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RESUMO 

 

A arqueologia é a ciência que estuda a historia das civilizações através de objetos 

produzidos e utilizados no passado. Nos locais onde são encontrados esses objetos, 

denominados sítios arqueológicos, é feita uma analise cientifica do material a fim de 

aprender mais sobre o passado desses povos antigos. Esse patrimônio histórico, ao 

ser trabalhado da maneira correta, possibilita o desenvolvimento do segmento 

turístico denominado turismo arqueológico. Como há uma fragilidade natural desses 

atrativos turísticos devido ao tempo de existência, é necessária a aplicação de 

normas de uso para que a turistificação possa acontecer de forma sustentável e 

equilibrada. Essas regras e normas visam à preservação do patrimônio 

arqueológico. Este trabalho trata da atual condição da atividade turística em dois 

sítios arqueológicos. O sítio arqueológico Sambaqui da Tarioba, situado na cidade 

de Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro, que conta com objetos importantes que 

retratam características físicas e hábitos culturais e sociais dos habitantes daquela 

região que ali viveram a cerca de 4.000 anos. Mesmo com material relevante, aquele 

atrativo turístico carece de melhor aproveitamento turístico, resultando em uma 

média baixa de visitação. O sítio arqueológico da cidadela de Machu Picchu, 

localizado na Cordilheira dos Andes, Peru, local que abriga muito da cultura dos 

povos Incas. Diferentemente do sítio arqueológico brasileiro estudado, Machu 

Picchu tem alta taxa de visitação anual, mas lhe faltam políticas de preservação 

mais efetivas. O volume de visitantes atual, considerado excessivo, pode, no 

entender de especialistas, prejudicar a utilização pública do atrativo turístico em um 

futuro próximo. Por meio de pesquisas bibliográficas e de visitas feitas a ambos 

sítios arqueológicos, foram identificados os principais problemas que eles 

apresentam, provocados pelo seu uso turístico. Nas considerações finais, esses 

problemas são discutidos e possíveis ações para que a situação mude em ambos os 

casos são apresentadas. 

 

Palavras-chave: Turismo. Sítios arqueológicos. Turismo arqueológico. Turistificação. 

Sambaqui da Tarioba-RJ, Machu Picchu-Peru 
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ABSTRACT 

 

Archeology is the area that studies the history of civilizations by the produced and 

used objects in the past. The place where these objects are found, called 

Archeological site, a scientific analysis in made to learn more about these people 

who lived in the past. After the conclusion, these places can be appropriated by 

tourism. This historical heritage, when worked properly, enables the practice of a 

tourism niche denominate archeological tourism. Because of the natural fragility of 

this kind of tourist attractions, its necessary the use of rules so the touristification can 

happen in a balanced and sustainable way. These standards and rules will aim to the 

archeological heritage preservation. This coursework deals with the actual condition 

of two archeological sites. The archeological site of Sambaqui da Tarioba, located at 

Rio das Ostras City, in Rio de Janeiro state, that contains important objects 

representing physical characteristics and cultural and social habits of the people who 

lived there more than 4.000 years ago in that area. Even with relevant material, the 

tourist attraction lacks of better touristic improvement, resulting in a low visitation 

average. And the archeological site of Machu Picchu citadel, located at the Andes 

mountain range, Peru, .place that holds a lot of Inca culture. Different from the 

brazilian archeological site studied, Machu Picchu has a high annually visitation rate. 

The high level of visitants in Machu Picchu today, considered excessive, could, bt 

specialists, prejudice public visits at the tourism attraction in a near future. By 

bibliographic researches and visits at both archeological sites, it was treated the most 

important problems of both archeological sites, provoked by its tourism use.. In final 

considerations, these problems are discussed and possible actions are proposed for 

change of situation in both sites. 

 

Keywords: Tourism. Archeological site. Archeological tourism. Touristification. 

Sambaqui da Tarioba-RJ, Machu Picchu-Peru. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Como um dos segmentos mais ativos do turismo mundial, o arqueoturismo 

corresponde a um dos principais difusores do turismo cultural. Esse segmento faz 

uso da arqueologia transformando os vestígios de civilizações passadas, existentes 

nos sítios arqueológicos, em produtos a serem divulgados e expostos para a 

sociedade. 

Diversos países usufruem de suas riquezas explorando o legado das 

civilizações que habitaram seus territórios. Muitos acabam obtendo importante 

parcela de seus recursos através da exploração sustentável desses ambientes. 

Na América do Sul, importantes sítios arqueológicos foram e ainda estão 

sendo descobertos até hoje. Legado deixado por civilizações passadas, esses 

patrimônios históricos podem ser bem aproveitados pelo turismo se trabalhados da 

maneira correta. Importante destino no cenário mundial de atrativos arqueológicos, o 

Peru tem vários dos atrativos arqueológicos mais visitados do mundo, incluindo o 

incrível sítio arqueológico de Machu Picchu. Porém, o país vem enfrentando 

dificuldades com a manutenção desse patrimônio de grande relevância nos últimos 

anos à medida que o turismo no país cresceu rapidamente.  

O Brasil também possui diversos recursos arqueológicos passíveis de serem 

aproveitados pelo uso do turismo. Ainda que as características sejam distintas, o 

país apresenta diversos sítios de relevância para a sua história e cultura. Todavia, a 

maioria desses locais não está apta a receber quantidade significativa de turistas a 

ponto de ser considerado um atrativo, por não ser divulgada de maneira expressiva 

e por não ter infraestrutura adequada. É o caso do Sambaqui da Tarioba, localizado 

na área central da cidade de Rio Ostras, que mesmo sendo considerado um atrativo 

turístico, ainda apresenta falhas estratégicas que impedem que seu uso turístico se 

desenvolva melhor. 

A pesquisa apresentada é relevante, pois poderá contribuir para uma possível 

potencialização desses locais como atrativos turísticos, facilitando através da 

identificação do perfil das pessoas que visitam esses locais e do que as motiva, o 

processo de estruturação e promoção dos mesmos, além da verificação do 

conhecimento das pessoas em relação ao tema e da identificação de possíveis 

problemas de divulgação. 
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A questão problema que orienta o presente trabalho versa sobre: quais os 

problemas enfrentados pelos sítios arqueológicos de Sambaqui da Tarioba e Machu 

Picchu do ponto de vista de uso pelo turismo?  

Uma hipótese para o fato de as pessoas utilizarem e usufruírem dos destinos 

arqueológicos é o interesse que possuem pelas civilizações que habitavam onde 

estão localizados os sítios arqueológicos. O conhecimento das pessoas sobre o 

assunto pode ter fontes diversas, mas a visitação ao local é insubstituível e agrega 

valor inestimável aos conhecimentos pessoais do individuo. Ademais, são locais 

muito visitados por pessoas que apreciam a beleza dos monumentos. Além de 

serem únicos nesse sentido, são completamente diferentes do habitual e podem 

despertar grande interesse nas pessoas que apreciam a arquitetura antiga.  

O objetivo geral consiste em analisar os sítios arqueológicos de Sambaqui da 

Tarioba e Machu Picchu e a apropriação destes pela atividade turística. Em relação 

aos objetivos específicos, procura-se: diagnosticar a situação atual dos sítios 

arqueológicos de Sambaqui da Tarioba e Machu Picchu; caracterizar o turismo nos 

atrativos de Sambaqui da Tarioba e Machu Picchu; analisar os problemas 

enfrentados pelos sítios arqueológicos de Sambaqui da Tarioba e Machu Picchu. 

A metodologia utilizada neste estudo englobou primeiramente a realização de 

pesquisa bibliográfica em fontes teóricas impressas e eletrônicas a fim de obter 

informações acerca do tema abordado. Em seguida foi realizada uma pesquisa 

qualitativa em cada um dos atrativos turísticos abordados no trabalho. Essas 

pesquisas, de caráter exploratório, tiveram seus dados agrupados em tabelas e 

quadros expostos ao longo do estudo. No Sambaqui da Tarioba, foram levantados 

dados a respeito do numero de visitantes no museu do sítio arqueológico no período 

entre janeiro de 2010 e abril de 2011, além das informações estruturais do museu. 

Em Machu Picchu, foram avaliados quesitos como infraestrutura, marketing e 

conservação do patrimônio arqueológico.  

O trabalho estrutura-se em quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

introdução do tema, com formulação da questão-problema, hipótese, objetivos e 

metodologia do trabalho. No segundo capítulo, são expostas as revisões 

bibliográficas que suportam a parte conceitual do trabalho. Todos os elementos 

teóricos necessários ao desenvolvimento da pesquisa são apresentados nesse 

capítulo, entre eles os conceitos de arqueologia, turismo cultural, sítios 

arqueológicos e apropriação desses sítios arqueológicos para uso do turismo.  
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No terceiro capítulo é apresentado o objeto de estudo do trabalho. História, 

características e uso turístico dos sítios arqueológicos em questão são exibidos. Em 

um segundo momento, é feita a analise dos dados coletados e de observações 

feitas a partir da visitação dos dois atrativos turísticos.  

O quarto e último capítulo contêm as considerações finais da analise feita e 

as conclusões obtidas após a finalização da pesquisa. 

Com a realização dessa pesquisa, procuramos identificar qual a real situação 

do uso turístico dos sítios arqueológicos no Brasil e no mundo, especificamente os 

sítios de Sambaqui da Tarioba e Machu Picchu. Com os resultados obtidos, a 

pesquisa poderá auxiliar no processo de compreensão dos problemas reais dos 

atrativos turísticos para que a sua utilização seja realizada de forma rentável e 

sustentável, mas sem causar danos aos patrimônios históricos e que ainda o 

incentivo a valorização de bens arqueológicos seja estimulada. 
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2  TURISMO EM SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta uma breve introdução à arqueologia, ciência cuja 

existência possibilitou a origem do nicho arqueológico no turismo. A partir desse 

entendimento, são relacionados arqueologia e patrimônio arqueológico. Por algumas 

vezes, seus conceitos se confundem, mas de fato o patrimônio arqueológico é algo 

material, enquanto que a arqueologia, por se tratar de uma ciência, não. Conhecidos 

os conceitos anteriores, apresentamos os principais tipos de sítios arqueológicos 

existentes, com suas respectivas características.  

A seguir, abordamos os processos recentes de turistificação de sítios 

arqueológicos, a partir dos quais aqueles sítios passam a ser utilizados como 

produtos turísticos. Uma introdução breve a segmentação de mercado e suas 

características para que possa ser compreendida a segmentação do mercado 

turístico. Também é feita uma análise macro do mercado turístico, apresentando os 

principais nichos do mercado turístico e uma analise micro com uma descrição do 

turismo arqueológico. Em seguida, aprofundamos na questão dos processos de 

turistificação do mercado turístico, seu conceito, suas características e suas 

consequências. Na continuação, o tema cujo assunto é destaque na pesquisa, o 

turismo arqueológico, nicho turístico com grande apelo cultural, é detalhado e 

explicado. Por fim, é abordada a questão dos sítios arqueológicos como produto 

turístico e todas as questões que envolvem o tema. 

 

2.1  O CAMPO DA ARQUEOLOGIA 

 

 A ciência denominada arqueologia exerce papel importante no mundo 

contemporâneo devido o seu caráter investigativo. Através dos objetos encontrados 

no presente, é possível que entendamos melhor a atual conjuntura social de 

diferentes localidades, além de instruir sobre hábitos e costumes daqueles que 

viveram no passado. Segundo Devereux (2002, p.2), “A arqueologia é o estudo dos 

resíduos físicos do passado. Ajuda-nos, a saber, quem somos e de onde viemos.” 

Ainda sobre o que é a arqueologia, Scatamacchia (2005, p.19) a define como “uma 

ciência social que estuda os antigos processos históricos a partir dos vários 

vestígios materiais deixados pelos homens”.  
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A arqueologia sofreu diversas mudanças ao longo do tempo desde seu 

surgimento. Apesar de sua criação ter origem no campo das ciências humanas, hoje 

ela possui diversas características que a incluem também no campo das ciências 

exatas. Segundo Dowdey (2008, p.2): 

 
 
Hoje, a arqueologia é uma ciência exata. As ferramentas dos arqueólogos 
incluem a datação por carbono radiativo e a prospecção geofísica. A 
disciplina é fortemente influenciada e possivelmente propelida pelas 
ciências humanas, tais como a História e a História da Arte. Mas sua base é 
intensamente metódica, técnica. No entanto, a arqueologia nem sempre foi 
precisa. 
 
 

Foi no século XVIII que a arqueologia começou a desenvolver-se como uma 

ciência. Napoleão Bonaparte, com a criação do chamado Instituto do Egito, foi o 

precursor de seu surgimento como ciência.  

 
 
Em 1798, deu início a uma nova era da arqueologia. A fim de compreender 
o povo egípcio e seu passado, Napoleão levou com ele na expedição um 
verdadeiro instituto de pesquisa com 175 estudiosos, o Instituto do Egito, ou 
Comissão Artística e Científica. Junto com a expedição iam também uma 
biblioteca móvel, instrumentos científicos e equipamento de medição. 
(DOWDEY, 2008, p.2). 
 
 

Umas das maiores descobertas da arqueologia feita pela equipe de cientistas 

de Napoleão foi a chamada “Pedra de Roseta”, um objeto que continha em si 

diversas inscrições antigas. Atualmente esse achado encontra-se em exposição 

permanente no Museu Britânico de Londres. 

De acordo com D’ison (2004), foi durante a 30ª Assembleia, no 1.o Termidor 

do ano VII da República (19 de julho de 1799), que Lancret informou aos seus 

colegas que Bouchard, um engenhoso capitão, descobrira na cidade de Roseta uma 

pedra negra contendo inscrições em grego, em egípcio antigo e em hieróglifos. Essa 

célebre pedra possibilitou, 20 anos mais tarde, a Champollion descobrir a linguagem 

dos hieróglifos.  

A arqueologia cientifica continuou a se desenvolver nos séculos seguintes, 

principalmente após Lyell e Darwin. Como cita Dowdey (2008), Charles Lyell foi 

importante por difundir o sistema geológico da estratigrafia uniforme, dando uma 

escala temporal confiável aos arqueólogos. Darwin, por sua vez, popularizou a 

crença da evolução com “A origem das espécies”. Os trabalhos de Lyell e Darwin 
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juntos motivaram uma explosão na arqueologia pré-histórica com a crença na 

antiguidade do homem. 

