bens históricos e artísticos da região. Apesar de vários

casos de destruição e degradação de bens importantes, o município tem se preocu-

pado em preservar o seu patrimônio histórico e artístico. O fato de sete edificações

estarem tombadas pelo poder público municipal, situação que não se verifica em

nenhuma outra cidade ribeirinha do Alto São Francisco, é uma demonstração disso.

Januária, MG

Casario e calçamento da Rua Visconde de Ouro Preto e ruas transversais � Rua

antiga com diversos imóveis de valor histórico-arquitetônico. As épocas de

construção variam entre o período colonial e início do século XX.

Muitas das edificações foram inventariadas pelo Iepha-MG, estando em processo

de tombamento. Algumas casas estão muito bem conservadas, tendo sido restaura-
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das e pintadas seguindo-se as características originais. Outras edificações encon-

tram-se em estado periclitante. As casas de números 50 e 142, constantes do inven-

tário do Iepha-MG, foram completamente descaracterizadas. Numa das esquinas da

rua, as edificações antigas foram destruídas, encontrando-se em construção um hotel

de dois blocos, cuja frente é voltada para a Avenida São Francisco, paralela ao rio. A

construção do hotel alterou significativamente a harmonia arquitetônica e volumétrica

do casario, prejudicando bastante o conjunto histórico da rua.

O calçamento antigo, feito de pedras retiradas dos morros, encontra-se intacto,

afora no trecho onde está sendo construído o hotel.

Casario da Rua Barão do Rio Branco. Essa rua antiga, paralela à Rua Visconde

de Ouro Preto, também apresenta casario antigo de grande valor histórico-

arquitetônico. Várias edificações, com fachadas e platibandas antigas, foram

reformadas e restauradas, preservando-se o padrão original. Outras foram

derrubadas para dar lugar a casas modernas. Numa ruela transversal à rua,

existem duas casinhas do período colonial, com batentes de madeira grossa.

Os tetos de ambas estão bastante avariados.

Centro de Cultura e Turismo de Januária � Praça Patrocínio Mota, n º 47

(esquina com a Rua Barão do Rio Branco, descrita anteriormente). A

edificação, de dois andares, apresenta características do século XIX. Foi

restaurada e pintada recentemente. O proprietário, Juarez Teixeira, infor-

mou que o centro, com apenas oito dias de funcionamento na data da visita

da equipe, deverá abrigar oficinas de ar te e salas de exposição. Algumas

exposições já estão montadas, como a sala que exibe os trabalhos em

cerâmica do grupo denominado Mulheres do Candeal (ver relato no capí-

tulo Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial).

Casa da Memória do Vale do São Francisco � Bem tombado pelo município.

Prédio do final do século XIX.

O prédio de dois pavimentos, construído em estilo neoclássico, em pedra

alvenaria, com piso mosaico e lajota e forro de madeira, encontra-se em bom

estado de conservação. Há dez janelas no primeiro piso e 15 no segundo. Do

acervo, em estado médio de conservação e proteção, constam indumentárias

antigas, imagens, quadros, fotografias etc. Parte do acervo está ainda sendo

organizada. O prédio abrigou no passado a cadeia e, posteriormente, a Câmara

Municipal da cidade.

Centro de Educação Integrada do Vale do São Francisco � Edificação com

características da primeira metade do século XX. Bom estado de conservação.
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Casa � Rua Lindolfo Caetano, nº 316. Edificação com características da primei-

ra metade do século XX. Essa pequena construção, de apenas duas janelas e

uma porta, possui expressiva arquitetura.

Armazém � Localizado no centro da cidade, endereço não registrado. O

proprietário, Luiz Carlos, vem se esforçando para preservar as características

antigas do imóvel, representadas por um longo balcão de madeira, teto de

madeira, portas altas e fachada externa expressiva.

Prefeitura Municipal � Não foi identificado o período de construção. Prédio

antigo, com arquitetura expressiva.

Calçamento da Rua Cônego Marinho � Não foi identificado o período de

construção.

Januária, MG � Distrito de Brejo
do Amparo

Igreja de Nossa Senhora do Rosário � Bem tombado pelo estado. Construção

na primeira metade do século XVIII.

A igreja, de aspecto rústico, encontra-se numa área isolada, à qual se chega por

estrada que passa por fazendas de cana-de-açúcar. Está implantada em local plano,

com pequeno adro cercado por muros baixos de pedra e um cruzeiro de madeira

na frente. O estado geral de conservação não é bom. As portas e janelas estão

deterioradas, da varanda lateral foi retirado todo o ladrilho hidráulico, e o teto foi

refeito em 1998, para evitar desabamento. A pintura no altar-mor está desgastada,

a parede de adobe está deteriorada, a escada para o coro está quebrada e a

sacristia foi retirada por causa da obra de prevenção executada. O piso de tábuas

está deteriorado, cheio de empenas e falhas. As janelas e portas estão escoradas.

O marco com o cruzeiro e todo o madeirame estão ameaçados por cupins. O piso

do coro está mofado. Como a igreja está semi-abandonada, só ocorrendo cultos

uma vez por ano, não há bancos. As imagens antigas estão guardadas na casa da

zeladora, consistindo de um Cristo crucificado e um São Benedito, ambos originais.

A imagem de Nossa Senhora do Rosário está completamente deteriorada. O cruzei-

ro frontal ao templo corre o risco de cair, por estar próximo a um barranco. Na

fachada havia a inscrição de 1668, que desapareceu, devido à repintura realizada

na edificação. O muro que cerca a igreja e as torres da fachada principal estão

pichados e em estado de deterioração.

Apesar do estado geral precário da igreja, o risco de desabamento foi evitado

pela obra de cunho paliativo que alinhou a cumeeira da nave.
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Juazeiro, BA

Fundação Cultural de Juazeiro � Praça Barão do Rio Branco. Construção inicia-

da no final do século XIX. Prédio inaugurado em 1934.

Trata-se de prédio construído em estilo eclético-classicizante, em alvenaria

mista � pedra e tijolo -, que sustenta assoalho de madeira e cobertura de telha. A

parte externa do prédio encontra-se em estado razoável de conservação. A estru-

tura está intacta, a edificação foi reformada, mantendo-se as características origi-

nais. A pintura é recente. O prédio não conserva o mobiliário primitivo. Localiza-se

em área descaracterizada da cidade, tendo uma escola ao lado, que substituiu

antiga praça e estação ferroviária. A entrada principal do prédio foi transferida da

posição primitiva para a atual.

Vapor Saldanha Marinho � Rua Juvêncio Alves, s/n°. Não se obteve informação

sobre a data de construção da embarcação.

O antigo vapor encontra-se em bom estado de conservação. A estrutura

está intacta e a pintura é recente. No entanto, como hoje abriga um restaurante

no centro da cidade, tem passado por muitas modificações. Várias mesas e

cadeiras foram colocadas no segundo pavimento, os banheiros originais foram

alterados, uma placa de identificação do restaurante foi afixada no teto superi-

or. O trânsito de pessoas pela antiga embarcação é constante. Além disso, em

se tratando de obra per tencente ao patrimônio histórico, não é adequada a sua

utilização como restaurante.

Estação ferroviária antiga � Bairro do Piranga. Edificação erguida no final do

século XIX.

A estação de Piranga, construída como um dos pontos de parada da ferrovia

entre Alagoinhas e Juazeiro, foi totalmente desativada nas últimas décadas do século

XX. Apesar do seu grande valor histórico, inclusive por se localizarem numa das

primeiras áreas de concentração urbana de Juazeiro, os dois prédios que com-

põem a estação encontram-se em estado avançado de deterioração. Em ambos, a

estrutura básica permanece de pé, mas a parte externa está altamente comprome-

tida, com portas destruídas, reboco danificado, tijolos expostos e teto de latão, em

substituição às antigas telhas francesas. Uma parede lateral foi derrubada para

permitir a passagem de trilhos no interior de um dos prédios, uma atitude impensa-

da que agrediu brutalmente a edificação. Esse desvio da linha original foi feito, ao

que parece, para possibilitar o transporte até o interior do prédio de uma máquina

pesada, que ainda permanece lá. A edificação encontra-se abandonada; as duas
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linhas férreas que a ladeiam ainda são utilizadas para o transporte de petróleo e

gipsita para o Recôncavo Baiano, mas a antiga estação não é mais um ponto de

parada dos trens.

Casa do Engenheiro da RFFSA � Rua Imaculada Conceição, nº 162. Construção

datada do início do século XX.

A antiga casa onde residiram os engenheiros e, posteriormente, os fiscais da

Rede Ferroviária Federal localiza-se nas proximidades da estação ferroviária, aci-

ma descrita. Trata-se de residência construída em estilo eclético, seguindo o mode-

lo europeu para os chalés. A edificação encontra-se em estado precário de conser-

vação. A fachada está um pouco danificada, o telhado foi retocado ou substituído

em alguns pontos.

Casa do  Agente da RFFSA � Rua Imaculada Conceição, nº 202. Construção

datada do início do século XX.

A antiga residência dos agentes da RFFSA está localizada na mesma quadra que

a casa anterior, nas proximidades da estação ferroviária. Como o imóvel descrito

anteriormemte, foi também construída em estilo eclético, seguindo o modelo euro-

peu de chalés. A edificação encontra-se mais descaracterizada que a anterior; a

fachada está mais comprometida, o reboco das paredes está solto, o muro externo

está danificado e sem rebocos em alguns pontos e as grades estão enferrujadas.

Apesar disso, conserva boa parte das características originais.

A casa do engenheiro e este imóvel foram adquiridos pelo ferroviário Miguel Aguiar.

A família tem tentado, de maneira intuitiva e com poucos recursos, conservar as carac-

terísticas originais das casas e impedir a sua deterioração. Houve inclusive a preocupa-

ção de se conservar o madeirame original, para ser utilizado nas futuras reformas.

Aqueduto do Horto Florestal � Campus da Faculdade de Agronomia do Médio

São Francisco, da Universidade do Estado da Bahia. Construção datada do

início do século XX.

O aqueduto, de 280 metros de extensão, é utilizado para captação de água do

Rio São Francisco, com o objetivo de irrigação dos plantios da escola de agrono-

mia. A água é retirada de um ponto do rio em frente à Ilha de Nossa Senhora e desce

por gravidade ao longo do aqueduto. A bela estrutura tem extensão de 280 metros,

percorrida por 76 arcos de tijolo aparente, e chega a atingir, em alguns pontos, a

altura de 6,5 metros. Há alguns vazamentos. Há uma árvore crescendo num ponto

do topo da estrutura, o que pode comprometê-la.

Residência do Horto Florestal � Campus da Faculdade de Agronomia do Médio

São Francisco, da Universidade do Estado da Bahia. Construção datada de 1919.
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Originalmente erguido para servir de residência ao agrônomo do Horto Flo-

restal de Juazeiro, esse chalé de um pavimento serviu durante anos como hospeda-

gem para professores visitantes. Hoje encontra-se sem utilização e em reforma. A

edificação está bastante deteriorada.

Igreja Catedral Nossa Senhora das Grotas � Praça Imaculada Conceição, s/n°.

Edificação erguida na década de 50 do século XX.

A edificação atual foi erguida após o desabamento do templo antigo, em conse-

qüência de uma enchente. Trata-se de prédio relativamente moderno, com duas

torres. O interior é vasto e simples. Há uma imagem de madeira de Nossa Senhora das

Grotas, muito antiga, em estado razoável de conservação � foi mencionada a data de

1706, mas não há elementos que comprovem esse dado. Há outras imagens antigas,

entre elas uma do Cristo Morto. A lenda diz que a imagem de Nossa Senhora foi

encontrada por nativos numa grota na margem do rio e entregue a um vaqueiro, que

a repassou para os franciscanos da missão religiosa local.

Instalações da Companhia de Navegação do São Francisco � Franave � Conjun-

to de galpões datado de 1892.

Os galpões da Franave encontram-se parcialmente desativados. As edificações,

que possivelmente abrigavam um estaleiro, e a maquinaria que se conservou lem-

bram a época áurea da navegação pelo rio. Há pesadas máquinas inglesas, uma

delas construída em 1912. No cais da Franave está ancorado o Rose�s, embarca-

ção antiga que se pretende, segundo Xisto de Assis Bandeira Filho, presidente da

Fundação Cultural de Juazeiro e um dos guias da equipe na cidade, transformar em

museu, que seria instalado no centro da cidade.

Sobrado. Rua Góis Calmon, nº 9. Edificação construída no final do século XIX.

Segundo Maria Isabel Muniz Figueiredo Fonte de Bela, pesquisadora da história

local e pertencente a família tradicional da cidade, trata-se do primeiro sobrado

construído em Juazeiro. Ainda segundo ela, a edificação, de cômodos vastos, foi

erguida por seu avô, o barão Enéas Muniz. O prédio está parcialmente deteriorado.

Nada resta do mobiliário original.

Museu Regional do São Francisco � Praça da Bandeira. Edificação construída

em 1926.

O prédio de três pavimentos foi originalmente residência de um fazendeiro e

comerciante, que mais tarde veio a ser prefeito da cidade. Em 1977 o imóvel foi

dado em comodato à Fundação do Museu Regional do São Francisco. Segundo

Maria Isabel, o acervo inclui principalmente peças oriundas de Juazeiro, razão pela

qual não se trata de um museu regional do vale do rio, como o nome informa. Um
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impasse entre a atual administração municipal e a presidente da fundação obrigou o

fechamento do museu, que não pode ser visitado. O prédio encontra-se em estado

ruim de conservação; as paredes externas estão um pouco danificadas e sujas.

Sociedade Beneficente dos Artistas Juazeirenses � Praça Dr. José Inácio da Silva

(ou Praça da Misericórdia), s/n°. Entidade fundada em 1928.

A parte externa do prédio encontra-se preservada em suas características

originais e razoavelmente conservada. A parte interna foi totalmente modificada.

Casa � Praça Imaculada Conceição,  nº 7. Construção datada de 1901.

A edificação está danificada, descaracterizada e suja. A porta e parte da facha-

da foram trocadas. Apesar de figurar no catálogo que orientou a pesquisa, o imóvel

não mais apresenta características relevantes do ponto de vista histórico-

arquitetônico.

Casa � Praça Dr. José Inácio da Silva, nº 7. Construção datada de 1921. Não

houve registro do estado de conservação.

Coreto � Praça da Misericórdia. Edificação erguida em 1929. No passado

serviu à apresentação das filarmônicas criadas nos anos de transição entre o

século XIX e o XX. A estrutura encontra-se em bom estado de conservação,

enriquecendo o cenário da praça.

Igreja Evangélica Congregacional � Praça Dr. José Inácio da Silva, s/n°. Prédio

construído possivelmente na década de 40 do século XX.

O templo está em ótimo estado de conservação; a pintura é recente e as

características originais têm sido mantidas. É destinado aos cultos da igreja

evangélica.

Sociedade Apolo Juazeirense � Rua Góis Calmon, n º 32. Entidade fundada em

1901. Não houve registro do estado do prédio.

Escola Dr. José Inácio Silva � Rua Góis Calmon, nº 17. Construção iniciada em

1928 e concluída em 1937.

Prédio em estado razoável de conservação. A pintura não é recente. Uma

grande placa com letreiro enfeia a edificação. Afora isso, não parece ter havido

grandes modificações em relação ao aspecto original.

Ponte Presidente Dutra � Ligação rodoviária entre Juazeiro e Petrolina. Cons-

trução iniciada em 1949 e concluída em 1954.

Com extensão de 810 metros, a ponte foi iluminada em 1999, por ação conjun-

ta das prefeituras de Juazeiro e Petrolina. Trata-se de edificação de valor cênico e

urbanístico, por ligar, sobre o Rio São Francisco, duas de suas mais expressivas

cidades ribeirinhas. Ao lado está a Ilha do Fogo.
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Centro Cultural João Gilberto � Praça Imaculada Conceição. Não foi identificado

o período de construção. Trata-se de centro de difusão da cultura e das artes.

O prédio está em bom estado de conservação, com pintura recente.

Rua Coronel João Evangelista � Via pública sem características arquitetônicas

antigas, de valor exclusivamente histórico. Nessa rua, que foi apontada à equi-

pe por Maria Isabel, residiu um potentado local, de nome João Evangelista e

apelido Coronel Janjão, que teria sido o responsável imediato pela Guerra de

Canudos. Foi ele que, tendo vendido madeiras para o líder religioso Antônio

Conselheiro, não entregou a encomenda, pela qual já tinha recebido pagamento.

Este retrucou ameaçando investir sobre Juazeiro e arrebatar as madeiras à

força. O juiz de direito local avisou o governo do estado, que enviou tropa para

a cidade; esse contingente, ao partir de Juazeiro para o ataque a Canudos,

constituiu a primeira expedição militar dirigida contra o arraial.16

Manga, MG � Localidade de Brejo
de São Caetano

Igreja de Brejo de São Caetano (não se obteve informação sobre o nome oficial

da igreja) � Não se obteve informação sobre a datação da edificação.

Segundo Erasmo Carlos Fernandes, funcionário da Prefeitura Municipal de

Manga, a cidade nasceu na localidade de Brejo de São Caetano e foi posteriormente

transferida para o local atual.

A igreja original ocupava outro local, tendo sido derrubada e reconstruída

onde está hoje. Parece que essa reconstrução se deu em 1976, que é a data no

cruzeiro. A madeira de ornamentação foi vendida pelo padre responsável pela

igreja na época.

Hoje a igreja encontra-se completamente descaracterizada, foi pintada

recentemente e tem janelas de vidro. A construção já passou por duas refor-

mas, segundo a zeladora, Terezinha Alves de Almeida. O sino de bronze foi

retirado e está hoje na par te externa da igreja. A imagem de São Caetano, de

madeira, com coroa e cruz de prata e detalhes em ouro branco,  foi roubada.

As únicas peças de impor tância histórico-arquitetônica que permanecem na

edificação são o altar-mor e o retábulo, que parecem originais e têm sido

pintados freqüentemente. O altar-mor está em perfeito estado de conserva-

ção e provavelmente foi transferido da edificação original para a igreja con-

temporânea, segundo informação do funcionário Erasmo Carlos Fernandes,

acima citado.
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Matias Cardoso, MG

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição � Bem tombado pela União. Foi

provavelmente construído entre 1670 e 1673.

A igreja, grandiosa em relação ao aspecto geral de carência da cidade, retrata

o período de apogeu do antigo arraial de Matias Cardoso. O templo possui paredes

espessas e três portas,  características das igrejas baianas. O estado de conserva-

ção da edificação é razoável, mas há necessidade de restauração do prédio. A

inscrição referente à sepultura de Januário Cardoso, citada por Burton,17  não pode

mais ser vista. Segundo a zeladora, Suzana Barbosa, a pedra original da sepultura

foi quebrada em busca de ouro. A imagem original da padroeira foi roubada na

década de 60 do século XX. Há ainda três imagens originais: Santana e Nossa

Senhora do Desterro, colocadas no altar à esquerda do altar-mor, e São Miguel, no

altar à direita do mesmo. Há oratório de madeira, com imagem de São Vicente de

Paulo. Os belíssimos afrescos do teto de madeira estão em bom estado. No topo

do altar lateral direito, destacam-se duas figuras indígenas, provavelmente uma

alusão à antiga ocupação ameríndia da região. Os muros que cercam a igreja estão

em bom estado de conservação.

Restaurante Normanha � Praça Cônego Maurício, nº 65. Bem tombado pelo

município. Bom estado de conservação.

Casa � Praça Cônego Maurício, nº 462. Bem tombado pelo município. Bom

estado de conservação.

Casa � Praça Cônego Maurício, nº 525. Bem tombado pelo município. Bom

estado de conservação.

Casa � Praça Cônego Maurício, nº 556. Bem tombado pelo município. Bom

estado de conservação.

Neópolis, SE

Igreja de Nossa Senhora do Rosário � Praça General Oliveira Valadão, s/n°.

Bem tombado pelo estado. Não há precisão quanto à data de construção do

templo, mas existe publicação que menciona o século XVII.18  Há fonte primária

que, por outro lado, menciona o ano de 1800.19

A igreja, de torre única, tem influência fortemente barroca. A estrutura é em

madeira e pedra sabão; o altar-mor, o coro e o piso são originais. Há lápides sem

os nomes das pessoas enterradas; exibem apenas números inscritos no piso de

madeira. As imagens existentes não foram identificadas. A edificação encontra-se
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em estado médio de conservação. Um pesquisador local, Sérgio Ricardo Vieira

Rocha, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, garante que, pelos documentos

que possui, no local hoje ocupado pela igreja teria existido um forte, mandado

construir por Maurício de Nassau.

É de se observar ainda que, ao contrário do que é comum, a Igreja de Nossa

Senhora do Rosário localiza-se no centro da cidade, em frente à Igreja Matriz.

Igreja Matriz de Santo Antônio � Praça General Oliveira Valadão, s/n°. A edificação

foi reconstruída em 1837.

Originalmente sem torres, a igreja apresenta hoje duas delas, colocadas na

segunda metade do século XX. O estado de conservação externo é bom, mas o

interior passou por reformas que lhe retiraram totalmente as características originais.

Sobrado � Rua Gomes Assunção, nº 396. Não foi identificado o período de

construção da edificação.

O prédio, de dois pavimentos e características coloniais, encontra-se relativa-

mente bem conservado, apesar de ter sido parcialmente descaracterizado. Hoje

nele funciona um restaurante.

Sobrado � Praça General Oliveira Valadão, nº 142. Não foi identificado o

período de construção da edificação.

Hoje a edificação encontra-se praticamente em ruínas. Quase todo o teto e as

paredes internas ruíram, permanecendo apenas parte da parede frontal, algumas

vigas que sustentavam o teto e restos de algumas janelas e portas. Há escombros

em toda a área interna. Dois outdoors, um de propaganda de mercadoria e outro

do governo federal, referindo-se à construção de unidades habitacionais no muni-

cípio, foram afixados na parede frontal, aproveitando-a como suporte e esconden-

do parcialmente o que restou do antigo sobrado.

Casas comerciais � Avenida Getúlio Vargas. Não foram identificados os perío-

dos de construção das edificações.

Algumas das casas fronteiras ao rio apresentam características arquitetônicas

antigas. No passado certamente todo o casario da avenida formava harmônico

conjunto, mas hoje a maioria das edificações foi modificada ou está deteriorada. Há,

não obstante, muitos sinais da arquitetura antiga que permanecem nas fachadas de

algumas dessas casas.

Pão de Açúcar, AL

Igreja do Sagrado Coração de Jesus � A edificação foi construída em 1853.

A fachada principal apresenta cinco por tas de madeira em arco batido.
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No frontão está a imagem do Coração de Jesus, em alto relevo, pintado em

vermelho. Há pintura no forro de madeira e uma imagem de Jesus Crucificado

no centro da nave. O interior da igreja foi bastante modificado, apresentando

diversas características modernas. As paredes externas receberam a mes-

ma reforma grosseira encontrada na Igreja de Nossa Senhora da Luz, abaixo

descrita.

 Igreja do Bonfim � Praça Senhor do Bonfim. Há referências apenas de que a

igreja é centenária.

Essa igreja foi a que mais sofreu com a reforma empreendida pelo vigário

local nos templos de Pão de Açúcar. Além de receber revestimento externo

idêntico ao descrito na Igreja de Nossa Senhora da Luz, abaixo descrita, o altar-

mor foi retirado, restando apenas uma cruz central e duas imagens laterais. A

cruz foi afixada na parede interna central, tendo esta recebido a mesma base de

pedra moderna.

Sobrado � Rua Ferreira Novais, 1001. Bem tombado pelo município. Não foi

identificado o período de construção da edificação.

Nesse prédio, Dom Pedro II ficou hospedado em 1859, quando de sua viagem

pelo Baixo São Francisco. A edificação apresenta estado bastante degradado; as

janelas superiores estão completamente danificadas, a fachada está avariada e há

trincas nas paredes laterais.

Pão de Açúcar, AL � Localidade
de Meirús

Igreja de Nossa Senhora da Luz � A construção é datada de 1714.

Trata-se de construção de pedra, com três portas e paredes de cerca de 80

centímetros de espessura. O altar-mor de madeira é original. Há imagens antigas de

Nossa Senhora da Luz, de madeira, do Sagrado Coração de Jesus e de São José,

ambas de gesso. Uma reforma grosseira empreendida pelo vigário local alterou

significativamente o padrão arquitetônico da igreja, impondo às paredes externas

um revestimento de pedra moderna de cerca de 1,2 metro de altura. As janelas

originais foram substituídas, o forro foi  trocado e rebaixado e o piso, apesar de

não ser novo, tampouco é original. Na pracinha em frente à igreja, há uma estátua do

padre Cícero Romão Batista. O advogado Cícero Almeida, guia da equipe em Pão de

Açúcar, mostrou ainda o local, na frente do prédio, de onde o bando de Lampião

teria desfechado tiros contra o tradicional sino que existia na torre principal da

igreja. Esse sino está hoje em Palmeira dos Índios.
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Paratinga, BA

Igreja Matriz de Santo Antônio � Praça 15 de Novembro, s/n°. Edificação

construída na primeira metade do século XVIII.

Tendo sido construída inicialmente em área próxima à localização atual, nas

imediações do Rio São Francisco, a igreja teria sido transferida há cerca de 300

anos, segundo Paulo Roberto Campos de Oliveira, diretor de Cultura da prefeitura

da cidade, para a posição onde está hoje. A edificação original teria sido destruída

por uma enchente, e a sua antiga localização é marcada por um cruzeiro com base

branca, próximo a um campinho de futebol e ao rio, a menos de 100 metros da

localização atual.

Quando de sua construção, a igreja atual tinha somente uma torre, tendo sido

a segunda construída em 1948.  Trata-se de típica igreja baiana, pouco rebuscada

e clara. A construção se alonga bastante em direção aos fundos da igreja. Uma cruz

na parede lateral externa traz os dizeres: �Santa Missão � Novembro � 1941�.

Há belos afrescos no teto, informando Paulo Rober to Campos de Oliveira

que teriam sido pintados décadas após a construção da igreja. A estrutura do

coro é também antiga. A escada que leva até ele está bem suja, com excrementos

de morcegos. Os espaços laterais, antigamente utilizados para sermões dos

padres, não são mais usados, mas estão conservados. Há um confessionário

de madeira, três lustres modernos e imagens do Cristo Mor to, de Santo Antô-

nio, de Nossa Senhora das Graças e de Nossa Senhora de Fátima.  Há cerca de

15 anos, os mármores que cobriam sepulturas antigas foram retirados; hoje,

por tanto, não indicam o local exato onde estão enterrados os cadáveres. Na

área lateral interna da igreja há lápides antigas; a data mais recuada encontrada

pela equipe foi 1898, ano do enterro do tenente-coronel Miguel Francisco

Brandão.

Duas pequenas árvores, chamadas são-joão, foram plantadas há cerca de 10

anos na frente da edificação e prejudicam cenicamente o conjunto, havendo um

projeto de retirá-las do local.

Ruínas da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos � Rua Padre Nogueira,

s/n°. A construção foi iniciada no século XVIII.

Segundo as informações prestadas por Paulo Roberto Campos de Oliveira, a

não-conclusão da igreja se deu em função de conflito armado ocorrido entre

grupos que disputavam a posse da região. A edificação nunca chegou a ser utilizada

como templo.
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Hoje as ruínas da construção apresentam paredes inteiras e semi-inteiras.

A estrutura de pedra com tijolo está intacta, mas os pilares e o reboco estão

bastante danificados. No interior do prédio há belo arco central, em bom

estado. Uma cruz de ferro encima a fachada principal. As pessoas utilizam o

interior das ruínas para encontros e há cacos de vidro e lixo espalhados pelo

chão de terra.

O prédio, apesar de estar em ruínas e bastante avariado, é belo e encontra-se

numa área aberta. A área da edificação formava um conjunto harmônico com o

casario em torno e as palmeiras centrais da Avenida Benjamim Constant. Entre as

ruínas e as palmeiras foi construída, em 1969, uma escola, que interferiu na harmo-

nia do conjunto.

Centro Cultural Rio Branco � Rua Marechal Deodoro, nº 131. Edificação do

início do século XX.

O prédio, que se encontrava em ruínas, com risco de desabamento, foi

recuperado pela atual administração municipal, em 2000. Está totalmente res-

taurado e em ótimo estado de conservação. Hoje abriga uma biblioteca, um

acervo de vídeos e a primeira brinquedoteca da região. É também local de

reunião da comunidade.

Sede da Sociedade Filarmônica 13 de Junho � Rua Marechal Deodoro, nº 209.

Edificação do início do século XX.

O prédio possui bela fachada com platibandas e está em ótimo estado de conser-

vação. Nele funciona uma das mais antigas filarmônicas da Bahia, criada em 1902.

Paço Municipal � Avenida Benjamim Constant, s/n°. Edificação construída no

século XIX.

Essa edificação de dois andares está avariada, apresentado reboco solto em

alguns pontos, batentes das janelas carcomidos, por ta danificada. O prédio está

sendo reformado pela prefeitura municipal da cidade, tentando-se manter as

suas características originais. Foi colocado um telhado novo e restaurada a

fachada frontal. No imóvel funciona hoje a câmara municipal e a sede da guarda

municipal. A edificação destaca-se cenicamente no conjunto urbano da cidade.

Mercado Municipal � Praça Rui Barbosa, s/n°. Edificação datada de 1938.

Possui oito belas colunas de sustentação, feitas de pedra revestida. Está em

pleno funcionamento.

Sobrado � Rua Marechal Deodoro, nº 218. Edificação construída no início do XX.

No imóvel de dois andares reside a proprietária, Antônia de Almeida, já bem

idosa. No andar térreo funcionou a primeira farmácia de manipulação de remédios
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da cidade. Ainda possui as antigas prateleiras. Hoje abriga escritórios da Agência

Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia.

Casa � Praça Rui Barbosa, nº 82. Edificação construída no século XIX pelo

tenente-coronel Miguel Francisco Brandão.

O imóvel está em ótimo estado de conservação. Merece referência o sótão,

característico de algumas residências das cidades da região. Possui um pequeno e

gracioso quintal com árvores antigas. A maior parte do mobiliário antigo foi

transferida para Salvador.

Casa � Praça Dois de Julho, nº 6. Edificação construída na década de 30 do

século XX. Está em estado razoável de conservação.

Casa do Cais � Edificação construída no cais, em frente ao canal do rio que

banha a cidade.  Não foi identificado o período de construção. Na época dos

vapores, o imóvel abrigava um depósito de mercadorias, especialmente cere-

ais. Hoje funciona ali apenas um bar.

Comentário: É importante registrar que, apesar da riqueza do patrimônio históri-

co-arquitetônico da cidade, nenhum dos seus bens está tombado, em nenhuma esfera

administrativa. A informação foi prestada por Paulo Roberto Campos de Oliveira.

Paulo Afonso, BA

Furna do Morcego � Canyon, área da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso.

