MANIFESTO VALE DOS DINOSSAUROS: Vale a pena lutar por ele
Carlos Alberto
Azevedo*
Já no I Festival
Internacional do Vale dos
Dinossauros, realizado
em
Sousa-PB,
em
dezembro de 2003, foi
ressaltada a importância
deste Vale. Trata-se de
um dos maiores sítios
paleontológicos
da
América
Latina,
compreendendo
1730
Km², área que abrange
aproximadamente
30
localidades
no
Alto
Sertão da Paraíba.
Hoje, mais do que
nunca, devemos lutar
pela preservação deste
Vale como patrimônio
natural, geológico e
cultural. Essa luta não é
apenas dos órgãos
públicos que são responsáveis pela gestão do parque paleontológico mas sim, também, da
sociedade civil, principalmente das populações que vivem em torno da Bacia Sedimentar do
Rio do Peixe.
A luta pela preservação deste imenso parque paleontológico não dá trégua – várias
ações devem ser feitas para chamar a atenção de todos para a nossa causa comum,
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defender o Vale das ações antrópicas negativas e de outras ações que ameaçam esse
patrimônio natural e cultural.
Com a possibilidade da descoberta de petróleo na Bacia do Rio do Peixe, foram
feitas várias prospecções geológicas pela Petrobrás – naturalmente essa aérea torna-se
assim mais frágil diante das sondagens geológicas.
Este manifesto visa, antes de tudo, conclamar os paraibanos para lutar pela
preservação de um patrimônio que está ameaçado.
Vamos desfraldar várias bandeiras em defesa do Vale, entre elas estão estas ações
pontuais:
1. Solicitar ao Ministério Público Federal que coordene várias ações em defesa da
área-problema.
2. Incentivar a criação de Ongs que visem o estudo e a pesquisa da biodiversidade e
que tenham interesse em proteger os sítios arqueológicos e históricos.
3. Propor ações conjuntas dos vários municípios em defesa do Vale, isto é, a
celebração de convênios com os municípios da Bacia do Rio do Peixe.
4. Trabalhar conjuntamente com IPHAN e o IPHAEP, tendo o objetivo de dar maior
proteção à área.
5. Envolver a SUDEMA em várias ações, entre elas, incentivar a educação ambiental.
6. Lutar para que o Vale seja reconhecido pela UNESCO como patrimônio natural e
cultural da humanidade
Essas ações devem ser constantes, não temos mais tempo a perder, pois o Vale
dos Dinossauros está sendo destruído.
Cabe, assim, a todos nós a defesa do Vale. Vale a pena lutar pelo Vale!
*Antropólogo, sócio da SPA.

O VALE DOS DINOSSAUROS
Na bacia sedimentar do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba, está um dos mais
interessantes sítios paleontológicos do mundo: o Vale dos Dinossauros.
Possivelmente ali, há cerca de 130 milhões de anos, já era uma região semi-árida,
com estações alternadas de secas e chuvas, e as margens dos rios cobertos por extensas
florestas xerofíticas, constituídas principalmente por coníferas de baixo porte e diversas
formas de samambaias. Milhões de dinossauros, em dezenas de espécies diferentes,
dominavam este ambiente Cretáceo.
Originalmente, aquela região que hoje perfaz o sertão paraibano era uma imensa
fratura geotectônica que, durante milênios, permitiu o depósito contínuo de sedimentos até
preencher sua profundidade com milhares de metros sedimentares acumulados
paulatinamente nos períodos geológicos. Com o tempo, a erosão foi aplainando a região
deixando o cristalino da Borborema em sobressalto daquele pediplano sedimentar. No Rio
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Contudo, o fato de ali haverem pegadas petrificadas não implica necessariamente que a
região seja propícia para também fossilizar os esqueletos destes répteis. Na verdade o
processo que colaborou para petrificar as pegadas atuou no sentido inverso para com as
eventuais carcaças destes animais. Pois, devido o longo período de estiagem os esqueletos
que poderiam haver ali se fragilizaram com a longa exposição ás intempéries e depois,
leves e frágeis, foram levados pelos enxurros e quebrados nos atritos contínuos até se
decomporem.
O Vale dos Dinossauros é importantíssimo para a paleontologia, pois são
quilômetros de leito rochoso com impressões de rastros de animais pré-históricos que a
natureza preservou durante milhões de anos, dando-nos inúmeros e valiosos subsídios
para estudar a vida dos répteis extintos que tanto exercem fascínio na humanidade.
