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1. Ficha técnica: Relación de petroglifos.
Conxunto de petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico sobre os que cómpre

levar a cabo actuacióris de limpeza:

N° ESTACIÓN N° INVENTARIADO ROCAS

01 LAXE DOS CABALOS GA36007010 R1

02 R2

03 R3

04 R4

05 R5

06 OUTEIRO DA PENA FURADA GA36007011 R1

07 R2

08 R3

09 R4

10 R5

11 FONTE DA PENA FURADA 1 GA36007012 R1

12 R2

13 R3

14 R4

15 OUTEIRO DOS COGOLUDOS 1 GA36007013 R1

16 R2

17 R3

18 R4

19 LAXE DA FORNEIRIÑA 1 GA36007015 R2

20 R3

21 CHAN DA ISCA 1 GA36007039 R1

22 R2

23 CHAN DA ISCA 3 GA36007040 R1

24 CHAN DA ISCA 2 GA36007041 R1

25 R2

26 OUTEIRO DE VENTANIÑAS GA36007042 R1

27 R2

28 R3

29 R4

30 OUTEIRO DO COGOLUDO 2 GA36007043 R1

31 R2
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32 R3

R4

R5

R6

LAXE DA FORNEIRIÑA 2 GA36007044 R1

FONTE DA PENA FURADA 3 GA36007045 R1

R2

LAXE DA FORNEIRIÑA 3 GA36007046 R1

R2

FONTE DA PENA FURADA 4 GA36007047 R1

R2

A FORNEIRIÑA 4 - R1

FONTE DA PENA FURADA 5 - R1

R1

R2

R3

A FORNEIRIÑA 5 - R1

A FORNEIRIÑA 6 - R1

• A FORNEIRINA 7 - R1

OS COGOLUDOS 1 - R1

OS COGOLUDOS 2 - R1

CHAN DA ISCA 4 - R1

A LúA - R1

MONTE PARADELA 1 - R1

• MONTE PARADELA 2 - R1

MONTE PAFtADELA 3 - R1

MONTE PARADELA 4 - R1

• MONTE PARADELA 5 R1

R1

R1

CRUCES DA FONTE DA PENA FURADA R1

63 R2
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

2. Introdución.
O parque arqueológico está situado na área centro meridional do Concello de Campo

Lameiro, na zona de transición entre os relevos prelitoriais da denominada Dorsal Meridional
galega e a Depresión Meridiana.

Os gravados situánse a unha altura sobre o nivel do mar de entre 170 e 300 m.
O parque alberga no seu interior unha extraordinaria colección de gravados rupestres,

constituindo un dos grupos máis serieiros da arte rupestre galega, de xeito resumido, pódese dicir
que os motivos clasifícanse en figurativos (cervos, cabalos, antropomorfos...) e abstractos,
aqueles que non se sabe ben o que representan (combinacións circulares).

A cronoloxía da arte rupestre no parque, no seu cocepto xenérico, é ampla pois vai dende
o neolítico ata preto do século IV (sic).

O conxunto de petroglifos sitúanse nas ladeiras das serras, en ocasións atópanse rodeando
as brarias ou cubetas (delimitadas por valados) fasí como nas lirias de tránsito que comunican
estas zonas con lugares onde se atopaban os pobladosl.

En termos xerais, o seu estado de conservación é relativamente bo, permitindo nun
considerable número de casos unha doada lectura.

Nembargantes, a intensidade da colinización biolóxica existente sobre as rochas cubre
prácticamente a totalidade dos gravados e dificulta, considerablemente, a identificación e lectura
dos sucos. En particular, podése afirmar que a presenza do fique coriecido co nome de ephebe
lanata e o causante desta alteración biolóxica e visual.

Neste sentido, nos últimos anos, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ten levado a
cabo, con carácter preventivo, diferentes intervencións de limpeza sobre algüns petroglifos,
observándose como cunha mínima intervención se acadan bos resultados e se mellora
sensiblemente a percepción dos gravados.

Os petroglifos atópanse declarados xenericamente bens de interese cultural polo
Ministerio de Cultura segundo a "Ley 16/1985", do 25 de xurio, do Patrimonio Histórico Español
(artigo 40.1) e, unha boa parte dos que son obxecto deste traballo están declarados, de xeito
individualizado, a través do Decreto 3741/1974, do 20 de decembro (B.O.E. do 10 de marzo de
1975), polo que se declaran monumentos histórico-artísticos de carácter nacional os gravados
rupestres existentes na provincia de Pontevedra.

O parque arqueolóxico de Campo Lameiro formará parte da Rede Galega de Patrimonio
Arqueolóxico; proxecto da Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia. O centro en sí
acadará case 5.000 m2 repartidos en zonas de exposición, salas de usos múltiples, documentación
e investiagación, etc. O parque, pola súa parte, chegará case ata as 22 Ha.

Na seguinte páxina amosanse algunhas fotografías actuais do parque así como do centro
de interpretación en construcción.

I Extraído da paxina Web do Concello de Campolameiro e comunicación oral feita por D. J. Manuel Rey García.
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Foto 1: 0 Centro de Interpretación nunha das mías fases de construcción.

Foto 2: 0 Centro de Interpretación dende o Outeiro dos Cogoludos II.
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Foto 3: Vista do Parque Arqueolóxico.
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3. Obxectivos e criterios.
Os obxectivos que se marcan para o presente Proxecto son:

1. Garantir a adecuada conservación e protección dos conxuntos rupestres.

2. Convertir ao parque en elemento de difusión do pasado, en especial para o público
non especializado.

3. Incrementar no posible o coriecemento e comprensión sobre o mesmo. Carácter
científico.

4. Garantir e facilitar certo rendimento económico, social e educativo a partir de
todo o anterior.

5. Respeitar os valores naturais e paisaxísticos do Parque e o se entonro.

6. Facilitar a percepción e lectura dos gravados rupestres coa limpeza.

7. Minimizar o risco de alteracións antrópicas derivadas da deficiente visibilidade
dos petroglifos.

8. Corrixir a escorregada de auga sobre aquelas rochas que o precisen mediante a
realización de drenaxes.

9. Consolidación puntual de placas que corran risco de desprendimento.

10. Facilitar a elaboración de documentación gráfica para empregar nas futuras
publicación de carácter divulgativo e no proxecto museográfico.

Os criterios que se marcan para a conservación e limpeza dos conxuntos son:

1. Preservación de todo elemento presente.

2. Uso de materiais que non interaccionen co orixinal.

3. Uso de materiais reversibles ou de fácil eliminación.

4. Uso de materiais e técnicas con duración no tempo garantida.

5. Mínima intervención.

6. Mellora das propiedades físicas, químicas e biolóxicas para limitar a acción dos
axentes de alteración.

7. Mellora da visibilidade e captación de aqueles elementos degradados.

8. Identificación de engadidos.

®BIC materiales y conservación SLL
	

IOBXECTIVOS E CRITERIOS 12



BICIci)ivauon SLL

Traballos de limpeza dos petroglifos
situados no interior do Parque Arqueolóxico

da Arte Rupestre (Campo Lameiro,
Pontevedra)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

k7a1111	



B I C
ihdp ,nater.iales

liconservaciónSLL
/11	 '
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4. Estado de conservación.
En visitas efectuadas hai anos e recentemente por quen redacta este proxecto e a tenor das

comunicacións orais aportadas por outros profesionais que traballaron nos conxuntos de xeito
moi diferente pódense describir os principais axentes de alteración que actúan no conxunto do
Parque.

A alteración ou deterioro defínese en moitos casos como un proceso de axuste degradante
do material debido ás condicións do medio que lle é inmediato (Goffer, 1980: 239). Este proceso
de axuste prodúcese en moitos casos co transcurrir do tempo, acadando en certas ocasións unha
estabilización.

Polo visto até agora e preciso facer un percorrido ou descripción dos axentes
activos/inactivos atopados para calecer mellor o seu estado de conservación.

4.1 Descripción axentes externos.
A auga atopámola presente en estado líquido, auga procedente da choiva e a

condensación e a auga en estado vapor, definida como H.R.

Por capilaridade, escorregada, condensación, higroscopicidade, etc., ataca de xeito
complexo ao material estructural base dos petroglifos.

A presenza de auga nunha rocha de orixe granítica pode xerar a hidrólise dos feldespatos,
fundamentalmente da ortosa ou feldespato potásico. Si se transforma en caolinita, mineral
arxiloso que se pode someter posteriormente a hidratación (logo disolución), acelera o proceso de
degradación da pedra. A reacción tipo sería:

2K AlSi 3 08 + 2H 20 ---> Al 2 S1 2 05 (OH)4 + K20 + 4S102
ORTOSA
	

CAOLINITA

Auga nunha cazoleta de Outeiro de Pena Furada e poza desecada na Laxe da Forneiriña.
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Ademáis a presenza de auga favorece o desenvolvemento de microorganismos e trabas
por disolución de certos materiais, lixiviación.

Segundo Beatriz Prieto Lamas a secuencia de lavado de ions en Galiza
Na>Ca>lvIn>Ti>K/Si>P>Mg>Fe>A1

Os axentes biolóxicos degradan a superficie da rocha creando verdadeiros ecosistemas
que se desenvolven gracias a varios factores:

> Compoilentes do aire: SO2, CO, CO2.

> Nutrintes orgánicos e inorgánicos do sustrato.

> Luz: intensidade e duración.

• Auga: choiva, subsolo e xeo.

> Clima: temperatura, H.R. aire e insolación.

> biodeterioro l físico prodúcese polo asentamento e crecimento dos organismos e leva
aparellada unha fracturación e posterior descohesión de calquer elemento debido ao avance de
certas estructuras morfolóxicas como son as raíces, os rozoides, as ricinas e as hifas. Tamén polo
aumento de volumen que experimentan algüns organismos en contacto coa auga.