Após ganhar notoriedade no cenário cientifico mundial, principalmente após a 

descoberta das tumbas reais de Tutancâmon e Ur, ambas no século XX, a 

arqueologia finalmente tornou-se uma disciplina acadêmica, tendo como objetivo:  

 
 
Reconstruir e contar a história de nossos antecessores por intermédio de 
evidencias materiais que restaram do passado, identificadas a partir de 
sessões sistemáticas de pesquisas de gabinete, trabalhos de campo 
(escavações) e posteriores analises laboratoriais dos vestígios encontrados. 
(WIDMER, 2008, p.68).  

 
 

Nesse sentido, essa ciência tem como características a transmissão de 

conhecimento através da interpretação dos objetos, de origem animal, vegetal e 

mineral, encontrados em escavações e a valorização do legado deixado pelos 

nossos antepassados. Partindo dessa visão, percebemos a importância cultural 

dessa ciência e como ela pode ajudar na busca por conhecimento. De acordo com 

Franco (1996), a arqueologia objetiva a reconstituição das culturas humanas, a partir 

de teorias, métodos e técnicas específicas. Portanto, é a cultura humana que 

tentamos reconstituir e interpretar. O arqueólogo, profissional cujo trabalho é 

encontrar, identificar e, muitas vezes, restaurar o objeto encontrado, é uma peça 

fundamental, já que serve como o intermediador entre o objeto que, por diversas 

vezes, é frágil por natureza ou devido à ação do tempo, portanto precisa de alguém 

hábil a realizar os procedimentos necessários sem por em risco a integridade do 

material e a sociedade, formada por pessoas cuja cultura pode ter sofrido, ao longo 

do tempo, influencias que podem ser interpretadas com a ajuda dos objetos 

encontrados em sítios arqueológicos. Segundo Dowdey (2008): 

 
 
Um arqueólogo é alguém que procura sinais de nossos primeiros 
ancestrais, civilizações perdidas ou marcas de nosso passado recente. 
Depois de conduzir estudos intensivos, mapeamento extenso e uma 
escavação cuidadosa, um arqueólogo localiza algo que pode ser um 
fragmento de osso, um pedaço de argila ou uma moeda antiga. (2008, p. 3). 
 
 

Hoje, temos na arqueologia dois segmentos que, apesar de estarem inseridos 

no mesmo campo cientifico, tratam de elementos distintos e exigem especialidades 

profissionais diferentes: arqueologia pré-histórica e arqueologia histórica.  

A arqueologia pré-histórica pode ser caracterizada da seguinte maneira:  
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Por definição, a Arqueologia Pré-Histórica trabalha apenas com vestígios de 
populações desaparecidas que não deixaram textos escritos, assim a Pré-
História remete aos anos anteriores ao advento da escrita em cada 
sociedade (MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTANICO DA 
UFMG, 2012). 
 
 

O trabalho nesse campo, muitas vezes, é bem difícil, já que as evidências 

muitas vezes não são suficientes para uma conclusão definitiva e cabe aos 

profissionais o trabalho de interpretação dos achados. “Os arqueólogos dessa área 

precisam fazer os objetos falarem e se comunicar com outra época que se manifesta 

apenas através de objetos materiais” (Museu de História Natural e Jardim Botânico 

da UFMG, 2012). 

A arqueologia histórica, por sua vez, atua onde foram encontrados vestígios 

históricos escritos de diferentes grupos humanos. “Diferente da Arqueologia Pré-

Histórica, a Arqueologia Histórica estuda as organizações humanas que faziam uso 

da escrita”. (MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO DA UFMG, 

2012). Ainda sobre a arqueologia histórica: 

 
 
Também ao contrário do que se pensa, a Arqueologia não estuda apenas o 
passado remoto da Humanidade. Nas Américas, convencionou-se chamar 
de Arqueologia Histórica a pesquisa feita em locais ocupados pelos 
europeus e africanos que entraram em contato com os indígenas durante o 
processo de colonização. Assim, estudos vêm sendo desenvolvidos no 
subsolo de grandes cidades, nas sedes de antigas fazendas, em quilombos, 
campos de batalha, navios naufragados e fortes, permitindo que se 
conheçam inúmeros aspectos do cotidiano que, via de regra, não constam 
dos documentos oficiais (ITAÚ CULTURAL, 2012). 
 
 

Portanto, a subdivisão facilita a compreensão e entendimento de diferentes 

fases na história da arqueologia. No caso do Brasil, a divisão ocorre a partir da 

chegada dos colonizadores. Segundo Magalhães (2004, p. 6), “A Arqueologia Pré-

histórica, portanto, estuda os acontecimentos anteriores a 1500 e a Arqueologia 

Histórica, por sua vez, estuda os acontecimentos iniciados a partir de então”. 

Após o achado passar por todas as etapas necessárias, cabe a profissionais 

qualificados o trabalho de contextualizar e buscar um significado do mesmo. “Os 

arqueólogos são estudiosos, exploradores que mapeiam e organizam sítios de 

escavação. São cientistas que documentam e confirmam seus achados. E são 

historiadores que ajudam a formar um retrato mais claro do passado” (DOWDEY, 
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2008, p.1). São esses profissionais, os arqueólogos, que representam figuras 

essenciais na garantia que o legado do passado será conservado e preservado para 

o futuro. “um dos papéis-chave dos arqueólogos é proteger nossa herança dos 

estragos causados pelo ambiente e pelo desenvolvimento” (DOWDEY, 2002, p. 31). 

O trabalho do arqueólogo é dividido em varias etapas, todas com o mesmo 

grau de importância: 

 
 
Para realizar seu trabalho, o arqueólogo lança mão de diversos 
procedimentos. Em campo, procura identificar e escavar sítios 
arqueológicos, onde documenta estruturas e coleta objetos que 
pertenceram ao cotidiano de uma determinada sociedade. Em seguida, 
inicia a fase de estudos e trabalhos sistemáticos em laboratório, onde 
procura relacionar os objetos coletados ao grupo que os produziu e ao seu 
modo de vida. Logo, a pesquisa arqueológica exige muito esforço e 
dedicação em campo, mas não afasta um trabalho intelectual intenso em 
laboratório (ITAÚ CULTURAL, 2012).  
 
 

O trabalho do arqueólogo é meticuloso e requer alto nível de atenção, pois os 

artefatos que ele manuseia são frágeis e requerem todo o cuidado possível, como 

descreve o texto abaixo: 

 
 
As responsabilidades do arqueólogo vêm aumentando a cada dia, já que ele 
é incumbido de resgatar e conservar a herança cultural humana, lidando 
com um patrimônio tão frágil e finito quanto os próprios recursos naturais 
existentes em nosso planeta (ITAÚ CULTURAL, 2012). 
 
 

Por essa responsabilidade, entende-se a necessidade de cada vez mais esse 

profissional possuir as capacidades necessárias para efetuar seu trabalho de 

maneira certa e não deixar que o patrimônio seja de alguma forma, danificado. 

 

 

2.2  ARQUEOLOGIA E PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

 

Para que entendamos o conceito de patrimônio arqueológico, é fundamental o 

conhecimento da arqueologia. Apesar de parecidos, os dois termos não possuem o 

mesmo significado.  

A Arqueologia, como ciência, resume-se no “estudo da cultura material, 

produzida pelos diversos povos em todos os tempos e lugares e em constante 
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interação com o meio ambiente, constituindo-se este em suporte para o 

desenvolvimento da(s) cultura(s)”, (FRANCO; GATTI, 1996, p.1).  

A palavra patrimônio, por muito tempo relacionado apenas a bens materiais 

pessoais, começou a ser ligada a cultura no século XVI, 

 
 
Quando, na França, o poder público começou a tomar as primeiras medidas 
de proteção aos monumentos de valor para a história das nações, o uso de 
“patrimônio” estendeu-se para os bens protegidos por lei e pela ação de 
órgãos especialmente constituídos, nomeando o conjunto de bens culturais 
de uma nação (RODRIGUES, 2006).  

 
 

Atualmente, o patrimônio cultural engloba diversos setores. “Patrimônio 

cultural é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um 

excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico 

ou antropológico” (UNESCO, 2012). Tratando sobre o assunto, Machado (2006) 

apud Mourão (2007, p. 18), observa que o patrimônio cultural “representa o trabalho, 

a criatividade, a espiritualidade e as crenças, o cotidiano e o extraordinário de 

gerações anteriores, diante do qual a geração presente terá que emitir um juízo de 

valor, dizendo o que quererá conservar, modificar ou até demolir”.  

Especificamente, todos os resquícios e objetos e quaisquer outros traços de 

seres humanos do passado são considerados elementos de patrimônio 

arqueológico. A noção de patrimônio arqueológico inclui estruturas, construções, 

grupos de edifícios, sítios desenvolvidos, objetos móveis, monumentos de qualquer 

outra natureza assim como seus contextos, quer situados em terra ou debaixo 

d’água (COE, 2002, p.3) 1. 

Ainda sobre o patrimônio arqueológico, a carta de Lausanne (IPHAN, p.2), 

fornece a seguinte definição:  

 
 
Patrimônio arqueológico compreende a porção do patrimônio material para 
a qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. 
Engloba todos os vestígios da existência humana e interessa todos os 
lugares onde há indícios de atividades humanas, não importando quais 
sejam elas. Estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na superfície, 
no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles associados. 
 

                                                           
1
 All remains and objects and any other traces of humankind from past times are considered elements 

of the archaeological heritage. The notion of archaeological heritage includes structures, 
constructions, groups of buildings, developed sites, moveable objects, monuments of other kinds as 
well as their context, whether situated on land or under water. (COE, 2002, p. 3). Tradução livre do 
autor. 
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Seguindo na conceituação de patrimônio arqueológico, podemos acrescentar:  

 
 
Se patrimônio cultural é a representação da memória, o patrimônio 
arqueológico é a sua materialização. Em outras palavras, trata-se do 
conjunto de expressões materiais de cultura dos povos indígenas pré-
coloniais e dos diversos segmentos da sociedade nacional (inclusive as 
situações de contato inter-étnico). Potencialmente incorporáveis à memória 
local, regional ou nacional, o patrimônio arqueológico compõe parte da 
herança cultural legada pelas civilizações do passado às gerações futuras. 
Na perspectiva da arqueologia da paisagem, o patrimônio arqueológico 
inclui alguns seguimentos da natureza onde se percebe uma artificialização 
progressiva do meio, gerando paisagens notáveis de relevante interesse 
arqueológico. (MORAIS; MOURÃO, 2005 apud MOURÃO 2007, p. 29). 
 
 

O local onde é encontrado o patrimônio arqueológico é denominado sítio 

arqueológico. Portanto, sítios arqueológicos são os locais que foram utilizados por 

grupos pretéritos para habitação e para todas as atividades que permitiram sua 

subsistência e nos quais os vestígios arqueológicos encontram-se espacialmente 

distribuídos (CANTO, 2003, p. 66 apud WIDMER, 2008, p. 70). 

 Por abrigarem os resquícios arqueológicos, os sítios arqueológicos são locais 

de valor histórico, protegidos em diversos países por leis que limitam e impõem 

regras a sua utilização e visitação. Além da proteção, o planejamento para a 

utilização do sítio é muito importante, pois, segundo Manzato (2007), visa minimizar 

e até evitar que os aspectos negativos interfiram no crescimento e desenvolvimento, 

tornando possível a utilização hoje e amanha, por meio de estratégias desenvolvidas 

a curto, médio e longo prazo.  

 

2.2.1  Tipologia de sítios arqueológicos 

 

Os sítios arqueológicos podem ser classificados em diferentes tipos de acordo 

com as características que os mesmos possuem. Essas características são 

variadas, dando aos sítios qualidades físicas diferentes. Esses atributos, que 

distinguem bem os tipos de sítios, vão ajudar os profissionais no momento das 

pesquisas de campo e de analises laboratoriais.  

Em consonância com conhecimento de Ries (2003), Canto (2003) e Manzato 

(2005), torna-se possível citar, dentre os principais, alguns tipos de sítios 

arqueológicos existentes: 

 



20 
 

 Monumental: possui como características principais a arquitetura sofisticada e 

engenharia de grande porte, com grandes monumentos e edificações, além 

da presença de obras de arte (Figuras 1 e 2). 

 

 

Figura 1 - Cidadela de Machu Picchu  
Fonte: Arquivo pessoal, 2012.·. 

 

 

Figura 2 - Pirâmides do Egito   
Fonte: Ricardo Liberato, 2012. 
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 Sambaqui: Caracterizados pela forma cônica, tendo sua base a presença de 

matérias orgânicos, tais com conchas, descartados por grupos coletores-

pescadores (Figuras 3 e 4). 

 

 
Figura 3 - Sambaqui da Tarioba (RJ) 
Fonte: Cepro RJ, 2012. 

 

 
Figura 4 - Sambaqui de Jaguaruna (SC)  

Fonte: Lysandro Lima, 2012. 

  

http://cepro-rj.blogspot.com.br/
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 Oficina Lítica: Sítios arqueológicos utilizados por povos do passado como 

locais para fabricação de artefatos polidos em pedra, tais como machados e 

flechas (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Oficina Lítica na Ilha do Francês (SC)  

Fonte: Vento Sul, 2012. 
 

 Cerimonial: Sítio arqueológico onde se encontram testemunhos de práticas 

religiosas ou sociais de povos passados (Figura 6). 

 
Figura 6 – Sítio arqueológico de Pachacamac (Peru) 
Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

  

http://www.ventosul.com/
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 Habitação: Sítios arqueológicos caracterizados pelos traços de permanência 

prolongada dos povos que ali se estabeleceram (Figuras 7 e 8) 

 

 
Figura 7 - Pirâmide de Kukulcán no sítio arqueológico de Chichén Itzá  

Fonte: Famous Wonders, 2012. 

 

 
Figura 8 - Templo do Jaguar no sítio arqueológico de Chichén Itzá  

Fonte: Famous Wonders, 2012. 
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 Cerâmico: Sítio arqueológico onde é possível encontrar diversos artigos feitos 

de cerâmica, inteiros ou em pedaços, dentre eles vasos, potes e vasos de 

barro, urnas funerárias, pratos, entre outros (Figura 9). 