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do Peixe e suas sub-bacias, onde a erosão trabalhou mais intensamente no transporte da
cobertura sedimentar, acabou por se evidenciar a estratigrafia cretácea, que ainda hoje se
mantém presente por se encontrar cimentada por vias naturais. E é exatamente nesta
cobertura, formada de barro de boa consistência plástica e areia fina, que as pegadas
foram moldadas, quando ali ainda era um substrato mole, e se conservaram até os nossos
dias devido à região, por ser semi-árida, ter precipitações espacejadas favorecendo que a
camada secasse e endurecesse antes das deposições trazida pelas chuvas. Depois de
soterrada, a estratigrafia seca e endurecida sofreu infiltrações de sais minerais e tornou-se
estrutura sólida, capaz de se conservar por centenas de milhões de anos.
Os rastros de dinossauros impressos neste ambiente fluvial, como podemos
observar, são resultantes de uma rara casualidade favorecida pelas condições ambientais.
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Embora sejam mais conhecidas as pegadas existentes na Passagem das Pedras,
localidade a 7km da sede do município de Souza, próximo a PB 391, onde foi instalado o
complexo turístico, o vale abrange 1.080 quilômetros quadrados, agrupando as formações
geológicas de Antenor Navarro, Piranhas e Sousa, que abrange os municípios de
Aparecida, Vieirópolis, Marizópolis, São José da Lagoa Tapada, São Francisco, Santa Cruz,
Santa Helena, Nazarezinho, Triunfo, Uiraúna, São José do Rio do Peixe e, é claro, Souza.
Outra preciosidade que também está sendo descoberta no Vale do Rio do Peixe é o
petróleo. Uma amostra de óleo, recuperada de um poço na Formação Sousa, na localidade
Sítio Salguinho, a 5,5 km da entrada do Parque Vale dos Dinossauros, próximo à Lagoa
das Estrelas (propriedade do Sr. Crisogônio Estrela de Oliveira) foi analisada através de
técnicas cromatográficas por uma equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro e se
observou características que apontam para um óleo não biodegradado maturo de ambiente
lacustre de água doce. Em função da espessura média da Formação Sousa ser de 800m e
ocupar cerca de dois terços da área total da bacia, pode representar no futuro uma nova
fronteira exploratória para o território brasileiro. Só esperamos que esta exploração não
venha a danificar o patrimônio icnofóssil do Vale.
Contudo, apesar da fama internacional do Vale dos Dinossauros, não é apenas no
sertão paraibano que temos indícios de répteis cretáceos. No litoral da Paraíba, entre os
inúmeros fósseis de moluscos, crustáceos e répteis já identificados, foi descoberto na
região da bacia de Gramame um fóssil de um mosassauro de nove metros, réptil marinho
considerado um dos maiores animais já existentes na época, e também de um pterossauro,
grande réptil voador de aproximadamente quatro metros de envergadura que dominava os
céus de nosso litoral, que foi descoberto em 1953.
No Vale dos Dinossauros, além das pegadas e pistas de dinossauros, já foram
descobertos também ostracoídeos
não-marinhos,
conchostráceos,
fragmentos de ossos, dentes e
escamas de peixe, polens, esporos,
algas restos de crocodilos e troncos
de
madeira
fossilizados.
Ironicamente, até o presente ainda
não foi encontrado nenhum fóssil de
dinossauro. Todavia, o Vale é hoje
um dos locais mais importantes do
Planeta em se tratando de pegadas
fossilizadas, pois em nenhum local do
mundo há um número tão grande de
trilhas de animais pré-históricos diferentes.
Segundo algumas fontes, teria sido o agricultor Anísio Fausto da Silva, em 1897,
quem descobriu na localidade de Passagem das Pedras as pegadas de dinossauros
impressas, às quais considerou rastros de boi e ema. Na verdade esta fonte é oral, ditada
com muito orgulho e vaidade pelo pitoresco Robson Araújo Marques (Foto), neto do dito
agricultor, que há 26 anos vive orientando os turistas e pesquisadores no Vale. Certamente,
muitos homens rurais, ao longo de séculos, viram aquelas pegadas no solo ressequido do
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rio do Peixe e a elas atribuíram, na oralidade, suas impressões que, diga-se de passagem,
não se enquadram como registro histórico.