O biodeterioro químico está relacionado co metabolismo particular dos seres vivos e a súa
forma de obter enerxía.

Os organismos autótrofos son os que transforman a materia inorgánica en orgánica
empregando como fonte de enerxía a luz solar ou a enerxía que se desprende das reaccións redox,

dicir, de óxido-reducción.

Os heterótrofos son os que necesitan tomar a materia orgánica de outros seres vivos. Son
autótrofos algunhas bacterias, as algas, os ligues, os musgos e as plantas e son heterótrofos os
fungos, algunhas bacterias e os animais.

A disolución, a transformación estructural e a descomposición son alteracións químicas de
orixe biolóxico. 2 A alteración producese pola sustitución dos minerais microscópicos primarios
por constituintes secundarios (arxilas).

Os axentes biolóxicos, plantas, algas e ligues (resistentes ás temperaturas extremas e
incluso á falla de auga) cubren grandes superficies nos diferentes grupos do Parque Rupestre.

Os ligues rupícolas, de diferentes grupos, son os foliáceos de talo macroscópico e os
costrosos (ou incrustantes, crustáceos) de talo microscópico.

Segundo Beatriz Prieto Lamas da USC.
2 Alteración de granitos y rocas afines (CSIC). Conferencia plenaria: Un phenomene normal de la surface de la
planete: L'alteration des roches. Georges Pedro. Pp 42-43.
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Os musgos (briófitos) e plantas superiores amosan un crecimento limitado debido a falla
de terra orgánica que polo xeral depositase en ocos e fendas.

A todo o anterior sumaremos a alteración cromática da rocha, que adopta por zonas a
tonalidade da especie que a coloniza. Son moi difíciles de eliminar as patinas negras creadas por
un tipo de alga que aflora en zonas de escorrentía forte e gran presenza de auga. Os ciclos de vida
e morte das mesmas durante o inverno e verán, respectivamente, favorecen o incremento desta
alteración cromática. Tamén e posible que certa alteración cromática que se da nas rochas do
Parque da Arte Rupestre, logo das limpezas feitas con cloruro de benzalconio, sexa debida en
parte a unha tinción da vaina do fique ephebe lanata que ten coloración avermellada3.

A vexetación xunto coa propia estructura do afloramente e entorno atraen a insectos e
outros animais proporcionándolles alimento e acubillo.

Posto que os ligues, fungos, algas, bacterias, musgos e plantas vasculares serán obxeto de
tratamento (eliminación selectiva a traverso da limpeza) farase unha descripción máis detallada
das mesmas e os mecanismos a través dos cales actúan.

Os ligues, asociación simbiótica entre fungo e alga, atópanse sobre moitos BIC e indican
que o sustrato ten un alto contido en humidade.

O fungo proporciona á alga humidade, protección e sales minerais e a alga proporciona ao
fungo compostos orgánicos sintetizados grazas a reaccións fotosintéticas.

Os ligues caracterízanse pola súa capacidade de atacar as superficies de rocha limpa,
constituindo un dos primeiros pasos na formación dun solo capaz de soportar plantas de
organización mäis complexa.

Existen dous tipos de ligues, os calcifilos e os salicifilos, que son os que nos competen
pois se desenvolven principalmente sobre rochas ígneas (caso do granito), aínda que prefiren
superficies homogéneas de pH 6-8 e presenza de nitratos.

Ao igual que as algas poden ser epilíticos ou endolíticos, segundo medren sobre a perficie
ou no interior da rocha.

A alteración comporta dous aspectos principias: o carácter esponxoso dos ligues fai que
reterian humidade aumentado de volumen ata 35 veces, e por outra banda, secretan ácedos e
provocan cambio jónico, a través do catión H±, producido polos rizomas dos ligues e raíces das
plantas. Unhas especies terán maís sinerxia cos catións Na+ e Ca2+ mentras que outras, por
exemplo, o terán co Cu2+ (Pertusaria coccodes e Pertusaria aff. Lactescens). Toda vez que
comeza o proceso acelérase pola acción dos ácedos: carbónico, húmico, etc.

Atendendo as súas diferentes formas ou biotipos4 , os talos dos ligues agrúpanse segundo:

3 Nota apuntada pola liquenóloga María Sánchez Biezrna.
4 Guía dos ligues de galicia. Ma Eugenia López de Silanes, C. Pérez Valcárcel e Ma Carmen López Prado. Bahía.
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• Incrustantes: talos formando coscos ou manchas difíciles de separar do sustrato.
Superficie: lisa, rugosa, granulosa, verrugosa, fendida ou aerolada.

• Foliáceos: os talos poden separarse do sustrato. Aspecto de láminas, cintas ou
follas estentidas paralelamente ao sustrato e sempre, por enriba del.

• Escuamulosos: talos intermedios entre o biotipo incrustante e o foliáceo.

• Fruticulosos: talos que terien aspecto de pequeño arbusto or de barbas.

• Compostos: chámanse así por ter dous tipos de talos, un talo primario incrustante,
escuamuloso ou foliáceo e un talo secundario fruticuloso chamado podecio.

• Xelatinosos: talen unha cor e consistencia diferentes segundo o nivel de
hidratación dos talos. En estado seco son de cores anegrazadas ou verdes escuras e de
consistencia coriácea e cando están húmidos, preséntanse como masas xelatinosas ou polposas e
tanslúcidas. Terien como ficobionte unha cianobacteria, e son precisamente as vaírias
mucilaxinosas destas as que lle confiren ese aspecto. Poden ser foliáceos, incrustantes ou
fruticulosos.

• Leprarioides: talos que terien aspecto faririento ou pulverulento, están formados
por minúsculas granulacións dispostas sen unha morfoloxía ben definida.

Xa que un dos ligues máis perxudiciais e o ephebe lanata farase unha breve descripción
do mesmo: Talo con filamentos castaño anegrazado, verde anegrazado ou negro, que tajen de 40
a 85 um de ancho por 5 a 15 mm de lonxitude, irregularmente ramificados e entretecidos, con
superficie rugosa. O fotobionte forma filamentos pluriseriados, con células rectangulares ou
isodiamétricas e de cor amarela verdella. O micobionte forma ao redor da alga un
prosopecténquima. Ecoloxía: Saxícola, tanto nas zonas protexidas como expostas, onde circula a
auga da escorrenta ou nas beiras dos ríos, arrojos ou lagos, podendo soportar inundacións
periódicas5.

Ephebe lanata.

5 Guía dos ligues de Galicia. Ma Eugenia López de Silanes Vázquez et al.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
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Nas imaxes seguintes mostranse algúns tipos de ligues máis ou menos frecuente no
entorno de Campo Lameiro.

ALGÚNS LIQUES COMÜNS NO PARQUE

Ligue: Pertusaria	 Ligue: Aspicillia	 Ligue: Lecidea

Ligue: Ochrolechia Parella	 Ligue: Parmelia Conspersa
	 Ligue: Parmelia

Os ligues poden aumentar o pH e alterar as plaxioclasas formando carbonato cálcico
(sic).

A arenización tamén é consecuencia da presenza de ligues pois o cambio de volumen que
experimentan os talos (ata un 300% do seu peso) crea tensións internas: inter e
intragranularmente (fisuración).

Sería moi interesante facer un estudo da flora líquenica do Parque (se non estivera feita
xa) para coriecer mellor a posible alteración que xeran estes axentes. A continuación exponse
unha táboa cos ligues que secretan ácedos e os tipos destes.

I.1(,)1. I iS

Ispiedia	 ctiesiocinerca

.(.//ophica civnidaria
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

Os fungos que non forman parte dos ligues, aínda que non visibles na major parte das
veces, poden atacar o sustrato rochoso. O fungo Aspergillum Níger presente nalgüns ligues
negros pode crear unha perda de ata o 14% de Si0 2 na biotita (un dos principais componentes do
granito). Precisan de materia orgánica e alta humidade, neste caso a luz carece de importancia. Os
fungos polo xeral indican a presenza de materia orgánica (procedente da combustión e os
desfeitos da actividade industrial, materia orgánica en descomposición, etc.) no soporte pois son
saprófitos. Excretan, tamén, ácedo oxálico e segundo Prieto, B. (1996) terien gran poder de
complexación de metais como o Fe, Al, Ca, etc. e provacan a corrosión dos minerais primarios e
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

a descomposición dos minerais das arxilas ferruxinosas. Tamén xeran tensión mecánicas pola
hidratación do micelio.

Estructuras liquenicas sobre mostra rochosa. Fotografía: Laboratorio Bic materiais e conservación SLL.

Cultivo de fungo: Verticillium e Penicillium

Son común noutros monumentos (Aira& al., 2005, 2007), o Cladosporium, o Verticillium,
o Penicillium e o Aspergillus.

As algas son todas aquelas plantas con clorofila talófitas (corpo vexetativo), e decir, unha
estructura carente de órganos como son as raíces, os talos e as follas. As algas 6 que con maior
frecuencia forman parte dos ligues son algas verdes unicelulares ou ben cianobacterias.

As primeiras (Clorófitos) pertencen, en xeral, ao xénero Trebouxia, de contido celular
verde intensa e Trentepohlia, de cor laranxa polo seu contido en carotenoides. As cianobacterias,
tamén chamadas algas verde-azuis, teilen un contido celular verde cincento ou verde azulado,
cuberto dunha envoltura incolora, amarelenta ou violeta purpúrea; a maior parte destas pertencen
ao xénero Nostoc.

Estes tres xéneros forman parte do 90% dos ligues.

6 Segundo María Eugenia López Silanes (E.T.S.C.F.)
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

Polo xeral, as algas atópanse limitadas a unha estreita capa dentro do talo liquénico, aínda
que ás veces pode ser a parte dominante. Isto pódese observar nos "ligues xelatinosos"
pertencentes ás especies dos xéneros Collera e Leptogium e aos "leprosos".