Bem natural de interesse histórico. O local era um dos esconderijos do

cangaceiro Lampião e do seu bando. Trata-se de uma gruta cravada no

bloco rochoso do canyon, vista à distância pela equipe a partir da margem

direita do rio.

Penedo, AL

Conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico da cidade de Penedo � Área

central da cidade.

Constitui um quadrilátero de cerca de 400 metros de comprimento, tendo um

dos lados voltado para a margem do rio. Incluem-se aí todas as edificações de

interesse histórico-arquitetônico da cidade.

Igreja de Nossa Senhora da Corrente � Praça 12 de Abril. Bem tombado pela

União. Construção edificada em 1785.

Essa igreja, que possivelmente é a mais rica de todo o trajeto da Expedição

Engenheiro Halfeld, possui detalhes finamente trabalhados. Destacam-se os retábulos
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neoclássicos, de influência baiana, os púlpitos, os azulejos portugueses, a pintura

do forro da capela-mor e as imagens portuguesas em estilo barroco.

Segundo Sérgio Paulo Rodrigues, secretário de turismo da cidade, trata-se de

um dos 10 mais belos templos barrocos do Brasil. Ele acrescenta que, dentre

essas igrejas, somente a de Nossa Senhora da Corrente foi construída por iniciativa

de uma família, tendo sido todas as outras erguidas por irmandades ou ordens

religiosas. O nome da igreja se deve às correntes do rio fronteiro. Há uma versão

de que o nome seria uma alusão aos grilhões dos escravos, em razão de a família

Lemos, construtora da edificação, ter sido abolicionista. Essa versão, no entanto,

não é confirmada por Sérgio Paulo Rodrigues.

Todo o majestoso conjunto está em perfeito estado de conservação, estando

em implantação, à moda das edificações européias de importância histórico-

arquitetônica, a cobrança de taxa de visitação.

Igreja de São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos � Construção iniciada em

1758 e concluída em 1759.

A igreja teve a sua versão original na forma de uma capela, construída por

devotos esmoleiros em homenagem ao már tir São Gonçalo Garcia. A fachada e

o interior têm excelente trabalho de cantaria, o altar-mor é barroco e os

demais são neoclássicos. Segundo Sérgio Paulo Rodrigues, o maior conjunto

de imagens em tamanho natural da região se encontra nessa igreja. Há várias

imagens do século XVIII, de madeira, como a de Nossa Senhora da Conceição

e a de São José. Há imagens esculpidas pelos famosos santeiros de Penedo,

em madeira revestida de gesso.

O estado de conservação é bom, mas é de se consignar a informação de

que foi iniciado, pelo governo estadual, trabalho de restauração da igreja em

1991, projeto que não foi concluído até o momento, encontrando-se

embargado judicialmente. As informações dos bancos de dados eletrônicos

do Iphan registram a alteração das torres, o que comprometeu o equilíbrio

original do monumento.

Igreja Nossa Senhora dos Anjos e Convento dos Franciscanos � O primeiro

convento foi fundado em 1661; a construção de novo convento iniciou-se em

1682 e foi terminada em 1694; a igreja foi concluída em 1689.

Na realidade, a edificação foi enriquecida ao longo de todo o século XVIII. Trata-

se de conjunto de rara beleza. A igreja apresenta decoração antropomórfica, com

mistura de detalhes europeus e indígenas na mesma figura humana. O templo sofreu

influência das igrejas baianas, especialmente no teto. Há dois altares, um dedicado
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a Nossa Senhora da Conceição e o outro a Santo Antônio, ambas esculturas barro-

cas do século XVIII. O exterior do convento segue a tendência sóbria das demais

casas franciscanas do Brasil. O interior tem talha do século XVIII em estilo rococó.

Todo o conjunto está em estado excelente de preservação.

Teatro Sete de Setembro � Avenida Floriano Peixoto. O teatro foi inaugura-

do em 1884.

O teatro foi construído em estilo neoclássico, em forma de ferradura.

Trata-se, segundo Sérgio Paulo Rodrigues, do primeiro teatro do Estado de

Alagoas. O estado de conservação é muito bom, mas a reforma ocorrida na

última década alterou significativamente as características originais do prédio.

Foi colocado um piso xadrez e, no último andar, par te do teto foi cor tada para

dar lugar a um pequeno palco. Ainda assim, trata-se de edificação luxuosa e de

bela fachada.

Casa de Aposentadoria � A edificação foi construída entre 1781 e 1782.

O prédio abrigava, nos séculos XVIII e XIX, aposentos para ouvidores, altos

funcionários e nobres em viagem pela cidade, no andar de cima, e a cadeia pública

local, no andar de baixo. Hoje é repartição pública municipal. Teve reforma conclu-

ída em 2000. Encontra-se em ótimo estado de conservação.

Oratório da Forca � A edificação foi construída em 1769.

Com um traçado barroco português, o prédio destinava-se às orações dos

condenados à forca. Há placa antiga com inscrição em latim no topo da parede

frontal. Está em ótimo estado de conservação.

Catedral Matriz de Penedo � Praça Barão do Penedo. A construção da edificação

iniciou-se em 1690.

A construção do templo foi lenta, tendo o frontispício sido concluído somente

em 1808, data registrada acima do pórtico principal. Em 1815, o frontispício foi

demolido e substituído pelo atual, encimado por uma cruz de pedra. A edificação

passou por várias descaracterizações. Do antigo estilo barroco restaram as facha-

das e portas. O interior, não visitado pela equipe, é neoclássico. O estado de

conservação do prédio atual, bastante modificado no passado, é bom. Dentre os

templos católicos antigos da cidade, a catedral é a edificação arquitetonicamente

menos expressiva.

Paço Imperial � Praça 12 de Abril. O prédio foi construído no início do

século XIX.

O prédio foi transformado em paço imperial quando da visita de Dom Pedro II, em

1859. Trata-se de grande e belo sobrado de dois pavimentos. O prédio forma expres-
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sivo conjunto com o rio que corre ao lado e a Igreja de Nossa Senhora da Corrente, do

outro lado da praça. A parte externa está em excelente estado de conservação; não foi

visitado o seu interior. Deverá abrigar, em futuro próximo, o museu da cidade.

Casa do Penedo � Rua João Pessoa, nº 126. O estabelecimento foi inaugu-

rado em 1992.

De iniciativa de Francisco Alberto Sales, médico psiquiatra penedense, a Casa

do Penedo exibe rico acervo de peças ligadas à história da cidade e da região do

Baixo São Francisco. São documentos, fotografias e mapas antigos, instrumentos

de sujeição dos escravos, paramentos eclesiásticos, um busto do Barão do Penedo

e outros objetos. Destaca-se, na biblioteca, um exemplar original do Atlas e Relató-

rio Concernente a Exploração do Rio de São Francisco, desde a Cachoeira da

Pirapora até o Oceano Atlântico, do engenheiro Henrique Halfeld. Há originais de

outros livros raros, como do Hidrografia do Rio São Francisco e do Rio das Velhas,

do pesquisador francês Liais.

Chalé dos Loureiro � Avenida Getúlio Vargas. Edificação construída no final

do século XIX.

A arquitetura do imóvel é de inspiração francesa. O prédio encontra-se em

estado precário de conservação, com falhas no reboco, paredes sujas e grades

enferrujadas. Está em andamento um projeto para restaurá-lo e instalar ali a bibli-

oteca e o arquivo da Casa do Penedo.

Casas � Avenida Getúlio Vargas. Edificações construídas em períodos diversos

dos séculos XIX e XX.

Ao longo da avenida encontram-se várias casas antigas com arquitetura

expressiva, em estilos que variam entre o neoclássico e o eclético. Destaca-se o

prédio da Santa Casa de Misericórdia, vasta construção com larga fachada

neoclássica. A grande maioria dos imóveis encontra-se em bom estado de con-

servação.

Conjunto urbano da Rocheira � Edificações construídas no período colonial.

Sobre o bloco rochoso que dá nome à cidade e que constituiu, no século XVI,

o seu primeiro núcleo de ocupação, existem ainda casas populares do período

colonial, algumas em bom estado de conservação.

Casas da Vila de Santo Antônio � Não se identificou o período de construção

das edificações.

Essa vila de pescadores possui casas populares com fachadas antigas, algu-

mas em bom estado de conservação. No bairro fica ainda a Igreja de Santo Antônio,

não visitada.
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Comentário: Penedo constitui, sem dúvida, a cidade mais rica em patrimônio

histórico e ar tístico dentre os núcleos urbanos ribeirinhos do São Francisco. A

profusão de edificações antigas, a grande maioria em ótimo estado de conserva-

ção, tornou a visita da equipe à cidade um dos momentos mais fér teis da viagem.

Penedo detém ainda quatro dos cinco bens ao longo de todo o rio que foram

tombados como patrimônio cultural pela União. Surpreende o fato de que nenhum

dos bens penedenses tenha sido declarado patrimônio cultural do município, mas

nota-se em toda a cidade o esforço do Poder Público e da comunidade em prol da

preservação do mais rico acervo histórico-arquitetônico do Rio São Francisco.

Petrolina, PE

Igreja de Nossa Senhora Rainha dos Anjos � Praça Dom Malan, s/n°. A constru-

ção original do prédio se deu entre 1858 e 1860.

A Capela de Santa Maria Rainha dos Anjos, em torno da qual surgiram as

primeiras edificações sólidas que deram origem à cidade, foi construída pelas

missões religiosas radicadas na região. A edificação original foi paulatinamente

modificada até adquirir o estilo neoclássico  atual. A igreja mantém parte das

características que tinha no final do século XIX, quando se consolidou a sua  forma

contemporânea. As esquadrias, as portas, os nichos com as imagens e o coro em

madeira são originais e estão bem preservados. Há uma imagem original de madei-

ra de São Francisco, roubada em 1975 e recuperada posteriormente, e várias

outras imagens sacras, de diversos períodos. Durante a ausência da imagem

principal, um artesão local, Celestino Gomes, fez outra imagem de madeira, de

Nossa Senhora Rainha dos Anjos, de características típicas do ambiente sertanejo,

que se encontra num nicho lateral. Há lápides antigas. Há um projeto de se reabilitar

o cruzeiro, que foi removido em 1946. O templo encontra-se bem conservado,

apesar das modificações por que já passou, e tem importância decisiva por repre-

sentar o sítio histórico original da cidade. Há um projeto de instalação do marco

zero de Petrolina na área fronteira.

Estação ferroviária antiga � Avenida das Nações, nº 131. Bem tombado pelo

estado. O prédio foi inaugurado em 1923.

A antiga estação ferroviária de Petrolina surgiu a partir do anúncio da cons-

trução da estrada de ferro Petrolina � Teresina, que acabou por chegar somente

até Paulistana, no Piauí. A edificação não é mais utilizada como estação ferroviá-

ria, funcionando hoje como escritório de empresa, mantendo-se, não obstante,

aberta ao público. Infelizmente não foi possível visitar o seu interior, que, segun-
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do o arquiteto Cosme José Cavalcante Ramos � quem guiou a equipe pela cidade

�, apresenta peças de ar tesanato em madeira de Mestre Quinca, o primeiro

artesão de Petrolina. O prédio, construído em estilo eclético, foi restaurado e

encontra-se em ótimo estado de preservação, com manutenção das caracterís-

ticas originais, pintura recente e gradil protetor na área externa. A ambiência

harmônica que marcava a estação foi sacrificada pela construção, na década de

80 do século XX, de um viaduto ao seu lado, dotando a edificação de um ar de

isolamento em meio ao complexo viário vizinho. A retirada dos trilhos também

prejudicou o conjunto.

Catedral do Sagrado Coração de Jesus � A igreja foi inaugurada em 1929.

A construção do templo foi iniciativa de Dom Antônio Maria Malan, primeiro

bispo da cidade e responsável por várias ações sociais e culturais na época.

Segundo Cosme, a igreja neogótica foi construída com a função inicial de ser um

templo nacional, daí terem os vitrais da nave superior os escudos do Estado

Brasileiro. Ainda segundo o arquiteto, a edificação possui o maior conjunto de

vitrais da América Latina. Essas peças, francesas, estão passando por processo de

restauração. Outro detalhe interessante da igreja é que ela possui um carrilhão feito

em Juazeiro do Norte e doado pelo padre Cícero Romão Batista. As imagens de

bronze, do Cristo Redentor, de São Pedro e São Paulo, vieram de Portugal. A lápide

de Dom Malan, falecido em 1931, ocupa lugar de destaque no interior da igreja. Na

praça onde se localiza a edificação, enriquecida com outras edificações importan-

tes, entre elas o Palácio Episcopal,  está-se, segundo Cosme, �no coração da

cidade�. A igreja é majestosa, encontra-se em estado excelente de conservação e

representa a principal referência arquitetônica de Petrolina.

Museu do Sertão � Praça Santos Dumont, s/n°. O Museu foi instalado em 1973,

criado oficialmente em 1985 e reinaugurado em 1996.

O rico acervo do museu inclui mais de três mil objetos representativos do

meio ambiente, da cultura indígena, do artesanato e da moradia rural do meio

sertanejo. Além disso, há exposições de fotografias e de objetos ligados ao

cangaço e à história de Petrolina. São exemplares de árvores, fósseis, materiais

de pesca, réplicas de embarcações, objetos utilizados por cavaleiros, tropeiros

e cangaceiros, armas, um presépio, um busto do compositor e cantor Luiz

Gonzaga, de 1995, e um do padre Cícero Romão Batista, sem datação, peças de

barro, máquinas rústicas, fotografias etc. Há um pequeno jardim na área interna

do estabelecimento, onde estão plantadas árvores características do sertão,

cactos e outros vegetais.
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Monumento ao centenário da Igreja Matriz � Praça do Centenário. Inauguração

em 1962.

O monumento consta de uma réplica de barco a vela com carranca e de uma

pequena estátua do frei Henrique, capuchinho italiano, responsável pelas primeiras

prédicas missionárias na região e pelo assentamento da primeira pedra da Capela

Nossa Senhora Rainha dos Anjos. A igreja matriz, o monumento, o chalé, descrito a

seguir, e uma pequena vila de casas da época da construção do templo formam um

só conjunto urbano.

Chalé � Praça do Centenário. Não foi identificado o período de construção. O

prédio, que já foi residência do bispo Dom Malan, encontra-se desocupado

e em lastimável estado de degradação. Há um projeto de restauração em

andamento.

Chalé � Rua José Rabelo Padilha, nº 1007. A edificação provavelmente foi

construída na primeira metade do século XX. Prédio em estilo neoclássico e em

ótimo estado de conservação.

Casa. Rua Dom João Alfredo, nº 227. A edificação provavelmente foi

construída na primeira metade do século XX. Prédio em ótimo estado de

conservação.

 Piranhas, AL

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Saúde � Bem tombado pelo município. A

construção do prédio se deu por volta de 1890.

A edificação foi possivelmente construída pelos engenheiros ingleses e france-

ses que construíram a estação ferroviária, devido à semelhança de estilo

arquitetônico entre os dois prédios. A igreja encontra-se em bom estado de conser-

vação. Destaca-se a paisagem vista a partir da única torre, onde estão pendurados

dois sinos de bronze. O altar-mor possui uma torre onde está incrustada uma cruz

de ferro. O nicho principal está ocupado pela imagem da padroeira da cidade,

Nossa Senhora da Saúde. Há uma imagem do Cristo Morto e outras, de São

Francisco, Jesus e São José. Há uma referência não confirmada de que no local teria

ocorrido uma emboscada contra Lampião.

Igreja de Santo Antônio � O prédio é datado oficialmente de 1850.

Trata-se do sítio histórico original da cidade, que posteriormente foi

transferido para a área da Igreja Matriz, que oferecia melhores condições

por tuárias. A edificação encontra-se em bom estado de conservação. Uma

escada de pedra dá acesso à par te interna do prédio. Há lápides de 1890 no
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interior e uma lápide externa do engenheiro Francisco Colombo Monteiro de

Carvalho, falecido em 1882, que, segundo a zeladora da igreja, foi o respon-

sável pelo projeto de construção do prédio. Esse túmulo externo encontra-

se cercado por um gradil e cober to de mato. Não houve registro escrito de

imagens.

Museu do Sertão � Há referências não confirmadas de que o prédio tenha sido

concluído em 1879.

O museu hoje ocupa o espaço da antiga estação ferroviária de Piranhas, acima

descrita. Segundo Sônia Maria Brito Rodrigues, zeladora da Igreja Matriz, a estação

era um dos pontos de parada da ferrovia Piranhas � Petrolândia, construída na

década de 70 do século XIX e depois desativada. A construção da linha férrea e da

estrada foi incentivada pelo imperador Dom  Pedro II, que esteve na localidade

durante a sua viagem pelo Baixo São Francisco, em 1859. O prédio encontra-se em

bom estado de conservação.

O pequeno acervo do museu inclui peças e documentos ligados à história do

cangaço, tais como fotografias do bando de Lampião, embornais projetados pelo

próprio líder cangaceiro e outros objetos. Possui ainda peças ligadas à vida serta-

neja em geral.

Palácio Dom Pedro II � Segundo Jairo Luiz de Oliveira, diretor de turismo da

prefeitura, o prédio foi construído em 1890.

A atual sede da prefeitura municipal está em ótimo estado de conservação.

Houve reforma interna recente, com restauração que seguiu os padrões originais

da construção. A pintura, segundo Jairo Luiz de Oliveira, foi feita também na cor

original. Uma referência importante é que foi esse prédio o primeiro local de

exposição pública das cabeças de Lampião e Maria Bonita, em 1938. Ali foi tirada

célebre foto da cabeça do cangaceiro.

Mirante e Marco do Ano 1900 � Foi construído em 1899. Constitui um mirante

ao qual se chega por escada de cerca de 300 degraus. No topo do morro foi

instalado um obelisco alusivo à passagem do ano 1899 para 1900. Permite

visão panorâmica da região.

Mirante e Marco do Ano 2001 � Foi construído em 2001. Esse segundo

marco consiste em um mirante ao qual se chega por escada de cerca de

250 degraus, no topo do qual foi instalado um obelisco de alvenaria e

granito em homenagem à passagem do ano 2000 para 2001. Na caixa,

lacrada durante a passagem da expedição pela cidade, foram deposita-

das, ao longo do ano, oferendas e lembranças para a posteridade. O
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mirante permite vista privilegiada do conjunto da cidade, dos morros em

torno e do rio.

Comentário: A cidade de Piranhas é composta por dois núcleos urbanos distintos

e distantes um do outro. O núcleo histórico, pesquisado pela equipe, consiste na área

mais baixa e próxima ao rio, onde nasceu e se expandiu a cidade. A área nova, mais alta

e distante do rio,  foi construída a partir das obras de implantação da Usina Hidrelé-

trica de Xingó, na década de 80 do século XX, e é formada por bairros modernos

como Xingó, Vila Sergipe, Vila Lagoa e outros, sem interesse histórico-arquitetônico.

Piranhas, AL � Vila de Entremontes

Igreja Nossa Senhora da Conceição � Não foi identificada a data de construção

da edificação.

Há referências de que Entremontes seria o aglomerado urbano mais antigo da

região de Piranhas. A igreja de duas torres, em bom estado de conservação,

possui lápides da segunda metade do século XIX. Há imagens antigas, entre elas

uma do Bom Senhor dos Passos. O piso antigo de tijolo queimado e ornamentado

foi trocado por cerâmica comum.

Casa comercial � Mercearia Santana. Não foi identificada a data de construção

da edificação. O prédio, com características arquitetônicas do início do século

XIX, está bem conservado. Nele ficou hospedado Dom Pedro II quando de sua

passagem pela localidade.

Pirapora, MG

Ponte Marechal Hermes � Bem tombado pelo estado e pelo município.

Construído em 1922.

A ponte, de 694 metros de extensão, foi originalmente construída para servir à

ferrovia e teve o tráfego de trens desativado no final da década de 60 do século XX. O

estado geral é bom, a estrutura metálica está intacta e a ponte é regularmente utilizada

por automóveis, ciclistas e pedestres. No entanto, algumas reformas são necessárias.

Há tábuas soltas na área de trânsito de veículos, o acabamento tem falhas e não há

iluminação artificial, que é objeto de um projeto da prefeitura da cidade. Uma placa de

metal, afixada na parede lateral direita da ponte, no sentido Pirapora-Buritizeiro, está suja

e em local pouco visível. Os dizeres da placa são: �Ponte de Pirapora. Placa comemora-

tiva da visita com que os Exmos. Srs. Drs. Epitácio Pessoa e Artur Bernardes, presidente

da república do Estado de Minas Gerais, honraram o trabalho de construção desta ponte
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em agosto de 1922�. Há vários mirantes ao longo da ponte, construídos para permitir

que os pedestres dêem passagem para as carroças.

A ponte é utilizada pelas populações de Pirapora e Buritizeiro para o trânsito

entre as duas cidades, mas o Iepha-MG pretende proibir o trânsito de veículos

motorizados. A população local alega que essa proibição é contraditória, já que a

ponte vem sendo utilizada por décadas para o tráfego diário de veículos, inclusive

porque foi construída para suportar a passagem de trens.

A ponte é hoje �um ícone, um monumento, uma marca da cidade�, nos dizeres

do arquiteto Evandro Quinaud, que acompanhou a equipe durante a travessia a pé

pela ponte e forneceu algumas das informações acima.

Vapor Benjamin Guimarães � Bem tombado pelo estado e pelo município.

Construído nas primeiras décadas do século XX e inaugurado em 1913.

O vapor foi construído por empresa norte-americana e o seu batismo deu-

se em 1913, ainda nos Estados Unidos, nas águas do Rio Mississipi. Na mesma

década foi levado para a Bacia Amazônica, passando a navegar pelos seus rios.

Na década de 20 do século XX, foi comprado por empresa brasileira sediada em

Pirapora e recebeu o nome atual. A embarcação serviu durante décadas ao

transporte de passageiros e cargas pelo Rio São Francisco, tendo passado, a

partir da década de 60 do século XX, a ser empregado como veículo turístico na

região. Uma grande restauração foi empreendida em 1985; dois anos depois, o

vapor passa a abrigar também  o Museu Fluvial do Rio São Francisco, permitindo

a difusão da cultura barranqueira pelos vários municípios do Médio São Francis-

co. Em 1993, a embarcação é interditada pela Capitania dos Portos de Minas

Gerais, em função de problemas mecânicos que colocavam em risco a vida dos

passageiros. Encontra-se atualmente ancorado nas proximidades do por to da

cidade. Há um processo de restauração em curso, que permitirá que volte a

navegar pelo Rio São Francisco.

Conjunto Arquitetônico da Estação Ferroviária � Bem tombado pelo município.

Construído em 1910.

Trata-se de dois prédios de construção eclética. A edificação está razoavel-

mente conservada, com pintura recente. Telas metálicas colocadas na parte traseira

e nas janelas descaracterizam um pouco o prédio.

Os prédios serviram como estação de embarque e desembarque de passagei-

ros até 1979, quando foi desativado o transporte de passageiros na região. Em

1999, a Biblioteca Municipal de Pirapora passou a funcionar no local. A Secretaria

Municipal de Cultura também funciona no prédio.
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Estátua de São Francisco � Originalmente esculpida numa árvore morta locali-

zada na avenida paralela ao rio, ao lado do Quiosque Tamboril, a estátua foi, há

alguns meses, transferida para uma base de concreto em frente ao Hotel

Canoeiros. O conjunto da árvore morta com uma estátua erigida no seu tronco,

tendo as raízes do vegetal como base, tinha um conteúdo artístico e ecológico,

mas a mudança tornou-o uma estrutura comum.

Poço Redondo, SE � Localidade de
Angicos

Gruta de Angicos � Bem natural de interesse histórico tombado constitucional-

mente pelo estado.

A gruta está localizada numa área de caatinga na margem direita do rio. A

chegada à gruta é feita por uma trilha de 680 metros. A gruta e o seu entorno

formam uma área de 45 hectares, tombada em 1989 pela Constituição do Estado

de Sergipe. Na gruta foram mortos, em 1938, Lampião e 10 homens do seu

bando, que tiveram as cabeças cor tadas e expostas em praça pública, em

diversas cidades. Uma cruz e uma placa de metal marcam o local das mortes. A

área está muito bem preservada, devido inclusive à consciência do proprietário,

Pedro Rodrigues Rocha, 67 anos, que foi coiteiro de Lampião. Segundo Jairo Luiz

de Oliveira, diretor de turismo da Prefeitura de Piranhas, 14 mil pessoas visitam

anualmente o local.

Jairo Luiz de Oliveira alude ainda à estreita relação de Lampião com o Baixo São

Francisco. Segundo o pesquisador, no período entre 1929 e 1938, o líder canga-

ceiro foi intensamente ajudado por barqueiros do rio, que abasteciam o seu bando

de mantimentos e armas e o transportavam pelo rio nas rotas de fuga, e por

vaqueiros das fazendas locais, que o guiavam pela caatinga.

Poço Redondo, SE � Localidade de
Curralinho

Capela de Nossa Senhora da Conceição � Existe referência a 1879 como o ano

de construção da edificação.

Há referências não comprovadas de que o líder religioso Antônio Conselheiro

teria passado pela localidade antes de se fixar em Canudos, o que ocorreu em

1893. A população local teria contado com a ajuda do Conselheiro na construção da

capela. Essas vagas referências foram pesquisadas pelo historiador Itamar Freitas

de Oliveira, que não chegou a conclusão definitiva.20
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A capela, localizada numa colina, um dos pontos mais altos do povoado, possui

bela fachada e estrutura intacta, mas o interior encontra-se em precário estado de

conservação. O piso está bastante sujo de excrementos de morcegos. Não há

bancos. Há um belo afresco pintado atrás do altar e um cruzeiro em frente à entrada

do prédio. O templo não parece ser usado regularmente, existindo inclusive outra

capela, mais nova, de frente para o rio. A moradora Tereza Vieira mostrou uma

imagem de Nossa Senhora da Conceição, bastante antiga, folheada a ouro e certa-

mente valiosa. Por segurança, a imagem é mantida em sua casa e não na capela à

qual pertence.

Ao longo da rua fronteira ao rio, distribuem-se diversas residências antigas,

com estilos arquitetônicos dos períodos colonial e imperial.

Pompéu, MG

Por razões de ordem operacional, a cidade não chegou a ser pesquisada

pela equipe da expedição. Sabe-se que Pompéu possui bens importantes do

ponto de vista do patrimônio histórico, dentre os quais se incluem sedes de

fazendas centenárias, construídas por parentes da famosa proprietária de terras

Joaquina de Pompéu.

Porto da Folha, SE � Ilha de São
Pedro

Igreja de São Pedro � Bem tombado pelo estado. A construção data de

meados do século XVII.

A iniciativa de construção da igreja teria sido de missionários indígenas,

auxiliados por uma tribo indígena habitante da ilha. Pesquisadores supõem que

a construção original tenha sido ampliada sucessivamente, com obras que não

ultrapassaram a primeira metade do século XVIII. Hoje a bela igreja de torre

única e três portas localiza-se em uma comunidade remanescente dos índios

xocós. Como a comunidade não estava preparada para a visita e a chave do

prédio não se encontrava disponível, a equipe teve acesso a ele por uma

entrada lateral, que leva  diretamente ao que restou do coro. O piso do coro

ruiu, existindo hoje apenas algumas vigas contíguas às paredes. O interior da

igreja, visto desse local, parece decadente. Bancos escolares são utilizados no

lugar dos tradicionais bancos longos. A equipe foi informada de que  antiga

imagem de madeira, de São Pedro, padroeiro da capela e da vila, foi roubada

e posteriormente recuperada, permanecendo no altar-mor. Segundo João Ba-
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tista dos Santos, cacique da comunidade, essa imagem data da época de

construção da igreja. As outras imagens são recentes. Apesar de a for te

estrutura de pedra permanecer intacta, o estado geral da igreja é bastante

precário. Há um cruzeiro em frente à edificação. Há cerca de 15 anos uma

estátua de um índio com arco e flecha, de cerca de um metro e meio, foi

colocada defronte a ele. Os três elementos � a igreja, o cruzeiro e a estátua �

formam harmônico conjunto.

Comentário: A comunidade habitante da ilha expressa o sincretismo entre a

herança indígena nativa e o elemento religioso europeu materializado na igreja. A

instalação recente da estátua de um índio, em total harmonia com a edificação

religiosa, foi certamente uma representação intuitiva dessa rica mescla cultural.

Porto Real do Colégio, AL

Conjunto arquitetônico � Praça Rosita de Góes Monteiro. Uma das edificações

é de 1923. Não foi identificado o período de construção das demais.

O conjunto é formado pela Casa Paroquial, Prefeitura Municipal e algumas

residências. As edificações encontram-se em estado razoável de conservação.

No local foi fundado, em meados do século XVII, um colégio jesuíta, posterior-

mente derrubado. Desse colégio se originou o nome da cidade. Em frente a ele

existia uma capela, em local hoje ocupado pela Igreja Matriz de Nossa Senhora

da Conceição.

Propriá, SE

Casarão � Praça Dom Antônio Cabral, nº 67. Edificação construída em 1929.

Belo prédio em estilo neoclássico, em dois pavimentos, com jardim frontal.

Bom estado de conservação.

Sobrado � Avenida Graccho Cardoso, nº 584. Bem tombado pelo estado.

Edificação erguida em meados do século XIX.

No prédio funciona o Fórum Odilon Palmeiras. Apesar de ter sido

incluída no Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas

do Nordeste, a edificação encontra-se em precário estado de conser va-

ção. Par te da parede frontal está descascada, as janelas estão sujas e há

velhos aparelhos de ar condicionado descaracterizando a fachada. No

vão das janelas antigas foram colocadas janelas basculantes. A estrutura

está intacta.
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São Francisco, MG

Casa � Av. Olegário Maciel, nº 1010. A edificação antiga, com características

baianas, estilo eclético, está muito bem preservada pela proprietária, Clio Nícia

Ferreira.

Casa � Edificação antiga, em estado médio de conservação. A estrutura está

intacta, mas as paredes externas estão sujas e o reboco está solto em alguns

pontos. No local funciona a sede da organização não-governamental Preser-

var. Há calçamento antigo nas ruas fronteiras à casa, que fica numa esquina.

Igreja � Bom estado de conservação. Há calçamento antigo na rua fronteira.

Avenida com casario antigo � Bom estado de conservação.

São João das Missões, MG

Igreja (não se obteve informação do nome oficial do templo) � Não se obteve

informação da data de construção.

A construção encontra-se completamente descaracterizada e já passou por

algumas reformas. O piso é de cerâmica, o altar é encaixado e sem nenhum

ornamento. Não há retábulo no altar-mor, que é de alvenaria. Nele está uma imagem

de São João Batista, de barro e pedra, esculpida pelos caboclos locais e bastante

venerada, especialmente na procissão do dia do padroeiro da cidade. Há oito

oratórios de cada lado da igreja, com várias imagens não originais. Há três imagens

diferentes dessas, de madeira, na sacristia; uma delas tem feições indígenas.