Quem de fato primeiro registrou para a história os sedimentos cretáceos do Rio do
Peixe foi o naturalista francês Louis Jacques Brunet, que em 1854 coletou amostras de
calcário no Vale. Não há referências de Brunet sobre as pegadas fósseis, no entanto
dificilmente tais registros escapariam ao espírito científico atilado deste pioneiro que
dominava com muita perícia as áreas da geologia e da paleontologia. Na verdade, muito
pouco do que Brunet anotou em suas expedições científicas pelo Nordeste chegou até nós,
além de fragmentos de seus escritos e algumas citações de estudiosos da época. No
entanto uma coisa é certa: Brunet passou um considerável tempo no vale do Rio do Peixe
em estudos, pois foi nesta região que encontrou a senhora Custódia de Sá, com quem se
casou.
O primeiro registro específico sobre as pegadas fósseis existentes no Vale do Rio do
Peixe, que chegou aos nossos dias, é do geólogo Luciano Jacques de Moraes, da antiga
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas. Sua pesquisa no Vale se deu no início da
década de 1920, chegando inclusive a enviar um molde de uma pegada para análise nos
Estados Unidos.
Contudo as pesquisas mais abrangentes e minuciosas realizadas no Vale se deram
nas décadas de 70 e 80 pelo paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi, através do CNPq,
originando publicações em níveis nacional e internacional.
A partir de 1996, o Movimento de Preservação do Vale dos Dinossauros –
MOVISSAUROS, fundado pelo estudioso Luiz Carlos da Silva Gomes com objetivos de
pesquisa, preservação e divulgação do Vale, vem ampliando as observações, sendo
responsável pela descoberta de inúmeras pegadas e trilhas de dinossauros até então
inéditas no meio científico.
Assim como em quase toda a Paraíba, na região de abrangência das bacias
cretáceas do Rio do Peixe também temos muitas inscrições rupestres. O que confere à
região a dicotomia de área paleontológica e arqueológica, uma vez que é rica em ambos os
registros pré-históricos. Certamente, muito antes de Louis Jacques Brunet, as pegadas de
dinossauros do Vale já haviam sido verificadas por povos paleoíndios e ameríndios e quem
sabe até subjetivamente registradas por estes povos primitivos. No sítio Serrote dos
Letreiros, município de Souza, junto a uma trilha de pegadas de dinossauros há gravuras
rupestres, como que assinalando aquela curiosidade icnofóssil.
Corrigindo um equívoco, melhor dizer, um erro, muito comum: não há pegadas de
Tiranossauro (Tyrannosaurus rex) no Vale. Aqueles terrenos são do cretáceo inferior e este
espécime surgiu dezenas de milhões de anos depois, no cretáceo superior. Certamente,
esta informação enganosa, amplamente difundida, se deve ao fato deste gênero de
dinossauro gozar de exacerbada popularidade, vinculada nos meios cinematográficos e, por
isso, alguém sem comprometimento com os fatos tratou de divulgar o embuste no intuito de
supervalorizar o atrativo turístico que, por si só, já é uma extraordinária atração com ou sem
pegadas de rex. Na verdade, este feroz réptil extinto provavelmente nem chegou a pisar na
América do Sul.
Um outro dado interessante sobre as pegadas cretáceas da bacia do Rio do Peixe, é
que muitas destas foram criminosamente subtraídas em diversas épocas e não se sabe que
destino tomou a maioria. Simplesmente, pessoas vieram com picaretas e retiraram porções
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da camada do pavimento cretáceo onde havia pegadas e levaram. Fomos informados de
que um pedaço de pavimento com pegadas juntas, que registram um dinossauro que
suspendeu sua marcha, hoje está em exibição no museu do município de Santa Luzia-PB.
Não se sabe quem as retirou de seu lugar de origem, mas, com certeza vieram de alguma
das sub-bacias do Vale dos Dinossauros. A região de Santa Luzia, no vale do Sabugi, sem
dúvidas, não faz parte das bacias cretáceas do Sertão paraibano.
Devido a grande importância cultural e científica do Vale dos Dinossauros, em 1992
uma área de 40 hectares no sítio Passagem das Pedras foi tombado como Monumento
Nacional, administrada pela Sudema. Em 1996 foram desapropriados os 2.300m 2 de área
reservada à Unidade de Conservação.