Mentres que algunhas algas parecen ser específicas das asociacións liquénicas, a maioría
das especies de Nostoc e Trentepohlia simbióticas tamén poden atoparse vivindo independentes.

Segundo a parte da rocha onde medren divídense en: epilíticas, localizadas en superficie,
endolíticas, penetran no sustrato e casmaendolíticas, colonizando poros e cavidades.

Desenvólvense polo xeral en sitios húmidos onde non se reciba directamente a luz solar,
sendo moi sensibles a esta última e á temperatura. Poden formar costras e pátinas de dificil
eliminación.

Algunhas das especies comúns son do orden do Chloroccocales e a dos tipos:
Cyanothece, Gleocapsa (vaina vermella e incolora) Klebsormidium, Trentepohlia e as algas
verdes.

As bacterias son organismos procariotas unicelulares e os actinomicetes, aínda que
pertencen o reino dos fungos, diferéncianse destes últimos polo tamaño das súas hifas e porque
son procariotas.

O tipo de deterioro inducido é de tipo químico debido a procesos derivados do seu
metabolismo, tales como a formación de CO 2 a partir da respiración das bacterias aerobias. As
bacterias do ciclo do azufre e do nitróxeno tamén poden deteriorar os materiais favorecendo a
formación de sales, sobre todo, sulfatos e nitratos.

Ambos tipos de bacterias poden ser oxidantes o reductoras e forman ácedo sulfúrico e
nítrico respectivamente.

O musgo necesita para poder desenvolverse depósitos de humus aportados pola
acumulación de algas mortas. Cando o musgo morre aumenta o risco por formación dun chan ou
sustrato orgánico que favorece o asento de plantas superiores.

Outros axententes biolóxicos activos: especies arbustivas (xestas), tocóns con posibilidade de rebrote e briófitos.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

As plantas vasculares, principalmente de tipo herbáceo ou arbustivo, son as máis
frecuentes. A súa acción e semellante á dos musgos, sendo a alteración máis imporante a de tipo
mecánico debido á presión exercida polas raíces. A súa acción química débese á acidificación que
xeran no medio.

Hai grande cantidade de festuca, fentos, uz e maís controlados toxos, xestas e silveiras.

En canto a árbores se refire dominan as frondosas, sendo habituais os carballos e os
phleiros.

Vista das frondosas e fentos.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

Vista das gramineas e aspecto xeral da vexetación.

Tamén se considera alteración de orixe biolóxico o provocado polos excrementos das
aves.

A temperatura afecta, a traverso de determinados mecanismos, á conservación da rocha
mediante os pares frío-calor e contracción-dilatación.

A temperatura, xunto coa humidade, interven nos ciclos de disolución e recristalización de
sales solubles o cal favorece tamén a arenización.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

A temperatura por sí sola pode crear dilatacións e contraccións diferenciais entre os
minerais comporientes da rocha e entre áreas superficiais fronte aos núcleos internos das
estacións arqueolóxicas. Isto pode xerar arenización pero tamén fisuración, fracturación e
fragmentación.

Tema a parte é o do punto de rocío, que é a temperatura a cal condensa a humidade. Se a
temperatura da rocha vai estar por debaixo da temperatura ambiental prodúcese condensación. A
condensación favorece a hidrólise, a arenización e os movimentos dos sales.

Os gases presentes na atmósfera (SO2, CO, CO2) tamén contirmanse como un axente de
alteración importante ao transcurrir o tempo. As complexas reaccións que se derivan "desta
contaminación" xeran disolucións, costras negras, depósitos superficiais e grande cantidade
de cambios nos compoñentes da pedra.

Os sales van a fluctuar dependendo da temperatura e humidade relativa do medio.
Descofiecemos a súa presenza de aquí que se propala nas melloras ao proxecto a parte de
analítica, onde quedarían tipificados estes axentes de alteración externos. Os sales máis
abundantes nos BIC galegos son por orde de importancia: os cloruros, os sulfatos, os nitratos e os
fosfatos e oxalatos (moi vencellados a actividade biolóxica).

Humidade relativa dunha solución saturada de sal (Arnold, 1981).

Se ollamos detidamente a táboa anterior pódese ver como os sales NaC1 (halita) e KC1
(Silvita) van a disolverse ou cristalizarse por enriba e por debaixo deses valores de humidade tan
frecuente no entorno que estamos a describir. Na táboa seguinte pódense ollar os sales máis
frecuentes detectados nos BIC en xeral.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

Sales mäis frecuentes en Monumentos, (Arnold, 1981).

Presión de cristalización (kg/cm 2), (Arnold, 1981).

A presión de cristalización nunha rocha é a que xera a major degradación na mesma.

A Halita (cloruro sódico) en concentracións dúas veces superiores á de saturación e 20°C
provoca unha presión teórica de 624,97 kg/cm2 (Winkler, 1975).

A orixe dos sales':

7
Alinda que poda parecer extraña a presenza de sales por aerosol mariño no complexo rupestre pódese dicir que estudos

recentes confirmaron a súa acción en lugares moito mäis afastados do mar como pode ser a cidade de Santiago de Compostela.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

Os cloruros: do aerosol mariño e da meteorización da rocha.

Os sulfatos: principalmente da contaminación ambiental, de morteiros de restauración
en asento de placas (no caso de seren empregados) e en menor medida do aerosol maririo e da
actividade biolóxica (ligues, algas, fungos, bacterias).

Os nitratos: principalmente das deposicións de organismos vivos (aves) e por acción dos
ligues, fungos, algas e bacterias.

Os fostatos: orixe biolóxica, en menor medida do mar.

Todas elas poden aparecen nos petroglifos como subeflorescencias e criptoeflorescencias.

> Os sales, favorecen a arenización-disgregación (perda de sección, redondeamento e
formación de sucos) e a desagregación (un paso máis grave que o anterior). Tamen fisuración,
fracturación e fragmentación.

> Xeran escamas e placas que despréndense con certa facilidade do soporte.

Finalmente pódese falar do axente alteración home.

Ó longo do tempo provocou danos de diversa índole tanto nos petroglifos como no seu
entorno. Extraccións de cantería, excoriacións e repicados, incendios, pisada dos motivos
gravados e actividade forestal son algunhas das formas e procesos de alteración máis evidentes.

Polo tanto considérase o estado de conservación dos petroglifos como regular-bo.

Posible alteración na Laxe dos Cabalos pola propia xenese de formación e potenciada, posiblemente por outro axente de alteración e
pátina de oxidación natural nunha fisura da Laxe da Forneiriña.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

Motivo circular que sufriu excoriación.

Acanaladuras feitas, neste caso, polo escorregar da auga.
Na meirande parte dos casos asóciase esta alteración ä acción eólica.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

5. Proposta de intervención.

5.1 Limpeza.
A limpeza non será nunca exhaustiva, respetaranse os ligues crustáceos fronte os foliáceos

(salvo especificacións diferentes do Servizo de Arqueoloxía). Antes de proceder coa misma
faränse catas de limpeza para saber ata onde levar a mesma. Ademaís deixaranse testigos
(RHIZOCARPETUM GEOGRAPHICUM) para testar a evolución da mesma. Estas reservas son
moi empregadas polos liquenólogos co mesmo fin.

Todas as fotografías pertencen a traballos desenvoltos pola empresa licitadora noutros
petroglifos galegos.

Catas de limpeza e reservas para ollar a sita evolución futura.

5.1.1 Corte de brotes de matorral e árbores que medren no espazo
exterior inmediato ás rochas con gravados.

Proponse unha franxa de seguridade que podería ir dende o límite do afloramento ata uns
20-30 cm de lonxitude. Na visita efectuada en xuilo de 2008 comprobouse o innecesario da
eliminación de especies arbustivas en xeral e árbores, xa que se levou a cabo unha tarefa de
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

desforesta importante, con todo, é preciso cortar certas herbáceas invasoras que impiden a
correcta visión dos conxuntos.

Seguiríase sempre a norma de cortar, xamáis arrincar. O corte faríase o máis a rente
posible do chan. Para esta tarefa empregaríanse tesoiras de poda e nalgüns casos bisturí para
raíces máis pequenas.

Emprego de tesoira de poda e bisturí para raíces pequenas.

5.1.2 Retirada mecánica dos depósitos superficiais e de
sedimentación que cobren as diaclasas e o perímetro do
afloramento.

Para esta tarefa proponse o emprego de espátulas de madeiras; nunca paletíns metálicos
que poderían producir unha escoriación superficial na rocha. Tamén se empregarían paus de
madeira, como son os de laranxo. Definiriase ben o perímetro do afloramento e/ou área gravada.

Exemplo de limpeza de depósitos e eliminación de briófitos con espátula de madeira.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

5.1.3 Eliminación mecánica en seco de plantas vasculares que
medran nas diaclasas, agás as herbáceas que, nalgúns casos,
convén conservar.

A eliminación en seco de plantas vasculares pódese facer de varios xeitos, mediante o
emprego de cepillos de cerda natural de diferente dureza, con vasoiras e mediante o corte descrito
no punto 5.1.1. As herbáces que interverian en procesos positivos de absorición de auga
respetaránse, pola contra, limparanse as diaclasass que favorezan a formación de escorregadas de
auga pola obturación das mesmas por depósitos e proliferación de herbáceas e/ou briófitos.
Existen exemplos claros disto, por exemplo, en Outeiro dos Cogoludos.

5.1.4 Eliminación mecánica en seco de depósitos de briófitos
(musgos e hepáticas) que poden ocultar os gravados e
favorecer a retención de auga.

O traballo seria semellante ao descrito no punto 5.1.1.