São Romão, MG

Casa da Cadeia � Bem tombado pelo município. Há informações não confirmadas

de que teria sido fundada pela proprietária de terras Joaquina de Pompéu.

Edificação de dois pavimentos. A parte externa do prédio encontra-se em estado

médio de conservação; a estrutura está intacta mas as paredes estão muito sujas,

o reboco soltou-se em alguns pontos e a parte inferior da porta de madeira está

carcomida. Não foi possível conhecer a parte interna, que não é utilizada.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário � Há informações não confirmadas de

que seja de 1668; trata-se da edificação mais antiga da cidade. Apresenta

bom estado de conservação; a fachada antiga está sendo descaracterizada

por reformas contemporâneas. O telhado antigo foi mantido. Há imagens

antigas de madeira. Na área externa, frontal à igreja, encontra-se um espaço

para cavalhada.
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Edificação antiga � Uma das casas da avenida central da cidade, em estilo

neoclássico, data do início do período republicano e ainda mantém o brasão da

República na sua fachada. O estado de conservação é bom, mas as paredes

externas estão sujas e há pichações na base. O seu interior poderá abrigar, no

futuro, o museu da cidade, tarefa na qual está empenhado o morador Júlio

César Lima Souza.

Acervo de antiguidades � O acervo já recolhido espontaneamente por Júlio

César  Lima Souza para constituir o museu da cidade inclui uma algema da

época da escravidão, um cachimbo indígena, uma carranca, moedas antigas

e diversos outros objetos. Foram fotografadas duas dessas moedas, uma

datada de 1649 e outra de 1685. Júlio César Lima Souza relata que em 1998

foi encontrado, durante trabalhos de terraplenagem de uma das ruas da

cidade, um baú com cerca de 2.000 moedas antigas, que teriam sido vendi-

das para numismatas. Essas  antiguidades encontram-se espalhadas pela

edificação citada no item anterior, e nenhuma delas foi ainda tecnicamente

identificada.

Casario antigo nas proximidades do porto � Foram registradas várias casas

antigas, em diversos estilos arquitetônicos. Algumas têm belas platibandas. As

datas de construção variam desde o período colonial até meados do  século

XX. Os estados de conservação também variam bastante � há uma casa colo-

nial, de portas e janelas azuis, bem conservada, mas várias das edificações

estão depredadas.

Cemitério antigo � Possui vários túmulos antigos, alguns datados do século

XVII. Um túmulo é do estilo carneiro, constituindo uma espécie de gaveta

semicircular em pedra onde é enterrado o cadáver. O cemitério encontra-se

tomado pelo mato e parcialmente abandonado.

Tamarindeiro � Essa árvore teria, segundo informações do prefeito da cidade,

Dênio Marcos Simões, cerca de 200 anos. Já foi mencionada a idade de 500

anos. De qualquer forma, tudo indica que a região onde está o tamarindeiro

constitua o sítio original da cidade.

Capela � Trata-se de edificação construída aparentemente na primeira metade

do século XX.  A edificação está situada no balneário conhecido como Veredinha.

Trata-se de construção exótica, de estilo eclético, instalada dentro de um pasto

para o gado e ao lado de uma vereda explorada como balneário. Bovídeos

pastam livremente ao lado da edificação, da qual a equipe teve apenas visão à

distância, tendo em vista o pasto estar fechado.
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Três Marias, MG � Distrito de
Andrequicé

Igreja de Nossa Senhora das Mercês � Segundo o Dicionário Escolar com a

História do Município, publicado pela Prefeitura Municipal de Três Marias, a

igreja foi construída há cerca de 150 anos.

A história da antiga capela de Nossa Senhora das Mercês confunde-se com o

povoamento da região de Andrequicé. Ela teria sido erguida em homenagem à memó-

ria do fazendeiro diamantinense João Pereira da Rocha, que morrera em viagem pela

região, tendo sido enterrado num antigo cemitério local. Há registros de que no local

onde existiu esse cemitério foi encontrada uma inscrição em madeira, datada de 1725.

A igreja atual parece ter sido erguida em meados do século XIX, substituindo a antiga

capela. Está situada numa posição estranha em relação ao povoado, encontrando-se em

plano inferior ao do casario e tendo a sua parte traseira voltada para as casas. Tem-se

a impressão de que no passado a vila se concentrava em torno da igreja, em plano mais

baixo do que o atual, tendo sido depois transferida para a posição de hoje.

A igreja consiste numa edificação pequena, de aparência singela e agradável, com

fachada principal onde se destacam a porta de madeira e duas janelas laterais. Reforma

recente restaurou o prédio, que se encontra em bom estado de conservação. Segundo

a professora Antônia Genuína de Oliveira, residente em Andrequicé, nessa reforma foram

mantidas muitas das características originais do templo. As paredes, feitas de pau-a-

pique, adobe e tijolo, foram preservadas, trocando-se apenas o seu revestimento. Na

parte interna, o altar-mor, o coro e o teto, todos de madeira, foram recuperados,

mantendo-se a sua forma original. O piso e o telhado externo são modernos. O sacrário

que fica à direita do altar-mor é também recente, tendo sido instalado em 2002. Quando

da visita da equipe de pesquisa, três imagens, de Nossa Senhora das Mercês, de São

Sebastião e do Divino Espírito Santo, e uma mesa, todas elas peças originais, tinham sido

enviadas para Ouro Preto, para serem restauradas. Segundo Antônia, as imagens que

permaneceram na igreja são modernas.

Três Marias, MG � Instalações da
Usina Hidrelétrica de Três Marias

Estátua do Índio � Praça do Índio. Não foi identificada a idade da obra, que foi

esculpida contemporaneamente.

Essa obra ar tística representa um índio nu, deitado de costas, tendo ao lado

algumas cobras. Foi esculpida em bronze. Na sua base há uma inscrição alusiva ao
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nome pelo qual o Rio São Francisco era conhecido pelos índios brasileiros: �Opara,

Rio São Francisco�. A obra encontra-se bem protegida, em excelente estado de

conservação. Ao seu lado foram instalados holofotes e bancos, constituindo esse

conjunto a chamada �Praça do Índio�.

Mais do que o interesse artístico da obra em si, a estátua do índio reveste-

se de especial importância por ter sido esculpida por Deocleciano Martins de

Oliveira, autor de várias outras esculturas espalhadas por cidades ribeirinhas do

São Francisco.

Várzea da Palma, MG � Distrito
de Guaicuí

Ruínas da Igreja Bom Jesus de Matozinhos (Igreja de Pedra) � Bem tombado

pelo Estado. Construído na segunda metade do século XVIII.

A base do prédio em ruínas está sólida e a estrutura de pedra não apresenta

problemas. No interior da igreja, cresceu uma grande gameleira, hoje aderida à

parede frontal do prédio. As raízes da árvore se distribuem pela parede, formando

belos desenhos. No interior da edificação, a mesma árvore distribui as raízes pelo

outro lado da parede frontal. O chão da parte interna é de pedra batida. As

paredes, tanto internas como externas, foram bastante pichadas. O arco central é

muito interessante, de arquitetura bem elaborada.

A edificação é, na realidade, uma estrutura inacabada, já que, por motivos

desconhecidos, a construção da igreja foi paralisada. O prédio fica numa área

ampla, cercado por algumas residências. Na par te traseira da edificação, vê-

se o Rio das Velhas; o pequeno cais da Vila de Guaicuí está logo abaixo das

ruínas.

Segundo o historiador Fabiano Lopes de Paula, do Iepha-MG, existe no órgão

um documento que data a edificação de 1755.

Várzea da Palma, MG �
Localidade de Porteiras

Ruínas da Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso e Almas.

Parte da parede frontal do prédio e de uma de suas paredes laterais está de pé.

Segundo o historiador Fabiano Lopes de Paula, do Iepha/MG, trata-se de igreja

construída sobre taipa, técnica pouco utilizada em Minas Gerais; também a invoca-

ção a Nossa Senhora do Bom Sucesso é relativamente rara; a conclusão é que pode

tratar-se de templo construído por bandeirantes paulistas.
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Posteriormente à construção da igreja, foi alocado um cemitério na sua parte

frontal.

Na igreja moderna de Guaicuí, moradores mostraram aos pesquisadores ima-

gens retiradas da igreja antiga. Há uma imagem do Cristo Morto, além de outros

santos. Outra parte das imagens foi levada para Ouro Preto, para restauração. Um

dos moradores informou que há documentos antigos ainda não identificados.

Xique-Xique, BA

Igreja de Santana do Miradouro � Ilha do Miradouro. Prédio construído no

século XVIII.

A tradição local afirma que a igreja é o mais antigo templo da região, construído

na ilha que constituiria o sítio histórico original da cidade de Xique-Xique. O nome

�Miradouro� viria da expressão �mira ouro�, pronunciada por aqueles que obser-

vavam à distância a serra do outro lado, em busca de ouro. A singela igreja, com

fachada constituída de uma porta central e duas janelas, localiza-se numa área

bucólica da ilha, que ainda conserva a vegetação natural de coqueiros e outras

árvores. A construção encontra-se em estado precário de conservação, apresen-

tando reboco descascado, piso de cerâmica da sacristia intencionalmente quebra-

do, em busca de ouro, e imagens antigas quebradas ou parcialmente destruídas

por cupins. A coroa de ouro da pequena imagem de madeira de Santana foi rouba-

da. Foram registradas outras duas imagens, do Cristo Morto e de São Judas Tadeu.

A comunidade residente na ilha, à qual se chega por pequenos barcos que cruzam

o canal do rio que a circunda, mostrou-se bastante preocupada com a preservação

do patrimônio da igreja.

Mercado São Francisco � Praça Francisco Guimarães, s/n°. Prédio construído

no século XIX.

A estrutura antiga do mercado está intacta, mas as paredes estão muito sujas

e a construção como um todo não parece ter grande significado histórico-

arquitetônico. Foi reformado em 1980.

Igreja Senhor do Bonfim � Praça Dom Máximo, s/n°. Não foi identificada a data

de construção, mas os dados da Secretaria da Cultura da Bahia informam o

século XVI � provavelmente houve equívoco nessa datação, pois o povoamen-

to da região não é tão antigo.

A edificação parece já ter passado por várias reformas e guarda hoje estilo

neoclássico. Está bem conservada. O seu interior não foi visitado, pois a igreja

encontrava-se fechada.



86

Casas da Rua Gustavo Costa � Trata-se de edificações cujas datas de constru-

ção possivelmente variam entre o final do século XIX e o início do século XX. O

estado de conservação é bom na maioria dos casos.

Túmulo de pedra � Margem direita do rio, logo após Copixaba, no sentido

Morpará � Xique-Xique. Período de construção não identificado.

Trata-se de antigo túmulo de pedra, com dois carneiros e fachada frontal alta.

Está hoje abandonado numa pequena mata na margem do rio. A construção foi

tomada por insetos.
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Acima, à esquerda �
Igreja Nossa Senhora

da Corrente �
Penedo/Al

Abaixo, à esquerda �
Igreja Matriz de Nossa

Senhora das Dores �
Dores do Indaiá/MG

Acima, à direita �
Imagem antiga na Igreja

Matriz de Nossa
Senhora da Conceição �
Matias Cardoso/MG

Abaixo, à direita �
Imagem de Nossa

Senhora da Piedade com
Jesus Cristo �

Santuário de Nossa
Senhora da Piedade �

Felixlândia/MG
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Acima � Ponte Marechal Hermes sobre o Rio São Francisco � Pirapora/MG

Abaixo � Edificação antiga em São Francisco/MG

Ao lado � Ponte sobre o Rio São Francisco � Iguatama/MG
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Acima, à esquerda � Interior da Capela do Convento dos
Franciscanos � Penedo/AL

Acima � Sede da Fazenda Corguinhos � Iguatama/MG

Ao lado � Vista de Penedo/AL e do Rio São Francisco
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É da arqueóloga Gabriela Martin a afirmativa de que:

Durante os trabalhos de campo desses projetos arqueológicos, foram

registrados abrigos com pinturas e gravuras rupestres em quase todos

os municípios do vale, nas serras ou nos rochedos às margens dos rios

e riachos tributários do São Francisco.21

Dada, portanto, a magnitude do patrimônio arqueológico dos municípios do

Vale do São Francisco, o levantamento, ainda que sumário e apenas indicativo, dos

seus sítios arqueológicos, para fins do dossiê a ser encaminhado à Unesco, deman-

dará esforços adicionais de coleta de dados e pesquisa de campo. No presente

capítulo deste relatório, foram resumidas as principais observações feitas durante

as visitas realizadas a alguns dos sítios arqueológicos localizados no vale do rio. A

ordem de apresentação dos locais segue o curso do rio.

Província Cárstica de Arcos-Pains-
Doresópolis, MG

A chamada Província Cárstica de Arcos-Pains-Doresópolis constitui uma faixa de

cerca de 100 quilômetros, formada por paredões de calcário que abrigam grutas e

cavernas onde já foram encontrados fósseis, inscrições rupestres, fragmentos de

peças de cerâmica, utensílios e ferramentas pré-coloniais. As rochas da região são

calcárias e dolomíticas e correspondem à Formação Sete Lagoas, ou seja, o conjunto

de camadas de rochas carbonáticas sedimentares existentes na porção inferior do

Grupo Bambuí. A equipe da expedição visitou dois locais representativos do patrimônio

arqueológico e paleontológico da província, descritos abaixo.

Gruta dos Milagres

A equipe de documentação percorreu a Gruta dos Milagres, no local denomina-

do Vale do Barreado, no Município de Doresópolis. O Córrego do Barreado, que

corre sob a cavidade, deságua no Ribeirão dos Patos, um dos afluentes do São

Francisco na região. A chegada à gruta requer uma curta caminhada no meio da

mata, a partir de uma das estradas de terra locais.

No interior da gruta encontram-se fragmentos de objetos de cerâmica, dispersos

pelo chão. Segundo a bióloga Paula Vieira Teles e o guia de campo Jefferson Luís,

guias da equipe no local, não há ainda um trabalho de pesquisa da importância e da

datação desse material. A gruta, em si, constitui uma cavidade bem ornamentada,

com presença de coralóides, estalactites, estalagmites, cortinas, escorrimentos e

colunas. Há pichações em várias de suas formações e algum lixo espalhado pelo

chão. O local é freqüentemente visitado pela população local, tendo sido colocada,
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na entrada da cavidade, uma imagem sacra comum, em torno da qual se espalham

flores e restos de velas.

Centro de Educação Ambiental e Núcleo Museológico da Reserva de Corumbá

Em 16 de junho de 2000, foi inaugurado esse importante centro, destinado à

preservação e à divulgação do patrimônio histórico, geológico, arqueológico,

espeleológico e paleontológico da Província Cárstica de Arcos-Pains-Doresópolis.

A criação do espaço, localizado na Estação Ecológica de Corumbá, no Município de

Arcos, foi o resultado de parceria entre a Companhia Siderúrgica Nacional e o

Instituto Estadual de Florestas, como parte de termo de compromisso assumido

pela empresa com a Fundação Estadual do Meio Ambiente e a Secretaria de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O acervo inclui urnas funerárias, animais fossilizados, fragmentos de ossos

humanos, fotografias de inscrições rupestres, ferramentas e utensílios pré-coloni-

ais. As ferramentas incluem exemplares de machados, batedores e pilões. Há

também vasilhames e adornos individuais. O material, proveniente do período

colonial, inclui cachimbos e moringas, provavelmente fabricados por escravos

negros. Esse acervo foi constituído a partir da contribuição da população local,

que cedeu ao centro os exemplares pré-coloniais que vinha mantendo sob a sua

guarda por décadas. Há ainda exemplares oriundos de outras regiões do País,

como fósseis de animais encontrados na Bahia e em Peirópolis, localidade do

Município mineiro de Uberaba.

O local possui área construída de 275 metros quadrados, que se repartem entre

o centro de visitantes e o observatório a céu aberto, instalado no alto de um platô.

O centro foi implantado num espaço de grande beleza cênica, constituído por

morros e paredões calcários, no interior dos quais se encontram cavidades com

inscrições rupestres. A vegetação de campos e de cerrado em torno encontra-se

preservada, por estar o centro localizado no interior de uma unidade de conserva-

ção. A estação ecológica é cortada pelo Rio Santo Antônio. Fora da área do núcleo

museológico, na beira da estrada que corta a estação, foi registrada a existência de

um casarão antigo que pertenceu à Fazenda Corumbá. A edificação foi construída

em estilo colonial e encontra-se abandonada.

A equipe foi recebida por Karolini Valadão de Castro e Silva, coordenadora do

núcleo museológico, tendo a visita sido acompanhada também pela bióloga Paula

Vieira Teles e pelo guia de campo Jefferson Luís.

Indagada se tinha conhecimento de pesquisas voltadas para a importância do

acervo arqueológico da região no contexto da ocupação pré-colonial do Alto São
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Francisco, a coordenadora do centro respondeu negativamente. Não obstante,

texto por ela fornecido, de autoria da arqueóloga Alenice Motta Baeta, inclui um

comentário que ressalta a relação entre um dos sítios arqueológicos da região e as

populações pré-coloniais que habitaram o Vale do São Francisco:

No distrito de Corumbá, Município de Arcos, há inúmeros sítios arqueológicos

litocerâmicos, a céu aberto e em abrigos sob rocha. Contudo, o sítio arqueológico

que mais chama a atenção, possivelmente por sua beleza cênica e por possuir

conjuntos de pinturas rupestres, é o sítio denominado Posse Grande.

Trata-se de um grande maciço calcário, onde a parte abrigada possui 30

metros de extensão. A parede com pinturas rupestres encontra-se parcialmente

danificada em função dos desplacamentos do suporte rochoso e das depredações

por meio de rabiscos sobre as pinturas. No entanto, ainda há aproximadamente

250 figuras rupestres nas partes menos acessíveis da parede, que apresentam um

conjunto estilístico pictural peculiar. As figuras deste sítio apresentam temas bem

variados: formas humanas ou antropomorfas, formas de animais ou zoomorfas,

além de variados tipos de figuras com formatos geométricos.

A característica mais rara desse conjunto rupestre é a forma de preenchimento

das figuras, que inclui duas ou até mesmo três cores, o que não é muito comum na

região central de Minas Gerais. Por isso, esse sítio é muito importante para os

pesquisadores, na medida que apresenta influências estilísticas originárias de outra

região, no caso, do Médio e Baixo São Francisco.22

Material arqueológico encontrado na região de Abaeté, MG

Durante a visita técnica à cidade de Abaeté, a equipe esteve na residência de

Luzia Soares Defeo, cujo marido, já falecido, tinha por hábito recolher objetos de

interesse histórico e arqueológico encontrados nas margens de cursos d�água da

região. A coleção encontra-se bastante desfalcada, tendo sido registrados alguns

machados pré-coloniais de pedra polida e cachimbos de barro.

Cemitério da Caixa d�Água � Buritizeiro, MG

O sítio arqueológico ocupa área demarcada pelos índios caiapós para servir

como cemitério. A sua denominação deve-se à existência, ao seu lado, de uma

grande caixa d�água que abastece a sede do Município de Buritizeiro. O sítio

localiza-se na margem esquerda do rio e constitui um retângulo de 50 por 10

metros. Uma equipe de arqueólogos da Universidade Federal de Minas Gerais �

UFMG � vem pesquisando o local. Segundo informações do 3, inclui fossas com

corpos fletidos, ou talvez fogueiras com corpos queimados. Já foram encontrados

quebra-cocos em rocha verde, machados polidos e picoteados, instrumentos
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plano-convexos, lascas e vegetais. O sítio encontra-se a céu aberto, possui estru-

turas funerárias e artefatos líticos lascados e polidos. Não há arte rupestre. Não há

informação técnica de datação.

O sítio não está preparado para receber visitas e fica hoje localizado numa área

ambientalmente degradada da margem do rio.

Abrigo do Janelão � Parque Nacional Cavernas do Peruaçu � Januária, MG

Segundo Hamilton dos Reis Sales, biólogo que guiou a equipe durante a visita,

há cerca de 150 cavernas e sítios arqueológicos catalogados na área do parque.

O Abrigo do Janelão, um desses sítios, localiza-se em parede rochosa próxima

à entrada da gruta do Janelão e tem dimensões de 77 metros de largura por 8,5 de

altura. Está localizado numa área de mata seca e apresenta pinturas e gravuras

rupestres. Segundo informações do Iphan, possui ar tefatos líticos lascados e

cerâmicos. Trata-se de sítio de grande importância, também explorado por equipe

técnica da UFMG.

Durante a visita a esse sítio, foi explicado por Hamilton o processo de desgaste

dos desenhos e pinturas rupestres. O fenômeno é causado pela variação de tempe-

ratura, que dilata e contrai a rocha e ocasiona a sua descamação e fragmentação. O

corte de madeira na área, provocando a exposição constante da rocha ao sol, é a

causa mais séria desse problema; por isso, já foi proposto aos órgãos responsáveis

o reflorestamento da região como forma de proteção do acervo arqueológico.

O processo de pintura consistia na utilização de pigmentos de rochas, nas cores

amarela e vermelha, que eram moídas e recebiam um fixador, em geral gordura animal

ou vegetal, como a cera de abelha. A pasta formada era então aplicada diretamente à

rocha. O picoteamento, por outro lado, é o processo pelo qual se utilizava, ao invés

de tinta, uma rocha mais dura, como sílex, que era batida contra a parede, definindo

contornos. A gravura produzida consistia, portanto, numa representação em baixo

relevo, mais resistente à ação antrópica e aos efeitos naturais.

Durante a visita a esse sítio, foram mostrados ainda vários exemplos de justa-

posição de pinturas e gravuras produzidas pelas sucessivas comunidades que, ao

longo dos milênios, utilizaram a parede rochosa para registrar mensagens.

Abrigo do Malhador � Parque
Nacional Cavernas do Peruaçu �
Januária, MG

A visita a esse segundo sítio do Vale do Peruaçu foi realizada rapidamente, no final

do dia de circulação pelo parque. Trata-se de abrigo sob rocha, localizado num
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canyon seco e com área abrigada das intempéries e do sol durante a maior parte do

dia. Segundo os dados do Iphan, o sítio tem dimensões de 55 metros de largura por

13 de altura, sendo a área em torno utilizada como pastagem e abrigo pelo gado; daí

o nome do sítio, numa alusão à malhada, ou área em que o gado se protege do sol.

Esse sítio foi utilizado como cemitério e local de impressão de pinturas rupestres.

Foram encontrados artefatos líticos lascados e polidos, produzidos sobre material

orgânico e conchas, e cerâmicos. Segundo o historiador e arqueólogo Fabiano

Lopes de Paula, do Iepha/MG, que também acompanhou a visita, o sítio vem sendo

escavado desde a década de 70, tendo sido encontradas, até o presente, três

sepulturas, uma delas de criança.

Trata-se de sítio de alta importância, que deve, segundo os arqueólogos da

UFMG que o pesquisam, ser protegido do desmatamento, da atividade agropecuária

e do turismo sem orientação específica.

No fim da visita ao parque, Hamilton identificou os sítios arqueológicos mais

importantes na região. São eles: a Lapa dos Bichos, a Lapa de Rezar, o Sítio do

Elias, a Lapa dos Troncos, a Lapa do Boquete, os próprios Abrigo do Janelão e

Abrigo do Malhador e a Lapa dos Desenhos; este último, segundo ele, o painel de

pintura rupestre mais preservado do parque.

São Gonçalo da Serra �

Sobradinho, BA

A equipe visitou, em dois grupos distintos, esse importante conjunto de

sítios arqueológicos. Como o trabalho de identificação e registro dos sítios está

em fase inicial, a cargo do pesquisador Celito Kestering, os dados disponíveis

são ainda sumários.

Foram citados pelo menos quatro sítios importantes no local: Pedra Gêmea,

Pedra dos Macacos, Pedra da Mangueira e Pedra da Gameleira. Em todos eles há

conjuntos de pinturas rupestres, ao que parece de diferentes datações, sem ação

antrópica significativa. Pelo menos duas pinturas observadas teriam sido feitas já no

período colonial: um braço de homem negro e um homem segurando uma espada.

O conjunto de sítios localiza-se numa área de caatinga situada entre grandes

blocos rochosos e montanhas de pedra. Há belos e frondosos juazeiros. A mata

está razoavelmente preservada, com algumas áreas ocupadas por pequenos siti-

antes. Nas proximidades está o pequeno povoado de São Gonçalo da Serra. Esse

relativo isolamento tem contribuído para a preservação das pinturas rupestres

existentes no local.
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Comentário: O conjunto de sítios arqueológicos de São Gonçalo da Serra é

impor tante pela integridade dos registros, garantida pelo relativo isolamento

da área e pela preservação da vegetação de caatinga circundante e revelada

pelo trabalho de pesquisa que vem sendo desenvolvido pelo pesquisador

Celito Kestering. É de se observar, ainda, que os sítios arqueológicos de São

Gonçalo da Serra não se encontram registrados nos bancos de dados eletrô-

nicos do Iphan.

Museu de Arqueologia de Xingó �
Canindé do São Francisco, SE

Esse museu, localizado no Km 52 da Rodovia Juscelino Kubitschek, nas vizi-

nhanças da barragem da Usina Hidrelétrica de Xingó, apresenta importante acervo,

oriundo das escavações realizadas no contexto do Projeto de Salvamento Arqueo-

lógico de Xingó, desenvolvido a partir de 1988. O projeto foi criado para resgatar

os vestígios arqueológicos existentes na área que seria posteriormente inundada

pelo lago da usina. Foram localizados e sondados 41 sítios, dentre os quais se

destacam os sítios Justino e São José I. Hoje esses sítios encontram-se cobertos

pelo lago, mas o projeto permitiu que fosse recuperada expressiva coleção arque-

ológica, constituída por 7.802 peças líticas, 21.790 peças cerâmicas, mais de 20

mil restos faunísticos, 49 fogueiras e 191 esqueletos.

A unidade museológica, inaugurada em 2000, possui no seu acervo uma parte

altamente representativa da coleção arqueológica recolhida. Construído em arquite-

tura moderna e dotado de sofisticados recursos de exposição, o museu possui

diversos espaços, dentre os quais se destacam as salas de simulação de escava-

ções, de apresentação didática do povoamento da América e da região de Xingó e

de exposição dos registros gráficos, materiais líticos e cerâmicos, restos da fauna

e enterramentos encontrados durante o projeto de salvamento. São hoje mais de

200 indivíduos em casulos de enterramento, que têm entre 1.200 e 9.000 anos.

Atualmente, segundo informações da arqueóloga Cleonice Vergne, diretora do

museu, as sondagens já realizadas indicam a existência de 41 sítios arqueológicos

entre Paulo Afonso e a Usina Hidrelétrica de Xingó e 214 de Xingó até a foz do São

Francisco. A grande maioria desses sítios está localizada em terraços situados nas

duas margens do rio.

Comentário. O trabalho de pesquisa arqueológica que vem sendo desenvolvido

pela equipe do Museu de Arqueologia de Xingó é fundamental no contexto da
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campanha �Rio São Francisco Patrimônio Mundial�. A identificação de mais de duas

centenas de sítios arqueológicos entre Paulo Afonso e a foz do rio dão uma medida

da importância da ocupação pré-colonial do Baixo São Francisco e do papel do rio

na pré-história da América. É de se observar, ainda, que os sítios arqueológicos

identificados pela equipe do museu não se encontram registrados nos bancos de

dados eletrônicos do Iphan.

Fazenda Mundo Novo � Canindé
do São Francisco, SE

Ainda acompanhada pela arqueóloga Cleonice Vergne, a equipe visitou o sítio de

registros gráficos da Fazenda Mundo Novo, localizado na área rural do Município

de Canindé do São Francisco. Foram apresentados sítios de grafismos puros, dos

quais não se conhece o significado, registrados nos blocos rochosos na área da

fazenda. Alguns desses registros estão localizados em lapas ou em matacães, que

serviam como moradia para os grupos humanos.

A visita a esse sítio foi uma oportunidade para a equipe conhecer um dos

sítios arqueológicos que vêm sendo pesquisados pela equipe do Museu de

Arqueologia de Xingó.
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Casulo de enterramento no Museu de
Arqueologia de Xingó

Canindé do São Francisco/SE
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À esquerda � Urnas funerárias no Núcleo Museológico da Reserva de Corumbá � Arcos/MG

Ao centro � Pinturas rupestres no sítio arqueológico de São Gonçalo da Serra � Sobradinho/BA

À direita � Pinturas rupestres no Vale do Peruaçu/MG
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Ainda que se trate de campo novo para os órgãos nacionais e internacionais de

proteção do patrimônio cultural, inclusive para a própria Unesco, a documentação

dos bens inseridos no universo da cultura popular e tradicional e do folclore das

comunidades ribeirinhas foi considerada uma das áreas mais importantes do traba-

lho de campo realizado durante a Expedição Engenheiro Halfeld. Foram registrados

diversos bens inseridos no chamado patrimônio oral e imaterial, reservando-se

para fase posterior do projeto a sua identificação técnica e classificação. A ordem

de apresentação desses bens neste relatório segue o curso do rio.

Benzedor � Abaeté, MG

Durante a estada da equipe de pesquisa na cidade, foi entrevistado o carroceiro

Geraldo Vital de Souza, conhecido como Julião, de 73 anos de idade, cujas bezenduras

acredita-se tenham poder curativo de doenças. O benzedor é descendente de povos

indígenas que habitaram o local e trabalha no transporte de cargas na sua carroça.

Durante a entrevista, Julião, que também participa do congado local, recitou os

versos de uma das canções entoadas nessa festa:

A princesa Isabel é muito bondosa

Libertou os escravos porque ela é caridosa, sabe

A princesa Isabel defende gente inocente

Dentro das senzalas ela mandou cortar as correntes

Porque os escravo viviam amarrado.

Casa da Cultura Antônio Pedro de Oliveira � Morada Nova de Minas, MG

O espaço, inaugurado em dezembro de 1996, abriga alguns objetos artesanais,

como vassouras, redes, gamelas, cangas decorativas e tecidos bordados, além de

artigos comuns, como roupas, bijuterias, licores e condimentos. O acervo é

inexpressivo do ponto de vista da tipicidade ou do conteúdo artístico. O moderno

prédio que abriga o espaço tampouco apresenta interesse cultural.

Memorial Manuelzão e Festa de Manuelzão � Distrito de Andrequicé �

Três Marias, MG

O Projeto Memorial Manuelzão consiste numa série de ações, coordenadas

pela Associação Comunitária de Andrequicé, voltadas para a preservação da

memória do vaqueiro Manuel Alves Nardi � o Manuelzão, que se tornou um dos

principais personagens da obra do escritor Guimarães Rosa � e para a valori-

zação do patrimônio cultural do povoado e do ambiente sertanejo das veredas

do Rio São Francisco. O projeto inclui diversas metas específicas, dentre as

quais já se realizaram a aquisição e a restauração da casa de Manuelzão e a sua

conversão em museu.
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A equipe da expedição visitou o espaço do museu, onde foi recebida por

Adriana Nardi de Souza, neta de Manuelzão. Estava presente também a viúva do

vaqueiro, Diralda Alves Nardi.