 

 
Figura 9 – Pote quebrado achado em sítio arqueológico no Noroeste do 

México  

Fonte: Desert USA, 2012. 

 

 Lítico: Sítio arqueológico caracterizado pela presença de objetos feitos em 

pedra, lascada ou polida, tais como ferramentas (machadinhas, moedores, 

raspadores) ou zoófitos (esculturas com representação de animais) (Figura 

10). 

 
Figura 10 - Objetos líticos encontrados em um sítio arqueológico Debra 

L. Friedkin, no Texas, EUA.  

Fonte: Arqueologia Americana, 2012. 

  

http://arqueologiamericana.blogspot.com.br/
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 Arte rupestre: Os sítios arqueológicos rupestres possuem como característica 

a ocorrência de representações gráficas em rochas, chamadas gravuras ou 

pinturas. As representações feitas através de gravuras são denominadas 

petróglifos e pictóglifos. A diferença principal entre as duas é que nos 

petróglifos, as imagens são talhadas nas rochas. Já nos pictóglifos, as 

imagens são pintadas ou desenhadas nas mesmas (Figuras 11 e 12). 

 

 
Figura 11 - Petróglifo talhado em pedra em Toro Muerto, Arequipa, Peru. 
Fonte: Los Andes, 2012. 

 

 
Figura 12 - Pictóglifo pintado em pedra    

Fonte: Jeff Foott, 2012. 

 

http://www.losandes.com.pe/
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 Caverna: é um sítio arqueológico caracterizado pela distancia da entrada ser 

maior em relação altura do local (Figuras 13). 

 

 
Figura 13 - Entrada da "Caverna do ódio", sítio arqueológico localizado em 

Iguape (SP).  

Fonte: Luciano Faustino, 2012. 

  

 Abrigo sob-rocha: É um sítio arqueológico caracterizado pela distancia da 

entrada ser menor em relação à altura do local (Figura 14). 

 
Figura 14 - Abrigo sob-rocha furna do estrago, localizado no município de 

Brejo da Madre de Deus (PE).  

Fonte: Bodega da História, 2012. 

  

http://bodegadahistoria.wordpress.com/
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 Cemitério: sítio arqueológico onde é possível encontrar evidencias de 

sepultamentos (Figuras 15 e 16). 

 

 

Figura 15 - Sítio arqueológico Cemitério dos Pretos Novos, no bairro da 
Gamboa (RJ). 

Fonte: Diário da liberdade, 2012. 

 

 
Figura 16 - Cemitério indígena no sítio arqueológico de Usme, na Colômbia.  
Fonte: John Vizcaino, 2012. 
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 Submerso: sítios arqueológicos submersos possuem características similares 

aos terrestres. A diferença é que são encontrados sob a água, seja doce, 

como no caso dos lagos e rios, ou salgada, no caso dos oceanos. Os motivos 

de esses sítios estarem submersos podem ser: causas naturais, como o 

avanço das águas oceânicas; desastres, como nos casos de naufrágios; ou 

de circunstâncias provocadas por intervenção humana, como no caso da 

construção de represas (Figuras 17 e 18). 

 

 

Figura 17 - Evidências arqueológicas do Kronan, navio sueco que 
naufragou em 1676 após uma batalha.  

 Fonte: Bengt Grisell, 2012. 

 

 
Figura 18 - Algumas partes do navio Titanic, que naufragou em 1912 

após chocar-se contra um iceberg.  

Fonte: Our Amazing Planet, 2012, 
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Apresentados alguns dos principais tipos de sítios arqueológicos torna-se 

visível a potencialidade do segmento turismo arqueológico no contexto do mercado 

turístico mundial. Com tantas opções de entretenimento de acordo com o tipo de 

sítio, o visitante pode escolher de acordo com as características que mais lhe 

agradam, sempre relacionado a cultura. Portanto, atrações de turismo arqueológico 

podem estar atreladas a atividades náuticas, ecoturismo, ente outros. 

 As pessoas cada vez mais se interessam por esse tipo de atrativo devido à 

riqueza cultural que esses locais possuem e oferecem, além da mudança da 

expectativa do visitante que hoje também busca agregar a valorização da 

experiência vivida no local. Esses fatores incentivam cada vez mais a turistificação 

em sítios arqueológicos, fato que vem acontecendo em diversos países do mundo. 

 

2.3  TURISTIFICAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS  

 

 A turistificação de sítios arqueológicos ocorreu naturalmente com a tendência 

recente de valorização da experiência vivida em viagens por parte visitantes. A partir 

do momento que os turistas passaram a atribuir um valor diferente às viagens, 

passando a interagir mais com o meio visitado, buscando aprender sobre a cultura 

do local visitado e atribuindo a essa experiência um valor imaterial e intransferível, o 

segmento arqueológico cresceu no turismo mundial. Segundo Panosso Netto e 

Gaeta (2010), o turista de hoje não busca apenas alguns dias de descanso em sua 

viagem, mas também deseja usufruir de produtos e serviços diferenciados que lhe 

proporcionem uma experiência única e marcante. 

 Essa experiência pode ser oferecida com diferentes maneiras de utilização do 

patrimônio cultural e arqueológico. Além da visitação ao sítio arqueológico em si, o 

visitante pode estar inserido em atividades diretamente ligadas a esse sítio. 

Segundo Veloso e Cavalcanti (2007), outras modalidades como visitação a museus 

dos sítios, a parques arqueológicos, a parques culturais, a aulas arqueológicas ou 

ao arqueobus.  

 Os museus localizados em sítios arqueológicos são museus que, através de 

suas exposições, buscam difundir a historia e fortalecer a identidade cultural local 

dos atrativos através da arqueologia. De acordo com a museóloga Marília Xavier 

Cury, coordenadora do museu de Água Vermelha (SEMANÁRIO PLURAL, 2012), é 
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muito importante que as pessoas possam ter acesso as suas origens por meio de 

objetos que muitas vezes nem aparecem em livros didáticos. 

 O parque arqueológico é definido como uma grande área com a presença de 

diversos sítios arqueológicos. No Brasil, principalmente pela falta de iniciativa 

governamental, parques com grande potencial arqueológico são reconhecidos pelo 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

e não pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) pela fauna e 

flora existentes. Um grande exemplo é o Parque do Peruaçu, localizado no estado 

de Minas Gerais, que possui mais de 100 cavernas e 80 sítios arqueológicos com 

registros materiais e arte rupestre de populações pré-históricas que viveram na 

localidade há 11.000 anos. Todavia, o IBAMA, instituto que reconheceu o parque, 

não autoriza a visitação pública e o parque pode ser utilizado apenas para fins de 

pesquisa. Um caso diferente no Brasil é o do Parque Arqueológico Nacional da 

Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí, onde a visitação publica é 

permitida e a atividade turística realizada de maneira sustentável representa uma 

importante fonte de renda inclusive para o manejo do parque. 

 Parques culturais são locais dedicados a proteção e conservação de 

patrimônio histórico, cultural e natural. Usualmente, expõem a cultura do local da 

localidade que estão inseridos. É um local onde diversas formas de promover a 

cultura podem ser exploradas podendo variar desde cursos, feiras e congressos até 

museus com exposições relacionadas a cultura. Um exemplo importante na América 

é o parque cultural do Caribe, em Barranquilla, Colômbia. Trata-se de um parque 

com mais de 20.000 m² de área, equipado com um museu, bibliotecas, teatro ao ar 

livre e cinemateca. 

 As aulas arqueológicas são aulas com conteúdo arqueológico que objetivam o 

fomento do conhecimento sobre arqueologia, preparando e provocando o visitante 

para a ida ao sítio arqueológico, além de complementar de maneira mais objetiva e 

didática o que é apresentado em museus arqueológicos. Normalmente, são 

realizadas em locais próximos a sítios arqueológicos para que complementem as 

visitas a campo. Segundo Castaño (2004), as aulas ocorrem em espaços de 

tamanho reduzido, posicionadas estrategicamente próximas aos sítios. São dadas 

com auxilio de elementos visuais, auditivos e táteis através de maquetes, manuseio 

de ferramentas, computadores, material multimídia e outros. Com essa variedade de 

recursos, as aulas tendem a provocar um interesse maior do visitante pela 
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arqueologia, potencializando a ocorrência de visitações em atrativos arqueológicos 

em viagens. 

 O arqueobus (Figura 19): trata-se de “uma experiência inovadora” (VELOSO 

E CAVALCANTI, 2007, p. 159) que se revelou um grande atrativo de turismo 

arqueológico. Segundo os autores Veloso e Cavalcanti (2007), o arqueobus refere-

se a um ônibus adaptado com o objetivo de funcionar como um laboratório 

arqueológico móvel, onde na verdade o intuito maior era dar suporte a empresa de 

consultoria do arqueólogo Paulo Zanetinni. Porem, ao mesmo tempo em que o 

veiculo serve na parte logística da empresa, o arqueobus divulga descobertas 

arqueológicas e fomenta a atividade educativa e turística já que ensina e estimula o 

interesse pela arqueologia. Ainda segundo os autores, o arqueólogo Paulo Zanetinni 

informou que na recente pesquisa realizada em São Paulo e Campinas, o arqueobus 

chegou a atrair 1500 pessoas por dia pelos locais que passava. 

 Internacionalmente, diferentemente do caso brasileiro, existem locais com 

atrativos arqueológicos conhecidos que utilizam o arqueobus com fins turísticos, a 

exemplo de Roma, cujo ônibus, adaptado para melhor visualização dos atrativos, 

realiza roteiros pela cidade passando pelos principais pontos turísticos 

arqueológicos, como o Coliseu (figura 19). 

 

 

Figura 19 – Arqueobus passando por um atrativo turístico arqueológico na 
cidade de Roma, Itália. 

Fonte: Trambus open, 2012. 
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Hoje, são muitos os sítios arqueológicos visitados mundialmente. Muitos deles 

configuram entre os principais atrativos no turismo em geral, como é o caso de 

Macchu Pichu (Cuzco, Peru) e Chichen Itza (Yucatán, Mexico) que, recentemente, 

foram eleitas duas das sete maravilhas do mundo moderno. 

 

2.3.1  Segmentação de Mercado  

 

 O mercado turístico tem como uma de suas peculiaridades a oferta de 

diferentes tipos de produtos disponíveis para consumo. Dado a característica 

preponderante de concorrência imperfeita daquele mercado, a segmentação dos 

produtos turísticos vem ocorrendo de forma bastante expressiva nos últimos anos. 

 Tratando-se do conceito de segmentação de mercado, Kotler (1996) apud 

Ignarra (2003) se refere como o ato de identificação e agrupação de grupos distintos 

de compradores que podem exigir produtos e/ ou compostos de marketing 

separados. Ainda sobre segmentação, Vaz (1999) define como a divisão do publico 

em agrupamentos homogêneos, com uma ou mais referencias mercadológicas 

importantes.  

Assim como os diversos tipos segmentos turísticos existentes hoje, o turismo 

arqueológico surgiu quando houve a percepção da necessidade de segmentação do 

mercado turístico. O processo de segmentação de mercado pode ser definido, 

segundo Santesmases (1999), como a divisão do mercado em subgrupos com 

características distintas, com o objetivo de possibilitar a criação de estratégias 

diferenciadas para cada um deles, o que permite a satisfação eficaz as suas 

necessidades e alcançar os objetivos comercias das empresas.   

Existem duas formas básicas para que se possa realizar a segmentação de 

mercados de maneira satisfatória. Segundo Green (1977), essas maneiras são 

chamadas a priori e post hoc, que possuem as seguintes definições: 

 Segmentação a priori: o numero de segmentos ou grupos é estabelecido 

previamente à investigação do mercado. A classificação dos consumidores é 

feita posteriormente de acordo com seus grupos preferenciais. Essa 

segmentação tem como característica resultados mais homogêneos. 

 Segmentação pro hoc: o numero de segmentos ou grupos é conhecido após 

ser feita previamente uma análise de mercado. Isso resulta num em grupos 

de consumidores mais heterogêneos entre si. 
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De um modo geral, o processo de segmentação busca, segundo as 

considerações de Ansarah (2005), agrupar pessoas com desejos e necessidades 

semelhantes, possibilitando conhecer com mais exatidão os perfis dos turistas. De 

acordo com as considerações de Águas (2005), os critérios de segmentação mais 

comuns utilizados são:  

 Demográficos: É o tipo de abordagem mais comum na segmentação de 

mercados, pois permite conhecer o perfil dos consumidores. Eles são 

classificados através de variáveis como sexo, idade, estado civil, entre 

outras. Dessa forma, fica mais fácil idealizar um produto especifico de 

acordo com a sua característica demográfica. 

 Geográficos: definida pela localização, pelo grau de urbanização das 

localidades e, principalmente no caso do turismo, características naturais 

que poderão caracterizar atrativos turísticos como mar, montanha, fauna, 

flora, entre outros. Foi o aumento da área geográfica que proporcionou 

mais opções de escolha dos viajantes a nível local e internacional. 

 Comportamentais: aborda o aspecto social do individuo, onde estilo de 

vida, caráter e personalidade influenciam nas escolhas dos destinos 

turísticos. 

 Psicográficos: essa variável refere-se a comportamento psicológico dos 

indivíduos, identificando os motivos dos mesmos em escolher determinado 

destino. Este tipo de segmentação é mais elaborado do que a 

segmentação demográfica, pois considera atitudes, motivações, 

interesses, opiniões, necessidades e valores que influenciam na escolha 

de um produto. 

 A segmentação do mercado turístico é um processo continuo que vem 

sofrendo mudanças nos últimos anos. Como os viajantes possuem motivações 

diferentes e cada vez mais específicas, o direcionamento dos esforços por parte de 

profissionais que atuam no turismo para um determinado segmento aumenta as 

chances de êxito, já que possibilita ordenar esforços e fidelizar clientes. 

 De fato, é sabido que o modelo de mercado turístico, classificado em 

diferentes segmentos, está cada vez mais consolidado. A divisão dos segmentos por 

distintas áreas de interesse trouxe diversos benefícios para os atuantes do mercado. 

Segundo Dias (2005), um mercado turístico segmentado é interessante devido à 

facilitação na identificação dos públicos mais rentáveis, percepção de concorrência 
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nos diversos segmentos, as demandas ainda existentes no mercado, ações mais 

direcionadas e consequente diminuição de desperdícios em investimentos, entre 

outros. 