5.1.5 Eliminación dos ligues epilíticos.

Os ligues crustáceos non serían eliminados en principio (salvo consideración do Servizo
de Arqueoloxia) pois a súa eliminación implica moita abrasión sobre a rocha. Seria necesario
establecer roldas de conversa periódicas para determinar a metodoloxía de limpeza de certos
ligues crustáceos que poidan entorpecer a visión dalgún motivo en particular.

Exemplo de motivo na Laxe da Forneiriña oculto por diferentes ligues. A limpeza dos
crustáceos nestes casos seria consensuada con Servizo de Arqueoloxia.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

O motivo da non eliminación de crustáceos débese a que non queda completamente
garantida a súa supresión e non se desbota a aparición dunha especie invasora moito máis
agresiva. Sí serían eliminados os ligues foliáceos, escuamulosos, fruticulosos, compostos,
xelatinosos e lepraroides mediante o emprego de espátulas de madeira, paus de laranxo, cepillos
de cerda natural de diferente dureza e puntualmente, bisturí. Calquer fique endolítco ou
casmoendolíticos non sería eliminado.

Exemplos de limpeza de ligues con diferentes ferramentas.

Parmelia e Ephebe lanata colonizando a Laxe dos Carballos e exemplo de eliminación de
Parmelia con pau de madeira de laranxo.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

5.1.6 Eliminación do depósito negro coa aplicación do biocida.

O biocida elexido e o cloruro de benzalconio (cloruro de benzalconio, sal de amonio
cuaternaria que responde á fórmula xeral C6H5CH2N(CH2)RC1, na cal R vai dende C8H17 ata
Cl8H87 -alquildimetilbenzilamoniocloruro-). Este producto e moi eficaz sobre fungos, bacterias
e algas. Menos activos sobre foliáceos e prácticamente inocuo para crustáceos; o cal e óptimo
pois o que se pretende é unha limpeza moi selectiva.

imaxes de exemplos de limpeza en húmido e aplicación de biocida.

A secuencia de aplicación do biocida podría ser a seguinte:

1.-Aplicación por aspersión de cloruro de benzalconio disolto ao 0.5% en auga. En total
tres aplicacións.

2.- Tras deixar 15-20 minutos de actuación, tras cada aplicación procederase coa
neutralización usando auga por aspersión.

En depósitos máis resistentes empregarase o cepillado coa mesma disolución. O cepillado
sempre con cepillo de cerda natural.

A tenor da conversa mantida con D. Manuel Rey parece que o cloruro deixa unha pátina
de cor rosa que resulta da aplicación da anterior. Polo tanto, nas catas de limpeza testaráse o
producto, máis outros en rochas sen gravados, polo cal se optaría neste caso por a seguinte
secuencia de traballo:
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

1.-Limpeza das rochas con auga e cepillos de cerda natural o paus de laranxo.

2.- Testado do producto in situ e laboratorio para determinar si a alteración cromática
débese a interacción do anterior coa rocha ou ben coas vairias do ligue (ephebe lanata).

3.- Tras opter a información necesaria toma de decisións: ou ben limpeza sen cloruro de
benzalconio ou ben aplicación de cloruro de benzalconio segundo a secuencia descrita
anteriormente.

5.1.7 Limpeza en húmido e neutralización.

Esta limpeza é a que se describe no párrafo anterior. Empregarase en zonas donde existan
depósitos máis resistentes. Sempre se rematará cunha neutralización con auga.

Exemplos de limpeza en seco e húmido con cepillo de cerda natural e retirada de depósitos
nunha poza.

5.2 Consolidación puntual de placas provocadas pola acción
do lume.

A xénesis das placas atopadas se corresponden con procesos de alteración natural pero de
xeito máis directo coa presenza de lumes inmediatos aos afloramentos (termoclastia). Isto débese
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

a unha transformación do cuarzo alfa en cuarzo beta, con unha major reorganización e aumento
de volumen. Dase este proceso cando as temperaturas do lumen superan os 600°C (outros autores
dan valores de 400° C ou 800° C). Si se intuén, ademaís, no conxuto de petroglifos e de xeito
xeral grande cantidade de fendas e microfendas que deberían ser estudadas en canto ao seu
desenvolvemento ou progresión.

5.2.1 Consolidación por inxección e rexunte.

Xa avanzamos que non somos partidarios de empregar productos de marca comercial tipo
PLM pois se descoriece a súa composición e polo tanto poden albeirar na súa composición
productos nocivos para a rocha como son o cemento (engádese para que "tire" mellor o cal),
resinas con comportamento descoriecido ao longo do tempo, permeabilidade, dilatación, etc. Polo
tanto, nós proporiemos dosificacións que mesturan productos moi testados e coriecidos.
Lembrarase que a empresa licitadora adícase a venda de productos de conservación e restauración
polo que o coriecemento dos mesmos e ampla.

Se propón para este tratamento.

1.- Inxeción de auga a presión nas microfendas para eliminar restos de po e sucidade en
xeral, ou ben eliminación con espátula de madeira.

2.- Segundo o grosor da fenda:

a. Selado con pasta de cal hidráulico natural.

Dosificación:

> 99 ml de cal NHL.

> 1 ml de Primal E-822 K para dotar a pasta de certa adhesividade.

> 65 ml de auga.

> 10 ml de sombra natural e 3 ml de terra kassel.

b. Inxección de leitada de cal hidráulico natural con xiringa. Limpeza final dos
restos con esponxa e auga.

A leitada formulada segundo:

> 99 ml de auga.

> 1 ml de Primal E-822 K como protector coloidal. Impide decantamento do cal.

> 2 gotas de tensoactivo.

> 100 ml de cal NHL.

> 10 ml de sombra natural e 3 ml de terra kassel.
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Os pigmentos poden variar segundo a cor da rocha.

Outras formulacións posibles:

DOSIFICACIÓN PARA CAL EN PASTA E LEITADA DE CAL.

PROBA 1110 CAL

99 ml

99 ML

99

99

99

AUGA PROTECTOR
COLOIDAL TENSOACITVO PIGMENTO 1 PIGMENTO 2 PIGMENTO 3

M1 PASTA 65 ml 1 ml

M2 PASTA 65 ml 1 ml Sombra natural 10
ml

Terra kassel 3
ml

M3 PASTA 65 ml 1 ml Sombra natural 10
ml

Terra kassel 3
ml

Ocre lavado 2
ml

M4 LEITADA 85 ml 1 ml 2 gotas Sombra natural 10
ml

Terra kaseel 3
ml

Ocre lavado 2
ml

M5 LEITADA 85 ml 1 ml 2 gotas Sombra natural 10
ml

Terra kassel 8
ml

Ocre lavado 2
ml

Exemplos dos traballos de asento de placas: auga a presión para retirar restos de po e terra,
inxección, espatúlado en fenda ampla e levantamento con escalpelo.
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TUBO
POROSO

XEOTEXTIL

GRAVA

SECCIÓN DO TERREO

BIC materiales y conservación SLL
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Exemplos de leitada de cal e pasta de cal sobre rocha fora de xacemento e remate dunha fenda.

5.3 Drenaxes.

As drenaxes faránse logo da diagnose e polo tanto, estudo en profundidade da topografía e
microtopografía do afloramento e/ou área gravada. En definitiva teríase en conta a escorrentía do
monte en cada conxunto.

Baixo o pertinente control arqueolóxico practicaríase no terreo, cunha laña, un suco con
fondura determinada polo propio afloramento. En principio entorno aos 30-50 cm. No suco
colocaríase primeiro un xeotextil (Terran 500) e un DRENTEX (lámina que drena ata 40 1/m2).
Finalmente colocaríase un tubo poroso envolto en xeotextil para evitar o apelmazamento da terra
nos ocos que son os que a fin fan a súa laboura.

O suco feito encheríase finalmente con grava e terra exenta de sales e libre de impurezas
rematándose o traballo esparcindo terra do propio xacemento co obxeto de ocultar a drenaxe.

ESQUEMA DE DRENAXE.
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Estudiarase hacia onde se desaloxarian as augas.

5.4 Melloras que poden ser incluidas no proxecto.
A continuación expotlemos as que nós consideramos como melloras e sempre, como

sempre, suxeitas ao criterio do Servizo de Arqueoloxía da Consellería de Cultura e Deporte da
Xunta de Galiza.

5.4.1 Diagnose: nova, ampliación ou revisión das existentes. Incluirá
mapa alteración e catálogo de alteracións.

A empresa ten un base de datos informatizada onde quedan recollidos todos os datos
referentes aos afloramentos e áreas gravadas. Os datos que se recollen se retiren a:

1. Intervencións antrópicas e arqueolóxicas sobre o entorno.

2. Usos de solo (terras de cultivo, forestal, prado, etc.)

3. Accesos.

4. Cursos de auga.

5. Peches.

6. Lumes.

7. Sinais.

8. Valoración dos riscos xeolóxicos, naturais, biolóxicos, antrópicos e de lume.

9. Prioridades de actuación.

10.Tipo de afloramento.

11.Recheo/sedimento.

12.Descripción microtopográfica do afloramento: diques, microformas, diaclasas.

13.Forma do afloramento: plana, bolo, domo, tor, dorso...

14.Tipos de textura: equigranular (pegmatítica, granuda, aplítica) o inequigranular.

15.Tipo de rocha.

16.Descripción hidroloxfa.

17. Dimensións da área gravada, orientación e visibilidade.

18. Medidas dos sucos.
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19. Alteracións: erosión, disgregación, arenización, excoriación, estriados ou
acanaladuras, repicados, alveolización, fracturación, fisuración, outras.

20. Etc.

Ao final destes capítulos amósase a ficha tipo que se empregará.

Proponse a redacción dun catálogo de alteracións e a redacción de mapas de
alteración que señan significativos dos conxuntos ou áreas en xeral.

ALTERACIÓNS QUE PODERÍAN QUEDAR RECOLLIDAS NO "CATÁLOGO DE ALTERACIÓNS".
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Gravado prehistórico.