Segundo Adriana, a casa que hoje abriga o museu foi residência do vaqueiro e de

sua esposa por cerca de 45 anos. O museu consiste num espaço de cinco cômodos

e um alpendre, onde foram mantidos móveis antigos, como uma arca em que eram

guardadas ferramentas, roupas e uma espingarda; uma mesa, sobre a qual ficava um

bule e um coité; uma cristaleira, um armário, um banco e um guarda-roupa. Uma

exposição de fotografias foi organizada num dos cômodos. Na entrada do espaço,

foi fixada uma placa em pedra, com a seguinte inscrição: �Te entrego Manuelzão / isto

te deixo em mão por desbravar � Guimarães Rosa � Memorial Manuelzão � início das

obras 6/7/2001. 97 anos de Manoel Alves de Nardi�. Segundo Milce Aparecida Vieira

de Souza e Freitas, responsável pela Divisão de Cultura da Prefeitura Municipal de Três

Marias e coordenadora do Projeto Memorial Manuelzão em Andrequicé, a pedra

fundamental do espaço foi assentada em 6 de julho de 2001.

A visita técnica da equipe coincidiu com a realização, no povoado, da �Festa de

Manuelzão�, evento realizado de 6 a 9 de julho de 2002, que incluiu conferências,

exposição de fotos, curso de contadores de histórias, oficinas de leitura, exibição

de filmes, quadrilha, forró e apresentações artísticas. Barracas de comida e bebida

foram instaladas ao lado do museu e uma cavalgada foi organizada. O evento

contou com a presença de estudiosos e professores da Universidade Federal de

Minas Gerais e da Universidade de São Paulo, de agentes públicos e culturais e de

estudantes da cidade de Três Marias.

A equipe visitou ainda a Fazenda São José, situada na localidade da Tolda,

também pertencente ao Município de Três Marias. Essa fazenda foi o primeiro

pouso da comitiva integrada por Guimarães Rosa em 1952, durante a viagem da

qual resultaram as suas principais obras. A sua sede é uma construção de adobe e

madeira, com móveis antigos, situada numa aprazível área rural. Um detalhe curioso

é o sistema de captação de água, que inclui uma larga calha aberta de madeira pela

qual o líquido atravessa toda a extensão da cozinha da casa. Nos fundos da

edificação, existiu no passado um monjolo, removido recentemente. Hoje a casa se

encontra em estado médio de conservação, sendo residência do atual proprietário,

Afonso Gabriel Soares.

Na pequena viagem por estrada de terra entre Andrequicé e a Tolda, cruza-se

uma vasta área de eucaliptais, com uma carvoaria, de propriedade da Usina Side-

rúrgica Gerdau. Nas proximidades há diversas veredas.
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Cânticos religiosos � Várzea da Palma, MG, distrito de Guaicuí

Durante visita noturna à Vila de Guaicuí, a equipe encontrou, na Igreja de Nossa

Senhora do Bom Sucesso e Almas, um grupo de mulheres entoando cânticos religio-

sos, um treinamento para a missa que se realizaria no domingo seguinte. O tom de voz

era agudo, gutural e lamentoso, típico dos cantos femininos do interior brasileiro. O

ritmo monótono e repetitivo do canto, bem como o olhar vago das fiéis, anunciava um

estado de abstração e alheamento, característico dos ritos religiosos tradicionais.

Casos de banditismo no ser tão � Fazenda Baluar te, proximidades da foz

do Rio Jequitaí, MG

No trajeto entre Guaicuí e Ibiaí, Lúcio Barreto, armador da barca Luminar,

relatou que a propriedade que se podia divisar na margem direita, denominada

Fazenda Baluarte, fora de um tio dele, Rotílio Manduca. Segundo Lúcio, esse

homem, falecido há mais de 50 anos, era um poderoso proprietário de terras na

região, chefe de muitos capangas e envolvido em confrontos políticos. Guimarães

Rosa teria conhecido o chefe político e nele se inspirado para construir o perso-

nagem Zé Bebelo, uma das figuras principais do romance Grande Sertão: Vere-

das. A história de Rotílio Manduca, sempre segundo as informações de Lúcio

Barreto, foi retratada em minissérie e em documentário de televisão.

Exteriormente, segundo se pôde observar à distância, a Fazenda Baluarte é

hoje uma propriedade moderna.

Benzedor � Ibiaí, MG

Durante a visita à cidade, uma par te da equipe deslocou-se até a casa de

Minervino Pereira da Silva, nonagenário benzedor local. No trajeto já se anun-

ciava a impor tância social do benzedor na comunidade, retratada nas placas

colocadas na rodovia principal e na estrada de terra, indicando, candidamente,

�Minervino�.

Durante décadas, Minervino atuou na região, ministrando ervas e raízes para

os �pacientes� que o procuravam. Essas plantas eram cultivadas pelo próprio

benzedor no grande quintal de sua chácara. Minervino encarregava-se ainda de

benzer as pessoas, com toques de mão e sinais característicos. As informações

prévias que foram passadas indicavam tratar-se de um grande conhecedor do rio,

mas não se conseguiu dele um depoimento consistente, uma vez que se encontrava

em idade avançada, doente e acamado. A idade exata do benzedor não é conhecida,

tendo a sua esposa estimado �90 ou 91 anos�. Ambos residem em instalações

rústicas, numa chácara que se destaca na região, com árvores frondosas e mata

exuberante. Criam cerca de 40 reses.
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É de Minervino a previsão sombria de que �a cama dos peixes vai se tornar a

cama dos bois�, uma alusão ao esgotamento das águas do rio, que, segundo ele,

irá passar por um período de três anos sem chuva.

Cavalhada de Brejo do Amparo � Januária, MG

A cavalhada de Brejo do Amparo ocorre anualmente em frente à Igreja Nossa

Senhora do Amparo, sítio histórico original da cidade de Januária. Trata-se da

representação de uma luta entre dois grupos de oito cavaleiros cada um, sendo um

grupo cristão e o outro mouro. O grupo cristão veste-se de trajes azuis e o mouro

de vermelho, todos enfeitados com flores nos chapéus, lenços, capas. Todos os

cavaleiros portam espadas. Os cavalos são engalanados com fitas coloridas.

Antes da luta, os cavaleiros passam entre si pequenas doses de cachaça. A

representação da luta ocorre num ritmo ágil, com a utilização de lanças, pistolas e

espadas. O espetáculo ocorre numa espécie de arena, o público postado em

círculo ao redor. A apresentação mobiliza intensamente a população local e o evento

completo dura três dias.

Mulheres do Candeal � Cônego Marinho, MG

A equipe teve notícia dos trabalhos em cerâmica das mulheres residentes na pequena

Vila do Candeal, no Município de Cônego Marinho, quando da visita ao Centro de Cultura

e Turismo de Januária, onde uma das salas exibe uma exposição denominada �Impres-

sões no Barro�. Decidiu-se, então, conhecer in loco o trabalho das artesãs, o que exigiu

um deslocamento de cerca de 40 quilômetros por estrada de terra até a Vila do Candeal.

As peças de cerâmica são produzidas num galpão construído especialmente

para esse fim. Nele são fabricados vasos, pratos, xícaras, pires, tigelas, cumbucas,

filtros, cuias e objetos decorativos, como réplicas de aves e bules. O material

utilizado é barro preparado a partir da terra, que é matéria-prima tanto para o

corpo das peças como para as tintas com que elas são decoradas. As peças são

moldadas com as mãos à medida em que giram sobre uma base movida a energia

elétrica. Uma pequena peça conhecida como �lisador� ou �mucunã� é utilizada para

o alisamento das peças.

A rotina de produção sugeriu à equipe as formas indígenas de trabalho. A

atividade é desenvolvida comunitariamente, num mesmo espaço aberto. Há divisão

sexual do trabalho, cabendo aos homens apenas a coleta do barro; a produção

artística é toda feita por mãos femininas.

A organização da produção e comercialização das peças é fruto de um projeto

em que se envolveram a prefeitura municipal e o governo federal, por meio de

diversos órgãos, dentre eles o Ministério da Cultura e o Conselho da Comunidade
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Solidária. O �Galpão dos Oleiros do Candeal� foi inaugurado em 1999. O encarre-

gado do espaço, Januário Lopes dos Reis, informou que antes do desenvolvimento

do projeto o trabalho era feito individualmente; as casas dos moradores eram de

palha de buriti e não de alvenaria, como hoje. Havia grande incidência de alcoolismo,

que se reduziu significativamente a partir da inauguração do galpão.

No fim da visita, duas das oleiras mais idosas brindaram a equipe com um canto

tradicional na região:

Viva São Gonçalo viva

Viva São Gonçalo viva

Viva São Gonçalo viva

São Gonçalo é casamenteiro

São Gonçalo é casamenteiro

Fica aqui neste terreiro

Fica aqui neste terreiro

Ora viva rediviva

Viva São Gonçalo viva

Viva São Gonçalo viva

Viva São Gonçalo viva

Crença no Nêgo d�Água � Serra do Ramalho, BA, localidade de Campinho

A crença numa entidade mítica que habita as águas do rio, denominada Nêgo

d�Água � ou Caboclo d�Água ou, ainda, Porco d�Água � é comum em muitas

comunidades do Médio São Francisco. Os pesquisadores ouviram referências a ela

em alguns dos locais mais rústicos visitados. O Nêgo d�Água é sempre um caboclo

que ataca os pescadores para os devorar. Alguns se referem a ele como �compa-

dre�, para evitar pronunciar o seu nome.

Na localidade de Campinho, pertencente ao Município baiano de Serra do

Ramalho, foi entrevistado o pescador Otacílio Pereira da Silva, 61 anos, que afirma

já ter visto a entidade.

A crença reflete a relação intensa das pequenas comunidades ribeirinhas com as

águas do rio. A gradual redução do número de pescadores no São Francisco certa-

mente tem contribuído para tornar mais raro e menos vívido esse mito regional.

Romarias católicas � Bom Jesus da Lapa, BA

São nacionalmente famosas as romarias de fiéis católicos para Bom Jesus da

Lapa. A manifestação popular de cunho religioso torna-se ainda mais interessante

porque se dirige a um santuário natural, instalado nas grutas de um morro rochoso.

Durante a passagem da expedição pela cidade, foi entrevistado o padre da paró-
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quia local, Francisco Micek, um polonês de 66 anos, radicado no Brasil há 25 anos,

que forneceu detalhes do cotidiano das romarias.

O público que aflui às romarias é, na sua maioria, oriundo das camadas pobres

e da classe média baixa da população brasileira. Não obstante, tem-se tornado

representativo o número de fiéis das classes média alta e alta. Há até mesmo uma

certa divisão espontânea dos grupos. A população carente muitas vezes deixa os

seus locais de residência aos domingos e chega a Bom Jesus da Lapa no meio da

semana; já a população de melhor nível de renda freqüenta o santuário especialmen-

te nos fins de semana. O padre estima que cerca de 65% dos romeiros vêm da

Bahia, 20% de Minas Gerais e o restante do Distrito Federal e dos Estados de Goiás,

Tocantins, Pernambuco, São Paulo e do Espírito Santo. Há grande número de

romeiros que são de origem baiana mas que hoje residem na capital paulista.

Esse contingente atinge cerca de 120 mil pessoas nos primeiros dias de

agosto, quando ocorre a festa do Bom Jesus, e aproximadamente 50 mil em

meados de setembro, época da festa da Soledade. Fora desses períodos, há um

afluxo diário de 2 a 3 mil pessoas ao santuário. Na praça fronteiriça ao morro,

cabem 15 mil romeiros, na Gruta da Soledade cerca de dois mil e na Gruta do Bom

Jesus até mil fiéis.

O transporte dessas pessoas até a cidade varia de acordo com as condições

financeiras de cada um, mas merecem ser destacados os grupos que utilizam os

caminhões paus-de-arara. Viajam distâncias imensas pelo interior do Brasil, apinha-

dos nos estreitos bancos das carrocerias dos caminhões, tendo muitas vezes

apenas farinha e carne seca por alimento. Muitos trazem os filhos. Há caminhões

com nove bancos coletivos instalados na carroceria coberta com lona rústica.

As acomodações na cidade, da mesma forma, variam bastante. Especialmente

características são as rancharias, que abrigam os romeiros mais carentes. São

acomodações bastante rústicas, onde se dorme coletivamente em cômodos gran-

des, utilizando-se esteiras ou beliches. No fundo desses estabelecimentos, há um

fogão a lenha ou a gás. Alguns têm banheiro, outros não, o que obriga o �hóspede�

a utilizar o rio. É comum até mesmo que os moradores da cidade deixem tempora-

riamente as suas casas para alugá-las a romeiros nos dias das festas religiosas.

A equipe visitou uma dessas rancharias, localizada na Rua Pé do Morro, que,

como o nome indica, está ao lado do Morro da Lapa. O estabelecimento possui um

cômodo grande com três beliches, um fogão, uma mesa e uma pequena geladeira.

No fundo, em torno de um pátio interno, distribuem-se diversos quartos. Como se

vê, nesse estabelecimento os antigos fogão a lenha e esteiras foram substituídos
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por equipamentos mais modernos. A cidade tem também hotéis de boa qualidade

para os fiéis que podem pagar por acomodações melhores.

Papel especial na organização dos deslocamentos e da permanência na cidade

têm os chefes de romaria. A paróquia de Bom Jesus da Lapa tem cadastrados cerca

de seis mil chefes de romaria em todo o Brasil, que são anualmente comunicados

por carta da programação das festas religiosas.

Toda essa estrutura está voltada para assegurar ao romeiro o exercício pleno

da sua devoção católica. Ela pode ser captada em diversos aspectos do compor-

tamento dos fiéis na cidade.

As ladainhas são cantadas em latim pelas mulheres, que ficam sentadas ou

agachadas no chão, com panos nas cabeças, tendo, a seu lado, os homens de pé,

em silêncio ou rezando em tom baixo. Como a maioria é iletrada, essas ladainhas,

cânticos e rezas são memorizados e transmitidos oralmente.

É comum a remessa de cartas para o santuário, nas quais o fiel pede aos

santos soluções para os mais diversos problemas, de ordem econômica, social,

familiar ou íntima. Quando recebe uma �graça�, o fiel se desloca até o santuário, lá

depositando objetos alusivos à dificuldade superada. São os ex-votos, que podem

ser fotografias, muletas, esculturas rústicas, pernas de cera ou de madeira.

A água que mina das paredes da gruta é considerada sagrada e, por isso,

utilizada para passar no corpo.

A subida ao morro, de 93 metros de altura, com um cruzeiro no topo, é

considerada ato de penitência.

Cabe lembrar, por fim, a chamada romaria da terra. É, sempre segundo o

padre Francisco, uma das mais antigas romarias da atualidade no Brasil. Iniciou-se

em 1977, no contexto dos conflitos fundiários provocados por grileiros, e vem

ocorrendo desde então. Há orientação específica para os lavradores quanto a

questões judiciais e trabalhistas envolvendo a posse de terra, relações de trabalho,

latifúndios, etc. A questão das águas do São Francisco é sempre colocada. Trata-se,

como se vê, de evento de cunho político-religioso, onde a fé católica não inibe a

expressão de reivindicações sociais.

Comentário: As romarias de Bom Jesus da Lapa estão entre as mais ricas

manifestações de cultura popular tradicional do interior brasileiro. Esse universo de

profunda crença religiosa constitui típico bem cultural imaterial do entorno do Rio

São Francisco.
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Carrancas � Bom Jesus da Lapa, BA

A equipe visitou uma casa de ar tesanato de carrancas na cidade, chamada

�Carrancas e Imagens de Madeira�, localizada na Rua Araújo Bulcão, n.º 6,

Bairro Amaralina. O artesão é Adalber to Dias Ferreira (�Nenzinho�), 70 anos.

Ele esculpe em madeira carrancas � algumas de 1,5 metro � imagens de

santos, correntes e outros objetos. Utiliza ferramentas como o formão, o

enxó, a goiva e uma pequena faca de cabo lavrado. A produção é lenta; o

ar tesão esculpe, em média, uma peça por mês, devido à idade e ao fato de

trabalhar sozinho. As peças são compradas principalmente para decoração de

interiores; algumas são vendidas na Holanda.

Banda de pífanos � Bom Jesus da Lapa, BA

Trata-se de banda local que se apresenta principalmente durante a Folia de Reis.

Houve uma apresentação para a equipe na Rua Pé do Morro.

Banda local � Paratinga, BA

A banda, denominada Filarmônica 13 de Junho, foi criada em 1902 e é tradicio-

nal na cidade. Acompanha as festas religiosas (de Santo Antônio, do Divino, de

Nossa Senhora da Conceição, de São Sebastião), as procissões, as festas de

aniversário, os batizados, as formaturas, as cerimônias oficiais e os demais even-

tos. Tem cerca de 30 músicos, na sua maioria jovens de 18 a 20 anos. É apoiada

pelo poder público municipal e pela comunidade paratinguense em geral. Segundo

Paulo Roberto Campos de Oliveira, diretor de Cultura da prefeitura municipal, trata-

se de uma das principais filarmônicas da Bahia.

Banda de pífanos � Paratinga, BA

O grupo, denominado Zabumba Alecrim, é formado por pessoas oriundas do

meio rural e da periferia da cidade, a maioria lavradores e pescadores. De acordo

com Paulo Roberto, é um trabalho que representa as raízes africanas da cidade. O

repertório é transmitido oralmente de geração para geração.

Folia de Reis do Boi � Paratinga, BA

Trata-se de apresentação vinculada à festa dos Santos Reis, que ocorre no

dia 6 de janeiro. Tradicionalmente, como é comum em outras regiões do Brasil,

o grupo se apresenta no interior das residências. O grupo inicia o canto na

frente da casa, é convidado a entrar pelo proprietário, canta no interior da

residência, despede-se e passa para a casa seguinte, o que culmina numa

grande festa pública.

Os três grupos descritos acima se apresentaram simultaneamente, na frente

da Igreja Matriz de Santo Antônio, para a equipe que esteve em Paratinga. Segun-
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do Paulo Roberto, é também típica da região a Festa de Santo Antônio, que atrai

milhares de pessoas.

Imagem religiosa na margem do rio � proximidades de Morpará, BA

Bastante representativas da relação do homem com o rio são as imagens

colocadas em pequenas capelas ou locas naturais nos morros marginais ao rio.

Nesse caso, trata-se da Gruta de Santa Luzia, protetora dos pescadores, instalada

na margem esquerda do rio.

Artesanato � Petrolina, PE

Na Oficina do Artesão Mestre Quincas, localizada na Avenida Cardoso de Sá, na

Vila Eduardo, são confeccionadas peças em madeira, cerâmica, couro e tecido.

Encontram-se no local carrancas, imagens sacras, sandálias, bolsas, cintos, len-

çóis, almofadas e outros produtos. Há peças de cerâmica esculpidas pela famosa

artesã Ana das Carrancas.

Canto local � Piranhas, AL

Apresentou-se espontaneamente para nós na cidade o cantor e violinista

Evandro Carvalho. O seu canto alegre e informal expressa a riqueza da

cultura popular no Baixo São Francisco. A música escolhida é uma exaltação

ao rio:

Ele veio lá da Serra da Canastra

se arrastando feito cobra pelo chão

De Pirapora passou em Pilão Arcado

Em Petrolina irrigou a região

Desceu direto

foi parar em Paulo Afonso

Abraçou a cachoeira

fez aquela alegria

E no encontro das pedras da cachoeira

onde junta as duas águas

Transformou-se em energia.

O rio São Francisco vem descendo devagar

sai da Serra da Canastra e vai bater no meio do mar.

Feira popular � Canindé do São Francisco, SE

Aos sábados, instala-se a grande feira popular de Canindé do São Francis-

co, numa área a céu aber to vizinha do antigo mercado municipal. As mercado-

rias vendidas são típicas da região sertaneja do vale do São Francisco: ar tigos

de couro de bode, como sandálias, bolsas e cintos; peixes e crustáceos
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pescados no rio; temperos e ervas medicinais coletados nas áreas de caatin-

ga; redes, porcos, aves. As tendas são armadas com estruturas metálicas e

lonas plásticas.

Artesanato � Piranhas, AL, localidade de Entremontes

Na pequena localidade, são produzidos belos trabalhos artesanais em tecido,

nos estilos redendê e ponto em cruz. A oficina é denominada Companhia de Borda-

dos das Artesãs de Entremontes e conta com 52 artesãs.

Procissão � Piaçabuçu, AL

O dia da visita a Piaçabuçu coincidiu com a chegada da procissão que trazia da

cidade de Feliz Deserto a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens. A imagem

permanece dois meses em Piaçabuçu, retornando depois ao lugar de origem.

Artesanato � Penedo, AL, localidade de Marituba do Peixe

A equipe visitou a Associação dos Trançados de Marituba do Peixe, onde

se produzem ar tigos em palha de ouricurizeiro, árvore típica da região. São

confeccionadas bolsas, esteiras, tapetes, cintos, chapéus e outros objetos

de uso e de decoração. Algumas das palhas são pintadas com tintura colori-

da, para embelezar as peças. Segundo Eduardo Ávila, guia da equipe na visita

ao local, trata-se do único ponto de ar tesanato em palha de ouricurizeiro do

Baixo São Francisco. O trabalho é executado coletivamente pelas mulheres

residentes no povoado.

Encontro de bandas � Penedo, AL

No último dia de trabalho da expedição, parte da equipe assistiu ao I Encontro

de Bandas de Música do Baixo São Francisco. O encontro foi realizado pela Secre-

taria da Cultura de Penedo e contou com a participação das seguintes bandas:

Musical Penedense, Lyra Traipuense, Musical Guarany de Pão de Açúcar, Euterpe

São Benedito de Piaçabuçu, Carlos Gomes de Marechal Deodoro e Academia de

Polícia de Arapiraca.



111

Dona Diralda Alves Nardi, viúva de
Manuelzão, junto à placa
comemorativa do Memorial
Manuelzão � Andrequicé � Três
Marias/MG
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À esquerda � Banca de temperos na feira de Canindé do São Francisco/SE

À direita � Meninos vendedores de bruacas no mercado de Barra/BA
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À esquerda � Oleira no Candeal � Cônego Marinho/MG

Ao centro � Jovem oleira no Candeal � Cônego Marinho/MG

À direita � Banca de peixes na feira de Canindé do São Francisco/SE
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O registro das formações naturais existentes ao longo e no entorno do rio, que

representam o patrimônio natural do São Francisco, foi um dos focos de pesquisa

da Expedição Engenheiro Halfeld. As reservas documentadas constituem importan-

tes áreas de preservação do patrimônio biótico, hídrico, geológico, paleontológico,

arqueológico e paisagístico do Vale do São Francisco. A sua existência reflete ainda

a enorme diversidade entre as regiões naturais cortadas pelo rio, nas quais se

sucedem diferentes tipos de vegetação, relevo e clima.

Foram documentados também muitos dos graves problemas ambientais que amea-

çam o rio e os seus afluentes. No momento atual, em que a redução do nível das águas do

São Francisco e os danos à sua fauna e flora atingem patamares alarmantes, a questão

ambiental torna-se decisiva em qualquer projeto que tenha o rio como campo de atuação.

Aspectos físicos do rio e do entorno

É apresentado, a seguir, o aspecto físico geral dos grandes trechos do Rio São

Francisco, de acordo com o conjunto de características que se pôde observar

durante as duas etapas da expedição.

O curso do rio no longo trecho do Alto São Francisco, percorrido parcialmente

por via aquática, foi observado principalmente a partir de três viagens fluviais: a)

entre Iguatama e Lagoa da Prata; b) entre Três Marias e a Estação Ecológica de

Pirapitinga, pelo lago de Três Marias; c) entre a chamada Cachoeira Grande �

localizada entre os Municípios de Três Marias e São Gonçalo do Abaeté, a cerca de

10 quilômetros a jusante da represa de Três Marias � e Pirapora. Além desses

percursos fluviais, o aspecto do rio e do seu entorno pôde ser observado pontu-

almente em alguns locais de referência.23

No trecho entre Iguatama e Lagoa da Prata, de aproximadamente 35 quilô-

metros de extensão, o rio corre sinuosamente entre barrancas que têm, na

estação seca, cerca de três metros de altura em relação à superfície das águas.

Pode-se ver, nas barrancas, a marca que as águas atingem na estação chuvosa,

situada cerca de 1,5 metro mais alta do que o nível da estação seca. Em alguns

pontos, as margens são constituídas por paredões rochosos. As águas, ao

contrário da região da nascente, apresentam coloração verde escura, podendo

ser barrentas em alguns trechos. A correnteza é razoavelmente for te. Nesse

trecho, foi estimado, a partir de observação visual, que a largura média do rio

varia entre 15 e 20 metros, podendo chegar, já nas proximidades de Lagoa da

Prata, a 50 metros. Vêem-se, nas duas margens, as fozes de riachos e ribeirões.

Destaca-se o Rio Bambuí, pela margem esquerda.
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A vegetação que foi preservada é densa e rica, parecendo caracterizar-se por

vegetação de transição entre florestas e cerrados. As árvores são esguias e de

altura média, destacando-se algumas mais altas e de troncos mais largos, provavel-

mente mais antigas. Vêem-se micos, mergulhões, garças e martins-pescadores. O

desmatamento, no entanto, chegou quase até as margens do rio; a mata ciliar

parece praticamente inexistir na maior parte desse trecho.

Algumas dezenas de quilômetros abaixo, pôde-se observar, a partir da ponte

sobre a BR-262, entre os Municípios de Moema e Luz, que as águas do rio mantêm

a coloração verde escura e o aspecto turvo. A faixa de mata ciliar é muito estreita;

onde ela ainda existe, as árvores são altas e frondosas. A largura do rio, estimada

visualmente, é de aproximadamente 50 metros.

Na região do Município de Abaeté, na localidade denominada Paredão, foi

estimado visualmente, por membro da equipe, que o rio tem largura de cerca de

100 metros.

Na região do lago formado pela Barragem de Três Marias, as águas apresen-

tam coloração azulada, perdendo, pela decantação decorrente do lago, o tom

verde escuro que têm nos trechos anteriores. Nas duas margens do lago vêem-se

pequenos morros, suavemente ondulados. A vegetação marginal é de campos

limpos e cerrado. Há número significativo de pescadores. No lago vivem traíras,

piranhas, piaus verdadeiros, curimatãs e, hoje, também tucunarés, que foram intro-

duzidos nas últimas décadas. No extremo norte do lago, na ponte onde a rodovia

BR-040 corta o São Francisco, em Três Marias, foi registrado que o rio tem largura

aproximada de 270 metros.

Os tributários importantes que deságuam no lago são o Paraopeba, pela

margem direita, e o Indaiá e o Borrachudo, pela margem esquerda.

Um ponto privilegiado para a observação de parte do lago é o chamado

Mirante do Velho Chico, localizado no Município de Três Marias, na altura do km

279 da rodovia BR-040, no sentido Belo Horizonte � Brasília, a um quilômetro da

estrada. Galgando duas grandes rochas, pode-se ver ampla paisagem, regis-

trando-se os suaves morros ondulados que margeiam o lago e as suas caracte-

rísticas enseadas.

No trecho entre a Cachoeira Grande e Pirapora, de cerca de 120 quilômetros de

extensão, o rio é significativamente mais largo do que nos trechos a montante do

lago de Três Marias. A partir de medição realizada com o GPS, registrou-se, na

região da Cachoeira Grande, início desse trecho, a largura de 225 metros. Sob a

ponte Marechal Hermes, em Pirapora, ponto final do trecho, foi medida, também
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com o GPS, a largura de 437 metros. As águas são de coloração verde clara e

correm entre margens baixas. Em diversos pontos do leito do rio, há corredeiras

e cachoeiras resultantes dos desníveis topográficos. Nesses pontos, as águas se

tornam turbulentas, ganhando nomes como Caldeirão ou Caldeirinha. A vegetação

sofreu danos semelhantes aos dos trechos anteriores, notando-se, não obstante,

alguns espécimes remanescentes bem preservados, altos e copados.

 Dentre os tributários desse trecho, destacam-se o Rio Abaeté, na margem

esquerda, e os Rios Espírito Santo e de Janeiro, na margem direita. Há várias ilhas,

algumas de extensão considerável, como a Ilha Grande e a Ilha dos Prazeres.

A ocupação humana nas margens é escassa, constituindo-se dos poucos mo-

radores das fazendas de gado e de alguns sítios. Vêem-se, não obstante, muitos

pescadores.

Na chegada a Pirapora, a água readquire a coloração verde escura dos trechos

a montante do lago. Em alguns pontos, aparecem os primeiros sinais das barrancas

do Médio São Francisco, abaixo das quais o rio adquire o característico tom

amarelado que terá por longa extensão a partir de Pirapora.

O trecho que vai das corredeiras de Pirapora à foz do Rio Carinhanha

apresenta barrancas baixas, bastante arenosas, que se desfazem com facilida-

de. Durante a primeira viagem técnica, ocorrida em outubro e novembro, as

águas tinham aspecto barrento e cor marrom avermelhada, devido às chuvas

finas e esporádicas que caíam nesses meses. O movimento das águas do rio,

a mareta, é bem pequeno. O curso das águas é incrivelmente sereno, uma vez

que o rio, nesse trecho, tem baixa declividade, na direção norte. Freqüentemente

aparecem ilhas e coroas, algumas delas formadas temporariamente pelo rebai-

xamento das águas, outras permanentes. Na frente da cidade de São Romão,

há uma grande ilha de mesmo nome.

O rio corre por uma vasta planície, pontuada por áreas remanescentes de

cerrado. O desmatamento é tão intenso que chega até as margens do rio. Ao se

deixar o leito do rio e se pesquisar o entorno, como foi feito em São Romão, é

possível encontrar as famosas veredas, chamadas pelo geógrafo Ivo das Chagas

de �mães� ou �santuários� do cerrado. São elas que conservam água e alimentos

frescos para os animais durante o ano inteiro, defendendo-os ainda do fogo natural

ou provocado por mão humana. Formam ecossistemas próprios, dotados de

espécies não encontradas em nenhum outro subsistema do cerrado.

Destacam-se ainda as lagoas marginais ao rio e aos seus afluentes, que repre-

sentam berçários naturais da ictiofauna da região.24
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A temperatura apresentou-se, durante a viagem, relativamente amena, pelo

menos até Itacarambi.