 São necessárias algumas atribuições para que um segmento se configure 

como tal. Segundo Ignarra (2003), o mesmo deve reunir uma serie de características 

para ser considerado um segmento turístico.  

 Homogeneidade: devem agrupar compradores muito similares, de 

acordo com o critério adotado. Importante ressaltar que a 

homogeneidade não implica em necessariamente em categorias 

mutuamente excludentes. 

 Substancialidade: ser suficientemente rentável para justificar o 

desenvolvimento de estratégias específicas. 

 Acessibilidade: devem ter fácil acesso por intermédio de meios de 

comunicação e comercialização.  

 Adequação: é necessária uma compatibilidade de usuários na 

utilização do mesmo produto  

Se o segmento possuir todas as propriedades necessárias para ser 

considerado como tal, além de ter sua posição estabelecida no mercado, atingindo 

um publico especifico e possuindo empresas especializadas na prestação de 

serviços relacionados a aquele tipo de turismo, esse segmento pode ser chamado 

de nicho de mercado. 

Hoje, com o programa de estruturação dos segmentos turísticos, os principais 

nichos trabalhados pelo governo federal brasileiro são (figura 20):  
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Segmentos Características 

Cultural 

Utilização turística de bens matérias e 
imateriais da cultura. Podem ser bens 
culturais de valor histórico, artístico, 
científicos e simbólicos passiveis de se tornar 
atração turística. 

Negócios e eventos 
Ocorre devido a encontros de caráter 
profissional, cientifico, promocional, técnico, 
etc. 

Rural 

São atividades turísticas relacionadas e 
desenvolvidas no meio rural. Resgata e 
promove o patrimônio cultural e natural da 
comunidade. 

Sol e praia 
Com fins recreativos, relaciona-se a 
entretenimento ou descanso em praias. 
Presença de água, sol e calor, 

Ecoturismo 
Utiliza de maneira sustentável o patrimônio 
natural e cultural, incentiva a conscientização 
e conservação dos ambientes naturais. 

Aventura 
Prática de atividades de aventura de caráter 
recreativo e não competitivo, como escalada, 
ciclismo e canoagem. 

Pesca  
Prática de pesca amadora, finalizando lazer 
ou desporto, sem caráter comercial. 

Saúde 
Utilização de meios e serviços turísticos com 
finalidade médica, estética ou terapêutica. 

Náutico 
Uso de embarcações náuticas para fins 
turísticos. Pode ocorrer em mares, rios, lagos, 
entre outros. 

Estudos e intercambio 

Constitui-se em atividades de movimentação 
de pessoas para outros países com a 
finalidade de estudos e trabalhos que 
contribuam profissionalmente ou 
pessoalmente. 

Social 
Trabalha a cidadania, solidariedade e 
equidade social através do turismo. 

Figura 20 - Principais segmentos turísticos trabalhados no Brasil 
Fonte: Ministério do Turismo, 2012. 

 

2.3.2  Processos de Turistificação 

 

Com o desenvolvimento da atividade turística em todo o mundo, a visitação 

nos diferentes tipos de atrativos turísticos intensificou-se rapidamente nas ultimas 

décadas. 

Para que os atrativos se mantenham conservados, foram criadas normas e 

regras de visitação. O processo de turistificação ocorre partir da apropriação dos 

territórios pelos agentes do turismo, havendo ou não um planejamento para a 

utilização do mesmo. De acordo com Merigue (2005), a turistificação pode se 
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entendida como processo de implantação, implementação e/ou suplementação da 

atividade turística em espaços turísticos ou com potencialidade turística.  

Por ser um fenômeno espacial, a relação entre turismo e território é essencial. 

Portanto, relacionar ambos é inevitável. De acordo com Knafou (1996, p. 68) estes 

dois aspectos podem ser relacionados de três formas: a primeira diz respeito aos 

territórios sem turismo, que constituem locais e regiões aonde não ocorre o turismo. 

De acordo com o autor, há cada vez menos territórios sem turismo, muito devido ao 

desenvolvimento dos meios de transporte e maior acessibilidade a locais remotos. A 

segunda forma é relativa ao turismo sem território que, segundo aquele autor, 

constitui sítios ou lugares criados e/ou equipados para o uso turístico, sem existir 

vínculos culturais entre os turistas com a região acolhedora, se denominam de 

“espaços receptáculos”. A terceira forma refere-se aos “territórios turísticos”, locais 

onde ocorre a relação entre turistas e sociedade acolhedora. Devido a isso, Knafou 

(1996) caracteriza estes últimos como constituídos por “problemas delicados de 

planejamento”.  

Ainda de acordo com Knafou (1996), a turistificação possui características 

que não devem ser ignoradas como um tudo, pois, caso aconteça, resultaria em um 

erro estratégico e consequente falha na implantação turística da região. Knafou 

(1996) diz que os turistas que estão na origem do turismo. Portanto, não são os 

produtos que estão na origem do processo, mas sim práticas. Todavia, hoje o apelo 

comercial é tão grande, que às vezes esse fator básico das coisas é esquecido e/ ou 

minimizado.  

Dado os turistas como primeira fonte de criação de lugares turísticos, a 

segunda fonte é o mercado. A sua origem reside na concepção e colocação de 

produtos turísticos e não mais nas práticas em si. Sobre essa fonte, o autor aponta o 

risco da analise tardia por parte dos operadores do mercado turístico de 

modificações que ocorram no mercado, o que pode causar problema pela rigidez e 

origem do produto.  

A terceira fonte da turistificação, segundo Knafou (1996), são os planejadores 

e promotores territoriais que são responsáveis pelas iniciativas locais, regionais ou 

nacionais ligadas a um determinado local.   

A turistificação de territórios pode gerar confrontos sociais, econômicos e 

culturais, que podem resultar em consequências boas ou ruins tanto para o local em 

questão como para as pessoas que ali frequentam. Conforme as colocações de 
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Knafou (1999) existem territorialidades distintas que se confrontam nos lugares 

turísticos. A territorialidade sedentária dos que vivem no local e a territorialidade 

nômade dos que só passam, mas que não tem menos necessidade de se apropriar, 

de maneira fugidia, dos territórios que frequentam. Esse cenário pode ser observado 

com certa frequência atualmente em diversos locais.  

Como destaca Ouriques (2003), o conflito entre territorialidades distintas é 

percebido nas praias brasileiras, especificamente naquelas onde ainda existem 

traços de comunidades pesqueiras e artesanais. O turista traz seus hábitos e 

costumes, muitas vezes chocantes para a população autóctone, não familiarizada 

com excessos de consumo e liberdade. Essa apropriação momentânea do território 

por parte do visitante, como citado anteriormente, acaba beneficiando e 

prejudicando os agentes envolvidos. Benefícios e malefícios serão observados de 

acordo com o planejamento feito para a atividade turística no local. Um dos 

benefícios diretos de mais fácil percepção é a injeção por parte do turista de capital 

na economia local, gerando um maior dinamismo econômico local e empregos para 

a população local. Um malefício direto que pode ser observado em muitos locais que 

sofreram processo de turistificação é a degradação ambiental causada pela chegada 

de novos visitantes. Caso não haja infraestrutura no local para receber os visitantes, 

o meio ambiente certamente sofrerá consequências.  

Dentre os diversos tipos de atrativos turísticos, os sítios arqueológicos, talvez, 

sejam um dos mais frágeis e que necessitam de mais cuidados ao sofrer um 

processo de turistificação.  

 

2.3.3  Turismo Arqueológico 

 

O turismo arqueológico é um segmento turístico de grande importância no 

mercado atual. Esse segmento de mercado atua a partir da turistificação dos sítios 

arqueológico e, atualmente, encontramos dezenas espalhadas por todo o mundo, o 

que demonstra o interesse cada vez maior das pessoas por esse tipo de produto. 

De acordo com Manzato (2005), o turismo arqueológico consiste no processo 

decorrente de deslocamento e permanência de visitantes a locais denominados 

sítios arqueológicos, onde são encontrados vestígios remanescentes de antigas 

sociedades, sejam elas pré-históricas ou históricas, passiveis de visitação. A procura 
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por esse tipo de atrativo turístico foi intensificada no final do século XX, 

especialmente durante os anos 80.  

 
 
Apesar do desenvolvimento da Arqueologia como ciência social e disciplina 
acadêmica durante a segunda metade do século XX, tal situação se 
manteve sem grandes alterações até aproximadamente o final da década 
de 1980. A partir daí, se inicia um período de valorização da visita aos sítios 
arqueológicos. Essa mudança vem ocorrendo de forma gradual e conta com 
a ajuda, por um lado, da mídia, e, por outro, do movimento de valorização 
da natureza pela sua estética. Esta última motivou o incremento de 
atividades como o ecoturismo, na carona das políticas de desenvolvimento 
sustentável. (FIGUEIREDO e PEREIRA, 2007, p. 2). 
 
 

Segundo Mortensen (2001, p. 112), o turismo arqueológico vem se mostrando 

um setor muito lucrativo nos últimos 25 anos. Assim, governos, empresas e 

organizações locais com o apoio de instituições globais como UNESCO e WTO 

buscam a identificação, categorização, produção e desenvolvimento dos recursos do 

passado a fim de serem utilizados no consumo turístico. 

O turismo arqueológico é um segmento inserido no chamado turismo cultural. 

Segundo Barreto (2000) apud Manzato (2007), no turismo cultural, o principal 

atrativo é um aspecto humano, como o artesanato, a historia, o cotidiano, entre 

outros.  

A atividade que está diretamente ligada ao turismo arqueológico é a 

arqueologia. Foi a partir do interesse pelos achados e tesouros arqueológicos de 

civilizações distantes que esse tipo de deslocamento surgiu. Interessados, os 

turistas começaram a viajar para diferentes destinos a fim de conhecer seu legado 

cultural arqueológico. 

Conforme as colocações de Batista (2005, p.31), a cultura após ser 

apropriada como atrativo turístico, pode ser considerada uma atividade econômica 

de importância e relevância global, que envolve elementos econômicos, ambientais, 

sociais e culturais.  

O turismo cultural surgiu quando os viajantes mais interessados nos aspectos 

culturais dos povos, sejam estas sociedades caracterizadas como antigas ou 

contemporâneas, começam uma busca com a finalidade de conhecer melhor e 

pessoalmente essas características. Segundo Batista (2005, pg. 30), a relação 

existente entre turismo e cultura é visivelmente notada quando o turismo se apropria 

das manifestações culturais, da arte, dos artefatos da cultura. 
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Sendo tão importante turisticamente hoje, o produto turístico cultural passou a 

ser valorizado e procurado por um numero cada vez maior de viajantes. Batista 

(2005, p. 31) afirma que o turismo cultural tem a função de estimular os fatores 

culturais de uma determinada localidade, além de ser um meio de fomentar recursos 

e incrementar o desenvolvimento econômico da região, sendo apoiado nos 

princípios de turismo sustentável.  

Em relação ao turismo cultural, vale ressaltar que a experiência vivida pelos 

visitantes na comunidade receptiva é, em grande parte, o mais procurado pelos 

mesmos. Portanto, o conhecimento do cotidiano de maneira natural pode significar 

mais do que um evento cultural isolado produzido de maneira artificial. Segundo as 

considerações de Ignarra (2003), o turismo cultural deve procurar valorizar o 

cotidiano e não simplesmente produzir uma manifestação cultural para mostrar ao 

turista. 

O turismo cultural passou a ser mais relevante no mercado turístico a partir da 

década de 1970. Segundo as considerações de Talavera (2003), os destinos de 

massa foram lentamente sendo condicionados pela demanda. Os turistas passavam 

a exigir mais de cada localidade que visitavam, em virtude de maior facilidade de 

locomoção e maior acesso a informações sobre o lugar visitado, o que abriu espaço 

para outras atratividades locais, como a culinária, artesanato e danças locais. 

Como o turismo arqueológico está inserido no contexto de turismo cultural, 

podemos identificar os tipos de visitantes de ambos da seguinte maneira: os clientes 

diretos e indiretos. Os clientes diretos são curiosos por natureza. Buscam o aprender 

e possuem um conhecimento cientifico sobre o local visitado sem, necessariamente, 

terem na ciência seu objetivo da visitação. Os clientes indiretos visitam o local com 

outros objetivos e acabam chegando aos atrativos culturais porque estão em seu 

caminho ou ainda porque pretendem comentar sobre a visitação a um local de valor 

sociamente reconhecido. Na maioria das vezes, esse tipo de turista vê no atrativo 

cultural uma atividade complementar na viagem, podendo ter como motivação 

principal a compra de souveniers ou uma boa fotografia (TALAVERA, 2003). 

Com o desenvolvimento do turismo arqueológico, temos um novo nicho da 

atividade turística. O crescente interesse das pessoas comuns, que se intensificou a 

partir da década de 1970, por achados históricos que retratam características 

intransferíveis de diversos povos que viveram em algum momento do passado 
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criaram um produto turístico de bastante importância do cenário turístico mundial 

atual.  

Hoje, são milhares os que viajam anualmente tendo como principal objetivo a 

visitação de construções, objetos de caça, pesca, ornamentação, armas, artefatos 

religiosos e restos mortais remanescentes de períodos pré-históricos e históricos, o 

que justifica os diversos roteiros que vem sendo criados não apenas em países 

denominados tradicionais destinos arqueológicos, como Grécia e Egito, mas em 

muitos outros em todos os continentes.    

No Brasil, o turismo arqueológico ainda não atingiu uma importância relevante 

dentro do cenário turístico nacional. Apesar do potencial existente, os sítios que 

podem ser transformados em produtos turísticos não são aproveitados, pelo menos, 

da maneira adequada. Diversos são os sítios arqueológicos de interessante uso 

para o turismo, mas que esbarram em problemas como burocracia excessiva no 

Brasil ou falta de investimentos publico e privado. 

No Rio de Janeiro, há um interessante produto turístico de caráter 

arqueológico na cidade de Rio das Ostras. Trata-se do Sambaqui da Tarioba. Esse 

pequeno, porém bem estruturado sítio arqueológico, guarda um material 

arqueológico de grande importância e que releva bastante sobre a historia do povo 

que viveu ali naquela localidade há mais de 4.000 anos. Apesar da boa estruturação, 

o sítio arqueológico apresenta alguns problemas que valem uma discussão. 