Gravado moderno.

Gravado repicado.

Limite sedimento.

Diaclasa natural.

Orientación pendiente.

Cotas.

Motivos.

Alteración cromática.

Erosión antrópica.

Costra.

Depósito.

AA Fragmentación.

Excoriación.

Repicado.

II,	 Placas.

160

MI

0%- B I
SLL

Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

Así mesmo revisaránse as fichas da empresa que as redactou no 1997-1998 para actualizar
os datos e revisar os mapas de alteración xa feitos. Para éstes últimos proponse continuar coas
lendas establecidas para as alteracións e darlle continuidade aos traballos feitos.

Primeira aproximación a lenda proposta no seu momento pola empresa Tomos.

5.4.2 Estudo biolóxico.

Que nos consideramos de total importancia se non foi xa realizado con anterioridade.

Este estudo sería feito por CMAC: Consultoría de Medio Ambiente y Calidad. Dirixido
por Dña. María José Sánchez Biezma Serrano e Dña. Josefina Álvarez Andrés, que xa terien
partipado noutros estudos similares no propio Parque Rupestre.
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Tentaríase definir que tipo de ligues son os máis perxudiciais, cales deben ser
conservados, alteración que xeran e, en definitiva, obter un catálogo dos mesmos.

5.4.3 Analises de densidade, porosidade, sales, absorción e deserción
de auga en fragmentos rochosos soltos próximos aos conxuntos de
intervención.

Consideramos esta proposta como de grande interese e importancia. A caracterización da
rocha e os diversos parámetros mensurables é condición sine qua non para acadar un bo resultado
final. Este estudo o fai a empresa licitadora.

Vista de mostras rochasas baixo microscopio.
Vistas de observación de mostra con microscopio e Pc.

Laboratorio BIC materiales y conservación e vista de aparellos para medir parámetros na rocha.

Este estudo é importante pois lembrarase que certos conxuntos foron obxeto de actuacións
non acertadas como as intervencións de Cesare Giuliu Borgna entre 1969-1971 (aplicación de
plastilina, imperrneabilizante a base de auga, sal común e goma arábica e limpeza exhaustiva en
Laxe dos cabalos, Fonte de Pena Furada e Outeiro do Cogoludo) ou a feita pola Deputación de
Pontevedra para a exposición de gravados que implicou a extracción de moldes de xeso nos
mesmos motivos cos italianos (Memoria de Tomos, 1998).



Fotografías MICROSCOPIO 10X/0.25

75%.

20° C.

BIC materiales y conservación SLL IPROPOSTA DE INTERVENCIÓN 42

eti..4„,,,,,,„,,,Bic
Pe ygg2,,,,,,)„,L,,„

Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

EXEMPLO DUNHA ANALÍTICA QUE PODERÍA SER FEITA SOBRE OS DIFERENTES CONXUNTOS

Análises efectuados en BIC materiais e conservación SLL.

Laboratorio:

H.R.

Temperatura

Descripción da mostra:

Mostra solta próxima ao afloramento que coincide coa área gravada G1 (Laxe dos
Mouros).

Análise organoléptico.

Granito de gran medio-groso, compacto e denso. Obsérvase a presenza de cuarzo (varias
tonalidades), moscovita (filosilicato, KAl 2 [(OH,F)2 1 A1Si 30 10]) e biotita (filosilicato, K (Mg, Fe,
Mn)3 [(OH,F)2 1 AlSi30 10]). O feldespato (ortosa, tectosilicato Na [A1Si 303]), cementante natural
do granito tamén é visible. Non se observan asentamentos bióticos en superficie. Porosidade
fisural de formación evidente. Non se aprecia hidrólise dos feldespatos. Certa orientación que
podía levar a pensar nun neis máis que nun granito, aínda que sería necesario facer un examen
máis exhaustivo (petrográfico) para confirmar isto.

Análises da rocha.

Mostra Porosidade Densidade aparente Densidade real Porosidade accesible Ws

Ml 10.82% 2.06 g/cm3 2.31 g/cm3 8.99% 5.18%

Ws: Contido masa de auga.

S: Grao de saturación.

Análises sobre 100 ml de auga desionizada tras 24 h de inmersión en campá sen
carga.

Mostra T° mostra Sulfatos Nitratos Nitritos Cloruros PH Conductividade

MI 21° m--0mg/1 SO42- <0mg/1NO 3 - =1 Omg/lNO 2- =0mg/1 cr 6.99 4.3 pS
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Dique ou intrusión nun dos afloramentos da Forneiriña.

5.4.4 Estudo ambiental nos conxuntos. Isotermas. Fluxos.

Os estudos ambentais tamén serven para calecer mellor os mecanismos de alteración que
se deben aos meteoros. Para realizar este traballo a empresa licitadora conta co instrumental
apropiado. Proponse a instalación de "dataloggers" nos conxuntos que midan en periodos de
tempo preestablecidos a humidade e a temperatura. Estes datos son descagados nun PC e léese a
información mediante gráficos moi sinxelos.

Os datos que se recollen non son soamente ambentais sinón tamén da propia rocha.

INSTRUMENTAL DA EMPRESA PARA DESENVOLVER ESTA PROPOSTA
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IDEALIZACIÓN DA SECCIÓN DUNHA POZA E PROPOSTA DE INTERVENCIÓN.

SUPERFICIE DA ROCHA

CAPA DE MORTEIRO DE CAL

--->> CAPA DE AREA FINA

--)> CAPA DE SEPIOLITA

-÷ CAPA DE AREA (ROSA

CAPA OPCIONAL DE GRAVA

XEOTEXTIL
FONDO DA POZA
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Quedarían recollidos datos da H.R.%, a presión en hPa, cantidade de auga en g/m3, punto
de rocío e H.R.% da rocha.

5.4.5 Proposta de intervención en pozas segundo decisión do Técnico
do Servizo de Arqueoloxia asignado.

Si o Servicio de Arqueoloxía cree oportuno realizar un tratamento nalgunha das pozas
existentes proponse como intervención tipo:

1. Colocación de xeotextil para evitar o contacto directo dos materiais coa rocha.

2. Verquido de grava fina. A inserción desta capa e seu espesor depende da profundidade
e morfoloxía da poza.

3. Verquido de area exenta de sales e impurezas. Granulometría 0/3-0/4. 0 espesor
dependerá, tamén, da morfoloxía da poza.

4. Verquido da capa de sepiolita (arxila inerte e súper absorbente). Novamente, o
espesor dependerá da profundidade da poza.

5. Verquido dunha nova capa de area. Granulometría 0/1-0/2. 0 espesor depende, unha
vez mäis, da morfoloxía da poza.

6. Verquido dun morteiro moi pobre en cal e sen/con pigmento. Dosificación probable: 1
de cal-10 de area. O cal a empregar será a NHL 5 MPa. A area de granulometría 0/4 exenta de
sales e impurezas. Engadirase unha pequena cantidade de aceite para conseguir certa
hidrofugación natural. Este morteiro soporta o arrastre eólico e o paso de persoas. Calquer outra
incidencia antrópica (raspado) non a resiste. Este morteiro é altamente reversible. Endurece
únicamente na súa capa mäis superficial. Un raspado simple facilita a súa eliminación, en
consecuencia, reversibilidade.

Esta experiencia foi levada a cabo con éxito noutros gravados rupestres galegos.
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IMÁXES, SECUENCIA E EXEMPLO DE EXECUCIÓN DUNHA POZA
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5.4.6	 Proposta de corrección de escorrentadas con morteiro a
consensuar co Técnico do Servizo de Arqueoloxía asignado.

Outro tratamento que debería ser valorado polo Servizo de Arqueoloxía da Consellería de
Cultura e Deporta da Xunta de Galiza.

Faríase de xeito análogo ao recheo da poza pero esta vez empregando soamentes o
morteiro de cal e aplicándoo en fendas ou diaclasas. Este tratamento realizaríase alí onde fora
preciso por motivos de conservación (escorrentada moi evidente en áreas de hidrólise ou áreas
onde poda darse unha erosión dos motivos).

O MESMO MORTEIRO EMPREGADO EN POZAS PODE SERVIR PARA RECONDUCIR AS ESCORRENTÍAS EN ÁREAS CON
HIDRÓLISE E POSIBILIDADE DE PERDA DE MOTIVOS GRAVADOS.

A COR, TEXTURA E ACABADO PODEN SER MÚLTIPLES E VARIADOS.
A REVERSIBILIDADE DO TRATAMENTO É ALTA.
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A posición das estacións en ladeira e a propia morfoloxiä do afloramento favorecen as escorregadas.

As diaclasa Muten poden favorecer a escorregada da auga polos motivos incidindo na súa erosión.
Motivo circular de Laxe dos Cabalos.
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EXEMPLO DE FICHAS DE DIAGNOSE



interno da empresa.ID_xuNTA:
NOME: 
PROVINCIA: 
CONCELLO: 
PARROQUIA: 
LUGAR: 

AUTOR

GONZALO BUCETA

GONZALO BUCETA

DATA	 HORA

16/04/2002	 9:30

28/11/2007	 12:45

CLIMATOLOXÍA

SOMBRA.

SOL Y SOMBRA.

GA36026025 CLAVE XACEMENTO

COMPLEXO RUPESTRE DE MOGOR.

PONTEVEDRA.

MARÍN.

SAN XURXO DE MOGOR.

PRAIA DE MOGOR.

1. DATOS REDACTOR FICHA. EMPLAZAMENTO: 
LADEIRA INFERIOR.

2. SITUACIÓN XURÍDICA/PATRIMONIAL. 

PROPIEDADE PRIVADA 
	

111 PROPIEDADE PÚBLICA

NOME E RAZÓN SOCIAL	 NON PROCEDE.

ENDEREZO	 NON PROCEDE.