Os tributários importantes são, na ordem em que aparecem, o das Velhas, o

Jequitaí, o Paracatu, o Urucuia, o Pardo, o Pandeiros e o Verde Grande. O Rio das

Velhas chega à foz trazendo a poluição industrial e doméstica da zona de forte

urbanização nucleada em Belo Horizonte e na sua região metropolitana. O Pandei-

ros, por outro lado, ainda é um berçário natural de peixes na região. O Paracatu

forma bela paisagem na sua chegada ao São Francisco; os dois rios correm

formando um ângulo agudo, com a mata no meio. Na região da foz do Verde

Grande, o São Francisco já se apresenta bem mais largo do que em Pirapora, um

resultado dos inúmeros afluentes de peso que recebe até ali.

O trecho tem cidades populosas, mas quando se deixam as áreas urbanas, a

ocupação humana se mostra bastante baixa. A navegação é reduzida. A equipe

encontrou pouquíssimas embarcações, apenas canoas, próximas dos pequenos

núcleos urbanos. Há muito poucos pescadores.

No trecho que vai da foz do Rio Carinhanha à foz do Rio Grande, a planície por

onde corre o rio se amplia e o curso das águas é ainda mais calmo. O rio se

apresenta mais largo, especialmente na região de Paratinga, onde forma um canal

que banha a cidade. Também em frente a essa cidade está uma das maiores ilhas

do rio, a de Paratinga. Permanecem as barrancas, mas, provavelmente em razão

do clima seco, as águas se aclaram um pouco. A vegetação ainda é de cerrado,

aqui já um pouco mais ralo.

A temperatura é consideravelmente mais elevada do que no trecho anterior.

Entre os tributários de peso, estão o Carinhanha, o Corrente e o Paramirim. A

região da foz do primeiro, chamada Pontal, apresenta inúmeros criatórios naturais

de peixes.25

A ocupação humana, fora das áreas de influência das cidades do trecho, per-

manece baixa. Há ligeiro incremento do número de embarcações, em comparação

com o trecho anterior.

O trecho seguinte constitui todo o lago formado pela Barragem de Sobradinho.

Inicia-se, do ponto de vista da viagem, na foz do Rio Grande e termina na própria

barragem. A partir de Xique-Xique, destaca-se, na margem direita, uma longa

cadeia de morros baixos, que acompanha toda a extensão do lago. Trata-se,

segundo Pierson,26  da Serra do Açuruá, parte da Serra São Francisco. Na região,

essa serra ganha nomes locais, tais como do Tabuleiro Alto e Carolino. Na margem

esquerda, aparecem morros arredondados, que se destacam especialmente a
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partir da cidade de Remanso. Uma faixa de área plana aparece entre o rio e a Serra

do Açuruá; segundo informou o armador da barca Nina, que transportou a equipe

pelo lago, essa faixa de terra é normalmente submersa, emergindo apenas quando

o nível da água está baixo. Dunas podem ser vistas na margem esquerda, algumas

dotadas de uma vegetação rala e rasteira. Uma delas, próxima à povoação de Barra

da Cruz, logo após Pau-a-Pique, é especialmente bela. Entre essa duna e o canal

principal do rio, por onde passou a barca, aparecem galhas de árvores parcialmen-

te emersas, outro resultado do rebaixamento das águas do lago.

Em razão desse rebaixamento, nesse período da viagem as duas margens do

grande lago de Sobradinho podiam ser constantemente vistas a partir da barca.

Quando as águas sobem, perde-se o contato visual com as margens do lago em

alguns dos seus trechos. A vegetação aqui já é tipicamente de caatinga.

As águas do lago parecem serenas, mas é de se referir que podem tornar-se

turbulentas por efeito do vento. Somente barcas de maior potência e estabilidade,

como a Nina, navegam pelo lago.

Afora o Rio Grande, no início do trecho, não há outros tributários importantes.

O encontro das águas do Rio Grande com o São Francisco produz belos cenários.

As águas do primeiro, de tom verde escuro, azeitonado, encontram-se com um São

Francisco barrento e amarelado. Os dois rios seguem juntos por alguns quilôme-

tros sem se misturar, produzindo um efeito visual bastante interessante. Esse

fenômeno pode ser observado ao longo do cais da cidade de Barra.

A ocupação humana nas vizinhanças do lago, com exceção das cidades novas

surgidas com o alagamento, é rarefeita. Vêem-se pouquíssimas embarcações e

quase nenhum pescador.

Sobre o trecho seguinte, de Sobradinho a Paulo Afonso, há pouco o que dizer em

relação ao rio, pois o percurso foi feito quase integralmente por terra. Após a transpo-

sição da barragem de Sobradinho (�eclusagem�), a equipe seguiu pelo rio até Juazeiro,

abandonando-o aí para seguir em duas vans até Paulo Afonso e, depois, Piranhas.

Esse é um dos trechos de maior expressão da vegetação de caatinga. Na região

de São Gonçalo da Serra, povoação pertencente ao Município de Sobradinho, encon-

tra-se uma pequena área de caatinga onde estão representados muitos dos seus

espécimes mais importantes. São cactáceas como o facheiro, o xique-xique e o

mandacaru, árvores como o umbuzeiro e o juazeiro e plantas como a favela e a palma.

A ocupação humana, ao contrário dos trechos anteriores, é mais densa e

diversificada. Núcleos urbanos pequenos e médios se sucedem nas duas margens,

separados por distâncias que raramente ultrapassam 30 quilômetros.
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O trecho seguinte, de Paulo Afonso até a foz do rio, caracteriza-se, ao contrá-

rio dos outros, por grande diversidade física e social. As paisagens são muito

variadas, podendo-se dividir essa parte em pelo menos quatro subtrechos.

Entre Paulo Afonso e a Barragem de Xingó, encontra-se o famoso canyon do

São Francisco, sobre o qual se falará mais detidamente na seção seguinte deste

capítulo; mas é já importante informar que, segundo estimativa do navegador Luiz

Eduardo Corrêa, integrante da equipe, o rio corre dentro do canyon por cerca de

60 quilômetros, até atingir a Barragem de Xingó. As águas são límpidas e, logo

abaixo da Barragem de Paulo Afonso, potáveis. Há informações não confirmadas

de que a profundidade média no lago de Xingó é de 75 metros, podendo chegar a

160 metros. A vegetação permanece de caatinga, que se pode observar no Raso

da Catarina, também detalhado na seção seguinte. Não há tributários de importân-

cia. Naturalmente, a navegação aqui é praticamente impossível, a não ser para

canoas e barcos pequenos. Todo o grande trecho de Paulo Afonso à foz é bastante

povoado, mas esse subtrecho, em especial, apresenta pouca ocupação nas mar-

gens do rio, possivelmente em razão da baixa qualidade dos litossolos.

Da Barragem de Xingó até Propriá, tem-se um longo subtrecho, caracteriza-

do, do ponto de vista do relevo, pela presença de pequenos morros, suavemen-

te ondulados, formando bela paisagem nas duas margens. Há for te declividade

do rio até Pão de Açúcar e a profundidade é significativa. A vegetação permanece

de caatinga, que pode ser observada em locais como a Gruta de Angicos. Na

flora circundante, foram mostrados à equipe espécimes de juazeiro, pega-velho,

quixadeira (utilizada como cicatrizante), uma bromeliácea comestível denominada

macambira de flecha, caatingueira (tomada para baixar o teor de colesterol),

braúna (utilizada no fabrico de embarcações) e imburana (utilizada no artesana-

to). Não há tributários de importância nesse subtrecho. A ocupação humana é,

talvez, a mais densa de todo o rio. Há diversos núcleos urbanos nas duas

margens, quase nunca separados por distâncias maiores que 20 quilômetros. É

também o trecho mais navegado, em que se destacam, pela sua simplicidade e

beleza, os barcos a vela. Há muita pesca, até onde ainda o permitem as condi-

ções ambientais do rio.

O subtrecho seguinte, de Propriá a Neópolis, apresenta topografia suave, de

planície ondulada, desaparecendo os morros do subtrecho anterior. O curso do rio

é também suave e a vegetação circundante permanece típica de caatinga. Não há

tributários relevantes. A ocupação humana e a navegação permanecem densas,

como no subtrecho anterior.



121

E, por fim, tem-se o pequeno subtrecho que vai de Neópolis até a foz do rio.

É a região denominada por Pierson, baseado em Valverde, de �zona do delta�.27  A

Ilha das Flores, incluída nesse intervalo, é das maiores ilhas de todo o grande trecho

de Paulo Afonso à foz. A vegetação sofre modificação significativa nessa região,

deixando de ser de caatinga para passar a tipicamente de mata atlântica. As árvores

são grandes e frondosas, de cor verde escura. Há muita vegetação aquática nas

proximidades das margens. Está-se já na faixa costeira.28  A região de dunas da foz,

abordada adiante, é uma das mais belas paisagens de todo o rio. Não há tributários

de importância em termos de volume de água, mas deve-se ressaltar o papel do

Rio Marituba e da região de brejos por ele formada na fauna desse subtrecho do

São Francisco, tema abordado na seção seguinte deste capítulo. As características

de ocupação humana e de navegação permanecem as mesmas dos dois subtrechos

anteriores.

Áreas naturais de grande valor
ambiental

Durante a viagem, a equipe teve oportunidade de percorrer algumas das mais

belas reservas ecológicas incluídas na Bacia Hidrográfica do São Francisco. As

informações coletadas, bem como alguns dados referenciais, serão rapidamente

expostos a seguir. A ordem de exposição segue o curso do rio.

Parque Nacional da Serra da Canastra

O parque, que possui área de 200 mil hectares, foi criado por decreto

federal em 1972. Está distribuído entre os Municípios mineiros de São Roque

de Minas, Sacramento e Delfinópolis e situa-se no divisor de águas das bacias

dos Rios Paraná e São Francisco. As altitudes variam entre 500 e 1.496 metros

e as temperaturas médias oscilam entre 17oC e 23oC. Os verões são chuvosos

e os invernos secos. A vegetação é composta por formações vegetais típicas

e matas galerias. Há também campos rupestres, pequena parcela de matas

ciliares e manchas de campo cerrado. Podem-se observar espécies vegetais

típicas, como a canela de ema, a arnica e a arnica-do-campo. Entre as princi-

pais espécies da fauna preservada, estão o lobo-guará, o tamanduá-bandeira,

o tatu-canastra, o veado-campeiro, o veado-catingueiro, o cachorro-do-mato,

a lontra, o guaxinim e aves como o tucanuçu, a perdiz, a curicaca, a ema, o

pato-mergulhão, a siriema, a coruja e o gavião.29

O nome da serra e do parque deve-se à semelhança que uma seção da cadeia

montanhosa apresenta com uma canastra, quando observada à distância.
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O acesso ao parque pode ser feito pelas estradas de terra que o conectam às

cidades de São Roque de Minas, pelo lado leste, e Delfinópolis e Sacramento, pelo

lado oeste. Há ainda dois outros acessos, sendo que um deles leva diretamente à

Cachoeira Casca d�Anta. Uma estrada de terra interna corta o parque no sentido

leste � oeste.

A visita da equipe ao parque realizou-se a partir de São Roque de Minas. O guia

foi o monitor ambiental Edson Gonçalves da Costa, conhecido como �Cocada�.

As nascentes do rio estão situadas numa das regiões mais altas do parque,

constituída por campos rupestres, denominada Chapadão. Os primeiros sinais do

rio aparecem numa área suavemente ondulada, de solo arenoso e vegetação rala,

localizada no topo da Serra da Canastra. O solo é úmido, contribuindo para alimen-

tar as nascentes.

Uma estátua de santo, posta sobre uma base de pedra e cercada por muretas

protetoras, feitas de pedras sobrepostas, foi colocada nessa área. Uma inscri-

ção na base da estátua traz a oração de São Francisco: �Senhor, fazei de mim um

instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor, perdão

onde haja injúria, céu onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança

onde haja desespero, luz onde haja trevas, união onde haja discórdia, alegria

onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado

quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto

amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados e

morrendo é que nascemos para a vida eterna�. O santo carrega uma Bíblia numa

das mãos e tem aos pés uma caveira. Curiosamente, a estátua não possui os

atributos característicos das imagens de São Francisco. Depois da visita, a equi-

pe foi informada, por moradores de São Roque de Minas, que há uma polêmica

com relação à estátua. Há quem diga que se trata, na realidade, de imagem de São

Geraldo, ali colocada por equívoco. Outros afirmam que a imagem representa

uma das fases da vida de São Francisco, quando ele portava uma Bíblia e não os

pássaros com os quais é comumente representado. De qualquer forma, na igreja

matriz de São Roque de Minas está depositada outra imagem, de cerca de quatro

metros de altura, feita de fibra de vidro, representando o São Francisco tradicio-

nal. Há um plano para substituir a atual estátua colocada na nascente do rio por

essa segunda imagem.

Defronte à pequena ponte de madeira, próximo à nascente, existe uma área

aberta onde freqüentemente aparecem lobos-guarás. Segundo Cocada, uma orga-

nização não-governamental que atua na região, denominada Associação para Con-
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servação dos Carnívoros Neotropicais � Pró-Carnívoros -, tem aler tado para os

danos que a alimentação dos lobos pelos turistas pode causar à população lupina.

O rio deixa o Chapadão e percorre cerca de 14 quilômetros até o topo da

Cachoeira Casca d�Anta. A partir desse ponto, pode-se divisar uma paisagem de

grande valor cênico, formada pelas Serras da Canastra e da Babilônia e por uma

área baixa limitada por ambas, denominada Vão dos Cândidos.

A Cachoeira Casca d�Anta tem 186 metros de altura e constitui-se de um forte

jorro vertical, possibilitado pelo represamento natural das águas um pouco acima

da queda, e por uma fenda que se abre no paredão rochoso que forma um dos

limites do Vão dos Cândidos. As águas caem formando um véu concentrado que se

despeja uniformemente sobre o poço da cachoeira. Pode-se chegar à base da

cachoeira por uma trilha de aproximadamente quatro quilômetros de extensão, que

deixa o curso d�água pela sua margem direita e serpenteia pelos morros laterais,

acompanhando mais ou menos as suas curvas de nível. Essa trilha termina numa

área onde foram instalados dois quiosques e que dista cerca de 500 metros do

poço circular formado pela cachoeira. Uma segunda trilha, marginal ao rio, segue

por dentro da mata ciliar e leva à base da Casca d�Anta. Tanto em torno do poço

como no leito do rio, distribuem-se rochas de diversos tamanhos, algumas delas

cobertas por relva. A exuberância da coloração verde da mata em torno do poço

e do rio que dele desce foi notada por Saint-Hilaire, que visitou a região na segunda

década do século XIX:

O verdor das plantas é de um viço extraordinário, que a proximidade das águas

se encarrega de conservar.30

É também de Saint-Hilaire a informação sobre a origem do nome da cachoeira:

Casca-d�anta é o nome que dão à Drimys granatensis, por ser crença geral que

as excelentes propriedades da casca dessa árvore foram descobertas por inter-

médio da anta.31

Além da nascente do Rio São Francisco e da Cachoeira Casca d�Anta, destacam-

se, no Parque Nacional da Serra da Canastra, as Cachoeiras dos Rolinhos e do

Quilombo, o Retiro de Pedras, a Fazenda Cândidos, o Curral de Pedras, a Torre

Serra Brava � que constitui o pico mais alto do parque, com 1.496 metros de altura

� e a Fazenda Zagaia.

Estação Ecológica de Pirapitinga

A estação ecológica possui superfície aproximada de 1.090 hectares e períme-

tro de 20 quilômetros. Foi criada por decreto federal de 1987 e está localizada no

reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias, em área do Município de Morada
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Nova de Minas. Quando o nível da água no reservatório se encontra na sua cota

máxima, as terras contíguas à estação são inundadas e esta torna-se uma ilha.

A estação encontra-se numa região de relevo suave ondulado. A formação

vegetal é principalmente do tipo cerradão, constituído por árvores de até 20

metros de altura e densidade variável. A estação é um dos habitats do lobo-guará

e do tamanduá-bandeira. Ocorrem ainda outros mamíferos, como a anta. Dentre as

aves, destacam-se as emas, os marrecos, as corujas e os pica-paus.

O acesso é feito por meio de embarcações. O embarque é feito em precários

atracadouros localizados nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Três Marias. A

partir daí, o trajeto fluvial é de cerca de 20 quilômetros. Durante a visita, a equipe foi

guiada por Rui Jarin, fiscal do posto do Ibama de Três Marias. O chefe do posto,

Aristeu Nunes dos Santos, encarregou-se de providenciar os recursos de trans-

porte para a viagem.

Pirapitinga representa a única unidade de conservação federal do tipo estação

ecológica em Minas Gerais. A unidade atende somente a pesquisadores e agentes de

educação ambiental, não estando aberta a visitação pública. Durante a visita, a

equipe pôde constatar o excelente estado de preservação da área de cerrado

protegida pela estação. Não obstante, há denúncias, segundo Rui, de que, com a

abertura da passagem por terra, provocada pela redução do nível da água do

reservatório, caçadores têm invadido a área protegida.

Lagoa de Inhuma

Trata-se de grande lagoa natural localizada na área rural do Município de

Iguatama. Segundo informação não confirmada, fornecida por José Garcia Júnior,

assessor da Prefeitura Municipal de Iguatama, trata-se da maior lagoa natural do

Estado de Minas Gerais, com 540 hectares de espelho d�água. José Garcia registrou

ainda o fato de o antigo proprietário da fazenda onde está a lagoa ter construído

um canal de ligação entre ela e o Rio São Francisco, para drenar a água e aumentar

a área de terra da propriedade. O proprietário atual tem tentado fechar esse canal

e preservar a integridade ambiental da lagoa.

Há ainda, no Município de Iguatama, duas outras lagoas importantes, a Redon-

da e a Preta. Ambas têm comunicação com o Ribeirão dos Patos.

Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

O parque, que possui área de 56.800 hectares, foi legalmente criado por

decreto federal em 1999. Está inserido na Área de Proteção Ambiental Cavernas do

Peruaçu, cuja superfície total, de 150 mil hectares, engloba ainda o Parque Estadual

Veredas do Peruaçu, onde estão as nascentes do rio, e a reserva indígena xacriabá.
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O parque nacional está inteiramente localizado no Município de Januária. Um trajeto

de 45 quilômetros leva da sede do município até o povoado de Fabião I, onde está

situado o posto de fiscalização do Ibama. A rodovia asfaltada atravessa vasta área,

margeada pelas Serras de São Felipe e do Cardoso. A partir do povoado, dois

quilômetros de estrada de terra levam até o vale do Rio Peruaçu. O parque está

fechado para a visitação turística.

A visita da equipe ao parque realizou-se a partir de Januária e durou cerca de

oito horas. O guia foi Hamilton dos Reis Sales, biólogo e espeleólogo. Segundo ele,

há cerca de 30 a 35 povoados na área do parque, onde residem de 6 a 7 mil

pessoas. Essa população pratica culturas de subsistência, propiciadas pela grande

fertilidade das terras do vale; a atividade ocasiona eventuais queimadas na mata.

No trajeto de carro até o povoado de Fabião I, passa-se por grandes fazendas de

gado, que se encontram na área do parque mas ainda não foram desapropriadas.

Hamilton identificou algumas delas: Minará, Nova Índia, Peruaçu, Olhos d�Água. São

propriedades de dois a três mil hectares.

A estrada interna do parque corre por uma fenda natural no calcário que foi

aproveitada para a construção do acesso de terra. Ao lado da estrada, na região

do Boqueirão, corre o rio Peruaçu. Segundo Hamilton, os cerca de 120 quilôme-

tros do rio podem ser divididos entre o trecho superior, das nascentes; um trecho

médio de aproximadamente 25 quilômetros, onde estão concentradas as cavernas

e os rios subterrâneos; e o trecho inferior, próximo à foz. Os trechos superior e

inferior são planos e não apresentam grutas. Mesmo sendo um rio relativamente

pouco volumoso, o Peruaçu é um dos poucos rios perenes da região. Os outros

secam em determinada época do ano, fenômeno que, de acordo com o guia, é um

resultado direto do desmatamento do passado.

O primeiro local visitado pela equipe foi o Buraco dos Macacos, imensa �clara-

bóia� provocada pela erosão cárstica na rocha. Nessa área concentram-se os

macacos guaribas, que vivem em todo o parque.

Logo a equipe seguiu para a Fazenda Terra Brava, de criação de gado bovino,

de cuja antiga sede, hoje desativada, enxerga-se o chamado �falso Janelão�, grande

gruta na montanha rochosa ao lado da propriedade. A cavidade conhecida como

Janelão consiste numa imensa caverna de 90 metros de altura e 70 de largura, em

média, e três quilômetros de extensão. Segundo Hamilton, trata-se do �carro-chefe

das cavernas da região�. Os pesquisadores penetraram na área passando por

baixo de um imenso portal natural, em formato de semicircunferência, que dá nome

à caverna. No seu interior, pode-se observar a alternância dos fenômenos do
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sumidouro e da ressurgência do rio: alguns dos seus trechos são ocultos debaixo

do solo e das formações rochosas, enquanto outros encontram-se totalmente

expostos. A água é cristalina e bastante fria. Estalactites, um deles enorme, pendem

do teto e das paredes laterais. Na área encontra-se o sítio arqueológico Abrigo do

Janelão, descrito no capítulo Patrimônio Arqueológico.

No retorno à sede do parque, a equipe cruzou novamente a bela área de mata

seca que se estende pela região.

Na visita constatou-se que, apesar de problemas fundiários, da ocupação de algu-

mas zonas do parque por fazendas de gado e pastagens e da carência de funcionários

do Ibama para o controle da área, que hoje conta com somente dois fiscais, a situação

ambiental do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é relativamente boa. A vegetação

encontra-se preservada, permitindo a recuperação da flora nativa que no passado foi

derrubada. As cavernas e os sítios arqueológicos estão em ótimas condições de

preservação. A proibição do acesso para turistas e a visitação controlada de pesquisa-

dores certamente têm concorrido para assegurar essa condição.

Pontal

O Rio Carinhanha separa os Estados de Minas Gerais e Bahia pelo lado oeste do

São Francisco, constituindo o seu quarto afluente em vazão específica média. As

suas águas caracterizam-se pela grande presença de sedimentos arenosos. Duran-

te a passagem pela cidade de Carinhanha, parte da equipe teve oportunidade de

visitar a foz do rio, que deságua no São Francisco, na zona conhecida como Pontal.

As águas do Carinhanha, ao contrário das do São Francisco nessa região, são

límpidas, mesmo na época da visita da equipe, quando havia descido considerável

volume de sedimentos pelo leito do rio, em razão das chuvas intermitentes.

Na vizinhança do encontro das águas, seguindo o curso do Carinhanha, alguns

quilômetros a montante, podem ser admirados belíssimos berçários naturais de

peixes. São lagoas existentes ao longo das duas margens que, repletas de vegeta-

ção aquática e circundadas por matas, formam, cada uma, um ecossistema pró-

prio. Ali, além da ictiofauna desses ecossistemas, coexistem aves como garças e

quero-queros, habitantes das matas vizinhas. O terreno é lamacento e a flora

aquática é abundante. Quando o rio enche, os peixes nascidos nas lagoas podem

deixá-las e se integrar à fauna do leito principal.

Reserva Ecológica Raso da Catarina

A reserva ecológica, com área de cerca de 100 mil hectares, está localizada no

Estado da Bahia, abrangendo parte dos Municípios de Paulo Afonso e Jeremoabo.

A reserva foi criada por decreto federal, em 1984. O seu nome é uma referência ao
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relevo nela presente e a uma homenagem a uma antiga moradora e líder local de

nome Catarina.

A região do Raso da Catarina situa-se na porção mais seca do território baiano,

sendo classificada como zona de transição entre os climas semi-árido e árido. As

temperaturas são altas e as chuvas torrenciais e irregulares, concentradas num

curto período do ano.

Para a visita à reserva, a equipe partiu da cidade de Paulo Afonso, dela distante

cerca de 50 quilômetros. O acesso ao Raso da Catarina é feito pela povoação de

Juá, pertencente àquele município. Não há estrutura local para visitação turística,

devendo a excursão ser organizada em Paulo Afonso, que, não obstante, conta

ainda com poucos guias conhecedores da região. A reserva pode ser percorrida

em veículo com tração nas quatro rodas, utilizando-se os inúmeros e estreitos

caminhos de terra que cruzam a mata.

Durante a visita, que durou cerca de cinco horas, foi possível observar a

razão topográfica do nome da unidade ambiental. De fato a região é plana, em

forma de tabuleiro. Há canyons entalhados nos tabuleiros, um dos quais foi

percorrido parcialmente pela equipe de pesquisadores. Segundo informações

locais, tem extensão total de 12 quilômetros. Em algumas de suas rochas,

observa-se o crescimento de raízes grossas, que formam verdadeira rede ao

longo da parede natural, pela qual moradores locais habilmente sobem. Nos

blocos rochosos laterais, destacam-se pequenas locas, conhecidas na região

como �panelas�. Uma formação rochosa, apontada para o céu, se destaca � é

chamada Dedo de Deus. O terreno interior do canyon é arenoso e apresenta

vegetação nativa típica da caatinga, com abundância de xique-xiques,

mandacarus e bromeliáceas, somados a pequenas lavouras de milho e feijão.

Esses cultivos são possibilitados pela temperatura mais amena do fundo do

canyon, em relação à superfície do Raso.

Pode-se observar a existência de uma espécie de caldeirão natural nas rochas,

cheio de água, oculta por uma cobertura de algas verdes. Essa cobertura contribui

para manter a água fria e evitar a sua evaporação, um recurso natural valioso nessa

região árida.

A fauna nativa é diversificada, observando-se a presença de veados, on-

ças pardas e aves como a ararinha azul32  e a pomba-avoante. Há algum gado

bovino, cuja criação, segundo informações do Ibama, constitui ameaça aos

animais silvestres da reserva, em razão da transmissão de doenças e compe-

tição alimentar.
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No interior da reserva, há pequenas povoações, como a Baixa do Chico,

mencionada no capítulo População e Aspectos Sociais deste relatório.

Canyon do São Francisco

Essas formações rochosas estendem-se da cidade de Paulo Afonso até a

Barragem de Xingó. Estima-se que sejam cerca de 60 quilômetros de paredões

íngremes, com vegetação de caatinga rasteira e fauna rica e variada, que inclui

inúmeras espécies de répteis, insetos e aves. A altura das paredes rochosas pode

chegar a 50 metros, circundando o lago formado pela represa da Usina Hidrelétrica

de Xingó, reservatório que tem, em alguns pontos, 190 metros de profundidade. O

canyon é ainda o limite entre Bahia e Alagoas e entre Alagoas e Sergipe. Na divisa

entre Bahia e Alagoas, há uma ponte metálica ligando os dois paredões do canyon

e os dois estados � do lado sul está o Município baiano de Paulo Afonso e do lado

norte o Município alagoano de Delmiro Gouveia.

A equipe teve acesso ao canyon numa visita às instalações da Usina Hidrelétrica

de Paulo Afonso, na cidade de Paulo Afonso, e durante um passeio comercial de

catamarã que parte de Xingozinho, localidade próxima à cidade de Piranhas. A

paisagem representada pelas águas do São Francisco descendo mansas em meio

aos paredões naturais constitui bem de alto valor cênico.

Área de Proteção Ambiental de Marituba do Peixe

Essa unidade ambiental foi criada por decreto do governo do Estado de

Alagoas em 1988. Possui área estimada em 8.600 hectares, que compreende

par te dos Municípios de Penedo, Piaçabuçu e Feliz Deser to. A topografia é

plana, marcada pela presença de lagoas temporárias, formadas pelo Rio

Marituba, último afluente de importância do São Francisco. A vegetação é de

floresta de restinga, constituindo a região uma das últimas áreas úmidas do

Baixo São Francisco. A característica mais importante da área é a presença das

várzeas e suas lagoas, que propiciam a existência de rica flora e fauna. Há

pesquisadores que a classificam como o �pantanal alagoano�. Uma de suas

funções ambientais mais importantes, segundo Eduardo Ávila, empresário de

ecoturismo e guia da equipe na visita à unidade ambiental, é ser um berçário

natural de peixes, responsável por significativa melhoria da ictiofauna nesse

trecho do São Francisco.

Dentre as espécies vegetais representativas, estão o cajueiro, o angelim, a

piaçava, a imbaúba, a maçaranduba, a guabiraba, o ouricuri, a mangabeira, a

sucupira-brava, o ingá e o louro. Há cactáceas e vegetação rasteira. A fauna inclui

espécies de hábito aquático, como o jaçanã, o socó, o galo d�água, o pato d�água,
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a garça-branca, o jacaré e a lontra. A fauna terrestre inclui o tatu, a cotia, o tejo (ou

teiú), o camaleão e cobras diversas.

Durante a visita, notaram-se algumas áreas desmatadas no interior da unidade

ambiental. Há monocultura de cana-de-açúcar nas vizinhanças e projetos de irriga-

ção e drenagem que tornam a área vulnerável aos desequilíbrios ecológicos.

Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu

A unidade ambiental foi criada em 1983 por decreto federal. Possui área de

cerca de 9 mil hectares e perímetro de 74 quilômetros. Abrange vários municípios

alagoanos e tem sua sede na cidade de Piaçabuçu. A vegetação é de floresta

atlântica, dunas e restingas.

A unidade é aberta à visitação durante todo o ano, com exceção da Zona de

Conservação da Vida Silvestre. A permanência na região da foz do São Francisco,

incluída na área, é restrita a uma hora, mas autorização especial do Ibama permitiu

à equipe da expedição permanecer na região quase um dia inteiro.

A foz constitui uma das paisagens mais belas de toda a extensão do rio. O

encontro das águas do rio com o mar é ornado com a presença de dunas nas

margens do rio e na zona marinha costeira, formando um conjunto natural rico em

valor paisagístico. Além disso, constitui ecossistema costeiro de grande importân-

cia, caracterizado pela presença de quelônios marinhos, aves migratórias e vegeta-

ção de restinga.

A área de proteção ambiental está toda em território alagoano, distando a foz

do São Francisco 22 quilômetros do povoado de Pontal do Peba, que não foi

visitado, pertencente ao Município de Piaçabuçu. Há povoações na zona da foz,

como a de Cabeço, localidade referida em seção adiante. Nas proximidades da

margem sergipana, há um antigo farol com a base submersa.

Durante a estada na área, observou-se o grande afluxo de embarcações turís-

ticas. A foz do rio é bastante procurada, e uma das ameaças que pairam sobre a

Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu é o turismo desordenado.

