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Introdução

O presente trabalho foi realizado na comunidade 
do Boi Branco, oriunda de um antigo acampamento,
que hoje é um assentamento, está situado na Antiga 
fazenda experimental localizada em terras do município 
de Iati – PE. Sua criação ocorreu a partir da 
implantação pelo governo estadual, através da extensão 
rural, do projeto de disseminação de gado nelore no 
início da década de 80. 

Nesse ambiente, aproximadamente no ano de 1998, 
houve uma ocupação do espaço por famílias sem terra, 
ligados a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de Pernambuco – FETAPE. A luta pela 
posse da terra foi garantida no mesmo ano e a partir 
dessa data foi formalizada a comunidade do Boi 
Branco que hoje abriga 50 famílias.

A área de estudo pertencente à região nordeste, 
encontra-se encravada na depressão periférica do São 
Francisco, incorporado a uma área climática de 
transição inter-faceado pelo bioma de mata atlântica e 
de caatinga. Aproximadamente 85% de seu território se 
encontra sob o domínio florístico-vegetacional da 
caatinga e apresenta um regime pluviométrico 
deficitário e variável.  

 No passado “as caatingas”, termo usado por [2] 
BERNARDES (1999), utilizado no plural para 
descrever a variada paisagem vegetal característica do 
interior do Nordeste brasileiro, cobriu grandes áreas, 
hoje o bioma é considerado um dos mais ameaçados, 
com cerca de 2 % de seu território protegido em 
unidades de conservação. 

Este trabalho objetiva, portanto, realizar uma análise 
dos aspectos sócio-ambientais do Sítio Boi Branco, 
visando propor alternativas de preservação para o 
mesmo, que ao longo do tempo sofre graves impactos 
que contribuem dentre outras formas, para a 
desertificação do ambiente, através do extrativismo da 
vegetação com fins econômicos nas carvoarias e 
também para o aceleramento dos processos 
intempéricos, observados nas rochas onde são 
encontrados grafismos rupestres do sítio arqueológico 
na localidade. 

A identificação das necessidades e potencialidades 
da comunidade permite realizar uma investigação e 
uma intervenção junto ao ambiente e as pessoas do 
lugar. Principalmente porque a partir da mesma é 
possível contribuir na preservação da natureza, na 
geração de renda e no desenvolvimento de uma 
consciência ambiental.

Material e métodos

O reconhecimento da área envolveu o exame de 
bibliografia pertinente, vivências com a comunidade e 
seus moradores, aplicação de questionários, ensaio 
fotográfico e a análise do espaço em seus aspectos 
social, cultural e ambiental.

A análise espacial permitiu o reconhecimento de 
graves impactos ao meio, a insalubridade dos recursos 
hídricos e a comprovação de elevadas taxas de 
analfabetismo entre os moradores. A interpretação de 
tais questões permitiu a verificação dos potenciais e 
dos riscos que as unidades vêm sofrendo, contribuindo 
assim, na elaboração de perfis atrativos, visando uma 
alternativa sustentável.

Resultados e discussão

O município de Iati (PE) enquadra-se dentro das 
características normalmente atribuídas como gerais 
para o nordeste: regime pluviométrico deficitário e 
variável, estrutura fundiária altamente concentrada, 
graves deficiências sócio-econômicas, etc., tudo isso 
com um fator agravante, a degradação ambiental 
provocada pelo forte extrativismo da vegetação, fato 
que tem provocado graves impactos na biodiversidade 
da região.

A área que a comunidade ocupa apresenta um 
conhecido evento típico do clima semi-árido “A seca”, 
sendo apenas mais um, dos inúmeros tipos de variações 
climáticas regionais existentes no mundo.



Que é uma seca? É um fenômeno de natureza física com 
profunda repercussão nos meios econômico e social. São 
efeitos seus, o deslocamento das populações, a dizimação 
dos rebanhos, o aniquilamento da lavoura, com o seguinte 
cortejo: fome, morte, viuvez e orfandade; em uma palavra: a 
miséria. [4] (PINTO, 1938)

O clima semi-árido é marcado pelo baixo índice 
pluviométrico anual e pela variância térmica, para 
entender as razões dessa distribuição climática é 
necessário analisar os mecanismos formadores das 
chuvas e o seu comportamento na região [3] 
(PEREIRA, 1993). O processo de formação das 
precipitações ocorrida, é marcado pela condensação, no 
qual o ar quente carregado de umidade tende a subir na 
atmosfera, sendo esse processo interrompido pelas 
elevadas altitudes (Barlavento) que difilcultam a 
dispersão do ar, impedindo-o de se propagar para o 
semi-árido nordestino, provocando significativos
desequilíbrios hidrológicos. Criando assim, um clima 
que causa grandes transtornos a população local, pois, 
apesar dos recentes avanços tecnológicos e científicos, 
o clima é ainda, a variável mais importante na produção 
agrícola. [1] (AYOADE, 2002).

Das poucas reservas hídricas da área estudada, 
podemos destacar o rio Hermitão, um curso d’água 
intermitente que das quais ele favorece, nas poucas 
épocas de chuva, melhores condições as comunidades
locais.

A comunidade do Boi Branco merece total atenção, 
na mesma se localiza um sítio arqueológico, cuja 
denominação deriva do seu nome. O sítio do Boi 
Branco é um exuberante lugar, que se defronta aos 
contrates dos belíssimos grafismos rupestres e a 
vegetação local, que em épocas, aparece florida com 
vasta quantidade de algarobas e cactáceas. 

Basicamente as gravuras encontradas nesse sítio, são 
da tradição geométrica e da subdtradição itaquatiara, 
mais podemos encontrar necessariamente 
representações fitomorfas, ou seja, em forma de 
plantas.

Ainda, observa-se na localidade um fato 
preocupante, os grafismos presentes no sítio 
arqueológico correm riscos, o ecossistema está sendo 
agredido e as figuras começam a desaparecer, através 
dos processos erosivos ocasionados pelos fatores 
antrópicos, a redução da vegetação, queimadas e 
também fatores naturais (intemperismo) condicionam 
um acelerado processo destrutivo. 

Diante do exposto, constata-se que a comunidade 
apresenta um baixo nível de expectativas. Tanto do 
ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista 
sócio-econômico-ambiental. 

As condições são preocupantes, a perda dos registros 
rupestres do sítio arqueológico com seus belíssimos 
grafismos representaria apagar um pedaço da história 
da humanidade. E para cessar os processos destrutivos, 
deve-se intervir na extração da vegetação pressionando 
sustentabilidade a comunidade, um aproveitamento de 
seus recursos, como investimentos na atividade 
turística, e desenvolvendo de antemão um processo de 
conscientização dos moradores quanto aos valores e 
recursos a serem preservados.

Atrativos que despertam na comunidade o sentindo 
da necessidade de preservação dos seus recursos. A 
partir da análise dos fatores presenciais e circundantes 
do município é possível reconhecer as potencialidades 
e riscos que cada unidade de paisagem possui e propor 
sugestões para a sua utilização.

Estes perfis auxiliarão no desenvolvimento de 
atividades ligadas à prática do turismo rural, que são 
muito procuradas e utilizadas na região, devido à 
existência de atrativos ligados ao patrimônio cultural, 
natural e arqueológico. 
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