OBSERVACIÓNS SOBRE SITUACIÓN XURÍDICA
Réxime de propiedade pública.

DATA INCOACIÓN 

DATA PUBLICACIÓN 

C CIENTÍFICO

C SIMBÓLICO

OBSERVACIÓNS

A valoración e o mäis obxetiva posible.

DECRETO BIC
DATA DOGA 

4 C ESTÉTICO
4 C ECONÓMICO

4 MEDIA

2 3,5

3. INTERVENCIÓNS ANTROPICAS NO ENTORNO. 

Contruccións viarias. Roteiros de adoquín. Actividades relacionada coa cantería. Poste la luz. Hórreo ao Sur. Vivendas ao Norte. Peches de
vivendas privadas. "Anfiteatro". Depósitos de lixo no bar da praia enfrente ao xacemento.

4.INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓX1CAS. 

DESCRIP. INTERVENCIÓNS ARQUEOLÓXICAS
1ntervencións arqueolóxicas nos tres grupos para deenninar a existencia de novos motivos ou ben evidencias materiais. Estudo e calcos. Control

25

ADSCRIP. CULTURAL

ADSCRIP. TIPOLOXICA

ALTIMETRÍA:

CARTOGRAFÍA:

CARTOGRAFÍA1: 25000:

CARTOGRAFÍA1: 10000:

COORDENADAS UTM X:

06. IDADE DO BRONCE.

62. ARTE: AR LIBRE

523.330

SIGLO/ANO -

COORDENADAS UTM I:

COORDENADAS XEO LAT:

COORDENADAS XEO LONG:

E/W:

4.692.840

5. OBSERVACIÓNS. 
No plan xeral de ordenación urbana do concello de Marín: plano c -4 (ficha arqueolóxica Y25). Coordenadas UTM Pedra dos Mouros(G!): X
523.280 -1 4.692.870. Coordenadas UTM Pedra do Labirinto (G2): X 523.330 - 1 4.692.840. Coordenadas UTM Pedra dos Campiños (G3):
X523.290 - l 4.692.830. Adscripción cultural atopada na ficha arqueolóxica de PXOM do Concello de Marín.



INFORME XACEMENTO 

6. BIBLIOGRAFÍA.

TÍTULO AUTOR	 EDITORIAL CONSULTADO ANO

FICHA DIAGNOSIS ESTADO FERNANDO CARRERA	 REV. MUSEO QUIÑONES N° 9-10 páginais 1996
CONSERVACIÓN PETROGLIFOS

REFLEXIONES SOBRE EL ARTE VV.AA.	 ASOC. ARQ. VIGUESA N°4 página/s 1998
RUPESTRE PREHISTÓRICO...

PETROGLIFOS DAS RÍAS BAIXAS ROBERTO VÁZQUEZ ROZAS DEPUTACIÓN PO. página/s 1997

CROQUIS DO ENTORNO OU FOTO



1 interno da empresa.

ROZA PATRIMONIO	 IRecente (2007).

OUTRO: Toxo. Silva.	 11
Margarita.

AFLORAMENTO	 LI I Non procede.

OUTRO USO	 CI

2. ACCESO. 

r NO MARCADO

Non procede.

ACCEDE LoNxgZNMEDIATO

LI

LI

LI

CILI

CAMINO 

CARRETERA

PISTA

ROTEIRO

OUTRO

INFORME DO ENTORNO 
1. USOS DO SOLO.	 CLAVE XACEMENTO

DESCRIPCIÓN 

URBANO 

ANTROPIZADO

TERFtAS CULTIVO

PECHADO

MAQUINARIA

PRADO

PECHADO

GANADO 

FORESTAL

PINO

EUCALIPTO 

OUTROS

MAQUINARIA 

CORTA LUMES

PORTE MEDIO 

FRECUENC.TALAS

FRECUENCIA ENTRE 
SACAS

INCULTO 

ARDORES

MATORRAL

PORTE MEDIO 

FENTO

HERBA

FRECUENCIA ROZA

'Clasificación do solo segundo PXOU Concello de Marín.

I
Moi antropizado con vivendas, valados, postes da luz, viais. Parque artificial.

Non procede.

I
Non uso forestal inmediato as áreas gravadas. Posible no contorno ao Sur.

'Porte grande. Control especial do mesmo en G3. 	

'Porte grande.

1-

1••

IVexetación natural non cultivada (herbáceas, ruderais).

Bosque de repoboación de pino e eucalipto. 	 _	 _
Monte baixo de silveira, herba e fento.

Grandes ärbores.

Presente nun principio.

Cubre todo o parque. __	 _

'Roza recente polas obras de acondicionamento desenvoltas pola Xunta de Galicia.

E
E
E [Non procede.

3
E
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2

3
MLIE51

I Mar.

LUME	 DATA	 DISTANCIA

INFORME DO ENTORNO 

3. OUTROS.

CURSOS DE AUGA

ACCEDE	 INMEDIATO	 LONXE

ARROIO 

RIQ

OUTRO 

DESCRIP OUTRO: 

PECHES
	 INMEDIATO	 LONXE	 E TRADICIONAL	 MODERNO

	
LI

SINAIS	 DATA	 DISTANCIA	 ESTADO BO	 ENVELLECIDAS CORROIDAS VANDALISMO

LI
	

LI
	

CI
	

LI

20 F
1000 F

OBSERVACIÓNS: 

'

Sinais na nacional 550 nos PKM: 9 e 8 e no propio xacemento.
Acceso dende Marin, estrada de acceso as praias xunto ao liDspital Militar da Escola Naval.
parada na mesma Praia de Mogor.
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FORMA

PLANA

.1121.52

129.111.12

Plana: G3 - Dorso: G2 - Domo: Gl.

1.5211

u PEDRA CABALLERA

cg DORSO

E CASTELO

E PINÁCULO

ANTROPOMÓRFICA

LI ZOOMÓRFICA

E Auzaue

E

INFORME: AFLORAMENTO 
CLAVE XACEMENTO interno da empresa.

UNITARIO

MÚLTIPLE

MEDIDAS SN GI: 26.95 - G2: 9.30 - G3: 3,66 m

MEDIDAS OE G1: 15.29 - G2: 3.93 - G3: 3.86m

I. RECHEO.

ALTURA:	 Gl: 27m - G2: 24m - G3: 23m

ORIENTACIÓN:

RECHEO SEDIMENTO AFECTADO RECHEO: 10	 % TAPA TODO 3 TAPA PARTE
DESCRIPCIÓN RECHEO

O recheo foi parcialmente eliminado na intervención arqueolóxica en GI e G2. Terra orgälca con asentamento de vexetación. Pouco profundo.

2. DESCRIPCIÓN MICROTOPOGRÁFICA DO AFLOFtAMENTO: fracturas ou diaclasas, diques ou intrusiones, etc.

ABUNDANTES	 ESCASOS	 INEXISTENTES

DIQUES

MICROFORMA

.pmcLASAS

Microformas: acanaladuras e alveolos.

3.FORMAS.

4. TIPOS TEXTURA.

TEXTURA EOUIGRANULAR

PEGMATÍTICA

GRAN UDA

APLÍTICA

EXT RA INEOUIGRANULAR

TIPO/COR

Diques ou intrusións de cuarzo e moscovita detectables nos tres grupos. Mais evidente en

5.TIPO ROCHA. 

r-
NEIS

GRANITO

6. DESCRIPCIÓN HIDROLOXiA. 

Terreo con forte pendente cara ao mar, polo tanto área escorrentia e encharamento ou pozas no aflorarnento.

HIDROLOXÍA	 0/0 AFECTADO

ÁREA ENCHARCAMENTO	 3

ÁREA ESCORRENTÍA	 100
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INFORME: AFLORAMENTO 

7. VALORACIÓN RISCOS. 
RISCO XEOLÓXICO 1 RISCO ANTRÓPICO DIRETO 2

EROSIÓN NATURAL 2 RISCO ANTRÓPICO INDIRETO 3

ACCIÓN BIOLÓXICA 4 RISCO LUME 3

LENDA: 1 MO! ALTO, 2 ALTO, 3 MEDIO, 4 BAIXO, 5 MOI BAIXO.

8. PRIORIDADES ACTUACIÓN.
ACTUACIÓNS DIRETAS	 3

CAL	 Xa se levarón a cabo actuación de limpeza e control arqueolóxico. Ver área gravada.

ACTUACIÓNS VEXETACIÓN	 3

CAL	 Control do monte baixo. Roza periodica.

ACTUACIÓNS ENTORNO	 4

CAL	 Modificación puntais da paisaxe para mellorar o contexto arqueolóxico. Ver área gravada.

ACTUACIÓNS PÚBLICO	 3

CAL	 Paneis informativos para evitar o verquido de pintura e outros depósitos non so nos áreas gravadas senón tamen noutrasáreas do
afloramento. Ver área gravada.

ACTUACIONES INDIRECTAS	 1

CUAL	 Explicación da xeoloxia do lugar.

LENDA: 1 NON NECESARIO TFtABALLO ALGÚN, 2 ACTUACIÓN BAIXA PRIORIDADE, 3 INTERVENCIÓN INTENSA PERO NON URXENTE, 4 ACTUACIÓN MO!
URXENTE.

9. OBSERVACIÓNS.
O afloramento e visible en múltiples áreas da ladeira.
Os tres afloramentos que estamos a describir correspóndense coas tres áreas gavadas, sendo a sila nomenclatura a partir de agora: GRUPO 1 (G1): LAXE DOS
MOUROS, GRUPO 2 (G2): PEDRA DO LABIRINTO E GRUPO 3 (G3): PEDRADOS CAMPIÑOS.
Considerase a pedra como granito alnda que semella con cena tendencia ao nei debido a súa orientación.
O granito de grao medio constitue o sustrato natural de pendente.
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MEDIDA M'U LONGO

MEDIDA MAX ANCHO

ORIENTACIÓN

VISIBILIDADE

TAPADA

PARCIAL DESTRUIDO

PORCENTAXE DESTRUIDO

MEDIDAS SURCOS
SURCO MAX SURCO MiN

1 IIIIII O IIIIII

1 IIIII1 O 111111

3 mm O mm

2 ITIII1 O MI

+4.09

+231

Ao Sur.