Entre 1998 e 1999, através de um convênio firmado entre o Governo do Estado da
Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Ministério do Meio Ambiente, com
um financiamento de 800 mil dólares do Banco Mundial, a Passagem das Pedras foi
contemplada com infra-estrutura para a proteção das pegadas, quando se construiu um
canal de alívio desviando a vazão do Rio do Peixe, para evitar que as pegadas ficassem
submersas no inverno. Além do canal, ainda foram construídas passarelas sobre o Rio,
para evitar o contato direto entre o visitante e a superfície onde estão dispostas as
pegadas. Foram ainda investidos recursos para dotar o sítio paleontológico de uma
estrutura com quiosques, portal, museu e centro de visitação. As instalações foram
inauguradas em julho de 99.
Apesar de toda esta estrutura, turistas ali são raros e ocasionais. Poucos são
aqueles que se submetem a uma viagem desgastante para tão distante município, sob o
escaldante clima do Sertão paraibano. Assim, sem auto-suficiência de manutenção, há
anos que a infra-estrutura da Passagem das Pedras está deteriorada. Já em 2006, o
pesquisador Luiz Carlos Gomes registrou denúncia junto ao Ministério Público sobre o
abandono da Unidade de Conservação.
Atualmente, o cenário é ainda mais deprimente: as passarelas de acesso às
pegadas estão apodrecidas e desarticuladas pela força das intempéries, algumas réplicas
de dinossauros, em fibra de vidro, estão quebradas, o canal, com fissuras, não está
cumprindo seu dever de proteger as pegadas contra as águas de inverno e o Rio do Peixe
está recoberto de lixo. No entanto, soubemos recentemente que, em vistas da denúncia
formalizada em 2006, nos últimos meses tem havido alguma movimentação, com visitas de
engenheiros e outros profissionais, para análises que visam à recuperação do complexo
turístico do Vale dos Dinossauros.
Curioso é que em 1988 o museólogo Balduíno Lélis foi a Souza, a convite do diretor
do Campus VI da UFPB e recomendação do então governador Tarcísio de Miranda Burity,
para estudos da implantação do Parque Vale dos Dinossauros e disse que o lugar deveria
ser preservado “em toda sua virgindade” e que as edificações deveriam ser instaladas na
cidade e não no local das pegadas como já era cogitado na época. Contudo, o projeto só
veio a ser realizado dez anos depois, sem que Lélis, nosso mais experiente e científico
museólogo, fosse consultado. Hoje a Passagem das Pedras é um imenso mausoléu em
ruínas, que ao invés de valorizar aquele patrimônio icnofóssil, o ridiculariza.
*Sócios da SPA.
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O VALE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO
Luiz Carlos da Silva Gomes*

público em todos os níveis, ou seja, municipal, estadual e federal. Assim reza a
Constituição. Mas a sociedade civil também pode fazer a sua parte. Participando com
opiniões, sugestões, recursos financeiros e outras formas que visem à preservação e
conservação de obras estruturais e principalmente das ocorrências arqueológicas.
Na cidade de Sousa quando se faz referencia ao Vale dos Dinossauros, logo há
associação aos 40 hectares onde está o Complexo Turístico, neste contexto o museu, o
canal de alívio, passarelas e quiosques, estes sim o retrato de coisa abandonada e sem
dono haja vista que uns ainda permanecem de pé, outro está igual à Torre de Pizza,
mas todos retratam bem a situação de desprezo não só da referida área onde estão
implantados, mas de todos os demais sítios no sertão da Paraíba onde estão presentes
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Volta e meia o Vale dos Dinossauros está na mídia. E quase não é pela importância
que tem para a paleontologia mundial, mas sim, ora por uma réplica que está caindo aos
pedaços ou passarelas que balançam – mas não caem – por falta de manutenção ou ainda
pelo canal de alívio que o tempo provocou cicatrizes. Também pudera, inaugurado em julho
de 1999 até aqui nunca receberam manutenções. Essas obras não podiam mesmo estar
perfeitamente tais quais como foram construídas há dez anos.
Todos os monumentos históricos do Brasil são da responsabilidade do poder
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Acervo da reserva técnica do Museu do vale vai parar no lixo.