O objetivo do próximo capítulo é, através da pesquisa feita no Sambaqui da 

Tarioba, formular um estudo sobre o atrativo e comparar com outro atrativo do 

mesmo nicho, ou seja, outro atrativo arqueológico, que será a Cidadela Sagrada dos 

Incas de Machu Picchu, na cidade de Cuzco, no Peru. Esse atrativo conhecido 

mundialmente e eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno será utilizado 

como base juntamente com o Sambaqui, para uma analise empírica do turismo 

arqueológico no Brasil, seu potencial e suas falhas.  
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3 O USO TURÍSTICO DOS  SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS  SAMBAQUI DA 
TARIOBA, RIO DAS OSTRAS (RJ) E MACHU PICCHU, CUZCO (PE).  

 

 O chamado nicho arqueológico vem ganhando importância cada vez maior no 

mercado turístico mundial e, segundo O’Neill é o que “mais cresce na indústria de 

viagem” (2004 apud MANZATO; REJOWSKI, 2005). Esse dado justifica o crescente 

surgimento de roteiros e produtos turísticos em países que possuem em seus 

territórios algum tipo de sítio arqueológico, desde que estejam autorizados para 

visitação, diversificando as opções de destinos com atrativos desse tipo.  

 O turismo arqueológico é importante não apenas por ser um gerador de 

recursos econômicos, mas também por sua capacidade de, através da turistificação 

do sítio arqueológico, incentivar a sua preservação e de outros sítios que possam 

ser descobertos e apropriados para a atividade turística. É o que ocorre com 

famosos sítios arqueológicos preparados para receber o turista em países como 

México, Peru, Itália, Egito e Grécia. De acordo com Bastos (2002), o turismo 

arqueológico de forma sustentável exige constante manutenção da base dos 

recursos culturais, sobretudo na preservação do meio visitado e sempre deve ser 

considerada como fonte de preservação, pois é fonte de recursos, empregos e 

envolvimento comunitário. 

 O sítio arqueológico é elemento essencial para que o turismo arqueológico 

ocorra de fato. Mas, apesar de ser o maior destaque, não é o único. Segundo Veloso 

e Cavalcanti (2007), podem estar inclusos em roteiros de turismo arqueológico, além 

dos sítios, museus, museus de sítios, parques arqueológicos, parques culturais, 

aulas arqueológicas e o arqueobus. Ainda sim, o sítio arqueológico se destaca, 

principalmente, pela sua capacidade de mostrar o monumental no ambiente original 

de sua real existência. Portanto, é correto dizer que o sítio arqueológico é a base 

para que ocorra o turismo arqueológico. Sem ele, não seria possível encontrar 

vestígios orgânicos e inorgânicos de povos que viveram ali há milhares de anos. Por 

mais que os objetos tenham sido levados do local de origem, o simples fato de 

esses objetos existirem deve-se ao fato de, um dia terem sido achados em algum 

sítio arqueológico. 

 Para que o sítio arqueológico seja utilizado da maneira correta é essencial 

que haja planejamento. Segundo Manzato (2007), é através do planejamento que se 

torna possível preservar e, ao mesmo tempo, promover vestígios remanescentes 
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através de meios e técnicas de interpretação condizentes com as características de 

cada local. 

 O objetivo desse trabalho é, por meio de uma analise de campo em dois sítios 

arqueológicos com potencial turístico, realizar um estudo comparativo que 

possibilitasse entender melhor as características de cada um deles. Para tanto, 

foram selecionados um sítio arqueológico considerado como um dos principais 

destinos de turismo arqueológico mundial - de Machu Picchu, Peru - e outro, ainda 

em busca reconhecimento local e estadual - Sambaqui da Tarioba, Rio das 

Ostras,RJ. 

Inicialmente, para que as pesquisas fossem realizadas, ambos os locais 

selecionados como objetos estudo foram estudados a partir do material disponível 

na internet relativos aos temas turismo, arqueologia, turismo arqueológico, 

patrimônio arqueológico patrimônio cultural, Machu Picchu e Sambaqui da Tarioba. 

 Após a coleta de informações sobre os locais delimitados para estudo, as 

pesquisas de campo foram programadas e agendadas em períodos de alta 

temporada turística nas cidades onde estão localizados. Em Rio das Ostras, a 

pesquisa foi feita no mês de abril de 2011. A data coincidiu com um feriado 

prolongado (semana santa) e a intenção foi realizar a coleta de dados aproveitando-

se da presença de um número de turistas elevado na cidade. Em Machu Picchu, a 

visita foi feita no mês de junho de 2012. Esse mês representa alta temporada 

turística no Peru e os atrativos turísticos recebem milhares de visitantes diariamente. 

A primeira pesquisa de campo foi realizada na cidade de Rio das Ostras 

devido à acessibilidade e custos inferiores. Para essa pesquisa, foram elaborados 

100 formulários de pesquisa (Apêndice A) que seriam preenchidos com a 

colaboração de visitantes do sítio arqueológico. Os formulários continham algumas 

informações pessoais do individuo como grau de escolaridade e renda mensal, além 

de informações sobre a visita a cidade e ao Sambaqui da Tarioba, como motivação 

e impressões a respeito do Sambaqui. Infelizmente, os formulários não foram 

aplicados como esperado, já que a visitação ao sítio foi quase inexistente no período 

de pesquisa de campo, o que impossibilitou a coleta da opinião dos visitantes sobre 

o atrativo. 

Como a coleta de dados através dos formulários não foi concretizada, foi 

elaborada uma planilha com base nos dados disponíveis no livro de visitação do 

museu do Sambaqui da Tarioba. O período observado foi de janeiro de 2010 até 
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abril de 2011. Os resultados mostraram uma média de visitação mensal de 

aproximadamente 85 pessoas, o que pode ser considerada baixa apesar do 

potencial turístico do atrativo. Os visitantes em sua maioria eram oriundos do estado 

do Rio de Janeiro, incluindo a própria cidade de Rio das Ostras. Fora do estado do 

Rio de Janeiro, os turistas que estiveram no Sambaqui da Tarioba vieram de 

diversos estados, como Minas Gerais e São Paulo.   

A viagem que possibilitou a visita ao sítio arqueológico de Machu Picchu foi 

realizada posteriormente por se tratar de um destino localizado em outro país, o que 

inclui outros tipos de dificuldades como questões burocráticas e custo elevado. A 

visitação a cidadela de Machu Picchu foi realizada em um dia. Para que o atrativo 

pudesse ser avaliado, foram elaboradas quatro planilhas quantitativas com variáveis 

referentes à infraestrutura do atrativo, equipe de trabalho, serviços turísticos 

disponíveis no local e divulgação do atrativo. 

Esses critérios foram selecionados porque são características importantes 

para todos os tipos de atrativos turísticos, independente dos nichos que estão 

inseridos. Infraestrutura e colaboradores do atrativo são essenciais nos atrativos 

arqueológicos e talvez mereçam mais atenção. A infraestrutura é fundamental, pois 

na maioria das vezes, são sítios arqueológicos antigos e danificados pela ação dos 

seres humanos e do tempo. Uma infraestrutura comprometida pode significar risco 

para os visitantes e para o próprio sítio arqueológico. Os colaboradores são 

essenciais porque eles que vão certificar no momento da visitação que todo o 

processo ocorra de maneira satisfatória e sem danos nos patrimônios históricos. 

Serviços turísticos e divulgação também são importantes para o turismo 

arqueológico assim como para outros nichos do mercado turístico. O sucesso dos 

atrativos depende também desses fatores. 

 A seguir, apresentamos a analise dos sítios arqueológicos analisados em 

campo: Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba (Brasil) e Machu Picchu (Peru). 

 

3.1  SÍTIO ARQUEOLÓGICO SAMBAQUI DA TARIOBA, RIO DAS OSTRAS-RJ 

 

 O Sambaqui da Tarioba está localizado na cidade de Rio das Ostras, na 

região conhecida com Costa do Sol, situada no estado do Rio de Janeiro. (Figura 

21). O sítio arqueológico esta localizado no imóvel mais antigo do município, a Casa 

da Cultura de Rio das Ostras. A casa foi construída no final do século XIX para 
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abrigar material de pesca. Mais tarde, foi utilizada como deposito de sal. Apenas em 

meados de 1940 a construção foi transformada na residência da família do médico 

Bento Costa Junior. Atualmente, a casa é considerada patrimônio cultural e histórico 

do estado após avaliação feita pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

(INEPAC). Segundo Oliveira (2010), é importante citar que a preservação do sítio 

arqueológico Sambaqui da Tarioba a princípio ocorreu devido à conservação da 

Casa da Cultura de Rio das Ostras. Em 1967, após demarcação de área de sítio 

arqueológico, foi registrado que a Casa de Cultura era o único imóvel construído em 

um sambaqui (Figura 22). 

 

 
Figura 21 - Foto tirada por satélite com a localização do Sítio Arqueológico 

Sambaqui da Tarioba 
Fonte: Google Maps, 2013. 

 
O Sambaqui da Tarioba é um dos poucos museus arqueológicos in situ do 

Brasil, tendo o material exposto ainda na forma e no local exato em que foi 

encontrado. Segundo Oliveira (2010), um fato interessante é o sítio arqueológico ter 

sido encontrado casualmente quando a Prefeitura iniciou escavações para a 

construção de um teatro ao ar livre. Após o achado, foram realizadas escavações no 

local onde se descobriu vinte e uma ossadas de sambaquieiros da região da quais 

quatro estão expostas no museu. (Figura 23). O nome Sambaqui da Tarioba foi 

registrado devido a uma concha especifica encontrada nas escavações, a 

Anomalocardia, popularmente chamada de tarioba. (FRÓES, 2013).  
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Figura 22 - Entrada de Casa de Cultura de Rio das Ostras e do Museu Arqueológico 
Sambaqui da Tarioba. 

Fonte: Rio das Ostras Jornal, 2013. 

 

 

Figura 23 - Escavação exposta no Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba 
Fonte: Turismo in Rio, 2013. 

 

 O Sambaqui da Tarioba tem grande importância arqueológica e 

consequentemente cientifica, pois o material ali encontrado, antes subterrâneo, 

emergiu e evidenciou a memória das civilizações indígenas antigas do Brasil: 
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Estaria havendo uma valorização de vestígios, traços, e fragmentos da 
ocupação indígena em território fluminense, o que parece não ter ocorrido 
no passado. Estes indícios levariam a supor que memórias antes 
subterrâneas estariam agora emergindo a partir da ação de agentes da 
memória em contextos locais ou regionais. Estes agentes são museólogos, 
historiadores, arqueólogos, cronistas, professores, produtores culturais e 
ativistas que estariam compartilhando da visão de que contar historias e 
discorrer sobre memórias do Rio de Janeiro valorizando a ocupação 
indígena neste território é algo que vale a pena ser valorizado” (OLIVEIRA, 
2012, p. 2). 
 
 

O material arqueológico encontrado no sítio através de escavações data mais 

de 4.000 anos de existência. Apenas o valor histórico do material já torna o museu 

um atrativo surpreendente. Algo que agrega ainda mais valor ao Sambaqui da 

Tarioba é o fato de todo ser acervo se encontrar, praticamente, da maneira que foi 

encontrado após as escavações. O museu foi projetado de tal maneira que ficasse 

claro o método de trabalho utilizado nas pesquisas feitas em campo pelos 

arqueólogos.  

De acordo com Oliveira (2010), o presidente do Instituto de Arqueologia 

Brasileira (IAB), Ondemar Dias, explicou que desde o início do projeto de adequação 

do sítio arqueológico para exposição pública, o objetivo era fazer realmente uma 

exposição didática, ou seja, para qualquer pessoa leiga saber o que é um sambaqui. 

O trabalho do professor Ondemar Dias é de extrema importância na historia do 

Sambaqui da Tarioba. Ele fez parte da equipe do IAB que descobriu o sítio 

arqueológico em 1967. Seus esforços contribuíram para a manutenção do sítio 

arqueológico, que vem sendo preservado e modernizado desde então. 

Inaugurado em 1999, o Sambaqui da Tarioba recebeu sua primeira 

reestruturação já em 2003, quando foi instalado um sistema de som interno, vitrines 

e novo projeto de iluminação, o que melhorou a visualização do material exposto. 

Em 2011, teve inicio outra intervenção no sambaqui. Foi retirado todo o material 

arqueológico exposto para a realização de obras de manutenção, além da 

modernização de painéis e placas indicativas do local. Após as obras no salão, as 

peças antes expostas voltaram para seus locais de origem. (Folha da Manhã, 2013). 

 Além da importância cientifica, o Sambaqui da Tarioba é um grande símbolo 

cultural e social para a cidade de Rio das Ostras. A existência do museu do sítio 

arqueológico exalta o passado da baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro, 

dando à cidade uma identidade específica no contexto histórico municipal e 

estadual. Segundo Oliveira (2010), a importância do museu no contexto histórico foi 
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apresentar a memória da cidade que estava silenciada até o inicio da década de 

1990, mantida fora da historia oficial do estado do Rio de Janeiro.  

Com a legitimização de uma instituição museal, o Sambaqui da Tarioba passa 

aos poucos a ganhar espaço na historia do estado. Um exemplo da importância 

social e cultural do Museu do Sambaqui da Tarioba é o fato de inúmeras atividades 

serem realizadas no local. Dentre elas, encontros de arqueologia, oficinas de gestão 

de acervo de museus, debates e palestras objetivo das atividades é exatamente a 

difusão da historia do povo de Rio das Ostras e fortalecer sua identidade cultural. Os 

grupos assistentes variam entre moradores da cidade, estudantes de escolas 

públicas e privadas, universitários, professores, pesquisadores e turistas.  

 

3.1.1  O uso turístico atual do Sambaqui da Tarioba 

 

A importância histórica, cultural, social e cientifica do Sítio Arqueológico 

Sambaqui da Tarioba é significativa e não deve ser contestada. Contudo, a 

abordagem turística é o foco de destaque desse presente capítulo, já que o atrativo 

é aberto para visitação pública, o que implica na visitação de turistas de nível local, 

estadual, nacional e internacional. 