Boa.

10

LLC GRAO AFECT. "/o AFECTADO % AFECT. SURCO AXENTE

fROS Löet SUPERFICIAL. 50-90 +90% TOTAL. METEOROS.
ABUNDANTE.

DISG eEGACIÓN SUPERFICIAL. 20 -50% 5-20% ESCASA. METEOROS.
FRECUENTE.

ARENIZACIell SUPERFICIAL. 5-20% 5-20% ESCASA. METEOROS.
FACAsA.

fXCO RIACIÓN 5 SUPERFICIAL. 5% PUNTUAL. 50-90 ANTRÓPICO.
ARUNDANTE.

MIMAD/ACANALA,

REPICADOS

5 PROFUNDO.

INTERNO.

5% PUNTUAL.

5% PUNTUAL.

O

O

VENTO.

ANTRÓPICO.

ALVE )LIZACIÓN C INTERNO. 20-50% 20-50% MICROORGANISMOS.
FRECUENTE. FRECUENTE_

ERACIUFtACIÓN L INTERNO. 5-20% O ANTRÓPICO.
ESCASA.

FISU RA5 5 SUPERFICIAL. 20-50%
FRECUENTE.

5% PUNTUAL. METEOROS.

EBAGMENTACIÓN INTERNO. 5-20% O ANTRÓPICO.
ESCASA«

fDRMAC. PLACAS PROFUNDO. 5% PUNTUAL. - METEOROS.

iSCA eargut 5 L SUPERFICIAL. 5% PUNTUAL. O METEOROS.

ALTER. CROMÁTICA SUPERFICIAL. 5% PUNTUAL. O AUGA.

PÁTINA SUPERFICIAL. 20-50% 5-20% ESCASA. MICROORGANISMO.
FRECUENTE.

WHADA GRAFITI 5 SUPERFICIAL. 5%
Fl iNTUAL.

5% PUNTUAL. ANTRÓPICO.

COSTRA

ACTIV. RISCO

5	 2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

1 RISCO ALTO.

3 RISCO BAIXO.

1 RISCO ALTO.

2 RISCO MEDIO.

E 2 RISCO MEDIO.

5	 2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

5	 3 RISCO BAIXO.

3 RISCO BAIXO.

3 RISCO BAIXO.

5	 1 RISCO ALTO.

DEPÓ.sisa
	

SUPERFICIAL. 20-50%	 20-50%
	

ANTRÓPIVENTO.	 3 RISCO BAIXO.
FRECUENTE.	 FRECUENTE.

1. ALT LENDA: L- ALTERACIÓN LOCAL, C- ALTERACIÓN CONTINÚA.ERAC1ÓNS.

LEIARESCENCIA -S-
11RERFICTAL.

IlLaB1AALTERACIÓN-
SUP-ERFICIAL. -

fROSIÓNI NATURAL	 3

ACCIÓN IOLÓXICA	 3

RISCO ANTRÓPICO DIRECTO	 1

LENDA: 1 6101 ALTO, 2 ALTO, 3 MEDIO, 4 BAIXO, 5 MOI BAIXO.

INFORME ÁREA GRAVADA

CLAVE XACEMENTO
	

[1
	

interno da empresa.

N° GRUPO:
	

G1

2. VALORACIÓN RISCOS ÁREA GRAVADA. 
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INFORME ÁREA GRAVADA

3. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN ÁREA GRAVADA. 

ACTUACIÓNS DIRETAS 	 4

CAL

As executadas ata o momento. Diagnose, analíticas e linpeza. Eliminación das pintadas e graffiti.

ACTUACIÖNS VEXETACIDN	 3

CAL

Control das plantacións de eucaliptos e pinos por risco de lume (urda mäis ou menos executadas). Roza do moite baixo periódico para evitar riscos por lume.

ACTUACIÓN$ ENTORNO	 2

CAL

parte das executadas: pasarela e acondicionamento, diminación do poste da luz e anfiteatro e pantalla vexetal para tapar as casas.

ACTÚACIÓNS PÚBLICO	 4

CAL

Recondución das visitas (estudiar o condicionamento da pasarela actual). Sensibilización.

ACTUACIÓNS INDIRETAS 	 3

CAL

Implicación da xente da barriada. Cursos ou talleres.Divulgación do xacemento. Paneis.

LENDA: 1 NON NECESARIO TRABALLO ALGÚN, 2 ACTUACIÓN BAIXA PRIORIDADE, 3 INTERVENCIÓN INTENSA PERO NON URXENTE, 4 ACTUACIÓN MOI
IURXENTE
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INFORME ÁREA GRAVADA

CLAVE XACEMENTO interno da empresa.

G2N° GRUPO:

MEDIDA MAX LONGO 1.40 MEDIDAS SURCOS

MEDIDA MÁX ANCHO 0.83 SURCO MAX SURCO MiN

1	 mm oORIENTACIÓN Ao Sur.

VISIBILIDADE Boa. 4	 mm O mal

TAPADA
2	 111111 O mal

PARCIAL DESTRUIDO

PORCENTAXE DESTRUIDO
	

10

1. ALTERACIÓNS.	 LENDA: L - ALTERACIÓN LOCAL, C- ALTERACIÓN CONTINÚA.

LLC GRAO AFELI, % AFECTADO ''/o AFECT. SURCO AXENTE

EROSIÓN SUPERFICIAL. 50-90 50-90 METEOROS.
ABUNDANTE. ABUNDANTE.

DISGREGACIÓN L SUPERFICIAL. 5-20% 5% PUNTUAL. METEOROS.
ESCASA.

ARENIZACIÓN L SUPERFICIAL. 5-20% 5% PUNTUAL. METEOROS.
ESCASA.

EXCORIACIÓN SUPERFICIAL. 5% PUNTUAL. 50-90 ANTRÓPICO.
ABUNDANTE.

ESTRIAD/ACANALA.

REPICADOS L INTERNO. 5% PUNTUAL. - ANTRÓPICO.

ALVEOLIZACIÓN C INTERNO. 20-50% 20-50% MICROORGANISMO.
FRECUENTE. FRECUENTE_

FRACTURACIÓN L INTERNO. 5-20% ANTRÓPICO.
ESCASA.

FISURAS SUPERFICIAL. 5-20% 5% PUNTUAL. METEOROS.
ESCASA.

ACTIV. RISCO

2 RISCO MEDIO.

3 RISCO BAIXO.

3 RISCO BAIXO.

1 RISCO ALTO.

E -
1 RISCO ALTO.

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

FRAGMENTACIÓN 

FORMAC. PLACAS 	 L9

ESCAMACIÓN 

ALTER. CROMÁTICA

PÁTINA

PINTADA GRAFITI

SAURA

DEPÓSITO 

EFLORESCENCIA

PROFUNDO.	 5-20%
	

COMBO AXENTES.
ESCASA.

• SUPERFICIAL. 5% PUNTUAL. -	 AUGA.

• SUPERFICIAL. 20 -50%	 5-20% ESCASA.	 MICROORGANISMO.
FRECUENTE.

• SUPERFICIAL. 5%	 5 -20% ESCASA.	 ANTRÓPICO.
PUNTUAL.

2 RISCO MEDIO.

3 RISCO BAIXO.

2 RISCO MEDIO.

1 RISCO ALTO.

3 RISCO BAIXO.• SUPERFICIAL. 20-50%	 20-50%	 ANTRÓP./VENTO.
FRECUENTE.	 FRECIIENTE.

n• n

OUTRA FOIIMA 
ALTERACIÓN

2. VALORACIÓN RISCOS ÁREA GRAVADA. 

fROSIÓN NATURAL
	

3

ACCIÓN BIOLÓXICA
	

3

RISCO ANTRÓPICO DIRECTO	 1

LENDA: 1 MOI ALTO, 2 ALTO, 3 MEDIO, 4 BAIXO, 5 MOI BAIXO.
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INFORME ÁREA GRAVADA

3. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN ÁREA GRAVADA. 

ACTUACIÓNS 	 3

CAL

Foi obxeto no ano 2002 dunha intervención de conservaciónfestauración para eliminar os graffiti aplicados sobre o motivo principal: cores vermella-laranxa,
branca, azul e negra. Agora foi obxeto dunha limpeza selctiva dos ligues e da rocha con eliminación de depósitos superficiais. Control exaustivo dun área de
rocha que parece non ter soporte.

ACTUACIÓNS VEXETACIÓN	 3

CAL

Control da herba circundante e proliferanción de silveiras Control da actividade biolóxica.

ACTUACIÓNS ENTORNO	 3

CAL

Poderlase intervir ao impedindo a escorrentia no perímetro do mesmo. Isto está relacionado coa perda de soporte no Suroeste da rocha.

ACTUACIÓN5 PÚBLICO	 4

CAL

Sensibilización para evitar o pisado do petroglifo, per outra banda, moi frecuente.

ACTUACIÓNS INDIRETAS	 3

CAL

Implicación da xente da barriada. Cursos ou talleres.Divulgación do xacemento. Paneis.

LENDA: 1 NON NECESARIO TRABALLO ALGÚN, 2 ACTUACIÓN BAIXA PRIORIDADE, 3 INTERVENCIÓN INTENSA PERO NON UFtXENTE, 4 ACTUACIÓN MOI

URXENTE
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ESTRUIDOPARCIAL D 

MEDIDA MÁX LONGO

MEDIDA MÁX ANCHO

ORIENTAC Leti

VISIBILID 4DE

TAPADA

PORCENTAXE DESTRUIDO

m

0.60	 m

Ao Noroeste.

