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Introdução

O Geoprocessamento  está  sendo utilizado para  o desenvolvimento  de um estudo de
caracterização  do  meio  ambiente,  de  modo  a  possibilitar  a  identificação  de  sítios
arqueológicos. Nossas atividades estão centradas na área do Sítio Primavera (ZM-JN-01)
que se encontra no Município de São João Nepomuceno na Zona da Mata Mineira, foco
de interesse de diversos pesquisadores. Trata-se de um sítio a céu aberto lito-cerâmico
colinar, próximo a bacias hidrografia de pequeno e médio porte.
    
Objetivo

A utilização do Geoprocessamento tem como principal objetivo auxiliar na identificação e
cadastramento de sítios arqueológicos na Zona da Mata Mineira, assim como, verificar a
possível existência de geoindicadores que compõem a paisagem onde os sítios estão
inseridos. Objetivamos, desta forma, oferecer instrumentos aos arqueólogos para melhor
compreensão dos padrões de assentamento dos paleo-habitantes de nossa região.

Metodologia

Com  a  identificação  das  variáveis  a  serem  utilizadas,  estamos  empregando  a
metodologia  de  levantamento  geográfico.  Com  isso,  elaboraremos  mapas  digitais
georreferenciados que serão submetidos ao Sistema de Informação Geográfica (SIG),
para tratamento, manipulação e análise, tendo por finalidade buscar geoindicadores que
fornecerão elementos para elaboração do modelo preditivo de antigos assentamentos na
região. 

Resultados Preliminares

Até o momento, foi realizado o levantamento de toda a base cartográfica, das imagens
de satélite, fotos aéreas e ortofotocartas da área.  Informações estas, importantes, pois é
necessária  a  escolha  da  escala  adequada  a  ser  usada  para  uma  maior  precisão
cartográfica. 
Após o estudo cartográfico, identificamos as variáveis a serem trabalhadas, tais como,
relevo (geomorfologia), hidrografia, pedologia, geologia e topografia. Além deste estudo,
realizamos trabalhos  de  campo em toda  área  do sítio  e  de seu entorno.  Atualmente
estamos no processo de coleta e análise dos dados para confecção dos mapas. 