O Sambaqui da Tarioba pode ser considerado um atrativo turístico de grande 

potencialidade. A estrutura do museu é ótima, apesar do espaço onde o acervo esta 

localizado para exposição ser de pequenas dimensões. O material arqueológico 

exposto está em excelente estado de conservação e pode ser admirado na medida 

em que o visitante realiza um percurso dentro do museu.  

Esse material pode ser visualizado e compreendido com clareza até pelo mais 

novato dos visitantes de museus arqueológicos, dada a proposta de o museu ser 

explicativa e a mais didática possível. Em camadas de níveis diferenciados, o 

trabalho de escavação dos arqueólogos pode ser observado, cada nível 

representando uma respectiva época de ocupação e os possíveis eventos 

ocorrentes em cada um dos terrenos (figura 24). Desde solos repletos de moluscos 

e conchas, base constituinte de um sambaqui, argila e, finalmente, os locais onde 

foram encontradas as ossadas dos sambaquianos.   
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Figura 24 - Solo escavado em diferentes camadas no Sambaqui da Tarioba 
Fonte: Museus do Rio, 2013. 
 

O museu possui um sistema de áudio que funciona como um tipo de guia 

para o visitante, o que acaba sendo um eficiente recurso, uma vez que muitos 

visitantes não se dispõem a ler todas as informações encontradas nos painéis. 

Sendo assim, é possível ouvir explicações sobre a origem dos sambaquis, as 

atividades que os sambaquianos realizavam nesses locais e também um pouco 

sobre a recente historia de descoberta e fundação do sítio arqueológico. 

Além das escavações feitas diretamente no solo, ainda encontramos no 

museu diversas vitrines que expõem objetos relacionados ao sambaqui. Esses 

objetos eram ferramentas rudimentares utilizados pelos habitantes daquela área 

para diferentes fins, como por exemplo, na confecção de adornos de uso artesanal e 

cerimonial, pesca, caça e rituais funerários. As vitrines expõem objetos em si e 

textos explicativos sobre esses objetos ali expostos.  

Em outra vitrine, maior que as outras, observamos uma maquete retratando o 

possível cenário de existência e convivência do povo naquela região onde o sítio 

arqueológico foi encontrado, além das atividades exercidas na época. (figura 25). 

Ainda no interior do Museu, podemos observar a replica de um busto do homem 

sambaquiano2. A reprodução, feita em silicone e nomeada de Zé da Tarioba, 

impressiona pela realidade que transmite. Mesmo que sua confecção tenha sido 

                                                           
2
 Homem Sambaquiano: Termo utilizado por arqueólogos para se referirem aos homens que viveram 

nos sambaquis a milhares de anos atrás, como os encontrados no Sambaqui da Tarioba 



49 
 

baseada em restos mortais, evidentemente alguma coisa teve a influencia da 

interpretação da criadora, a artista plástica Clara Arthaud. Mesmo assim, a 

impressão passada é a de que estamos, de fato, frente a frente com um legitimo 

homem sambaquiano. 

 

 
Figura 25 – Maquete representando a região onde está localizado o sambaqui 
Fonte: Museus do Rio, 2013. 

 

Ao sair do atrativo, a reação observada nos visitantes, inclusive a nossa, foi 

de contentamento com o observado no Museu. Apesar de não ser grande ou conter 

inúmeras galerias e obras expostas, o Museu Arqueológico Sambaqui da Tarioba é 

uma grata surpresa para os interessados em cultura e historia. Seja pela 

organização ou pelo material exposto, o museu agrada quem se interessou em 

conhecer um pouco mais sobre os antigos habitantes da região.  

Contudo, não foi percebida no decorrer da viagem e permanência na cidade 

de Rio das Ostras uma divulgação relevante do atrativo turístico. Há dificuldade 

quanto a encontrar o sítio arqueológico a partir da sinalização fornecida por placas 

espalhadas pela cidade. Sem o auxilio de um mapa turístico da cidade, a procura 

pode ser ainda mais cansativa. Com certeza, Rio das Ostras é uma cidade com um 

bom potencial turístico, mas que precisa direcionar mais investimentos públicos para 

o setor turístico. O patrimônio cultural carece de investimentos e incentivos no 

município, mesmo no caso de um atrativo com grande potencial como é o caso do 

Sambaqui da Tarioba.  
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Tal afirmação pode ser observada na tabela 1, que contem a tabulação dos 

dados feita através do livro de visitação do sítio arqueológico. Além da coleta de 

dados, uma pesquisa no Sambaqui com os visitantes foi idealizada. Todavia, não 

houveram dados suficientes devido à falta de participantes que visitavam o museu. 

Apenas dois questionários de uma amostra prevista de cem foram preenchidos. 

A tabela 1 apresenta os dados coletados sobre o Museu Sambaqui da 

Tarioba em um período de janeiro de 2012 e abril de 2011, totalizando 16 meses. 

Esses dados se referem à quantidade de pessoas que passaram pelo museu no 

período. A tabela está dividida em linhas que representam a origem dos turistas e 

colunas que correspondem ao período da visitação. Na ultima linha, o total de 

visitantes por mês e na ultima coluna a média de cada localidade. Entre os locais de 

origem dos visitantes podemos destacar a presença significativa de turistas da 

região Sudeste do Brasil. Alguns turistas internacionais também visitaram o museu 

no período observado. Apesar de representarem uma quantidade baixa no total, é 

interessante destacar o fato já que Rio das Ostras não é uma cidade com numero 

alto de visitantes internacionais. 

 

3.2  SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE MACHU PICCHU 

 

 O sítio arqueológico de Machu Picchu esta localizado na cidade de Cuzco, no 

Peru (Figura 26). Sua posição geográfica é de difícil acesso, já que a cidadela de 

Machu Picchu encontra-se a, aproximadamente, 2300 metros acima do nível no mar. 

Pela localização de difícil acesso, combinado a altitude elevada, terreno irregular e 

por estar cercado por uma floresta tropical densa, esse legado deixado pela 

civilização Inca foi descoberto apenas em 1911, pelo historiador americano Hiram 

Bingham. De acordo com Wright (2001), desde então, Machu Picchu se tornou o 

sítio arqueológico mais importante da América (figura 27).  
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Tabela 1 - Dados de visitação do Sambaqui da Tarioba de janeiro de 2010 até abril de 2011. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir do Livro de Visitantes do Museu do Sambaqui da Tarioba, 2012. 
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Figura 26: Cidadela de Machu Picchu, Peru. 
Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

 

A cidadela de Machu Picchu foi construída no século XV durante o governo 

de Pachacuti, líder que governou o império inca por várias décadas. O objetivo da 

construção era servir de homenagem ao Deus Sol. Romarias eram realizadas de 

Cuzco até o local. Contudo, uma hipótese recente sugere que Machu Picchu 

também poderia ser uma espécie de convento onde as mulheres eleitas serviam os 

altos sacerdotes. Sua função no império Inca é incerta, mas independente disso, é 

correto afirmar que sua preservação foi possível devido sua localização afastada e 

desconhecida pelos espanhóis.  
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Figura 27 - Localização de Machu Picchu no mapa do Peru 
Fonte: Ciudad Esférica, 2013. 

 

Machu Picchu foi construído com blocos de granito sobrepostos, formando 

imensas paredes e colunas. Um fato impressionante sobre a construção de Machu 

Picchu, assim como a de todas as edificações incas, resume-se ao fato de que não 

há nenhum tipo de argamassa entre os blocos que os sustente. Todo o trabalho é 

feito apenas com o encaixe dos blocos. Mas, o segredo para a sustentação é o 

formato interno dos blocos. Enquanto alguns possuem orifícios, outros possuem 

pinos que, quando encaixados, criam o efeito de um quebra-cabeça (figura 28). 

Inicialmente, é difícil compreender a técnica observando apenas as construções 

finalizadas. Todavia, quando se observa alguns blocos individualmente, é possível 

entender e admirar a engenhosidade da técnica utilizada. Técnica essa que já há 

séculos atrás possuía muito mais resistência aos sismos frequentes no Peru se 

comparadas às construções espanholas muito mais recentes. Um exemplo marcante 

é o Coricancha, localizado em Cuzco. O local, que era o mais importante de todos 

os templos incas, foi destruído após o domínio dos espanhóis em Cuzco. Após 

terremotos em 1650 e 1950, o templo foi destruído e reconstruído logo após nas 

duas datas. O interessante é que enquanto a parte espanhola, mais recente, foi 
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totalmente destruída em ambas às vezes, a parte inca manteve-se intacta e assim 

está até hoje devido à técnica de construção desenvolvida pelos incas (figura 29). 

 

 
           Figura 28 - blocos utilizados pelos incas em suas construções 
               Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

 
A partir de seu descobrimento, varias excursões até o local foram feitas, a fim 

de tentar descobrir mais sobre aquele local misterioso. O próprio Bingham retornou a 

Machu Picchu em 1912, 1914 e 1915, o que permitiu continuar a exploração do 

local. Um fato interessante sobre a descoberta da cidade é que Bingham não 

procurava por Machu Picchu. Assim como Colombo que procurava pelas Índias, mas 

acabou descobrindo a América, o historiador americano procurava por Vilcabamba, 

a última capital do império Inca antes da dominação dos espanhóis.  
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Figura 29 - Em Coricancha, importante atrativo de Cuzco, pode ser observada a 

diferença entre construções incas (abaixo) e espanholas.  
Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

 

Segundo Maziero (2008), inicialmente Bingham realmente acreditou que havia 

encontrado Vilcabamba, mas estudos posteriores mostraram que ele havia se 

enganado, já que se tratava de Machu Picchu. Ao todo, as escavações de Bingham 

resultaram na descoberta de diversos objetos feitos pelos Incas em prata, bronze, 

cobre e pedra, entre eles cerâmicas, brincos, braceletes, machados e facas. Os 

objetos encontrados nas escavações de 1912 tiveram como destino a Universidade 

de Yale, nos Estados Unidos, e nunca retornaram para o Peru. Os objetos 

encontrados em 1914 e 1915 permaneceram no Peru, já que após a descoberta do 

sítio arqueológico de Machu Picchu, a política peruana de achados arqueológicos no 

país foi modificada, o que resultou na entrega dos objetos por parte de Bingham ao 

Museu de Historia Natural do Peru (YALE OFFICE, 2013). 

A cidadela de Machu Picchu é um patrimônio da humanidade pela sua 

importância histórica e cultural não só para o Peru e para as Américas, mas para 

todo o mundo. Tal fato foi confirmado pela declaração da cidade Inca como 

Patrimônio Cultural da Humanidade em 1983 pela UNESCO. (PERU TRAVEL, 

2013). Ademais, foi nomeada uma das sete maravilhas do mundo moderno no ano 

de 2007, o que proporcionou ainda mais visibilidade para o atrativo e para o próprio 

Peru no cenário turístico mundial. (SUPERINTERESSANTE, 2013) 
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Apesar de sua descoberta ser relativamente recente comparada a outros 

sítios arqueológicos famosos, a fama de Machu Picchu é mundial e aumenta a cada 

dia. A visitação é intensa chegando a atingir surpreendentes 2.500 visitantes diários 

nos períodos de alta temporada. Dado esse crescente interesse pelo sítio o número 

de visitantes diários passou a ser controlado visando à preservação do patrimônio 

histórico extremamente delicado e fragilizado pela ação do tempo. (NOTICIAS 

TERRA, 2013). 

Machu Picchu revela-se uma das mais significativas atrações turísticas nas 

Américas e no mundo. Todavia, sua beleza esta ameaçada pela falta de 

planejamento nas atividades relacionadas a visitação da atração. O povoado de 

Águas Calientes, porta de acesso para turistas que chegam a Machu Picchu 

utilizando meios de transporte terrestre, cresceu muito nos últimos anos graças ao 

turismo, fato que vem afetando diretamente o sítio arqueológico a ponto da 

UNESCO pedir medidas de emergência ás autoridades peruanas para que o sítio 

arqueológico não seja prejudicado e a visitação por parte de turistas comprometida 

(figura 30 e 31).  

 

 
Figura 30 - Obras estruturais na principal via de acesso de Águas Calientes. 
Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

 

O que agrava ainda mais a situação é que o povoado é extremamente pobre, 

um grande contraste com o turismo que acontece no local, que já conta com 
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diversos hotéis e restaurantes de luxo (figura 32). Além do povoado, uma estrada 

alternativa construída de acesso a Machu Picchu também pode estar ameaçando o 

sítio arqueológico (G1, 2013). A questão do investimento em Águas Calientes será 

importante nos próximos anos para que o local continue sendo um importante apoio 

logístico ao Sítio Arqueológico de Machu Picchu. Apesar de ser um povoado 

acolhedor, Águas Calientes cresceu desordenadamente, acompanhando a explosão 

turística no Peru e, principalmente, em Machu Picchu. O custo para o turista que se 

hospeda por alguns dias ali é extremamente alto já que a produção é insignificante e 

toda a matéria prima é trazida de Cuzco. (ÁGUAS CALIENTES, 2013). 

 

 

 
Figura 31 - Ônibus a espera de turistas a caminho de 

  Machu Picchu, em Águas Calientes. 
Fonte: Acervo pessoal, 2012. 
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Figura 32 - Manifestantes locais realizando protesto contra a educação de Águas 

Calientes 
Foto: Acervo pessoal, 2012. 

 

A importância arqueológica de Machu Picchu é muito significativa. Diversas 

ruínas dos Incas, uma das civilizações mais surpreendentes que já existiu, 

permaneceram intactas durante anos em Machu Picchu, tendo em vista que o difícil 

acesso impossibilitou que os conquistadores espanhóis localizassem o local. 

Portanto, construções de diversos tipos e para diferentes finalidades podem ser 

vistas ainda em suas formas originais.  

As diferentes áreas arqueológicas foram identificadas por suas funções e 

características. Por exemplo, o setor conhecido como Hannan localizado na parte 

alta da cidade é onde encontramos os edifícios sagrados, como o palácio Real, a 

cripta e o mausoléu. A região conhecida com Urin localizada no setor baixo da 

cidade abriga construções importantes como o Templo De Las Três Ventanas e o 

conjunto de pátios e jardins da cidade. Também encontramos a zona agrícola da 

cidade, que abriga as pitorescas terraças, que eram utilizadas em Machu Picchu 

para o cultivo de alimentos. Por ultimo, um local que não é muito conhecido ou, pelo 

menos, divulgado antes de chegarmos a Machu Picchu é a montanha chamada de 

Wayna Picchu. De sua localização mais elevada é onde se consegue a melhor vista 

de Machu Picchu. Lá há um importante templo arqueológico denominado Templo De 

La Luna. Trata-se de um complexo de construções subterrâneas, formado por covas 
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esculpidas e decoradas com fins de cerimoniais e funerários. (DIARIO DEL 

VILAJERO, 2013). 