Boa.

20

0.69 MEDIDAS SURCOS
SURCO MAX SURCO MÍN

3 mm O mm

1 IIIIII O r11111

2 mm O r n

1. ALTERAC1ÓNS. 	 LENDA: L - ALTERACIÓN LOCAL, C- ALTERACIÓN CONTINÚA.

Lig	 GRAO AFES.L. Vo AFECTADO % AFECT. SURCO AXENTE	 ACTIV. RISCO

fROSEiN
	

SUPERFICIAL. 50-90	 50-90	 METEOROS.
ABUNDANTE. ABUNDANTE.

DISGREGACIÓN
	

•	

SUPERFICIAL. 5-20%	 5% PUNTUAL.	 METEOROS.
ESCASA.

AREJUZACIÓN	

•	

SUPERFICIAL. 5-20%	 5% PUNTUAL.	 METEOROS.
FSCASA_

fXCORIACIÓN
	

INTERNO.	 5% PUNTUAL. -	 ANTRÓPICO.

gsnuA2Les,ANALA. E
REPICAD

ALVEQLIZACIÓN C INTERNO. 20-50% 20-50% MICROORGANISMO.
FRECIIENTF FREMENTF.

EBAciuRAciffe L PROFUNDO. 5- 20% ANTRÓPICO.
ESCASA

FISURAS INTERNO. 5% PUNTUAL. 5% PUNTUAL. METEOROS.

ERAQMENTACIÓN PROFUNDO. 20-50% ANTRÓPICO.
FRECIIENTE.

Eggittpc. PLACAS INTERNO. 5% PUNTUAL. 5-20% ESCASA. METEOROS.

ESCAMACIÓN. L SUPERFICIAL. 5% PUNTUAL. 50 -90 METEOROS.
ABUNDANTE.

ALTER. CROMÁTICA 122 SUPERFICIAL. 5% PUNTUAL. 5% PUNTUAL. AUGA.

PÁTINA SUPERFICIAL. 5% PUNTUAL. - MICROORGANISMO.

PINTADA GFtAFITI

COSTRA

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

1 RISCO ALTO.

2 RISCO MEDIO.

1 RISCO ALTO.

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

2 RISCO MEDIO.

3 RISCO BAIXO.

DEPÓS.11,11
	

•	

SUPERFICIAL. 20-50%	 20-50%	 ANTROP./VENTO.	 2 RISCO MEDIO.
FRECUENTE.	 FRECUENTE.

ffJ.DRESCENCIA

ALTERACIÓN -

fROSIÓN NATURAL 3

ACCIÓN 0101-05/CICA 4

IlläçQ_ANTRÓPICO DIRECTO 2

LENDA: 1 MOI ALTO, 2 ALTO, 3 MEDIO, 4 BAIXO, 5 MOI BAIXO.

INFORME ÁREA GRAVADA

CLAVE XACEMENTO
	 1
	

interno da empresa.

N° GRUPO:
	

G3

2. VALORACIÓN RISCOS ÁREA GRAVADA. 
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tifo atópase nun área con proximidade de atores e monte baixo. Control para evitar lumes.O petrog

ACTUACIÖNS ENTORNO	 3

CAL

Alonxar un pouco o muro petrimetral non sería mala idea. Favorece a acumulación de verquidos (papeis, latas, etc.).

ACTUACIÓNS PÚBLICO	 3

CAL

zación para evitar o pisado do petroglifo, recondación das visitas, sensibilización.Sensibili

INFORME ÁREA GRAVADA

3. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN ÁREA GRAVADA. 

ACTÚAÇIÓNS METAS	 1

CAL

Xa foi limpado en actuacións anteriores. En principio recibiu unha limpeza moi exhaustiva sen respetar a súa pátina. Pola contra, esta intervención
desafortunada facilitou a visibilidade do motivo principal.

ACTUAÇIÓNS VEXETACION	 3

CAL

AnU_AÇIÓNS INDIRETAS	 3

CAL

Implicación da xente da barriada. Cursos ou talleres.Divulgación do xacemento. Paneis.

LENDA: 1 NON NECESARIO TFtABALLO ALGÚN, 2 ACTUACIÓN BAIXA PRIOFtIDADE, 3 INTERVENCIÓN INTENSA PERO NON URXENTE, 4 ACTUACIÓN MOI
URXENTE
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Traballos de limpeza dos petroglifos
situados no interior do Parque Arqueolóxico

da Arte Rupestre (Campo Lameiro,
Pontevedra)

FASES DA INTERVENCIÓN
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

6. Fases da intervención.
Queda claro que a primeira fase será a recopilación de información que debe ser aportada

polo técnico do Servizo de Arqueoloxia designado para tal fin.

PROPOSTA DE PROGRAMACIÓN DA OBRA:

"Limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico da
Arte Rupestre" (Campo Lameiro, Pontevedra)
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CAP.I - Análises e
diagnose.

ab ril

CAP.II - Roza, tala e
corte.

'a e3i e e e, ah' ab e a ,	„ a,

CAP.III - Drenaxes.
1 lifE-3 a

CAP.IV - Limpeza
manual dos conxuntos.

a e ta,,, e di_,3 :uf e a e- er

CAP.V - Consolidación
e a a

CAP VI - Melloras:
1. Análises (densidade,
porosidade, etc.).
2. Fotografía
microscopio.
3. Estudo biolóxico.
4. Estudo ambiental
5. Pozas.

e e e a a at,- a e

CAP VI - Memoria
a e,,

LJlif Unidade: semán de intervención nos diferentes conxuntos.
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

7. Organigrama.
Proponse a seguinte cadea de comunicación para o bo desenvolvemento do proxecto.

ORGANIGRAMA DE RELACIÓN E COMUNICACIÓN NOS TRABALLOS

QUÍMICA
E BIOLOXÍA

(LABORATORIO)

TÉCNICOS SERVICIO
ARQUEOLOXÍA

EQUIPO EXTERNO
• • • • • • • • • • • • • • • • 	 • • • • • • • • • • • O • • • •

DIRECTOR DE CONSERVACIÓN E
RESTAURACIÓN

DIRECTOR DE ARQUEOLOXÍA.

TODOS OS
ASPECTOS
TÉCNICOS

SO ASPECTOS DE
	

SO ASPECTOS
CONSERVACIÓN
	 ARQUEOLÓXICOS

AXUDANTES DIPLOMADOS E OPERARIOS
CON EXPERIENCIA.

EQUIPO BASE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

()SIC materiales y conservación SLL
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

8. Relación de productos.

A empresa BIC materiales y conservación SLL adícase a venda de productos de
conservación polo que o coriecemento dos mesmos é alta e a asesoría a empresas de Galiza é un
feito cotián.

Pódese sinalar que os productos propostos para esta intervención son da mellor calidade
como así o atestiguan os correspondentes documentos de idoneidade outorgados polos
organismos correspondentes.

Material funxible.
Todos os materiais enumerados a continuación foron seleccionados polos seus

contrastados resultados así como por superar uns rigurosos sistemas de control de calidade. O uso
de todos eles, en intervencións de restauración de materiais pétreos foron aprobados pola
Dirección Xeral do Patrimonio da Xunta de Galiza.

Limpeza: 

A auga (tanto a de limpeza como a de amasado na pasta de consolidación) ten que ser
previamente analizada para determinar seu contido en impurezas e sales, contido en cloruros,
sulfatos, sulfuros, carbonatos, etc... A este efecto respetaranse as seguintes normas de aplicación
(UNE 7.130-58, UNE 7. 082-54, UNE 7.131-58, UNE 7.132-58, UNE 7.178-60, UNE 7.234-71,
UNE 7.235-712)

Os cepillos de cerda branda que se usen na limpeza non implicarán abrasión do material
pétreo.

En consecuencia, proponse o uso das que se indican a continuación xa que son
seleccionadas tanto polo seu poder bactericida/herbicida como pola súa inocuidade para o
material inorgánico:

Cloruro de benzoalconio (desinfectante que no deja residuo seco).

Consolidación de placas: 

Non consideramos o emprego de consolidantes tipo PLM (salvo esixencia expresa dos
técnicos do Servizo de Arqueoloxía da Xunta de Galiza) dos que se descoriece a súa
composición: contido en resinas, posibilidade de conter ligantes a base de cemento con aporte de
sales, etc.

Na empresa BIC materiais e conservación empréganse sempre formulacións propias,
testadas en base a criterios científicos, pois así se póde garantir a efectividade dos mesmos. En
caso de ter algún problema e como se coriece a súa composición pódese tomar resolucións
efectivas que no caso do emprego de materiais con composición descoriecida non é posible.

CBIC materiales y conservación SLL
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Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra)

> Cal hidráulico tipo NHL 5. Natural Hidraulic Lime 5.

Engádese a mistura de consolidación pigmentos minerais inorgánicos resistentes aos
álcalis.

Os productos presentan como denominador común:

> Inocuidade para o material orbdnal.

> Mínima toxicidade para os operarios que os apliquen.

> Baixos índices de polución ambental.

> Baixa solubilidade en auga (compofiente preventivo).

> Compatibilidade con outros productos aplicados.

> Facilidade de aplicación.

> Baixa inflamabilidade e nulo risco de explosión.

> Uso de materiais e técnicas tradicionais.

Todas as propiedades anteriores redundan nunha mellora e reducción do impacto
ambental sobre os conxuntos.

Ademáis favorecerase en todo momento a accesibilidade ao sitio arqueolóxico. Para
garantir a seguridade das persoas e visitantes estableceranse (se fose necesario) especiais medidas
no acceso ás áreas de traballo: Valado e sinalización.

Ademáis a empresa conta co respaldo da E.S.C.R.B.C.G. e da Escola de Canteiros de Poio
(Pontevedra).
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