Além das áreas abordadas acima, merecem referência as ilhas permanentes que

pontuam o leito do rio ao longo do seu curso. Dentre elas, destacam-se, pela sua

importância no meio ambiente e na paisagem natural das regiões onde estão localiza-

das, as seguintes ilhas: a) de Paratinga, que está em frente à cidade de Paratinga e

abriga moradores em seu interior, constituindo uma das maiores ilhas do rio; b) do

Rodeadouro, que não foi visitada, localizada em Juazeiro, sendo um dos mais procu-

rados pontos turísticos dessa cidade; c) da Coroa, em frente à cidade de Curaçá, com

paisagem de grande beleza e também ponto turístico de relevo.
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Problemas ambientais

Lagos artificiais

A geração de energia elétrica representa, sem sombra de dúvida, função

econômica decisiva na manutenção do parque industrial nacional e das unidades

comerciais, residenciais e de serviços brasileiras. Sem embargo, há que se

apontar, nesta seção, os ingentes problemas ambientais e sociais provocados

pela construção das represas das Usinas Hidrelétricas de Três Marias, Sobradinho,

Paulo Afonso, Xingó, Apolonio Sales e Luiz Gonzaga. Dentre esses problemas,

podem ser citados:

a) o deslocamento das populações que habitam as regiões marginais do rio,

alagadas com a construção das represas;

b) a inundação de terras fér teis e de topografia apropriada para a agricultura;

c) a mudança do regime do rio, com a diminuição da correnteza e a conseqüen-

te formação de áreas de �água parada�;

d) os reflexos da mudança do regime do rio no ecossistema subaquático,

provocando o desequilíbrio ecológico, com danos às espécies habituadas a nadar

contra correntezas fortes;

e) os reflexos da construção de barreiras ar tificiais nas condições de circula-

ção dos peixes;

f) as conseqüências da mudança do regime do rio no equilíbrio da flora

aquática;

g) o alagamento de bens culturais e sociais.

A alteração do regime do rio pode provocar efeitos como o que se verifica na

zona da foz, onde a localidade de Cabeço, pertencente ao Município sergipano de

Brejo Grande, está ameaçada de desaparecimento em razão da invasão do leito do

rio e do entorno pelas águas do mar, que penetram pelos terrenos próximos e

destroem as construções humanas. Com essa invasão, os moradores de Cabeço,

constituídos por cerca de 100 pessoas, são obrigados a recuar paulatinamente em

direção ao continente, reconstruindo os seus casebres de pau-a-pique e teto de

palha em terrenos ainda não atingidos pelas águas do mar. Também sofrem os

coqueiros das margens do rio, que são derrubados ou têm suas raízes expostas

com a pressão do mar.

No passado distante, a situação parece ter sido diferente. O cronista Gabriel

Soares de Sousa assim descreveu a pressão das águas do rio na foz, registrada

por ele no século XVI:
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Quem navega por esta costa conhece este rio quatro e cinco léguas ao mar por

as aguagens, que dele saem furiosas e barrentas.33

Ou seja, há quatro séculos a força das águas do rio era tal que se podia

reconhecê-las numa extensão de 30 quilômetros ao longo da costa marinha. Não

obstante, há que se relativizar a observação do cronista, que provavelmente viajou

pela foz no período das cheias do rio.

A grande Cachoeira de Paulo Afonso, antes de ser afetada pelas águas represa-

das para a construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, teve, ao longo dos

séculos, decantada a sua força. Dois bons exemplos são o explorador inglês

Richard Burton e o brasileiro Theodoro Sampaio, que, em diferentes décadas do

final da segunda metade do século XIX, assistiram à furiosa queda das águas em

Paulo Afonso e transmitiram para a posteridade as suas impressões. Do historiador

baiano Theodoro Sampaio é o comentário:

Chegando, porém, mais perto, depois de transpor largo trecho do leito rochoso em

seco, com as lajes corroídas, desgastadas, lisas, tão lisas como se foram polidas a

capricho e cobertas de um verniz metálico, sui generis, e alcançando a margem do

profundo talhado ou canhão [trata-se do canyon], para onde as águas se precipitam em

rolos de espuma alvíssima, em esplêndido contraste com as rochas negras do granito,

o bramir do colosso torna-se então formidável, ensurdecedor. É preciso falar por

acenos porque mesmo gritando aos ouvidos do companheiro ele não vos entende.

O espetáculo é, deveras, indescritível, tão vário, tão grande, tão estupendo ele

se nos oferece, através dos mais belos efeitos de luz e coroado com o diadema

fantástico, fugidio da íris, tantas vezes apagado quantas renovado ao embate da luz

oblíqua e dos vapores ascendentes, que não me sinto com forças para pintá-lo.

Paulo Afonso vê-se, sente-se, não se descreve.34

Também Castro Alves se impressionou com a cachoeira e escreveu, em poema

reproduzido em placa metálica existente nas instalações da Usina Hidrelétrica de

Paulo Afonso:

A Cachoeira Paulo Afonso, o abismo,

A briga colossal dos elementos,

As garras do centauro em paroxismo,

raspando os flancos dos parcéis sangrentos,

relutantes na dor do cataclismo,

os braços dos gigantes suarentos

agüentando a ranger espanto assombro,

o rio inteiro que lhe cai no ombro.
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Com a construção das represas hidrelétricas e a conseqüente alteração da

vazão do rio, o patrimônio paisagístico representado pela Cachoeira de Paulo

Afonso foi afetado, não se observando mais o cenário majestoso descrito pelos

viajantes do passado.

Erosão e aceleração do assoreamento

A destruição das matas ciliares e de outras matas protetoras é um dos fatores

responsáveis pelo aumento do assoreamento. O fenômeno tem ocasionado, ao

longo de décadas, a formação de coroas e ilhas no leito do rio, que são observáveis

em diversos dos seus trechos. A falta de chuva agrava o problema, diminuindo o

volume de água e expondo as áreas assoreadas.

No trecho do rio em frente a Januária, o terreno outrora submerso tornou-se

um areal, permitindo que se caminhe pelo que já foi leito do rio.

Mas é cer tamente nas embarcações que se percebem, com maior nitidez,

as conseqüências do assoreamento. Houve várias situações, durante a pri-

meira viagem técnica, que denotavam o risco dos bancos de areia formados

no leito do rio, que podem tornar a jornada fluvial uma aventura. Algumas

dessas situações são descritas no capítulo Embarcações e Navegação deste

relatório.

Matas ciliares

As matas ciliares têm importante papel retentivo do terreno arenoso marginal

do rio, dificultando o seu descimento para o leito. A �limpeza� das margens e das

vizinhanças do rio, para a instalação de lavouras, pastagens, hotéis pesqueiros e

deques de pesca, situações presenciadas durante as viagens, contribui fortemente

para o assoreamento. No passado, a demanda dos vapores por lenha provocou

vasta destruição da vegetação vizinha ao rio.35  Outro fator de destruição das

matas apontado durante a visita à cidade baiana de Barra foi a existência, no

passado, de usinas de geração de energia elétrica que necessitavam de lenha como

combustível, como ocorreu naquela cidade.

Na maior parte do Alto São Francisco, as matas ciliares simplesmente não existem

mais. Vêem-se apenas árvores esparsas que foram deixadas nas margens do rio,

formando uma estreita faixa que não foi desmatada por razões operacionais. Além

dessas poucas árvores, observam-se restos da mata nativa em locais aos quais o

agricultor ou pecuarista não teve acesso, como os grotões e o topo dos morros. Nas

regiões dos lagos de Três Marias e de Sobradinho, o problema é especialmente grave.

A redução do volume de água represado tem provocado o aparecimento de uma larga

faixa de lama marginal ao lago, onde se extinguiu a vegetação.
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Ictiofauna

Já foram identificadas 52 espécies de peixes nativos na Bacia do São Francisco.

Entre as espécies nativas mais importantes existentes nos rios e lagoas naturais da

bacia, destacam-se as migradoras � como o curimatã-pacu, o dourado, o surubim,

o matrinxã, o mandi-amarelo, o mandi-açu, o pirá e o piau-verdadeiro � e as

sedentárias, como o pacamão, o piau-branco, a traíra, as corvinas, a piranha-

vermelha e a piranha-preta.

Além dessas, diversas espécies provenientes de outras bacias ou mesmo

espécies exóticas foram introduzidas quando do povoamento dos seus reservató-

rios e açudes. Entre elas encontram-se o tucunaré � introduzido nos reservatórios

de Três Marias e Itaparica na década de 80 do século XX � e a pescada do Piauí,

introduzida em Sobradinho no final da década de 70 do mesmo século e, posteri-

ormente, também em Itaparica. Há espécies introduzidas a partir de experimento

de cultivo, como a carpa, a tilápia, o tambaqui, o pacu-caranha, o apaiari e o bagre-

africano.

O ambientalista Apolo Lisboa, coordenador do Projeto Manuelzão, que visa à

recuperação socioambiental da Bacia do Rio das Velhas, em contato com a equipe

da expedição em Pirapora, alertou para a importância da ictiofauna como indicador

do estado de conservação do meio ambiente no rio. Ainda que resguardadas as

grandes diferenças existentes entre os diversos trechos do rio, a situação da

ictiofauna observada durante a expedição é extremamente negativa.

A destruição das lagoas marginais, o lançamento de esgotos domésticos e

industriais no rio, os despejos de garimpos, mineradoras e indústrias, o uso

intensivo de fertilizantes e defensivos agrícolas, a irrigação, o assoreamento, a

pesca predatória e os efeitos das barragens das usinas hidrelétricas, que provo-

cam desvio do leito dos rios, dificultação da circulação dos peixes, alteração da

época das enchentes e a transformação de rios em lagos, são causas marcantes de

um estado de quase esgotamento do São Francisco no que diz respeito à vida

aquática.

No Alto e Médio São Francisco, é especialmente preocupante a destruição das

lagoas marginais do rio, onde se reproduzem os peixes. Na região do Alto São

Francisco � que já foi caracterizada pelo biólogo Dr. Yoshimi Sato, chefe da Estação

de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias, como �o nascedouro e o maior

reduto de peixes do São Francisco e a região que mais contribui com águas para o

rio�36  �, o secamento das lagoas para a instalação de lavouras de cana e pastagens

é tendência geral. Segundo dados da Codevasf, em 1982 existiam, na região de
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Iguatama, cerca de 80 lagoas marginais, sendo 28 permanentes. Hoje as lagoas

marginais reduziram-se a menos de 20.37

Um segundo fator de desequilíbio é representado pela introdução de espécies

exóticas no ecossistema do rio. O tucunaré e o bagre-africano são exemplos de

predadores que não existiam no São Francisco e que foram introduzidos por

projetos do governo e por pescadores. Esses peixes se adaptaram bem ao novo

habitat e passaram a competir e, em alguns casos, a devorar os peixes nativos.

O assoreamento, ao diminuir a vegetação marginal, aquática e subaquática,

também contribui de maneira significativa para a redução da ictiofauna.

Há que se registrar, por fim, algumas situações encontradas ao longo do rio,

em relação à ictiofauna. Na região de Matias Cardoso, quando a expedição por lá

passou, foi relatado que havia sido pescado, alguns dias antes, um surubim de 51

quilogramas. O cinegrafista Geraldo Moreira Sobrinho pescou com relativa facilida-

de piranhas no lago de Sobradinho. Na região de Petrolina, segundo informação do

gerente do Museu do Sertão, Félix dos Anjos, pescador amador, tem sido possível

pescar piaus de até seis quilogramas. Durante a visita às instalações da antiga Usina

de Angiquinho, em Delmiro Gouveia, foi mostrado ao grupo, pelo vigia local, um

peixe chamado fidalgo, desconhecido por Ricardo Luiz de Castro, membro da

equipe ligado à atividade pesqueira. Tudo indica, segundo esse, tratar-se de peixe

criado em laboratório. Em Entremontes, localidade do Município de Piranhas, foi

pescado por um morador da vila, com arpão, no dia da visita dos pesquisadores,

um xira de cerca de sete quilogramas.

Esgotos e lixo urbano

Um dado alarmante é que a quase totalidade das cidades ribeirinhas dos

trechos do rio percorridos pela expedição despejam os seus esgotos domésticos

diretamente no São Francisco. Seja por via de tubulações subterrâneas, seja através

das lagoas de decantação, seja, enfim, deixando correr para o rio, a céu aberto, os

dejetos domésticos, os núcleos urbanos ribeirinhos fazem do São Francisco o

depósito do seu esgoto.38  Registram-se, a seguir, algumas das situações observa-

das com respeito a esse problema durante as viagens pelo rio.

A primeira cidade a despejar o seu esgoto doméstico diretamente no São

Francisco é Vargem Bonita, mas a poluição se inicia no próprio município que abriga

a nascente do rio, São Roque de Minas, cujo esgoto é descarregado no Rio do

Peixe, um dos seus subafluentes.

Na visita à área de mineração de calcário de Pains, a equipe registrou, na estrada

que liga a cidade a Calciolândia, uma das demonstrações mais explícitas da poluição da
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Bacia do São Francisco por esgoto doméstico. De um grosso tubo de concreto desce

parte do esgoto da cidade de Pains, que é despejado no Rio São Miguel, um dos

afluentes do São Francisco. A equipe foi informada de que no mesmo rio é descarre-

gado, acima desse ponto, lixo gerado pelo hospital da cidade.

Em Iguatama, o assessor da Prefeitura Municipal, José Garcia Júnior, ressaltou, em

contato com a equipe, a dificuldade de se implantar o tratamento dos esgotos da

cidade, já que os três córregos que banham o município são independentes, o que

exige, portanto, a construção de três estações de tratamento de esgoto distintas.

Em Abaeté, o esgoto é despejado no Rio Marmelada, afluente do São Francis-

co, depois de levado a uma lagoa de decantação localizada na região periférica da

cidade, habitada por população pobre.

As lagoas de decantação recebem diretamente o esgoto doméstico, arma-

zenando-o ali na época seca. Quando as chuvas vêem e o rio se enche de novo,

o conteúdo das lagoas é liberado nas águas fluviais. Sistemas mecânicos con-

trolam esse fluxo.

Em Manga, cidade que polui consideravelmente o seu trecho de rio, e na

vizinha Carinhanha, encontraram-se lagoas de decantação instaladas na região

central da cidade.

Cidades como Porto Real do Colégio e Propriá, dentre inúmeras outras, cana-

lizam o seu esgoto diretamente para o rio, fazendo das suas zonas portuárias áreas

de alta poluição das águas.

Na cidade de Pão de Açúcar, que tem possivelmente o cais mais poluído de

todos em que a expedição aportou, o esgoto flui livremente ao longo dos meios-

fios, para ser despejado diretamente no rio. Daí ser característico da cidade um

forte e constante mau cheiro nas ruas. Na zona portuária, há fezes humanas e

animais, lixo orgânico e inorgânico, pessoas lavando roupas e grandes lagoas de

água apodrecida. Há que se consignar, em contrapartida, informação prestada por

Cícero Almeida, advogado e guia da equipe na cidade, de que Pão de Açúcar é um

dos poucos municípios alagoanos que têm usina própria de tratamento de lixo.

Também a questão do lixo urbano apresenta, ao longo do São Francisco,

situação das mais preocupantes. Cidades como Buritizeiro, São Romão, Manga,

Carinhanha � e certamente muitas outras � depositam seus resíduos em �lixões�

nas margens do rio, deixando o material orgânico e inorgânico fluir livremente para

as águas. Em Carinhanha o �lixão� fica debaixo do reservatório de água da Copasa.

A margem do trecho de rio de Buritizeiro é especialmente poluída pela intensa

favelização ali existente. Galinhas e porcos são criados na margem do rio. As fossas
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domésticas ficam logo abaixo da área de criação, permitindo o lançamento de

dejetos diretamente nas águas.

Em Juazeiro, podem-se observar verdadeiros campos de lixo, localizados na

estrada para Sobradinho. Ali, dos dois lados da estrada, podem-se ver, numa vasta

superfície, sacolas plásticas cheias de lixo agarradas nos arbustos ou largadas no

chão. Tudo indica ser esse o espaço que a prefeitura local utiliza para despejo do

lixo. Parece que o mau cheiro é tal que chega até a Ilha do Rodeadouro, ponto

turístico da cidade. Não foi registrada poluição do rio por esse lixão, que está

distante dele.

À poluição do rio pelos esgotos domésticos soma-se a poluição industrial, que se

verifica principalmente no Alto São Francisco, onde são lançados rejeitos químicos

resultantes da atividade de empresas mineradoras e de indústrias de transformação

de metais. A construção de poços de contenção de uma das grandes indústrias

brasileiras de produção de zinco nas proximidades do Rio São Francisco ou do Lago

de Três Marias contribui sobremaneira para a poluição química das águas.

Irrigação

A utilização generalizada das águas do São Francisco e dos seus afluentes para a

irrigação agrícola é outro fator de diminuição do seu volume. Há mesmo casos de

exaustão total das águas, como o registrado no Rio Salitre. Esse rio, que divide os

Municípios baianos de Sobradinho e Juazeiro, encontrava-se completamente seco

quando da passagem da expedição, situação provocada, segundo o prefeito da

primeira cidade, pelos diversos projetos de irrigação instalados nas suas cabeceiras.

No Alto São Francisco, há usinas de beneficiamento da cana-de-açúcar que

coletam grande volume de água do Rio São Francisco para irrigar os canaviais

plantados nas suas margens.

Registre-se ainda que a utilização descontrolada da irrigação agrícola contribui

também para a poluição do rio, devolvendo para o seu leito o excesso de água

aplicada, que arrasta consigo resíduos de fertilizantes, defensivos, herbicidas e

outros elementos tóxicos.

Destruição de grutas e cavernas

A chamada Província Cárstica de Arcos-Pains-Doresópolis constitui região de

grande importância hídrica, biótica, paleontológica, arqueológica e paisagística.

As cerca de 600 grutas e cavernas, das quais 320 já foram catalogadas ou

cartografadas, são responsáveis pela recarga dos veios aquíferos que alimen-

tam os afluentes e subafluentes do Rio São Francisco na região. No interior

dessas cavidades, proliferam os microorganismos e pequenos animais que são
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parte do ecossistema local. O acervo paleontológico e arqueológico é igualmen-

te rico. Foi encontrado há três anos, na loca do Angá, no Município de Córrego

Fundo, o fóssil de um mastodonte pleistocênico. As grutas e cavernas da região

abrigam material arqueológico de inestimável valor, cuja exploração científica é

recente. Sobre os maciços que abrigam essas cavidades, cresce exuberante

vegetação de cerrado e matas.

Esse complexo sistema natural tem sido sistematicamente destruído, ao longo

das três últimas décadas, pela intensa exploração industrial dos calcários e dos

dolomitos (cal, pó calcário e brita) que formam as grutas e cavernas da região. A

extração desses minerais, de grande aplicação em setores como a siderurgia,

agricultura e construção civil, tem provocado a destruição irreversível das cavida-

des e dos paredões rochosos sob os quais elas se abrigam. Em artigo científico

publicado na internet, o Núcleo de Geomorfologia Aplicada e Gestão Ambiental

(Gagea), ligado ao Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas

Gerais, qualifica de �pesadelo� a atividade econômica desenvolvida pelos empreen-

dimentos de mineração de calcários e dolomitos na região.

A gravidade do problema gerou a intervenção, no primeiro semestre de 2002,

do Ibama, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Departamento

Nacional de Produção Mineral, da Polícia Florestal e da Fundação Estadual do Meio

Ambiente, que, numa ação conjunta, interditaram e multaram diversas das mineradoras

que atuam na Província Cárstica.

Parte da equipe da expedição visitou as instalações de um desses empreendi-

mentos. Localizado no Município de Pains, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio

São Francisco, a mineradora já destruiu boa parte do meio natural em torno da

Gruta Paranoá. Uma ampla área em frente à gruta foi desmatada. Um dos paredões

rochosos, no qual se vê uma cavidade, encontra-se seriamente ameaçado pela

atividade extrativa. O pó do calcário extraído espalha-se por toda a área e ouvem-

se freqüentemente os ruídos da dinamitação das rochas, vindos do galpão da

mineradora. Os rejeitos da atividade são jogados diretamente no Rio São Miguel,

que corta a propriedade e é um dos afluentes do São Francisco.

Nas margens da estrada entre Pains e Arcos, estão instaladas diversas

mineradoras, que se sucedem por quilômetros ao longo da rodovia.

A contradição entre a exploração econômica irracional desses minerais e a

conservação do sistema natural representado pelas grutas e cavernas da Província

Cárstica é bem representada pela expressão escrita numa placa afixada na entrada

do Município de Pains: �Pains � Capital do Calcário�. Não por coincidência, segundo
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informações colhidas na região, os principais problemas de destruição das grutas

e cavernas têm ocorrido exatamente naquele município.

Ações de proteção ao meio
ambiente

As comunidades ribeirinhas começam, paulatinamente, a se engajar na defesa

ambiental do Rio São Francisco. Em várias das cidades visitadas pela equipe, foi

constatada a preocupação do poder público municipal e da população em geral com

as condições ambientais do rio e do seu entorno. São freqüentes eventos como o

Seminário Água como Fonte de Vida, ocorrido em Neópolis quando da passagem da

Expedição Engenheiro Halfeld pela cidade (14 de novembro de 2001).

A Polícia Militar de Minas Gerais, em parceria com o Ibama, promoveu, em junho de

2002, na cidade de São Roque de Minas, o Curso de Capacitação dos Agentes Ambientais

Voluntários, que passaram a atuar na educação ambiental e no apoio à fiscalização,

podendo emitir autos de constatação de crimes ambientais e recolher material predató-

rio. Os agentes ambientais, chamados de �anjos do São Francisco�, são escolhidos entre

pessoas com atuação comunitária voltada para a preservação do meio ambiente e da

qualidade de vida. Na primeira turma, foram formados 30 agentes.

Essas iniciativas, não obstante, são ainda pouco expressivas no contexto geral

de degradação ambiental do rio e estão certamente muito aquém das ações cole-

tivas que são hoje necessárias para a recuperação do São Francisco.

No campo da atuação legislativa, merece menção o conjunto de leis do Estado

de Minas Gerais que buscam a proteção ambiental do rio. A legislação mineira que

trata especificamente da preservação do São Francisco é a seguinte:

� Lei nº 9.375, de 1986: declara de interesse comum e de preservação

permanente os ecossistemas das veredas do Vale do Rio São Francisco;

� Lei nº 10.629, de 1992: declara rios de preservação permanente o Cipó e

seus tributários; o São Francisco, no trecho entre a Barragem Hidrelétrica de Três

Marias e a cidade de Pirapora; e o Pandeiros e o Peruaçu, ambos na Bacia Hidrográfica

do São Francisco;39

� Lei nº 11.943, de 1995: declara áreas de proteção ambiental as lagoas

marginais do Rio São Francisco e de seus afluentes;

� Lei nº 13.199, de 1999: dispõe sobre a política estadual de recursos

hídricos, vinculando o Plano Estadual de Recursos Hídricos, dentre outros,

ao Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias de Afluentes do Rio São

Francisco;
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� Lei nº 14.007, de 2001: declara o trecho mineiro do Rio São Francisco

patrimônio cultural, paisagístico e turístico do Estado de Minas Gerais.

O Estado da Bahia, por seu turno, declarou, na sua Constituição, patrimônio

estadual os vales e as veredas dos afluentes da margem esquerda do São

Francisco.

Na esfera federal e nos demais estados banhados pelo rio, não foi encontrada, numa

pesquisa superficial das normas legais existentes, legislação declaratória que se reporte

especificamente ao patrimônio natural e cultural do Rio São Francisco. A Lei federal nº

9.433, de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Decreto federal de 2001 criou o

Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.40

No âmbito da fiscalização pelo poder público, foi pioneira a iniciativa do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais ao criar a Promotoria do Rio São Francisco, para

a qual foram designados cinco promotores de Justiça, que têm como função adotar

medidas administrativas e judiciais para melhorar a quantidade e a qualidade das

águas da Bacia do São Francisco, atuando em conjunto com os promotores de Justiça

das comarcas que a integram. Segundo informações do website da instituição, a

Promotoria do São Francisco pode ser considerada uma �promotoria interestadual�,

pois abrange os cinco estados banhados pelo rio. A atividade da nova promotoria

iniciou-se em 19 de dezembro de 2001, quando foram designados promotores de

Justiça para coordenar as promotorias integrantes das comarcas da Bacia do São

Francisco e do Alto São Francisco e das sub-bacias do Rio das Velhas, dos Rios

Paracatu e Urucuia e do Rio Verde Grande. A iniciativa é a contrapartida do Ministério

Público de Minas Gerais, prevista em convênio assinado em 11 de outubro do mesmo

ano, com o Ministério do Meio Ambiente, que se responsabilizou pelo aporte de R$

1,5 milhão para a estruturação da Promotoria do São Francisco.41

As diversas estações de piscicultura instaladas ao longo do rio têm cumprido

um papel tanto ambiental, no sentido de se repovoá-lo de peixes, quanto social,

voltado para a oferta de alimento nutritivo de baixo custo para as populações

carentes. São expostas a seguir as características das estações visitadas pelas

equipes durante as viagens técnicas.

Projeto Piloto para Criação Intensiva de Peixes em Tanques-redes � Morada

Nova de Minas

Um convênio entre o Ministério da Integração Nacional, a Companhia de Desen-

volvimento do Vale do São Francisco e a Prefeitura Municipal de Morada Nova de

Minas permite a existência dessa estação de piscicultura. Segundo informações de
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Alisson Faria Braga, secretário de Turismo e Meio Ambiente de Morada Nova de

Minas, a estação surgiu há cerca de três anos, quando se construiu uma barragem

a jusante do Rio Guará, o que permitiu o represamento de uma parte da água do

Lago de Três Marias, formando o reservatório. Nele são criadas tilápias, para

comercialização local.

Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias

A estação tem como objetivos a produção de alevinos para peixar a represa de

Três Marias; o desenvolvimento de pesquisas hidrobiológicas, ictiológicas,

limnológicas e de dinâmica de populações ictíicas; a identificação dos criatórios

naturais, representados pelas lagoas marginais do lago; e a construção de lagoas

de peixamento.

Nos tanques de alevinagem são cultivadas espécies como o curimatã, o piau

verdadeiro, o dourado, o surubim, o matrinxã e o pirá.

Segundo ressaltou o biólogo Yoshimi Sato, chefe da estação, em entrevista para

a equipe, a função principal da unidade é a geração de conhecimento e tecnologia na

sua área de atividade. A construção da estação resultou de convênio entre a

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e a Companhia Energética

de Minas Gerais.

Centro de Apoio ao Pescador � Três Marias

Segundo informações de Barbara Johnsen, secretária de Meio Ambiente do

Município de Três Marias, o centro atua tanto no apoio aos pescadores da região,

oferecendo cursos de agregação de valor ao pescado (filtragem, defumação,

taxidermia), quanto na educação ambiental, realizada por meio de cursos voltados

principalmente para a população estudantil de Três Marias.

O centro, ainda segundo a secretária, foi construído com recursos do Progra-

ma Nacional de Meio Ambiente e é coordenado pela prefeitura de Três Marias.

Durante visita à unidade, o vice-prefeito do município, José Antônio Vicente

de Souza, que acompanhava a equipe, informou que os tanques de alevinagem,

em fase de implantação e início de funcionamento, deverão produzir peixes

tanto para o repovoamento do Rio São Francisco quanto para a pesquisa e a

ofer ta de cursos de engorda de peixes em cativeiro para pescadores e produ-

tores rurais. Há um tanque de criação de piau verdadeiro que já se encontra em

funcionamento.

Os projetos do centro incluem ainda uma unidade de beneficiamento do pesca-

do e um viveiro de mudas, cujas instalações já estão prontas, devendo entrar em

funcionamento proximamente.
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Projeto Experimental de Piscicultura em Tanque e Rede � Pirapora

Criado com o objetivo de criar tilápias para o consumo humano, o projeto foi

iniciado em 1999, contando com apoio técnico da Codevasf e ração doada pelo

Centro Ecumênico de Salvador. Hoje, o centro, localizado na Ilha do Coqueiro, conta

com 12 tanques de alevinos e 18 pescadores em atividade. Aproximadamente 150

pessoas são beneficiadas com o projeto.

Cachoeira Casca d´Anta
Parque Nacional da Serra da Canastra

São Roque de Minas/MG
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Acima �  Detalhe do canyon do rio São Francisco
na região de Piranhas/AL

Ao lado � Vista aérea da foz do São Francisco
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Acima, à direita � Paisagem
do rio entre Iguatama e Lagoa

da Prata/MG

Acima, à extrema direita �
Caldeirão natural de água no

Raso da Catarina/BA

Abaixo, à direita � Lago de
Três Marias visto a partir da

estação de piscicultura de
Morada Nova de Minas/MG

Abaixo, à extrema direita �
Paisagem no interior da gruta

no Vale do Peruaçu/AL
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Um dos pontos mais fortes de atração para quem viaja pelo rio são, natural-

mente, as embarcações que nele trafegam. Neste capítulo serão abordadas algu-

mas das características dos veículos utilizados no passado e das embarcações

contemporâneas, bem como as condições atuais de navegabilidade dos três gran-

des trechos do São Francisco.

Embarcações antigas

No passado, elas circularam em profusão no Médio e Baixo São Francisco e

consistiam principalmente em canoas, feitas do tronco de grandes árvores escava-

das com o auxílio do fogo e de enxós; paquetes, constituídos por duas metades de

uma canoa com a largura aumentada pela inserção de tábuas; ajoujos, ou duas

canoas presas lado a lado; barcas, que eram as embarcações de baixo calado,

consideravelmente maiores do que a canoa e o ajoujo, impulsionadas por varejões

ou vela; canoas-de-tolda, ou simplesmente toldas, armadas com duas velas trian-

gulares ou quadrilaterais; e os famosos vapores, embarcações de grande porte

utilizadas para o transporte de passageiros e carga, movidas a vapor.

Onde foi possível, a equipe da expedição pesquisou os antigos vapores que

trafegaram pelo rio entre 1867 e as últimas décadas do século XX. Em Januária, foi

entrevistado Paulo Henrique Alves de Barros, 51 anos, filho de barranqueiros.

Ainda que curiosamente nunca tenha viajado num vapor, Paulo Henrique, que acom-

panhou a passagem de vários deles pelo porto de Januária na sua infância e

mocidade, relata com riqueza de detalhes muito do que viu. Uma lista dos vapores

que conheceu foi por ele fornecida à equipe. Ele os classifica pelo tamanho, sendo

que os maiores foram o Engenheiro Halfeld, com três pavimentos; o Barão de

Cotegipe, o São Francisco, o Wenceslau Braz e o Benjamim Guimarães, ainda hoje

preservado no cais de Pirapora e objeto de pesquisa pela expedição. Os médios

foram o São Salvador, também ancorado no cais de Pirapora; o Antônio Nascimen-

to, o Otávio Carneiro, o Cordeiro de Miranda e o Djalma Dutra. Já os pequenos foram

o Siqueira Campos, o Afonso Arinos, o Bahia, o Baependi, o Fernandes da Cunha e

o Saldanha Marinho, hoje transformado em restaurante popular em Juazeiro e

registrado pela expedição.