Além do legado deixado pelos Incas e suas obras de engenharia elaboradas, 

muitos objetos foram encontrados durante a expedição de Hiram Bingham. Todavia, 

há uma teoria que consiste no fato de Hiram Bingham não ter sido o primeiro homem 

a chegar a Machu Picchu após seu abandono no século XV. De acordo com Maziero 

(2008), Augustín Lizárraga, morador de Cuzco, sabia da existência do sítio 

arqueológico e levou Luis Bejar Ugarte até lá. A busca foi por tesouros perdidos, 

mas não se tem registros se eles realmente encontraram objetos de valor por lá. 

Fato é que se existiam objetos de valor feitos de ouro e pedras preciosas, eles não 

foram encontrados pelo historiador Bingham. O historiador encontrou apenas objetos 

feitos em prata, cobre, bronze e pedras, todos remanescentes do tempo dos Incas 

que foram levados por ele para a faculdade de Yale, nos Estados Unidos. 

A importância cultural de Machu Picchu também é considerada de grande 

significado. No Peru, muitas das tradições do tempo dos incas são seguidas até 

hoje. Em Cuzco, por exemplo, o Quéchua, língua criada pelos incas ainda é falada 

até hoje pelos moradores de lá. Trata-se de uma das línguas oficiais de Peru, Bolívia 

e Equador. Cuzco tornou-se uma cidade oficialmente católica após a colonização. 

Todavia, muitos rituais incaicos ainda são realizados na cidade até hoje. Um 

exemplo é o Pacha-Mama, um ritual realizado para reverenciar a “mãe da terra”. 

 

3.2.1  O uso turístico atual de Machu Picchu 

 

 A importância arqueológica, cultural e histórica de Machu Picchu é 

incalculável, já que nos referimos a um dos monumentos Incas mais preservados 

encontrados até hoje. O sítio arqueológico serve como uma das referências de 

estudo da civilização andina desde o inicio do século XX com a chegada do 

historiador Hiram Bingham no local. 

 Para o turismo, Machu Picchu pode ser considerado como um dos principais 

atrativos turísticos do mundo. A beleza estonteante do local, inserido dentro da 

densa floresta tropical peruana, a surpreendente arquitetura inca e o mistério que 

cerca o sítio arqueológico são os principais ingredientes do sucesso de Machu 

Picchu. 
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A quantidade de turistas visitando Machu Picchu diariamente é alta. Cerca de 

2500 pessoas visitam a cidadela diariamente na alta temporada. O publico de Machu 

Picchu é variado. Pessoas de todos os continentes viajam rumo ao vale sagrado dos 

incas em busca de um dos cartões postais mais conhecidos do mundo.  

Apesar de no contexto mundial existirem atrativos que recebam mais turistas 

diariamente, as características físicas de Machu Picchu não permitem a alta 

rotatividade de pessoas. Por ser um atrativo arqueológico, sua estrutura é frágil 

devido ao desgaste natural do tempo e a necessidade de conservação é 

fundamental para a manutenção do atrativo. O funcionamento acima da capacidade 

de carga agrava a situação, o que pode acarretar futuramente grandes problemas 

estruturais a Machu Picchu, podendo causar inclusive a interrupção da visitação 

publica. Para a UNESCO, o numero adequado de turistas visitando diariamente 

Machu Picchu seria de 800 pessoas, o que esta bem abaixo da realidade atual. 

 De acordo com Coutinho (2004), em 2001, uma medida importante sugerida 

pela UNESCO ao governo peruano foi a diminuição para 500 pessoas utilizando 

simultaneamente a trilha inca. Essa trilha é famosa, pois é a mesma utilizada pelos 

incas quando faziam o trecho entre Cuzco e Machu Picchu. Hoje, a trilha é realizada 

em quatro dias pela densa floresta tropical. Até a data pesquisada, o governo 

peruano não havia se manifestado em relação às modificações propostas. Apesar 

das tentativas da UNESCO em tentar aumentar ainda mais a rigidez quanto à 

visitação turística no sítio arqueológico, as medidas esbarram na questão 

econômica, já que os agentes turísticos do Peru são contra qualquer medida que 

diminua ainda mais a visitação a Machu Picchu, o que diminuiria drasticamente o 

ingresso de turistas no país e a consequente entrada de dinheiro através da 

atividade turística. 

 A questão da capacidade de carga de atrativos turísticos é muito importante. 

Ainda mais se tratando de atrativos turísticos frágeis como os arqueológicos. Em 

Machu Picchu, a situação é bem delicada. Segundo Coutinho (2004), um estudo 

realizado pela Universidade de Kyoto, do Japão, alertou, em junho de 2001, que o 

movimento de terra na região desloca as ruínas um centímetro por mês, o que pode 

provocar um deslocamento maior e consequente colapso. Essa situação geológica 

pode ser agravada pelo numero elevado de visitantes, já que potencializaria a 

questão do deslocamento de terra. Segundo Lucas (2002), a frase do guia turístico 

de Machu Picchu, Juan Taco: “Com tanta gente, um dia essas ruínas desabarão” 
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retrata bem a preocupação de ambientalistas e antropólogos da Universidade 

Nacional de Cuzco sobre o numero excessivo de visitantes.  

Outros problemas que não os geológicos também ameaçam Machu Picchu. 

Segundo Lucas (2002), Juan Taco alerta sobre as atitudes de turistas enquanto 

visitam o sítio arqueológico: “devido à falta de normas que regulem o passeio e o 

pouco controle, muitos turistas jogam lixo em qualquer parte, sem se importar com 

as consequências”. Além de problemas comportamentais dos visitantes, Machu 

Picchu também sofre com a falta de responsabilidade dos órgãos reguladores 

responsáveis. Um episódio conhecido foi o da quebra de uma das pontas da pedra 

principal do relógio solar após o braço mecânico usado para um comercial cair sobre 

ela.  O Instituto Nacional de Cultura (INC), responsável pela administração da cidade 

inca, foi questionado quanto sua gestão e altamente criticado por especialistas. 

O problema é iminente e soluções precisam ser tomadas o mais rápido 

possível para o bem do patrimônio histórico e cultural que há em Machu Picchu. A 

prática do turismo sustentável é necessária para a manutenção dos atrativos. Caso 

contrário, em alguns anos, não haverá mais sítios arqueológicos a serem visitados. 

Segundo Barreto (2002) apud Coutinho (2004), é necessário o investimento do 

dinheiro obtido através da atividade turística na preservação do local e não apenas 

para a atração de mais visitantes ao local. Segundo o autor, os objetivos 

econômicos de curto prazo tendem a dominar sobre os objetivos econômicos de 

longo prazo. É preciso que o governo peruano se preocupe com o turismo futuro e 

não apenas o imediato. O investimento na instrução de visitantes e trabalhadores 

também é fundamental, para que todos os envolvidos possam entender a 

importância da preservação dos sítios arqueológicos. 

Outro fator fundamental para a prática do turismo sustentável é o 

envolvimento da comunidade. Uma vez integrada no contexto social, a população 

tende a perceber com mais facilidade a importância da preservação. Para tal 

mobilização, é necessário o investimento, publico e privado, em campanhas 

instrutivas. Ainda é possível observar atitudes inadmissíveis para os dias de hoje, 

como pulos e registro de nomes em pedras e blocos históricos.  

Durante a visitação a Machu Picchu, foram preenchidas quatro planilhas 

elaboradas anteriormente com a finalidade de avaliar o atrativo como um todo. Os 

itens avaliados nas tabelas foram: Infraestrutura turística, pessoal, serviços turísticos 

e marketing do atrativo turístico. Ao final do preenchimento, o resultado foi 
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satisfatório, resumindo as características de um atrativo complexo em poucas linhas. 

Como citado anteriormente, esses critérios foram escolhidos porque indicam 

diretamente sobre o que um atrativo turístico necessita para ser bem sucedido.  

No que se refere à Infraestrutura (figura 33), é fundamental para um atrativo 

antigo como Machu Picchu. Sua localização geográfica e acessibilidade já são 

grandes obstáculos a serem contornados pelos gestores turísticos. Por se tratar de 

um atrativo arqueológico, a situação se agrava pela maior vulnerabilidade da 

estrutura que compõe a cidadela. 

A análise dos recursos humanos (figura 34) é tema importante para qualquer 

atrativo. A sinergia dos colaboradores para o atrativo vai ser um dos fatores de seu 

sucesso. Em um atrativo arqueológico, é imprescindível que os colaboradores 

tenham noção da importância daquele patrimônio histórico para que possam 

desempenhar suas funções da melhor maneira possível. No caso de Macchu 

Picchu, é necessário que o trabalhador tenha consciência da relevância daquele 

sítio arqueológico para a cultura de seu país e as consequências de sua 

manutenção da maneira correta. 

Com relação aos serviços turísticos (figura 35), são necessários em qualquer 

atrativo turístico. Apesar de não serem fundamentais no sucesso de Machu Picchu, 

os serviços observados foram avaliados de acordo com suas qualidades e defeitos. 

As ações de Marketing (figura 36) são vitais no sucesso mundial de Machu 

Picchu. Sua beleza ajuda na divulgação, mas o entendimento por parte do Peru em 

focar muita energia no seu principal cartão postal fez do sítio arqueológico uma 

referencia mundial no turismo. 

A partir das observações realizadas e registradas nas figuras 33, 34, 35 e 36, 

sobre a visita a Machu Picchu, é possível chegar a conclusões a partir dos dados 

coletados. No geral, a infraestrutura do atrativo turístico é boa. O acesso à cidadela 

não é dos melhores, mas isso é inevitável, pois a localização é bastante isolada e, 

seria impossível transportar um sítio arqueológico com suas proporções para outro 

lugar. Talvez, a maior falha nesse quesito seja a falta de explicação sobre o sítio 

arqueológico na estrada. Não foi verificado nenhum painel que corresponda a 

importância de Machu Picchu a fim de que alguns detalhes adicionais pudessem ser 

esclarecidos. 

Os colaboradores observados em Machu Picchu não puderam ser avaliados 

da maneira adequada. Algumas informações, como formação e numero de idiomas, 
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não foram encontradas em pesquisas e nem puderam ser confirmadas no local. Na 

verdade, as funções exercidas no sítio arqueológico eram atendentes em lanchonete 

e barraca de souvenir. Fora estes, apenas fiscais distribuídos pelo sítio 

arqueológico, que tinham a função de fiscalizar se o comportamento dos visitantes 

era adequado. No que pode ser observado, a função servia mais como forma de 

intimidação do que como controle de fato. Um episódio presenciado mostrou que 

estes funcionários, pelo menos baseado especificamente nesse caso, estão aptos a 

função exercida: após um jovem subir em uma pedra do sítio arqueológico em busca 

de um ângulo perfeito para uma foto, o fiscal atento fez um comentário incisivo, 

porem sutil, quando disse: “Não é necessário ter placas. Basta ter respeito”. O 

comentário foi curto, porém suficiente para constranger o rapaz, que desceu 

imediatamente e continuou a caminhada em direção à saída. 
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Figura 33: Infraestrutura de Machu Picchu 

Fonte: Elaboração própria, 2012. 
 
Observações: 
*Em alguns pontos de difícil passagem, ausência de itens de apoio, tais como cordas, barras de proteção e outros. Em alguns passeios e escadas, 
há alguma dificuldade devido à própria natureza do atrativo. 
**Informações sujeitas a explicações de guias. 
***Vale ressaltar que todos estão localizados na entrada do sítio, já que não é permitido nada dentro do mesmo. Nesse local foi possível observar 
a presença de banheiros (pagos), barraca de souvenir, sorveteria, uma pequena lanchonete. Ainda, há um hotel de luxo localizado bem na 
entrada do parque. Esse mesmo hotel conta com um restaurante luxuoso. Vale a observação de que 90% da água que chega a Machu Picchu foi 
desviada para as necessidades do hotel. 

  

 
Figura 34: Força de trabalho em Machu Picchu 
Fonte: Elaboração própria, 2012. 
Observações: Os únicos trabalhadores observados dentro do sítio arqueológico foram da área de segurança. Todos os guias observados eram 
contratados por fora com agencias de turismo. 
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Figura 35: Serviços turísticos em Machu Picchu 

   Fonte: Elaboração própria, 2012. 
 
Observações: 
*Mapa do sítio arqueológico na entrada do parque. Sem mapas ou imagens dentro do mesmo. Informações dadas exclusivamente por guias. 

 
 

 
Figura 36: Ações de Marketing em Machu Picchu 
Fonte: Elaboração própria, 2012. 

Observações: 
* Não foi observado em nenhum momento durante toda a visitação ao local. ** Em Lima e Cuzco, há muita propaganda em outdoors e cartazes em geral 
espalhados pelas cidades sobre Machu Picchu. Em Águas Calientes, a divulgação é evidente em qualquer local que se visite, desde restaurantes a feiras. 
Uma pessoa em Águas Calientes que não soubesse da existência de Machu Picchu saberia em menos de dez minutos que estava próximo do local. 
*** Em todas as cidades visitadas no Peru, é possível encontrar algo que retrate o sítio arqueológico de Machu Picchu. 
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Os serviços turísticos disponibilizados no sítio, de um modo geral, 

decepcionaram. Machu Picchu, na época da visita, não tinha nenhum tipo de 

centro de visitantes, painéis informativos sobre o sítio arqueológico e nem 

mesmo material impresso. Para um visitante sem o serviço de um guia 

turístico, fica complicado entender o uso e significado de certos objetos ou 

construções da antiga cidadela de Machu Picchu. Sem dúvida, diminui o 

fascínio normalmente causado a cada explicação dada pelos guias locais.  

Quanto à divulgação de Machu Picchu, ao menos no Peru, ela é 

existente e expressiva. Em hotéis, restaurantes ou mesmo nas ruas, em 

folhetos, banners ou canais de mídia, é possível notar a presença do sítio 

arqueológico. Principalmente em Cuzco e Águas Calientes, que são mais 

próximas do sítio arqueológico.  

