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A arqueologia busca, por meio de métodos e técnicas interdisciplinares, investigar a constituição, 
o funcionamento e as transformações ocorridas nas sociedades humanas pretéritas. O projeto de 
Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira, no qual se insere este estudo, 
propõe a identificação, cadastramento e estudos de sítios arqueológicos da região, procurando 
valorizar a preservação do patrimônio cultural e arqueológico, buscando as identidades culturais 
a fim de possibil itar a dinamização e motivação das práticas políticas de conservação. Nosso 
trabalho, que se utiliza dos métodos da geociência para os estudos do meio natural, procura 
auxiliar as investigações arqueológicas, tomando como base a geoarqueologia que atua 
precisamente na intersecção disciplinar para dar subsídios às questões formuladas pela 
arqueologia. O mapeamento dos sítios e de seu entorno são premissas indispensáveis para 
orientação dos futuros trabalhos na região.  
Nosso objetivo centra-se no levantamento de fatores inseridos dentro da geoarqueologia para o 
estudo do Sítio Arqueológico Primavera, através da determinação de geoindicadores, que 
possibilitem melhores avaliações e identificações de comunidades pretéritas. Daremos destaque 
aos fatores topomorfológicos e análises paleoambientais, envolvendo estudos geomorfológicos, 
estratigráficos, sedimentares e pedológicos. Ainda serão realizados levantamentos de 
remanescentes da flora, fauna e dos polens. Nosso intuito é avaliar as relações entre as atividades 
humanas e a paisagem a fim de podermos compreender como o homem percebeu o meio 
circundante, buscando estabelecer com este uma relação harmônica.  
 Daremos ênfase à metodologia utilizada por Morais, o qual apresenta como sub-campos bem 
consolidados da arqueologia: a Geoarqueologia e a Arqueologia da Paisagem. Morais assevera a 
necessidade de se conhecer de forma precisa o relevo natural da área estudada, serão utilizados 
métodos que facil item este estudo. Para tanto nos serviremos das geotecnologias como o sistema 
de geoposicionamento global (GPS), o sistema de informações geográficas (SIG), levantamentos 
topográficos e plani-altimétricos, bem como de coordenadas em UTM, aerofotocartas que 
auxiliam a localização de novos sítios arqueológicos. Com esta metodologia torna-se possível 
estabelecermos geoindicadores específicos para nossa região, se constituindo em uma ferramenta 
de caráter preditivo muito útil para promover levantamentos arqueológicos.   