A Reserva Técnica do Museu Temático do Vale dos Dinossauros/Pb, a exemplo
de outros museus deveria ser organizada com todo o acervo devidamente catalogado a
disposição dos pesquisadores e estudiosos. Essa dependência do museu destinada à
reserva técnica que era para ser equipada com estrutura modulada confeccionada em
madeira para atender as necessidades de armazenamento do acervo, a Sudema e
Prefeitura de Sousa que administram conjuntamente o Parque onde está no museu
temático, nunca atendeu a tais requisitos sendo que os fósseis e estruturas
sedimentares ficavam amontoados uns sobre os outros junto a materiais de limpeza e
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as pegadas dos dinossauros e outros registros paleontológicos e arqueológicos. Sejam
do Cretáceo Inferior ou as inscrições rupestres gravadas ou pintadas nas rochas pelos
índios há algumas centenas de anos atrás.
No Brasil ainda é tímida a vocação para a preservação dos sítios arqueológicos
quando comparado a outros países. E este exemplo é bastante visível a todos os
sertanejos, em especial.
No município de Sousa existem pegadas de dinossauros não só na área do
Complexo Turístico, mas espalhadas em diversos locais. Existem delas, inclusive, no
perímetro urbano que estão sob camadas de lixo e entulhos de restos de construção.
Noutro local uma estrada vicinal transpõe interessantes rastros de dinossauros quiçá
não já tenham sido transformados em „pedra de amolar‟. E mais noutros estão à mercê
de ações efetivas de preservação por parte do poder público. Mas um fato é certo, em
nenhum local estão imunes à destruição, se não pela ação do homem, mas pela erosão,
principalmente pelo descaso das autoridades constituídas, volto a repetir, em todos os
níveis.
Quando faço alusão ao Vale dos Dinossauros é como um todo e não a uma área
específica e restrita de poucos hectares. Mas sim aos 2.300 quilômetros quadrados que
abrange os municípios onde estão presentes as rochas sedimentares – oeste de
Pombal, Aparecida, Sousa, São João do Rio do Peixe, Uiraúna, Santa Helena e Triunfo.
Essa é uma área muito importante à pesquisa e lógico, ao turismo, mas esta
atividade tem se limitado quase que exclusivamente ao sítio Passagem das Pedras onde
está o museu temático.
Além das pegadas de dinossauros, existem diversas outras ocorrências que
podem ser apresentadas como atração turística, como sejam algumas espécies de
fósseis, ondulações, “lama que virou pedra” (rocha conglomerática), areia movediça em
algumas épocas do ano, incisões e pinturas rupestres, cerca construída com rochas com
registros paleontológicos e outros elementos que fazem parte da caatinga sertaneja e
são atrações para quem mora em regiões fora do Nordeste.
Que tal mostrar ao turista uma região hoje ocupada com xiquexique, mandacaru
e macambira com pegadas de dinossauros? Em Sousa tem este cenário. Até os
pesquisadores custaram a acreditar que nesse local pudessem existir pegadas.
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outros entulhos na mais completa
desorganização, incompatível com a
fama internacional do Vale dos
Dinossauros.
No museu é pouco provável
que exista Livro de Tombo onde
deveriam
estar
devidamente
catalogados o acervo em exposição
aos turistas e o da reserva técnica nos
quais deveriam constar no mínimo, os
locais onde foram coletados como
base de informações para os
pesquisadores e estudiosos da bacia
sedimentar do Rio do Peixe.
Por
decisão
da
nova
administração do Museu, o acervo da
reserva técnica foi totalmente colocado
do lado de fora do prédio, na calçada,
nos fundos do museu.
Antes, esse acervo ocupava
duas dependências no prédio museu.

*Do Movimento de Preservação do
Vale dos Dinossauros
Colaborador da SPA em Souza-PB.

Imagens: Arquivo da SPA
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Uma parte ficava próxima à sala da
administração (que também funcionava
como depósito de entulhos) e a outra
adjacente a sala onde estão os fósseis,
estruturas sedimentares e painéis
destinados à visitação dos turistas.
Nesta última agora funciona uma
lojinha onde se vendem souvenirs.

9

Edição Especial Nº 05 – Agosto de 2009

Boletim Informativo da Sociedade Paraibana de Arqueologia - Nº 37

10