 

3.3  ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados observados nos sítios arqueológicos Sambaqui da 

Tarioba e Machu Picchu revelou resultados interessantes a respeito dos 

atrativos turísticos. Apesar de estarem inclusos no mesmo nicho turístico, as 

características são bem divergentes. Enquanto o Sambaqui da Tarioba é 

caracterizado pela sua simplicidade, retratando através de seus achados 

naturais, o cotidiano de uma população pesqueira local, Machu Picchu revelou 

ao mundo a primeira construção completa de uma das civilizações mais 

desenvolvidas que habitaram o mundo séculos atrás. Sua magnitude é tanta 

que Wright (2001) o listou como o atrativo arqueológico mais importante da 

América. 

Mesmo assim, o Sambaqui da Tarioba apresentou elementos não 

encontrados em Machu Picchu. No sítio arqueológico de Rio das Ostras, a 

quantidade de placas e vitrines explicativas é grande se considerado o 

tamanho do atrativo, o que facilita o entendimento do material exposto. Oliveira 

(2010) destacou que, desde o principio, o objetivo do museu era proporcionar 

uma exposição didática e acessível a qualquer tipo de visitante. Mesmo com 

sua grandiosidade, Machu Picchu não informa adequadamente sobre sua 

historia e importância ao turista que chega para a visitação. Mesmo sendo um 



67 
 

atrativo turístico mundialmente conhecido, esse tipo de informação não deveria 

ser omitida.  

Dada as suas dimensões, o Sambaqui da Tarioba permite uma visitação 

mais rápida e menos cansativa. Machu Picchu possui um percurso longo e 

talvez, não indicado para idosos. Não existem lugares para repouso no 

percurso, o que é acentuado pelo calor intenso. Mas, o esforço acaba sendo 

recompensado no final do passeio para aqueles que aceitam o desafio. 

Em relação ao custo, Machu Picchu é uma opção de lazer mais cara. O 

bilhete segue um padrão de atrativos internacionais ao parque tendo um valor 

elevado. O Sambaqui da Tarioba, por sua vez, tem um preço acessível. Mesmo 

assim, o numero de visitantes no sítio de Rio das Ostras não é satisfatório, 

enquanto Machu Picchu enfrenta problemas de capacidade de carga, de 

acordo com Lucas (2002), a ponto de sofrer risco de fechamento permanente 

ao publico caso os danos ao patrimônio continuem no ritmo atual.  

O excesso de divulgação como a verificada em Machu Picchu pode ser 

um fator prejudicial à conservação do sítio arqueológico, pelo risco que o 

elevado número de visitantes pode representar para o mesmo. Entretanto, a 

pouca ou nenhuma divulgação, como ocorre com o Sítio Arqueológico do 

Sambaqui da Tarioba impede que um importante patrimônio seja conhecido e 

apropriado pelos visitantes e, até mesmo, pelos próprios moradores da cidade. 

Enfim, ambos atrativos turísticos arqueológicos possuem seus pontos 

fortes e fracos. Evidentemente, devido suas características diferentes, terão 

publico, taxa de visitação, visibilidade e danos patrimoniais diferentes. Mesmo 

assim, é importante ressaltar que ambos cumprem seus papéis como difusores 

da cultura, história, ciência e, mais importante aqui, do turismo. Enquanto forem 

capazes de estimular a curiosidade pelo turismo arqueológico na sociedade, 

continuarão exercendo um papel vital para o desenvolvimento do turismo. 

  



68 
 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A arqueologia deve ser considerada uma das áreas da ciência mais 

importantes para o entendimento do passado humano. Através do que é 

encontrado nas escavações, é possível retratar com mais proximidade e 

certeza o cotidiano dos povos e culturas antigas. Consequentemente, através 

do estudo, parte do nosso presente pode parecer mais claro a partir do 

aprendizado de nossos antecessores. 

 O patrimônio histórico e cultural remanescentes de culturas ancestrais, a 

partir da realização de pesquisas e estudos, pode ser apresentado para a 

sociedade, e para tanto, o turismo entra como importante atividade difusora da 

cultura e preservador dos bens culturais. Realizado de maneira sustentável, o 

turismo pode ao mesmo tempo atrair pessoas para o país de origem do sítio 

arqueológico, o que gera renda para o local, além de auxiliar na preservação 

do atrativo. 

 O segmento do turismo arqueológico se desenvolveu muito nos últimos 

anos. É certo dizer que a tendência de valorização da experiência pelos 

visitantes contribuiu muito para que esse nicho turístico pudesse crescer em 

todos os continentes. Em alguns deles, como a Europa, esse tipo de atrativo já 

era bastante conhecido entre os visitantes. Além da experiência vivida, o 

desenvolvimento dos transportes e a redução de custos com viagens também 

proporcionaram o aumento do turismo para mais países no mundo. Com isso, 

países localizados na Ásia e nas Américas também passaram a se destacar no 

nicho do turismo arqueológico. 

 Nas Américas, importantes destinos arqueológicos retratam o passado 

dos povos ancestrais que habitavam o continente. Em alguns deles, como 

Peru, México, Bolívia e Chile, os monumentos das antigas grandes civilizações 

que viveram aqui, e que restaram após a colonização europeia, retratam o 

passado de glórias dos povos americanos. Além de monumentos, objetos, 

vestimentas e adereços ajudam na compreensão no passado de tais 

civilizações. 

 No Brasil, a ausência de monumentos ancestrais imponentes talvez 

prejudique a difusão do turismo arqueológico no país. É evidente que a 

grandeza e monumentalidade dos atrativos arqueológicos de Peru e México, 
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por exemplo, ajudam a atrair a fascinar o observador. Fato é que, assim como 

em outros países importantes no cenário turístico mundial, o Brasil também 

possui sítios arqueológicos preparados para visitação, mas estes ainda 

carecem de maior investimento, divulgação e visibilidade, tendo em vista o 

potencial turístico brasileiro ainda ser muito direcionado para outros 

segmentos. De certo modo, as características geográficas do Brasil favorecem 

a prática de outros tipos de turismo, como o sol e praia, mas é dever de uma 

nação preservar da memória de seu povo. Portanto, o turismo arqueológico 

deveria ser encarado como peça fundamental na preservação do passado do 

Brasil.  

 Outro problema que dificulta o maior desenvolvimento do turismo 

arqueológico no Brasil está na quantidade limitada de atrativos que exponham, 

de forma correta e atrativa, o patrimônio arqueológico no Brasil. Isso é 

fundamental porque o contato direto com esses tipos de sítios e com os objetos 

neles expostos auxilia no entendimento da cultura por parte do individuo. 

Quando o individuo consegue assimilar a mensagem transmitida por aquele 

objeto ou sítio arqueológico, ele se torna um elemento ativo de propagação da 

cultura, estimulando a visitação por outros e a consequente conscientização 

das pessoas sobre a importância de conhecer, aprender, conservar e 

compartilhar os bens culturais e históricos. 

 Para essa pesquisa, foram pesquisados inicialmente dois sítios 

arqueológicos no estado do Rio de Janeiro. O Sambaqui da Tarioba, em Rio 

das Ostras e o Sambaqui da Beirada, em Saquarema. O Sambaqui da Beirada, 

após duas tentativas foi descartado, uma vez não ter sido possível encontrar 

muita literatura disponível para pesquisa. Além disso, não foi permitida, por 

parte de seus administradores locais, a pesquisa com os visitantes, o que 

dificultou muito a proposta da pesquisa. Após tentativas frustradas de contato 

com a arqueóloga responsável por aquele sítio arqueológico, percebemos a 

impossibilidade de continuar com este na pesquisa o que, sinceramente, foi 

muito decepcionante. Não eram esperadas que barreiras fossem aplicadas 

sobre uma proposta tão simples de pesquisa. 

 Em relação ao Sambaqui da Tarioba, o outro sítio arqueológico cogitado 

no começo da pesquisa, a pesquisa foi facilitada pelo numero maior de material 

bibliográfico e digital disponível. Além disso, o acesso foi mais fácil e flexível 
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com relação aos seus administradores, quando houve solicitação para 

desenvolvimento de pesquisas sítio arqueológico. A fraca visitação no período 

escolhido para a aplicação dos formulários estruturados com os visitantes do 

museu do sítio arqueológico levou ao cancelamento daquela fase da pesquisa 

e a não a utilização dos resultados destes no trabalho.  

Mais uma vez, a preponderância de visitantes atraídos pelo turismo de 

sol e praia dificultou a pesquisa, tendo em vista que o sítio arqueológico esta 

localizado exatamente na praça principal da Praia de Rio das Ostras, uma das 

mais movimentadas da cidade. Foi possível perceber que, enquanto o sítio 

arqueológico estava vazio, não cabiam mais pessoas no espaço disputado da 

praia. Certamente o feriado ensolarado facilitou a situação, mas a aparente 

falta de interesse dos brasileiros por atrativos culturais, aliada a pouca 

divulgação do atrativo por parte do órgão de turismo municipal, teve influencia 

no ocorrido. 

 No geral, a pesquisa sobre o uso turístico do Sambaqui da Tarioba 

revelou-se uma boa experiência sobre um processo de turistificação de um 

recurso cultural tão expressivo e peculiar como aquele sítio arqueológico. 

Mesmo pequeno, o sítio arqueológico é organizado e simpático.  

Com certeza, um dos problemas mais evidentes para justificar a 

visitação fraca do museu é a falta de investimento público em ações de 

divulgação que resultem em uma visitação maior. Sem divulgação, obviamente, 

a visitação será prejudicada. É difícil para o visitante de Rio das Ostras, 

localizar o sítio arqueológico, até mesmo através das placas informativas da 

cidade, o que dificulta muito a chegada até o local e aumenta razoavelmente a 

insatisfação dos turistas. Vale destacar que, em algumas ocasiões de nossas 

pesquisas de campo, nem mesmo pessoas residentes em Rio das Ostras por 

nós abordadas tinham conhecimento do museu e não sabiam indicar a direção 

até lá. Isso demonstra uma clara falta de sintonia entre atrativo turístico e 

população local.  

Como é sabido, a inserção da população local é um elemento chave 

para o sucesso do atrativo cultural. A administração da Casa de Cultura de Rio 

das Ostras, onde está localizado o Sambaqui da Tarioba, tem realizado alguns 

esforços para diminuir o desconhecimento do sítio por parte dos moradores. 

Para tanto, vem promovendo a realização de eventos sociais, em uma tentativa 
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de inserir a população local. Entretanto, essas ações não tem sido suficientes 

e, entendemos que, apenas com o esforço mais incisivo e sistemático do 

governo local a situação realmente poderá melhorar. 

 Diversos fatores podem ser listados para a fraca taxa de visitação de 

atrativos culturais no Brasil, mas talvez o mais relevante seja a ausência de 

informação sobre esse tipo de atrativo. A fraca divulgação dos atrativos 

culturais, como museus, galeria de arte e casa de cultura, que em suas 

exposições apresentam muito da cultura e historia do país, não contribui para a 

popularização maior do turismo cultural. Com isso, os recursos arqueológicos 

no Brasil não tem visibilidade comparada a outros produtos turísticos, como é o 

caso do sol e praia, um dos destaques no turismo brasileiro. O incentivo a 

cultura é muito importante para que esse elemento seja admirado. Mesmo 

assim, há necessidade de divulgação mais consistente dos produtos que 

incentivam a valorização cultural. Certamente, mais brasileiros se interessariam 

e visitariam atrativos arqueológicos se soubessem deles e a importância 

desses atrativos na preservação da cultura brasileira e do brasileiro. 

 Esse trabalho proporcionou um entendimento mais abrangente de 

cultura, história, patrimônio e turismo. Após visitar Machu Picchu, foi possível 

reafirmar a importância da valorização da cultura. È fato notório que as 

pessoas de todo o mundo viajam milhares de quilômetros para, em algumas 

horas, visitar um local inabitado há mais de 500 anos. E todos, sem exceção, 

ficam completamente maravilhados com o que veem. E eles são milhares por 

dia. É certo que Machu Picchu como patrimônio da humanidade, reconhecido 

pela UNESCO, tem um potencial turístico elevado e o ambiente onde se 

encontra inserido ajuda muito na questão da estética.  

Apesar de não possuirmos sítios arqueológicos com a mesma 

monumentalidade no Brasil, temos recursos desse tipo espalhados pelo país, 

os quais, com um processo mais dinâmico e atualizado de apropriação para o 

uso turístico, poderiam apresentar números mais satisfatórios em relação a sua 

visitação. Talvez, não tenhamos um “Machu Picchu” no setor turístico 

arqueológico no Brasil, mas, certamente, é possível melhorar a prática do 

turismo arqueológico no país.  

A partir das práticas desenvolvidas em outros países, como é o caso de 

muitos da Europa, que exploram muito bem a cultura local, até mesmo em 



72 
 

cidades pequenas, e colhem bons frutos como resultado, é possível ampliar a 

prática do turismo cultural e, em especial, o arqueoturismo no país. Talvez, 

falte um pouco de interesse e iniciativa do brasileiro atrelado a ausência de 

uma política efetiva para que os atrativos culturais possam prosperar de uma 

maneira mais convincente.  

Portanto, analisando os problemas específicos dos dois atrativos 

turísticos, é certo dizer que existe a possibilidade de serem resolvidos. No caso 

do Sambaqui da Tarioba, como dito anteriormente, é necessária uma ação de 

marketing mais eficaz, a ponto do atrativo ganhar popularidade na própria 

cidade de Rio das Ostras e em outras próximas. Em Machu Picchu, é 

fundamental que o governo peruano reveja as medidas sobre a capacidade de 

carga do atrativo, já que esse está correndo riscos devido à alta taxa de 

visitação. 

Finalizamos deixando algumas indagações para outras pesquisas 

futuras. Seria possível com essa mudança o Brasil passar a ser uma referência 

no mercado turístico que se apoia nos atrativos culturais? A visitação em 

atrativos culturais, em especial aos sítios arqueológicos, seria ampliada, caso 

os órgãos públicos adotassem processos de turístificação mais consistentes do 

o patrimônio cultural das suas cidades? As respostas a essas questões só 

serão descoberta se for verificado maior comprometimento de todos os agentes 

sociais envolvidos nos processos de gestão dos nossos destinos turísticos. 
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