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 -Resumo 

  

O geoprocessamento juntamente com os estudos de análise espacial são uma 

ferramenta fundamental no planejamento e execução de prospecções 

arqueológicas. As ferramentas do geoprocessamento auxiliam na compreensão do 

espaço contribuindo assim para as atividades de campo e laboratório. Por meio 

dessas ferramentas podemos identificar como também apontar possíveis sítios 

arqueológicos. As características ambientais podem indicar formas de utilização do 

espaço e através desses estudos podemos apontar áreas de possíveis sítios 

arqueológicos. Este trabalho terá como objetivo o mapeamento de sítios 

arqueológicos municípios de Bicas, Guiricema, Palma e Ubá na Zona da Mata 

Mineira com o auxílio de ferramentas SIG (Sistema de Informação Geográfica), e 

também a consulta de trabalhos desenvolvidos por institutos de pesquisas 

geográficas e instituições acadêmicas. 

 

-Introdução 

  

A arqueologia é também o estudo dos espaço e das modificações que o homem 

provoca nele. O mapeamento arqueológico possibilita compreender a relação do 

homem com o meio. Nas últimas décadas os arqueólogos tem lançado mão de 

Ferramentas SIG para analisar sítios já conhecidos como também para localizar 

sítios que ainda não foram descobertos. As características geográficas onde estão 

inseridos os sítios já detectados podem contribuir para indicar possíveis sítios ainda 

não desvelados. A pesquisa e mapeamento dessas variáveis, denominadas de geo-

indicadores contribuirá para conhecer e estabelecer uma possível relação entre os 

sítios na Zona da Mata mineira.  

Podemos utilizar o geoprocessamento para diversas aplicações no campo da 

Arqueologia. Dentre as inúmeras aplicações podemos destacar o sensoriamento 

remoto para a elaboração de modelos preditivos, que com o auxílio de 

características ambientais possibilitam identificar áreas com ocorrência de sítios em 

locais previamente marcados. Além disso, é possível também, definir o 

posicionamento do sítio para auxiliar na delimitação das intervenções 

arqueológicas em subsuperfície. Do mesmo modo, permite catalogar os dados 

referentes aos sítios arqueológicos com a finalidade de realizar operações de 



análises espaciais, como também para a elaboração e desenvolvimento de ações 

preditivas na arqueologia. 

 

- Objetivos 

Identificar e mapear sítios arqueológicos nos municípios da Zona da Mata do Estado 

de Minas Gerais, realizar o diagnóstico das áreas de interesse arqueológico, por 

meio da utilização de geoprocessamento. Detectar e catalogar a fim de melhor 

compreender a utilização do espaço e localizar regiões de possíveis intervenções 

arqueológicas. 

 

- Metodologia 

 

Em termos de práticas e ferramentas para a concretização dessas análises 

empregaremos a topografia e o geoprocessamento que consistem em um conjunto 

de princípios, técnicas e convenções utilizadas para a determinação do contorno, 

das dimensões e da posição relativa de pontos sobre a superfície da terra ou no seu 

interior. Trata-se também de um conjunto de técnicas computacionais relacionadas 

com a coleta, armazenamento e tratamento de informações espaciais 

georeferenciadas, respectivamente. Inicialmente é necessário estabelecer alguns 

pontos que indicarão o desenvolvimento do trabalho que possibilitará a delimitação 

da área e posterior localização do sítio arqueológico (posicionamento e indicação 

das coordenadas). Concomitante a esse processo é fundamental a caracterização 

da área onde se insere o sítio arqueológico (mapas temáticos) e do sítio 

propriamente dito (medidas topográficas, perfis estratigráficos, gráficos, sondagens, 

levantamento das peças encontradas, etc.). 

 

- Desenvolvimento 

 

Para concretizar os objetivos propostos no presente projeto percorremos algumas 

etapas: Foi realizado a leitura do material teórico e metodológico, foi realizado o 

levantamento cartográfico de Palma Guiricema, bem como as características 

geográficas dos municípios supracitados. Posteriormente será realizada a 

montagem do banco de dados cartográficos dos municípios de Palma, Guiricema, 

Bicas e Ubá utilizando o programa ArcGis. Os dados coletados serão analisados 



para o desenvolvimento do projeto Mapeamento arqueológico e da diversidade 

cultural nos municípios de Bicas, Guiricema, Palma e Ubá, Zona da Mata de Minas 

Gerais. 

 

- Resultados preliminares 

 

Realizamos pesquisas nas bases cartográficas da cidades de Bicas, Guiricema, 

Palma e Ubá. Essas pesquisas são de extrema importância para o desenvolvimento 

do trabalho arqueológico, pois através dessas podemos conhecer as características 

físicas das cidades pesquisadas. 
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