Um detalhe interessante fornecido por Paulo Henrique é sobre os apitos dos

vapores. Cada uma das embarcações tinha o seu apito característico, que anunciava

a sua chegada e a identificava nos portos ribeirinhos, provocando grande movi-

mentação da população local. O entrevistado ressaltou, ainda, um fato já observa-

do pela equipe: a sua cidade, Januária, não tem atracadouro.
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Na chegada a Manga, ainda no cais, a equipe encontrou à sua espera um ex-

piloto de vários vapores, Bartolomeu Nunes Borges, hoje residente em Pirapora.

Ele trabalhou nos vapores de 1953 a 2000, tendo sido funcionário da antiga

Navegação Mineira do Rio São Francisco e da Franave. Atuou como moço de

convés, marinheiro, prático, piloto e comandante, tendo circulado principalmente

pelo trecho Pirapora�Juazeiro e pelos afluentes, como o Grande, o Carinhanha, o

Corrente e o Paracatu.

Como pilotou o Engenheiro Halfeld durante seis meses, Bartolomeu pôde for-

necer alguns detalhes do vapor. Segundo ele, a embarcação transportava merca-

dorias e passageiros, em número máximo de 300, divididos em três classes. O total

da carga transportada podia chegar a cem toneladas.

Muitas das embarcações antigas eram ornadas na sua proa com as extraordi-

nárias carrancas, figuras antropomórficas ou zoomórficas destinadas a espantar

os maus espíritos e as dificuldades no rio ou, simplesmente, a decorar o veículo.

Embarcações contemporâneas

Na atualidade, a navegação no São Francisco sofreu drástica redução. Produ-

ziram esse fato a prioridade governamental dada à indústria automobilística e ao

transporte rodoviário a partir da década de 50 do século XX; a construção dos

grandes lagos artificiais das usinas hidrelétricas, que trouxe consigo sensível dimi-

nuição do volume de água navegável; e o assoreamento, que tornou críticas as

condições de navegabilidade em muitos dos trechos do rio. Ainda assim, permane-

cem navegáveis 1.520 quilômetros do curso do rio, representados pelos trechos

de Pirapora a Juazeiro/Petrolina e de Piranhas à foz. Os principais portos na

atualidade são, segundo informações da Codevasf, Pirapora, Itacarambi, Ibotirama,

Juazeiro e Petrolina.

Hoje trafegam pelo rio canoas, barcos, barcas, lanchas, balsas, chatas e

empurradores. Os pequenos barcos a motor recebem nomes pitorescos, como

fofa-barranco, devido ao fato de atracarem em qualquer ponto das barrancas da

margem, ou quebra-resguardo, pelo alto ruído que fazem. Os empurradores são

embarcações de porte médio e grande potência utilizadas para rebocar as chatas

no Médio São Francisco. Um empurrador como o Santa Catarina, várias vezes visto

durante a travessia desse trecho, pode rebocar até dez chatas, com um peso

máximo de duas mil toneladas.42

Durante a viagem entre Pirapora e a foz, observou-se relativo aumento do

número de embarcações a partir de Carinhanha, segunda cidade baiana a jusante do
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rio. Entre essa cidade e Barra, na foz do Rio Grande, há certo tráfego fluvial, mais

intenso do que o escasso movimento de embarcações observado no trecho minei-

ro. No trecho navegável do Baixo São Francisco, vê-se ainda grande número de

embarcações, salientando-se que são, em geral, de menor porte que as que

percorrem o Médio São Francisco. Entre Piranhas e a foz, são muito comuns as

canoas e os pequenos barcos a vela ou a motor.

Como a segunda etapa da Expedição Engenheiro Halfeld foi realizada principal-

mente por via terrestre, poucas observações puderam ser feitas sobre as caracterís-

ticas do Alto São Francisco nos aspectos de navegabilidade e tipos de embarcação

que por ele circulam. Essas observações concentraram-se nos trechos aquáticos

percorridos pela equipe, descritos no capítulo Meio ambiente do presente relatório.

Nos trechos entre Iguatama e Lagoa da Prata e entre Cachoeira Grande e

Pirapora, predominam, devido às difíceis condições de navegabilidade do Alto São

Francisco, as embarcações de menor porte, representadas por barcos a motor e

canoas a motor ou a remo. A grande maioria serve a pescadores da região ou a

pescadores amadores que se hospedam nos ranchos de pesca instalados nas

margens do rio. A pesca é feita com varas simples, com lanças (conhecida popular-

mente como �pesca de fisga�) ou com redes.

O Lago de Três Marias conta com diversificado serviço de transporte por balsas,

que partem dos Portos Novo, das Melancias, Indaiá de Cima, Indaiá de Baixo e São

Vicente, localizados em áreas distintas da represa. Esses portos podem ser alcança-

dos por estradas de terra que os conectam a cidades e povoados da região. A equipe

da expedição utilizou uma dessas balsas para deixar Morada Nova de Minas em

direção a Três Marias, via Porto Novo. O trajeto é feito em 20 minutos numa embar-

cação que carrega até 25 mil quilos, ou 26 automóveis comuns.

Navegabilidade atual

O assoreamento, seja temporário, causado pela falta de chuva, seja permanen-

te, provocado pelos danos à vegetação marginal, é o fator decisivo quando se fala

em navegação pelo São Francisco.

Ao contrário do que tem sido propalado, de maneira um pouco sensacionalista,

pela mídia nacional, ainda é possível navegar pelo rio em embarcações de médio e

grande porte nos trechos acima citados, de Pirapora a Juazeiro/Petrolina e de

Piranhas à foz. Sem embargo, as embarcações que passam pelos trechos assoreados

são sempre as de menor calado e os seus pilotos têm que ser exímios. Segundo

informações da tripulação da barca Luminar, ela consegue passar por águas que
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têm apenas 80 centímetros de profundidade, desde que o piloto tenha atenção

redobrada no trecho. Para tanto, utilizam-se de diversas referências, tais como o

borbulhar da água, que pode indicar a existência de um banco de areia abaixo, e as

árvores nas margens do rio, que ajudam o piloto a memorizar a posição dos

trechos assoreados. Um dos pilotos da Luminar conseguia estimar a profundidade

do rio num certo trecho a partir da altura da coluna de água em relação a um tronco

semi-submerso, de cuja posição se lembrava. No Lago de Sobradinho, o senhor

Pedro, piloto experiente de 71 anos de idade e 50 de trabalho no rio, era capaz de

identificar, a olho nu, o leito original, oculto pelas águas da represa. E é de se referir

que muitas vezes a barca Nina era por ele dirigida para pontos próximos das

margens, e não, como o leigo esperaria, para o meio do lago.

Ainda assim, os encalhes são freqüentes. A barca Nina encalhou no Lago de

Sobradinho, a cerca de um quilômetro a jusante da antiga Vila de Pilão Arcado,

situação que tomou da equipe da expedição mais de um dia de viagem. A aferição

da profundidade, feita com um pau denominado �varejão�, indicou que havia ape-

nas 80 centímetros de coluna de água por baixo da embarcação.

Um dos tripulantes da barca Luminar relatou que, em junho de 2001, a embar-

cação em que trabalhava ficou 18 dias encalhada num banco de areia nas vizinhan-

ças da localidade de Meleiro, que indicou estar a 36 quilômetros da cidade de

Morpará. Outro caso, relatado na barca Nina, foi o do seu encalhe durante três dias

do ano de 1994, quando estava transportando 160 garrotes para Juazeiro. A falta

de chuva fazia com o que o rio secasse paulatinamente, o que aumentou o proble-

ma. Vinte e dois garrotes morreram pressionados pela movimentação do gado na

embarcação parada.

No Médio São Francisco há muitos sinais de tráfego instalados em grandes

placas nas margens do rio, indicando os melhores pontos de passagem para as

embarcações de maior porte. No entanto, a informação da tripulação da barca

Luminar é de que, no longo trecho de Pirapora a Ibotirama, essa sinalização está

desatualizada, não correspondendo mais à realidade do curso do rio. A jusante de

Ibotirama a situação é um pouco melhor.

A sinalização indica até mesmo a distância da foz do rio, o que se torna uma

referência importante em viagens técnicas como a empreendida pela expedição.

Há que se referir, contudo, uma observação importante feita por Lúcio Barreto,

da barca Luminar, chamando a atenção para o fato de a variação do volume de

água interferir significativamente na distância percorrida pela embarcação. Quan-

do as águas sobem, torna-se possível viajar longos trechos em linha reta, o que
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reduz a distância. Se as águas estão baixas, a viagem é feita em curvas, aumen-

tando o percurso. Dados de Lúcio indicam que, quando as águas estão bem

altas, a sua barca transpõe o trecho entre Pirapora e Manga em 1,5 dia de

viagem. Quando o volume de água, pelo contrário, está muito baixo, esse perío-

do aumenta para três dias.

No Alto São Francisco, o rio oferece condições de navegação principalmente a

jusante de Iguatama. A partir dessa cidade, pode-se viajar em embarcações peque-

nas ou médias até a Barragem de Três Marias, cruzando o lago por ela formado. A

jusante da barragem, o navegador encontrará uma grande barreira natural na

chamada Cachoeira Grande, localizada, como se viu no capítulo Condições de

viagem e desenvolvimento da pesquisa, a cerca de 10 quilômetros da represa. A

partir desse obstáculo, a navegação é de novo possível, para pequenas embarca-

ções, até as corredeiras de Pirapora, não chegando a ser impedida pelas demais

corredeiras e cachoeiras que se sucedem pelo trajeto.

Usinas hidrelétricas

Pode-se dizer que a história do parque hidrelétrico brasileiro iniciou-se em

1859, quando o imperador Dom Pedro II, em visita à Cachoeira de Paulo Afonso,

ordenou a realização de estudos sobre o seu potencial de geração de energia

elétrica. Em 1913, o industrial alagoano Delmiro Gouveia inaugurou a primeira usina

hidrelétrica do Nordeste, a Usina de Angiquinho, abordada no capítulo Patrimônio

Histórico e Artístico deste relatório.

A criação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco � Chesf � e o início da

construção da Usina Paulo Afonso I foram viabilizados pelo então presidente da

República Getúlio Vargas, em 1950. A inauguração da Paulo Afonso I, com capacida-

de inicial de 184 megawatts, deu-se em 1955, e logo a energia elétrica por ela

produzida começou a chegar às capitais nordestinas. Um dado curioso é que, ainda

no final da década de 50 do século XX, as estruturas das linhas de transmissão eram

feitas de madeira. Nas duas décadas subseqüentes, foram colocadas em funciona-

mento as Usinas de Paulo Afonso II e III, passando o conjunto das três a constituir

o maior complexo energético do país, responsável, durante cerca de 30 anos, pela

quase totalidade do fornecimento de energia elétrica para a região Nordeste. As

três usinas foram instaladas em cavernas independentes, aproveitando-se o desní-

vel natural criado pela Cachoeira de Paulo Afonso.

A Usina Paulo Afonso IV foi construída na margem do canyon do São Francisco,

aproveitando as excepcionais condições topográficas da área para a geração de
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energia, a possibilidade de captação de água no reservatório da Usina Apolonio

Sales e a garantia de vazão proporcionada pela represa de Sobradinho. A nova

usina entrou em funcionamento em 1979. A casa de máquinas da Paulo Afonso IV foi

instalada numa caverna escavada a 55 metros de profundidade, com 210 metros

de extensão e 24 de largura, representando expressiva obra de engenharia na área

de usinas subterrâneas.

Durante a estada na cidade de Paulo Afonso, foi visitada a Usina Hidrelétrica de

Paulo Afonso I. Há informações não confirmadas de que, na época, a falta de chuva

deixou temporariamente paralisado o funcionamento das Usinas Paulo Afonso I, II e

III e Apolonio Sales. Somente a Paulo Afonso IV estaria funcionando.

Na Paulo Afonso I, uma placa de bronze faz alusão à visita de Dom Pedro II à

antiga Cachoeira de Paulo Afonso, em 1859. A colocação da placa, por iniciativa do

governo provincial da época, data de dez anos mais tarde.

O início do funcionamento da Barragem de Sobradinho, ocorrido em 1979,

possibilitou o controle do curso do rio e do fornecimento de água para as usinas

a jusante dela. A represa garantiu uma vazão mínima de 2.060 metros cúbicos por

segundo, correspondentes a 74% da média anual do Rio São Francisco no seu

trecho em Sobradinho. A eclusa de navegação passou a permitir a ultrapassagem

do rio num trecho de desnível máximo de 32,5 metros. O lago gerado pela barra-

gem tem 320 quilômetros de extensão e 4.214 quilômetros quadrados de espelho

d�água. As seis unidades geradoras da configuração final da usina garantem uma

potência instalada de 1.050 megawatts.

Durante a viagem, a equipe da expedição visitou as instalações da Usina Hidre-

létrica de Sobradinho. Foi observada uma das unidades geradoras, ou turbinas, em

funcionamento. Em razão da falta de chuva, apenas três das seis unidades gerado-

ras estavam funcionando; um dado revelador da situação é que o lago, com cota

nominal de 392,5 metros, tinha na época cota de apenas 382 metros. O volume útil

de água da represa estava em 6%.

O enchimento da represa da Usina de Xingó ocorreu em 1994. A usina tem hoje

seis unidades geradoras, que proporcionam uma potência instalada de 3.000 megawatts.

O reservatório da Usina de Moxotó � hoje chamada Apolonio Sales em home-

nagem ao idealizador da Chesf  � foi construído para possibilitar, em caráter per-

manente, a regularização da vazão do rio. A usina foi equipada com quatro unidades

geradoras, que totalizam uma potência instalada de 440 megawatts.

A Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, originalmente denominada Itaparica, foi im-

plantada 50 quilômetros a montante de Paulo Afonso, vizinha à Cachoeira de Itaparica.
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A geração de energia pela usina iniciou-se em 1988. Hoje as seis unidades gerado-

ras totalizam uma potência instalada de 1.500 megawatts.

Todo o complexo hidrelétrico constituído pelas Usinas de Paulo Afonso,

Sobradinho, Xingó, Apolonio Sales e Luiz Gonzaga é controlado pela Chesf, socieda-

de de economia mista que tem como acionista majoritário o governo federal,

através das Centrais Elétricas Brasileiras � Eletrobrás.

Durante a viagem pelo Alto São Francisco, a equipe esteve nas instalações da

Usina Hidrelétrica de Três Marias. A visita ao local não teve por objetivo conhecer a

usina, mas sim a Estátua do Índio, monumento que constava da relação preliminar

de bens culturais a serem pesquisados. Ainda assim, foi documentada uma das

seções da usina, sobre a qual seguem alguns dados de referência.

A operação da usina, sob a responsabilidade da Companhia Energética de

Minas Gerais, iniciou-se em 1962. Na época de sua construção, que constituiu

grande desafio tecnológico, Três Marias estava entre as maiores barragens de

terra do mundo. A barragem tem 3,25 quilômetros de extensão e altura máxi-

ma de 56,9 metros. O reservatório tem 1.040 quilômetros quadrados de

espelho d�água e permite o armazenamento de 15,278 bilhões de metros

cúbicos de água.

As seis unidades geradoras garantem uma potência instalada de 396 megawatts,

produção energética que é a mais baixa dentre todas as usinas hidrelétricas

construídas ao longo do Rio São Francisco. Com efeito, mais do que a geração de

energia elétrica, a construção de Três Marias objetivou solucionar os problemas

das cheias periódicas do rio e dos longos períodos de estiagem, além de melhorar

as condições de navegação do São Francisco e permitir a instalação de projetos de

irrigação. O efeito regulador exercido pela barragem possibilita a navegação do

trecho Pirapora � Juazeiro em qualquer época do ano.
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Acima � Barca Luminar no cais de Itacarambi/MG

Abaixo � Barcas no cais de Matias Cardoso/MG
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Acima � Canoas-de-tolda na foz do São Francisco

Abaixo � Interior da Barca Nina durante a travessia do
Lago de Sobradinho/BA
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A construção da represa de Sobradinho e o conseqüente alagamento da vasta

área hoje ocupada pelo lago artificial levou ao desaparecimento de cinco núcleos

urbanos baianos de porte médio e à transferência dos seus moradores para novas

sedes, construídas nas margens do reservatório. Em 1974, foram inundadas as

antigas cidades de Casa Nova, Pilão Arcado, Remanso e Sento Sé e o antigo distrito

de Sobradinho, então pertencente ao Município de Juazeiro.

Segundo informação prestada na Usina Hidrelétrica de Sobradinho por enge-

nheiro da Chesf, que preferiu não ser identificado, 12 mil famílias, ou cerca de 70 mil

pessoas, foram deslocadas em razão do alagamento.

Com a significativa redução do nível da água represada no lago, conseqüência

direta da falta de chuvas na região, um fenômeno passou a ocorrer: as ruínas das

cidades alagadas estão reaparecendo. O fato permitiu que parte da equipe da

expedição visitasse dois desses conjuntos de ruínas.

O primeiro conjunto é formado pelo que sobrou da antiga Pilão Arcado. Na

realidade, a cidade nunca chegou a ser completamente inundada, tendo sobrado

algumas edificações, onde permaneceram cerca de 30 moradores. As edificações

existentes constam das ruínas da antiga Igreja de Santo Antônio, onde existe inscri-

ção da data de 1873, de ruínas de duas casas, um curral e um muro de contenção.

Um calçamento antigo foi arrancado. Os moradores relataram que não se adapta-

ram à cidade nova, preferindo permanecer ali, em condições de vida bastante

precárias. Sobrevivem graças à reduzida lavoura de subsistência, com cultivos de

mandioca e feijão, à pesca e à criação de porcos, bodes e cabritos.

A antiga cidade de Pilão Arcado teve origem remota, ocorrida no final do século

XVII, quando foi fundado o arraial, por ordem do vice-rei Dom João de Lencastre,

com a finalidade de combater os índios mocoazes e acoroazes, que ameaçavam as

fazendas de gado da região. Em 1938, tornou-se município. A cidade nova, que a

equipe não conheceu, está a 62 quilômetros do núcleo urbano alagado e foi plane-

jada e construída pelo governo federal.

O segundo conjunto de ruínas visitado foi a cidade antiga de Remanso. As ruínas

incluem o altar da antiga igreja, que tem uma parte ainda ereta, com cerca de 1,7 metro

de altura, restos de paredes dessa igreja e de algumas casas. Os vestígios das ruas da

cidade ainda podem ser facilmente vistos na área. Troncos secos das árvores que

ornavam o que deve ter sido a rua principal da cidade se alinham próximos à margem do

lago. Ao lado das ruínas instalaram-se algumas biroscas que vendem bebidas e salga-

dos. No cais fronteiro há uma bomba que retira água do São Francisco, levada por

grossos tubos até a cidade nova, que está a cerca de sete quilômetros das ruínas.
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A cidade nasceu no final do século XVIII, de uma fazenda onde se abrigavam

fugitivos de lutas políticas travadas em Pilão Arcado. O arraial foi instalado na

margem esquerda do São Francisco, num local onde um grande remanso formava

um porto seguro de atracação. Em 1857 o povoado tornou-se município.

A cidade nova pareceu, nas duas horas em que parte da equipe passou lá,

absolutamente desinteressante do ponto de vista cultural ou turístico. A praça onde

se localizam a prefeitura e a câmara municipal é bem arborizada, mas o resto da

cidade constitui um espaço urbano árido, com poucas e pequenas árvores, casas

comerciais, um posto de gasolina, uma feira, uma torre de TV e um trevo central. A

igreja, moderna, está suja e decadente. O calor é insuportável. Na volta à cidade

antiga, pegou-se a mesma caminhonete que levara o grupo à nova Remanso,

cruzando uma vasta área plana, que naquela época do ano se encontrava seca, mas

que é freqüentemente coberta pelas águas do rio.

A história de Sobradinho é atípica. No antigo distrito, localizado a 46 quilôme-

tros da sede do Município de Juazeiro, ao qual pertencia, iniciaram-se as obras de

construção da Barragem de Sobradinho. Logo a povoação tornou-se um grande

núcleo urbano, habitado pelos trabalhadores que edificavam a barragem. Segundo

José Campos Fonseca, diretor da biblioteca pública da atual Sobradinho, o projeto

da Chesf era, depois de concluída a construção, organizar a retirada dos trabalha-

dores e destruir o núcleo urbano formado. No entanto, houve forte resistência dos

moradores, ao se recusarem a deixar o local, que assim acabou por se tornar uma

cidade permanente.

Sobradinho foi rapidamente visitada pela equipe e representou, também, a base

para a exploração dos sítios arqueológicos de São Gonçalo da Serra, localidade

pertencente ao município.

Também a represa de Itaparica, construída para abastecer a Usina Hidrelétrica

de Luiz Gonzaga, provocou grande deslocamento populacional. Segundo dados da

Chesf, cerca de 50 mil moradores foram retirados das áreas inundadas, localizadas

em municípios baianos e pernambucanos, e reassentados em novas cidades e em

projetos de irrigação. Não se chegou a conhecer, durante a expedição, nenhuma

das novas cidades relacionadas com essa represa.

Ao contrário do lago de Sobradinho, cuja construção exigiu o alagamento de

centros urbanos, o enchimento do reservatório de Três Marias inundou apenas

áreas rurais e naturais, como propriedades agrícolas, pastagens e campos. Segun-

do informações prestadas por Alisson Faria Braga, secretário de Turismo e Meio e

Ambiente de Morada Nova de Minas, quando as águas do lago estão baixas,
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aparecem vestígios de antigas construções rurais, tais como currais e instalações

de produção de derivados de açúcar e de farinha de mandioca.

A destruição de núcleos urbanos e o deslocamento de seus moradores para

áreas novas, provocados pela construção de represas para as usinas hidrelétricas,

têm sido muito discutidos na atualidade. O processo de transferência dos núcleos

urbanos envolve aspectos socioculturais complexos, relacionados com a fixação

do ser humano ao seu local de origem e com o vazio de identidade que marca as

cidades novas. O habitante dessas novas áreas, ainda que leve para a cidade

moderna os seus bens materiais, deixa para trás um universo de referências

urbanas, históricas e culturais, que só faziam sentido no espaço físico que foi

alagado. A resistência de antigos moradores em deixar a cidade que será alagada,

a formação de comunidades espontâneas como a de Sobradinho, a legitimidade da

destruição de núcleos urbanos com um passado secular e os mecanismos de

reassentamento dos habitantes são questões centrais colocadas pela construção

de lagos artificiais para a geração de energia elétrica.

Acima � Ruínas da antiga Remanso/BA

Ao lado � Rio São Francisco na Usina Hidrelétrica de
Sobradinho/BA
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Dados estatísticos

Alguns dados estatísticos ajudam a compreender a realidade social da popula-

ção que vive às margens do São Francisco.

Habitam os 103 municípios ribeirinhos do São Francisco pouco mais de 2,4

milhões de pessoas, distribuídos pelos cinco estados banhados pelo rio. Aproxima-

damente dois terços dessa população encontram-se nos Estados da Bahia e de Minas

Gerais, distribuindo-se o outro terço pelos Estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

O Estado de Minas Gerais abriga o maior número de municípios ribeirinhos.

Fonte: IBGE. Dados compilados a partir dos resultados do Censo 2000.

A pobreza das comunidades ribeirinhas, observável por quem viaja pelo rio, é

confirmada pelos dados estatísticos governamentais. A média dos índices de de-

senvolvimento humano (IDH) dos municípios ribeirinhos � 0,448 � situa-se signifi-

cativamente abaixo da média nacional � 0,742. Essa disparidade verifica-se tam-

bém quando se compara a média dos índices de condições de vida (ICV) dos

municípios banhados pelo rio � 0,525 � com a média nacional, que é de 0,723.

As melhores condições sociais dentre os municípios ribeirinhos encontram-se

no Alto São Francisco, entre São Roque de Minas e Pirapora. O Estado de MinasFonte: Dados compilados a partir de mapas de divisão administrativa dos estados.
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Gerais é o que apresenta melhor desempenho na comparação entre a média dos

índices de desenvolvimento humano e de condições de vida dos municípios ribeiri-

nhos dos cinco estados. A Minas Gerais se segue Pernambuco, que ocupa o

segundo lugar nos dois casos. O Estado de Sergipe apresenta os piores números,

situando-se bem abaixo da média do conjunto dos estados ribeirinhos.

Dentre os municípios ribeirinhos, os 15 que apresentam melhor índice de de-

senvolvimento humano são mineiros. Por outro lado, dos 15 municípios em pior

situação quanto a esse índice, a maioria � sete � é sergipana. Há ainda quatro

municípios baianos e quatro alagoanos dentre os piores colocados.

Os Municípios mineiros de Luz e de Bom Despacho apresentam, respectiva-

mente, os melhores índices de desenvolvimento humano e de condições de vida,

dentre os municípios ribeirinhos. O município em pior situação quanto ao IDH-M é

Poço Redondo (SE), e, quanto ao ICV, Traipu (AL).

A avaliação do conjunto dos municípios da bacia mostra números igualmente

preocupantes. Dados do Programa Comunidade Solidária dão conta de que, de

465 municípios do Vale do São Francisco, 436 (94%) apresentam índice de

indigência mais alto do que a média nacional, que é de 24,4% de famílias indigen-

tes por município.

Por qualquer ponto de vista que se avalie, portanto, a situação socioeconômica

da região do São Francisco é alarmante, o que certamente se refletiu nas situações

registradas pela equipe de pesquisa da expedição.

IDH-M � Média entre os valores do Índice Municipal de Desenvolvimento Huma-

no dos municípios banhados pelo Rio São Francisco, agrupados por estado. O

dado para o conjunto informa a média do mesmo índice para todos os municípios
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ribeirinhos. O dado para o Brasil informa a média nacional do mesmo índice para os

municípios brasileiros.

ICV � Média entre os valores do Índice de Condições de Vida dos municípi-

os banhados pelo Rio São Francisco, agrupados por estado. O dado para o

conjunto informa a média do mesmo índice para todos os municípios ribeiri-

nhos. O dado para o Brasil informa a média nacional do mesmo índice para os

municípios brasileiros.

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Instituto de

Pesquisas Econômicas Aplicadas. Fundação João Pinheiro. Dados compilados a

partir do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Dados de 1991.

Aspectos sociais

Serão expostas nesta seção as observações sobre as condições sociais das

comunidades ribeirinhas do São Francisco. Cabe advertir que, por não constituir a

pesquisa da situação social do entorno do rio o objetivo central da Expedição Engenhei-

ro Halfeld, essas observações não tiveram caráter técnico ou sistemático, limitando-se

ao registro livre de situações encontradas ao longo da viagem, a partir do contato com

comunidades e agentes sociais. A ordem de exposição acompanha o curso do rio.

Produção de queijo canastra � São Roque de Minas

A equipe visitou a Fazenda São Jerônimo, na localidade de Capão Forro, no

Município de São Roque de Minas, tendo sido recebida pelo proprietário, Francisco

Chagas Neto. Na propriedade, há fabricação de queijo canastra, em pequena esca-

la. Segundo informações do fabricante, uma bactéria presente no solo da região é

o fator responsável pela alta qualidade do produto.

Reserva indígena dos xacriabás � São João das Missões, MG

A reserva encontra-se dentro da Área de Proteção Ambiental Cavernas do

Peruaçu. É constituída por 23 aldeias, onde vivem aproximadamente 6.800 indiví-

duos, numa área total de cerca de 46 mil hectares, localizada no Município de São

João das Missões. A área encontra-se demarcada, restando ainda por se concreti-

zar a homologação das terras e a retirada dos fazendeiros invasores, mediante

indenização por benfeitorias realizadas. As informações que se seguem foram

coletadas com Maísa Fürst Miranda, do Iepha-MG, que visitou uma das comunida-

des xacriabás da área.

Segundo a pesquisadora, a comunidade visitada vive em casas de pau-a-pique,

em condições bastante precárias. A comunidade é formada por lavradores que

praticam a agricultura de subsistência, cultivando principalmente milho, feijão e
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mandioca, da qual fazem a farinha. Um dos principais problemas é o suprimento de

água. Há uma barragem no local, mas o seu volume de água encontra-se atualmente

muito baixo. Não há projetos de irrigação e os riachos estão secos.

O cacique xacriabá pode ter três esposas; o cacique Rodrigo, que recebeu

a equipe visitante, tem duas, em aldeias diferentes. Periodicamente, de acordo

com as condições do dia, da lua e do clima, a comunidade se reúne para tomar

chá da planta conhecida como jurema-preta, que, segundo o cacique, pode

provocar visões.

Na opinião da pesquisadora, a comunidade indígena visitada encontra-se muito

descaracterizada pelo contato com os brancos. Ela ressaltou o vestuário � calça

jeans e blusa de malha � e a carência de informações, por parte do cacique, de

aspectos culturais e lingüísticos do povo xacriabá.

Comunidade de Campinho � Serra do Ramalho, BA

A localidade de Campinho constitui um povoado pertencente ao Município de

Serra do Ramalho, na margem esquerda do rio, com mais de 100 casas, onde vivem

cerca de 500 pessoas. Trata-se de povoação muito pobre, formada por trabalhado-

res rurais, a maioria deles residente em casas bastante simples, de pau-a-pique ou

alvenaria. Há uma pequena capela e um posto telefônico. Segundo informações de

Francisco Pinto Veras, agente comunitário local, a povoação pode ter se originado de

antiga ocupação quilombola e foi porto de lenha para os vapores no passado.

A região possui várias vilas oriundas de assentamentos instalados a partir da

ação das organizações de trabalhadores rurais.

Família nas proximidades de Pilão Arcado, BA

Enquanto aguardava reparos na barca Nina, ancorada na margem direita do

rio, nas imediações da nova Pilão Arcado, a equipe entrou em contato com uma

família de barranqueiros que vive no local. As suas condições de vida são, certa-

mente, as mais pobres, rústicas e primitivas encontradas durante a expedição.

Onze pessoas, sendo um casal, seus oitos filhos e a avó paterna, se espremem

num casebre de pau-a-pique coberto com lona plástica. A habitação tem apenas

dois cômodos, o primeiro servindo de cozinha e o segundo de dormitório, numa

exígua área total de cerca de nove metros quadrados. Todos dormem juntos no

quarto, estendidos em lonas ou esteiras no chão. O filho mais novo, um bebê de

dois meses de idade, dorme numa rede rústica presa no teto da palhoça. O teto

improvisado de lona não impede a entrada de água de chuva na habitação. Nos

longos meses de calor, a família passa os dias do lado de fora da habitação, já que

o interior fica insuportavelmente quente.
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O transporte mais comum é a canoa, utilizada para travessia do rio até Pilão

Arcado e para pesca.

O pai, José Honório Rodrigues dos Santos, 38 anos, faz trabalhos esporádicos

nas lavouras locais. Além da escassa remuneração que consegue, a família sobrevi-

ve à custa da coleta de vegetais, da pesca e do plantio de subsistência nos períodos

de chuva. Relataram que, com a escassez de peixe, têm sobrevivido comendo

passarinhos caçados no local. Todos são analfabetos. As crianças não freqüentam

a escola; a mais próxima está em Pilão Arcado. Recentemente, a família vendeu dois

porcos de sua criação; com o dinheiro conseguido, José Honório pretende levar a

mulher até Remanso, para ser submetida a ligadura de trompas.

Caboclo em São Gonçalo da Serra � Sobradinho, BA

Durante a visita aos sítios arqueológicos de São Gonçalo da Serra, locali-

dade per tencente ao Município de Sobradinho, a equipe foi guiada pelo �seu

Buia�, caboclo residente no povoado. Ele carrega a tiracolo um facão, veste-

se com roupas rústicas e bota de boiadeiro e tem comportamento desconfiado

e arredio. O corpo é espigado, magro e ágil, a pele negra e os traços faciais

finos. Como vários descendentes de indígenas encontrados durante a viagem,

toma chá de jurema-preta, que, segundo ele, provoca visões e expulsa os

maus espíritos. Esse caboclo, com o conhecimento que tem da região e com o

seu senso de guia, tem contribuído decisivamente na descoberta dos sítios

arqueológicos locais.

Comunidade remanescente dos pancararés em Baixa do Chico � Raso da Catarina,

Paulo Afonso, BA

Baixa do Chico, nome bastante sugestivo pela descrição topográfica que

encerra, é uma pequena povoação situada no interior da Reserva Ecológica do

Raso da Catarina. Ali vive uma comunidade remanescente dos índios pancararés,

hoje caboclos habitantes da região árida e agreste do Raso. As condições de

vida são bastante simples, mas os moradores parecem saudáveis. Vivem em

casas rústicas de pau-a-pique e recebem água de um poço artesiano, distribu-

ída por uma bomba a óleo diesel para três caixas de distribuição. Dedicam-se

a pequenas lavouras de milho e feijão e à criação de gado. Na povoação, há

uma pequena capela.

Casa de farinha em Juá � Paulo Afonso, BA

No retorno da visita ao Raso da Catarina, a equipe teve a oportunidade de presen-

ciar a organização coletiva do trabalho em uma unidade de produção de farinha de

mandioca, localizada no povoado de Juá, pertencente ao Município de Paulo Afonso.
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A produção é feita a par tir do trabalho coordenado de homens, mulheres

e crianças no interior de uma casa de farinha. A mandioca é descascada por

um grupo de trabalhadores reunidos em círculo, todos eles trabalhando com

facas. A seguir, é levada até a área interna da casa, onde passa por secagem,

moagem e peneiração. O beneficiamento da mandioca, ao contrário de ou-

tras comunidades, onde ainda é manual, aqui é feito por um conjunto de

máquinas denominadas seca-farinha, moinho, chapa e peneira elétrica. Há

também um forno a lenha.

A mandioca natural e a beneficiada não são de propriedade dos trabalhadores,

que produzem por contratação de fazendeiros locais.

Comunidade remanescente dos xocós na Ilha de São Pedro � Por to da

Folha, SE

A visita da equipe ao local, originalmente prevista para a avaliação do estado de

conservação da Igreja de São Pedro, redundou também em rápido e instrutivo

contato com a comunidade local.

Os moradores da ilha são remanescentes de uma tribo de índios xocós que a

habitou no passado. Inicialmente pouco receptivos e desconfiados com a presença

da equipe na ilha, os moradores acabaram por se tranqüilizar e fornecer algumas

informações sobre a sua situação. Bastante produtivos foram os contatos com o

cacique João Batista dos Santos e o pajé Raimundo.

A construção da vila iniciou-se em 1969. Hoje a comunidade habita casas de

alvenaria, adobe e pau-a-pique. As primeiras se distribuem numa espécie de largo

central na vila, tendo a igreja no ponto principal.

No passado, a sobrevivência era conseguida através da pesca, da caça e

da produção de ar tesanato em cerâmica. Hoje, a escassez de peixe e de

animais silvestres tornam duras as condições de vida na ilha. O cacique Batista

refere que muito da manutenção das famílias é tirado das aposentadorias

recebidas pelos moradores mais idosos, que, com essa remuneração, ajudam

os demais moradores.

O vestuário e o estilo de vida cotidiano parecem ter pouco a ver com o antigo

povo indígena do qual os habitantes da ilha descendem. Mas o cacique Batista

conserva uma indumentária típica, composta de cocar, tacape e alguns adereços,

certamente utilizada na dança do toré, que parece ser comum entre as comunidades

indígenas ou remanescentes de indígenas do Baixo São Francisco.

No contato com o pajé Raimundo, este fez uma peroração em defesa do rio e

contra o projeto de transposição do São Francisco.
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Mutirão em Ponta Mofina � Penedo, AL

No trajeto entre Piaçabuçu e Penedo, no último dia de trabalho da expedição,

parte da equipe visitou o povoado de Ponta Mofina. Lá foi registrado o trabalho de

construção de uma casa pelo sistema de mutirão. Dezenas de vizinhos do futuro

morador trabalhavam na obra, ouvindo música e brincando muito, enquanto consu-

miam cachaça e camarão fornecidos pelo beneficiado. Estavam todos vestidos

com roupas grossas, bonés, chapéus, botas e galochas.

O povoado tem porte médio, contando com uma capela, um posto de saúde e

um posto do Ibama. Os moradores vivem da pesca de camarão, vendido em

Penedo, e do cultivo de arroz, mandioca e inhame.

Bairro de pescadores � Penedo, AL

O Bairro Santo Antônio, em Penedo, é habitado somente por pescadores,

que ali formam verdadeira colônia. As casas são simples, com belas fachadas

coloridas, de estilo arquitetônico antigo. Não houve opor tunidade de contatar

nenhum dos moradores, mas a equipe recebeu informações que indicam tratar-

se de um universo social específico dentro da cidade. A antiga Igreja Santo

Antônio, que não foi visitada, localiza-se no bairro, separado por uma ponte da

região central da cidade.

Pescadores em Piaçabuçu, AL

A pesca de camarão constitui uma das principais atividades econômicas nesse

município. Há até mesmo referências à região do Pontal do Peba, povoado local,

como �um dos maiores bancos de camarão do mundo�43 , informação de conteú-

do duvidoso.

Os pescadores de camarão utilizam especialmente o covo, artefato de pesca

feito de esteiras armadas em paus e munidas de sapatas de chumbo. As suas

canoas simples podem ser vistas no cais de Piaçabuçu.

A pesca do crustáceo é comum em todo o trecho do Baixo São Francisco que

vai de Piranhas à foz do rio. Do pitu, ou camarão de água doce, se faz a pituzada,

prato muito apreciado na região.
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Na outra página:
À extrema esquerda �
Menino trabalhador em casa
de farinha em Juá � Paulo
Afonso/BA

Acima � Família
barranqueira no Lago de
Sobradinho/BA

Abaixo � Meninos em São
Romão/MG

Nesta página:
À esquerda � Menina na
Baixa do Chico � Raso da
Catarina/BA

Ao lado � Cacique xocó na
Ilha de São Pedro � Porto
da Folha/SE



168



169

A pesquisa empreendida ao longo do São Francisco revelou a imensa riqueza e

diversidade do patrimônio cultural e natural dos núcleos urbanos e das regiões

ribeirinhas e a importância de se entendê-lo geográfica e historicamente a partir do

eixo representado pelo próprio rio. Nesse sentido, a realização da Expedição

Engenheiro Halfeld foi muito importante, por se ter conseguido coligir um volume

de informações, dados e registros que indicam a unidade do rio enquanto eixo

histórico de povoamento e elemento formador e condutor de culturas, que se

distribuem pelas diversas regiões naturais por ele banhadas. Pode-se dizer que o

Rio São Francisco constitui um elo cultural e natural entre regiões extremamente

distintas entre si � uma unidade da diversidade.

Agregando ao material coletado durante as viagens técnicas as demais informa-

ções e dados � reunidos a partir de pesquisas em centros de documentação e de

pesquisa, bibliotecas, bancos de dados eletrônicos, órgãos públicos, agências go-

vernamentais e prefeituras municipais �, a campanha passará à fase da elaboração do

dossiê a ser encaminhado à Unesco como subsídio à proposta de se declarar patrimônio

da humanidade o conjunto dos bens culturais e naturais do rio e do seu entorno.

Independentemente do resultado final da avaliação da Unesco, acredita-se que

um passo fundamental tenha sido dado a partir da pesquisa técnica realizada no

contexto da campanha. Com efeito, o papel histórico e cultural do Rio São Francisco,

ainda que freqüente um sem-número de obras, estudos e ensaios contemporâneos

e passados, está ainda restrito ao universo das academias, dos pesquisadores

independentes e da literatura científica. A preservação do patrimônio cultural dos

municípios são-franciscanos e a recolocação da importância histórica do rio na

colonização do interior brasileiro ganham, a partir da Campanha Rio São Francisco

Patrimônio Mundial, uma dimensão pública que não tinham até o presente. À socie-

dade brasileira é proposta, assim, uma nova equação � salvar o Rio São Francisco

não é apenas sanear as suas águas, recuperar as suas matas protetoras e repovoá-

lo de peixes, mas também valorizar as edificações, monumentos e obras de arte

que estão abrigados nos municípios ribeirinhos e preservar as manifestações

simbólicas populares que se disseminam entre as populações são-franciscanas.

Espera-se que o presente relatório possa contribuir para a divulgação desse

novo enfoque, garantindo que cheguem à sociedade brasileira os resultados deste

grande empreendimento de pesquisa do patrimônio cultural e natural do Rio São

Francisco.
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ANEXO 1

Textos integrais das normas legais pertinentes

Lei nº 9.375, de 12/12/86 � Estado de Minas Gerais

Declara de interesse comum e de preservação permanente os ecossistemas

das Veredas do Vale do Rio São Francisco e dá outras providências.

Art. 1º � São declarados de preservação permanente e de interesse

comum, nos termos dos artigos 1º, 2º e 3º, alínea e, f  e h da Lei Federal nº

4.771, de 15 de setembro de 1965, os ecossistemas de Veredas do Vale do Rio

São Francisco.

Parágrafo único � Os benefícios desta Lei abrangem as formações

fitoecológicas conhecidas como Veredas e caracterizadas pela presença dos buritis

(Maurítia sp.) em áreas de exsudação do lençol freático, suas extensões brejosas

ou ciliares aos cursos-d�água, bem como uma faixa da vegetação natural de 800

(oitocentos) metros da cada lado do eixo da zona do canal das Veredas.

Art. 2º � São proibidas, nas Veredas e em suas faixas de proteção laterais

referidas no artigo anterior, drenagem, aterros, desmatamentos, uso de fogo,

caça, pesca, atividades agrícolas e industriais, loteamentos e outras formas de

ocupação humana que possam causar desequilíbrios ao ecossistema.

Parágrafo único � As atividades de pecuária, uso da água para

dessedentação de animais e consumo doméstico, travessia, lazer e pesquisa serão

permitidos se não ocasionarem alterações significativas nas condições naturais.

Art. 3º � A supressão total ou parcial de áreas protegidas por efeito desta

Lei somente será admitida com a prévia autorização do Poder Executivo, quando

for necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade

pública ou interesse social.

Art. 4º � O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 180

(cento e oitenta) dias.

Art. 5º � Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º � Revogam-se as disposições em contrário.

Lei nº 10.629, de 16/1/92 � Estado de Minas Gerais

Estabelece o conceito de rio de preservação permanente de que trata o

artigo 250 da Constituição do Estado, declara rios de preservação permanente e

dá outras providências.
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Art. 1º � Consideram-se rios de preservação permanente os cursos de água

ou seus trechos com características excepcionais de beleza ou de valores ecológicos,

históricos ou turísticos, em ambientes silvestres naturais ou pouco alterados.

Art. 2º� A declaração de rios de preservação permanente possui os

seguintes objetivos:

I � manter o equilíbrio ecológico e a diversidade biológica em ecossistemas

aquáticos;

II � proteger paisagens naturais pouco alteradas, de beleza cênica notável;

III � favorecer condições para educação ambiental e recreação em contato

com a natureza;

IV � proporcionar o desenvolvimento de práticas náuticas em equilíbrio

com a natureza;

V � favorecer condições para a pesca amadorística e desenvolver a pesca

turística.

Art. 3º � Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental � COPAM �

declarar como rios de preservação permanente os cursos de água com as carac-

terísticas excepcionais previstas nesta Lei, classificar as suas águas e definir os seus

múltiplos usos.

Art. 4º � Ficam declarados como rios de preservação permanente o Rio

Cipó e seus tributários, afluente do Rio Paraúna, na Bacia Hidrográfica do Rio das

Velhas; o Rio São Francisco, no trecho entre a Barragem Hidrelétrica de Três Marias

e a cidade de Pirapora; o Rio Pandeiros e o Rio Peruaçu, na Bacia Hidrográfica do

Rio São Francisco.

Art. 5º � Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º � Revogam-se as disposições em contrário.

Lei nº 11.943, de 16/10/95 � Estado de Minas Gerais

Declara áreas de proteção ambiental as lagoas marginais do Rio São Fran-

cisco e de seus afluentes e dá outras providências.

Art. 1º � Ficam declaradas áreas de proteção ambiental, sob a denomina-

ção de APA das Lagoas Marginais do Rio São Francisco e de seus Afluentes, as

lagoas marginais do Rio São Francisco e de seus afluentes.

§ 1º � Os benefícios desta Lei abrangem a faixa de 50m (cinqüenta metros)

adjacentes ao leito histórico de inundação das lagoas marginais.

§ 2º � Para efeito do disposto neste ar tigo, consideram-se lagoas margi-

nais as depressões geomorfológicas ribeirinhas, nesta incluídos os meandros aban-
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donados, suscetíveis de contínuas ou periódicas inundações condicionadas aos

fluxos e refluxos das águas superficiais e subterrâneas ligadas ao regime hidrológico

do Rio São Francisco e de seus afluentes.

Art. 2º � A APA das Lagoas Marginais do Rio São Francisco e de seus

Afluentes destina-se a:

I � proteger ecossistemas ribeirinhos importantes para a manutenção do

regime hidrológico;

II � promover condições para a reprodução e o desenvolvimento da fauna

ictiológica;

III � assegurar condições para a proteção da avifauna, da mastofauna, da

herpetofauna, da anurofauna e da fauna ribeirinha em geral;

IV � impedir ações de drenagem, de aterro, de desmatamento, de obstru-

ção de canais e outras que descaracterizem o escossistema das lagoas marginais;

V � oferecer condições para o desenvolvimento do turismo ecológico, da

pesca amadora, do lazer e da recreação;

VI � resguardar um patrimônio natural com características de elevado

valor paisagístico e estimular a melhoria da qualidade ambiental das áreas

circunvizinhas.

Art. 3º � Ficam proibidas, nas áreas a que se refere o artigo 1º desta Lei:

I � a drenagem ou a obstrução dos seus contatos com o rio, para o fluxo

e refluxo de suas águas;

II � a realização de obras que atentem contra os objetivos referidos no

artigo 2º desta Lei;

III � a instalação de unidades industriais e a realização de terraplenagem,

de aterros e demais obras de construção civil;

IV � a pesca profissional ou amadora, com a utilização de redes, tarrafas

ou quaisquer outros instrumentos de emalhar.

Parágrafo único � A proibição de que trata este artigo não se aplica a

obras, atividades, planos e projetos de utilidade pública ou de relevante interesse

social, definidos no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos do

Rio São Francisco e de seus afluentes, observadas as disposições constitucionais e

legais relativas à matéria.

Art. 4º � Compete ao órgão responsável pela execução da política ambiental

do Estado definir as condições de manejo e de fiscalização da APA das Lagoas

Marginais do Rio São Francisco e de seus Afluentes.

Art. 5º � O Poder Executivo, por intermédio do órgão estadual competen-



173

te, providenciará a identificação e o mapeamento das lagoas marginais, no prazo de

1 (um) ano a contar da data de publicação desta Lei.

Art. 6º � Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º � Revogam-se as disposições em contrário.

Lei nº 14.007, de 4/10/2001 � Estado de Minas Gerais

Declara o trecho mineiro do rio São Francisco patrimônio cultural,

paisagístico e turístico do Estado e dá outras providências.

Art. 1º � Fica declarado patrimônio cultural, paisagístico e turístico do

Estado o trecho do rio São Francisco que banha o território mineiro, de sua

nascente até a divisa com o Estado da Bahia.

Parágrafo único � Integram o patrimônio de que trata o �caput� deste

artigo as unidades de conservação adjacentes ao trecho mineiro do rio São Fran-

cisco.

Art. 2º � A declaração de que trata o ar tigo 1º tem como objetivos:

I � proteger os sítios de valor cultural, turístico e paisagístico;

II � estimular o turismo ecológico, a pesca desportiva e a educação

ambiental;

III � preservar a diversidade biológica;

IV � promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de

vida da população ribeirinha.

Art. 3º � O Poder Executivo promoverá, por meio de comissão integrada

por representantes de instituições públicas federais e estaduais, dos municípios

ribeirinhos e de organizações da sociedade civil com atuação na porção mineira da

bacia hidrográfica do Rio São Francisco, os estudos necessários à implementação

dos planos existentes sobre a revitalização do rio, conforme dispuser o regulamen-

to desta Lei.

Art. 4º � O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de cento e

oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º � Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º � Revogam-se as disposições em contrário.

Constituição do Estado da Bahia

�Art. 216 � Constituem patrimônio estadual e sua utilização far-se-á na

forma da lei, dentro de condições que assegurem o manejo adequado do meio

ambiente, inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais, históricos e culturais:
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...

VI � os vales e as veredas dos afluentes da margem esquerda do Rio São

Francisco�.

Decreto Federal de 5/6/2001

Dispõe sobre o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica

do Rio São Francisco, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.433, de 8 de janeiro

de 1997,

DECRETA:

Art. 1o Fica criado o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia

Hidrográfica do Rio São Francisco, constituído de ações concebidas e executadas,

de forma participativa e integrada, pelos governos federal, estaduais, municipais e

do Distrito Federal e sociedade civil organizada.

Parágrafo único. O Projeto mencionado no caput deste artigo tem por

finalidade promover a melhoria das condições de oferta de água da Bacia, segundo

os seus usos prioritários, mediante a consolidação de objetivos definidos pelo

Comitê Gestor, de que trata o art. 2o deste Decreto, de conformidade com os

princípios estabelecidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos.

Art. 2o Fica criado o Comitê Gestor do Projeto de Conservação e Revitalização

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, responsável pelo planejamento, a

coordenação e o controle das ações a serem desenvolvidas no âmbito de suas

atribuições e especialmente as de natureza ambiental, no Rio São Francisco.

Parágrafo único. O Comitê será coordenado pelo Ministério do Meio Ambi-

ente, por intermédio de sua Secretaria Executiva, com a participação de sua Secre-

taria de Recursos Hídricos, da Secretaria de Infra-estrutura Hídrica, do Ministério

da Integração Nacional, da Agência Nacional de Águas, do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e, ainda, das representações

dos demais entes federados que integram a Bacia.

Art. 3o O Projeto de que trata este Decreto compreenderá os seguintes

componentes de:

I � despoluição: apoio a ações de tratamento de esgoto, controle e uso

racional de agrotóxicos, em municípios que compõem a Bacia, cabendo à Agência

Nacional de Águas propor as ações e atividades necessárias para viabilizar a

participação desses municípios no Programa Nacional de Despoluição de Bacias
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Hidrográficas, objeto da Resolução no 6, de 20 de março de 2001, da Agência

Nacional de Águas;

II � conservação de solos: apoio a ações voltadas à conservação de

solos envolvendo o controle de erosão, o estabelecimento de critérios de gestão

de microbacias e de sistemas de reutilização de água e o apoio a projetos de

conservação de nascentes;

III � convivência com a seca: apoio a ações direcionadas à garantia do

abastecimento de água das populações urbanas e rurais dispersas, incluindo a

implementação de cisternas rurais, barragens subterrâneas e sistemas simplifica-

dos de abastecimento de pequenas comunidades municipais, sendo que a execução

de projetos de abastecimento da população rural dispersa ficará a critério do

Comitê Gestor, de que trata o art. 2o deste Decreto, em articulação com as institui-

ções não-governamentais existentes na Bacia;

IV � reflorestamento e recomposição de matas ciliares: apoio a projetos que

visem conservar o uso dos recursos florestais da Bacia, estimulando ações voltadas

para o manejo florestal, implantação de matas ciliares, floresta de topo e a recupera-

ção de áreas de recarga dos lençóis freáticos, proteção de nascentes, implantação de

unidades de produção de mudas e recuperação de áreas degradadas;

V � gestão e monitoramento: apoio a ações voltadas ao fortalecimento da

gestão ambiental e do monitoramento de recursos hídricos na Bacia do Rio São

Francisco, por meio de planos de estruturação da gestão, efetivado com a partici-

pação de organizações não-governamentais;

VI � gestão integrada dos resíduos sólidos: apoio a ações voltadas para

a implementação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos na Bacia, com-

preendendo o monitoramento, o controle, a coleta seletiva e a instalação de aterro

sanitário e da usina de reciclagem e compostagem;

VII � educação ambiental: apoio a ações de sensibilização e de mobilização

social integradas para o desenvolvimento de projetos e gestões ambientais da

Bacia, a implementação de núcleos de educação ambiental e a capacitação de

agentes multiplicadores;

VIII � unidades de conservação e preservação da biodiversidade: apoio a

projetos visando a criação, a conservação e o manejo sustentável dos parques e

das áreas de proteção ambiental da Bacia e de seus entornos, bem como a

conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos recursos genéticos.

Art. 4o Os componentes de que trata o artigo anterior devem orientar o detalhamento

das ações nos Estados que integram a Bacia, parcialmente ou em sua totalidade.
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Art. 5o O Projeto gerido com crédito orçamentário alocado ao Ministério

do Meio Ambiente, para atender às despesas decorrentes de sua execução, será

coordenado por sua Secretaria Executiva, e administrado segundo critérios técni-

cos, orientados pelos indicadores socioambientais da Bacia.

Parágrafo único. Consideram-se critérios para o estabelecimento de prio-

ridades, as propostas que valorizem a geração de emprego ou renda, reforcem a

capacidade institucional e operacional das entidades com atuação na Bacia e resul-

tem em redução de gastos públicos com internações hospitalares decorrentes de

doenças de veiculação hídrica.

Art. 6o Caberá ao Ministério do Meio Ambiente, com a participação do

Ministério da Integração Nacional e com a colaboração do Comitê Gestor, de que

trata o art. 2o deste Decreto, promover a articulação institucional, visando o

detalhamento e a implementação das atividades que integram o Projeto.

Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente poderá acolher sugestões

dos Estados integrantes da Bacia do Rio São Francisco para definir o alcance, as

metas, as prioridades, os meios e os mecanismos institucionais e comunitários do

Projeto.

Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 2

Qualificação do autor

Licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e especi-

alizado em Formação Política e Econômica da Sociedade Brasileira pelo Centro

Universitário Newton Paiva. Desenvolve atualmente projeto de pesquisa sobre o

povoamento do vale do Rio São Francisco no período colonial, no Programa de

Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais.

Pesquisador de rotas históricas brasileiras. Autor do livro Estradas reais:

introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no Brasil (Belo Horizon-

te: Editora Estrada Real, 2001).

Funcionário de carreira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

com atuação na Área de Consultoria Temática.
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Notas

1 Também as obras de outros viajantes que exploraram o São Francisco, como

Richard Burton, Theodoro Sampaio, Spix & Martius e Gardner, foram importantes

como fonte de consulta direta durante a expedição Engenheiro Halfeld.

2 Para a extensão do rio foi considerado o dado fornecido pela Companhia de

Desenvolvimento do Vale do São Francisco � Codevasf  � e pelo Ministério do Meio

Ambiente. Estudos como O Homem no Vale do São Francisco, de Donald Pierson, e

publicações de referência, como o Almanaque Abril, dão cifras diferentes: 3.161

quilômetros para o primeiro e 3.160 para o segundo. http://www.codevasf.gov.br.

http://www.mma.gov.br. Pierson, O Homem no Vale do São Francisco, I, p. 29.

Almanaque Abril Edição Brasil 2001, p. 160.

3 Pierson, op.cit., p. 36-7.

4 A identificação e caracterização das regiões foi obtida no website da Codevasf:

http://www.codevasf.gov. O mapa da página 14 apresenta a divisão atual das regi-

ões fisiográficas do rio.

5 Euclides da Cunha, Os Sertões, p. 129.

6 Na identificação desses bens ao longo do presente relatório foram seguidas,

onde foi possível, as denominações oficiais constantes dos bancos de dados

eletrônicos dos órgãos governamentais consultados.

7 Um contrato de parceria possibilitou a publicação diária de matérias sobre a

expedição nos jornais �Hoje em Dia� (MG), �A Tarde� (BA), �Jornal do Commercio�

(PE) e �Gazeta de Alagoas� (AL). Um correspondente do jornal �O Tempo� (MG)

integrou a equipe de jornalistas da viagem.

8 Essas antenas, como foi mencionado no capítulo Considerações Gerais,

foram cedidas pela empresa Autotrac Comércio e Telecomunicações para a expedi-

ção. Originalmente destinadas a equipar caminhões de carga, tratou-se, segundo

informação da empresa, da primeira vez em que foram utilizadas em projetos

culturais.

9 Somente a pequena cidade de Piranhas (AL) conta com 902 edificações

antigas registradas.

10 A descrição desse bem foi extraída do relatório da primeira etapa da Expe-

dição Engenheiro Halfeld, pois o autor do presente texto não o visitou.

11 Um exemplo é a Usina de Marmelos Zero, em Juiz de Fora, que, segundo o

Guia Turístico Juiz de Fora, p. 24, foi inaugurada em 1889 e �é o primeiro grande

marco do setor elétrico brasileiro�.
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12 A Voz de Felixlândia, n. 1, 15 de agosto de 1949.

13 Armando Anastasia. �A descoberta de um nôvo Aleijadinho�. In Estado de

Minas, 20 de novembro de 1971.

14 Vittório Lanari. �Desvendando os mistérios de um gênio�. In Estado de Minas,

9 de julho de 1988.

15 Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis. Nossa

Senhora da Piedade de Felixlândia, de Minas Gerais, p. 13.

16 A seqüência de fatos, sem referência do nome do Coronel José Evangelista,

é narrada por Euclides da  Cunha em Os Sertões, p. 295-301.

17 Burton, Viagem de Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico, p. 221.

18 �Na época da criação da paróquia, [a Igreja de Nossa Senhora do Rosário]

já existia, há dezenas de anos, tendo-lhe sido a primeira igreja matriz. Consta que o

Conde Bagnolo fez dela quartel general, 41 anos antes (1638), quando comandava

forças que, com o concurso de soldados e civis vilanovenses, rechassassem, em

tremendos choques, as tropas de Maurício de Nassau�. Tricentenário da Paróquia

de Neópolis, p. 19.

19 Conforme informação constante do catálogo Acervos do São Francisco, p.

46.

20 http://www.infonet.com.br/canudos/roteiro.htm

21 Martin, Gabriela. O Homem do Vale do São Francisco.

22 Alenice Motta Baeta. Arqueologia da região de Arcos. In Companhia Siderúr-

gica Nacional. Compromisso com a vida [e outros textos técnicos]. Textos inéditos.

23 A caracterização física da região da nascente do rio está incluída no tópico

referente ao Parque Nacional da Serra da Canastra, na seção seguinte deste capítulo.

24 Uma dessas lagoas é descrita na subseção referente ao Pontal, na seção

Áreas Naturais de Grande Valor Ambiental deste capítulo.

25 O Pontal será abordado com mais detalhes na seção seguinte deste capítulo.

26 Pierson, op. cit., p. 118.

27 Pierson, op. cit., p. 123.

28 Dados da Codevasf informam que a vegetação de floresta, predominante

nesse trecho, abrange cerca de 8% da superfície total do vale do rio.

29 O lobo-guará, o tatu-canastra, o tamanduá-bandeira e o pato-mergulhão

são espécies consideradas ameaçadas de extinção.

30 Saint-Hilaire, Viagem às nascentes do rio São Francisco, p. 105.

31 Saint-Hilaire, Viagem às nascentes do rio São Francisco, p. 103. Durante os

dias em que a equipe permaneceu em São Roque de Minas, o autor deste relatório
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buscou, sem sucesso, indicações sobre a localização de algum espécime atual da

casca d�anta.

32 Segundo informações do Ibama, �a ararinha azul é considerada a espécie

mais ameaçada de extinção do mundo, pois existe apenas o registro de um exem-

plar na natureza e 22 em cativeiro�. http://www.ibama.gov.br.

33 Sousa, Tratado Descriptivo do Brasil em 1587, p. 37

34 Sampaio, O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina, p. 306.

35 A madeira retirada das margens e do entorno do rio era coletada pelos

vapores nos locais ribeirinhos conhecidos como �portos de lenha�. Um antigo

porto de lenha, hoje pobre localidade pertencente ao Município baiano de Serra do

Ramalho, é Campinho.

36 Expedição Américo Vespúcio 2001. Três Marias: a reguladora do São Fran-

cisco. In http://www.americovespucio.com.br.

37 Idem.

38 Evidentemente, essa não é uma situação checada caso a caso em todas as

cidades, vilas e povoados por que passou a expedição. A cidade de Itacarambi

parece constituir uma exceção isolada nesse quadro, por utilizar somente sistema

de fossas, sem comunicação com o rio. Na cidade de Piranhas, foi mencionada

vagamente a existência de uma �fossa de retenção� dos dejetos, informação não

confirmada. Salvo engano, a equipe não teve notícia de nenhuma estação de trata-

mento de esgoto ao longo do rio.

39 Posteriormente, a Lei nº 12.016, de 1995, incluiu o Rio Jequitinhonha e seus

afluentes na mesma condição.

40 A Constituição e a legislação ordinária federais foram buscadas no website

http://www.planalto.gov.br. A Constituição do Estado de Pernambuco foi pesquisada

em http://www.pernambuco.gov.br. Não foram encontrados na internet bancos de

dados que contenham a legislação de Alagoas e Sergipe. Os textos integrais das

normas legais citadas acima, à exceção das extensas Leis nºs 9.433, de 1997

(União) e 13.199, de 1999 (MG), foram incluídos no Anexo I deste relatório.

41 Ministério Público do Estado de Minas Gerais. http://www.pgj.mg.gov.br.

42 O empurrador Santa Catarina possui na sua proa uma carranca bastante

semelhante a uma das que foram reproduzidas por Paulo Pardal na sua obra sobre

as carrancas. É possível que se trate de figura de autoria ou inspirada no trabalho

do grande carranqueiro Francisco Guarany, cujas obras foram referência no Vale do

São Francisco na primeira metade do século XX. Paulo Pardal, Carrancas do São

Francisco, p. 117, figura 104.
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43 Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar. Mapeamento Cultural dos Municípios

do Vale do Rio São Francisco no Estado de Alagoas, p. 173.
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