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2.2.  ResumoResumo  

 

São testados aqui dois procedimentos diferentes mas complementares para identificação 

de sítios arqueológicos por meio de sensoriamento remoto: a caracterização de aldeias 

pré-históricas de uma área do triângulo mineiro através de fotointerpretação e a 

localização dos diversos sítios desta área em fotos aéreas de escala menor, a fim de se 

estudar sua distribuição espacial e eventuais concentrações. Os resultados sugerem um 

bom potencial especialmente no que se refere ao primeiro procedimento, e encorajam ao 

mesmo tempo a efetivação de bancos de dados que unam diferente produtos de 

geoprocessamento, tanto com fins de pesquisa quanto de gestão de sítios arqueológicos 

na região estudada.  

 

 
 
 
 
 
 
 

AbstractAbstract  

Two different and complementary procedures procedures for the identification of 

archaeological sites using remote sensing are tested here: First, the caracterization of 

pre-historical settlements in an area of eastern Minas Gerais by the means of 

fotointerpretation. Second, the localization of different sites of this area in aereal photos 

in a smaller scale, in order to study their spatial distribution espacial and eventual 

concentrations. The results suugest a good potential especially concerning the first 

procedure and encourage at the same time the building of databank comprehending 

different products of de remote sensing, both for research purposes as for management 

of the archaeological patrimony.  
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5. Introdução5. Introdução  
 
 
Esta monografia trata do uso de técnicas de geoprocessamento para identificação e 

caracterização de aldeias pré-históricas na área da UHE Igarapava, localizada no 

triângulo mineiro. Mais precisamente, utilizam-se aqui produtos (fotos aéreas e 

ortofotos) e técnicas de sensoriamento remoto (fotointerpretação e georreferenciamento 

desses produtos) a fim de chegar-se a uma base única de dados onde os sítios 

arqueológicos possam ser analisados em seu contexto geográfico. Ao localizar-se o 

conjunto de sítios de uma determinada área em uma imagem (ou mosaico de imagens) 

georreferenciada, tornar-se-á possível visualizar a densidade e os locais preferenciais de 

assentamento das populações pré-históricas desta área. Além disso, as imagens assim 

tratadas poderão ser correlacionadas, em um estudo futuro, a mapas digitais onde 

variáveis ambientais sejam utilizadas para predizer a localização de sítios ainda não 

encontrados. Também imagens de satélite poderão ser acrescentadas a este GIS e 

inclusive ser utilizadas para gerarem-se mapas temáticos. Pretendíamos neste trabalho 

utilizar imagens Landsat 5 para visualizar como os sítios em estudo se apresentam neste 

produto de sensoriamento remoto, porém não foi possível obter tais imagens em tempo 

hábil. 

 

 

No Brasil, o uso de técnicas de sensoriamento remoto para estudos da paisagem visando 

a detecção de sítios arqueológicos têm sido empreendidos desde os anos setenta (Neves, 

1984; Morais, 1996; Beber & Peixoto, 2000). Na década de noventa, Anna Roosevelt 

utiliza sensores portáteis para localizar sítios de cacicados na Ilha de Marajó (apud El-

Baz, 1997:44), bem como diversas estruturas que os compunham. Com efeito, trata-se 

de aterros construídos nas vázeas de grandes rios que podem estender-se por 

quilômetros e diversos equipamentos permitiram visualizar as estruturas que os 

compunham –  um magnetrômetro de prótons mostrou a localização de diversas 

fogueiras; mudanças na estratigrafia provocadas por fogueiras e fossas foram detectadas 

por aparelhos eletromagnéticos que medem a condutividade sob a superfície. Outros 

aparelhos, como radares portáteis, mostraram níveis de solo perturbado e permitiram a 

localização do piso original sobre o qual os aterros foram construídos. 



  

Entretanto, as aldeias pré-históricas do atual estado de Minas – construídas por grupos 

que não apresentam evidências de hierarquização social – não foram até o presente 

objeto de estudos de sensoriamento remoto. Ora, trata-se em alguns casos de sítios 

relativamente extensos (cujo diâmetro médio situa-se em torno de 400m) que, apesar de 

geralmente situarem-se em áreas agrícolas, já muitas vezes aradas, conservam 

concentrações cerâmicas importantes e por vezes mantêm um solo orgânico, ou 

paleossolo. 

 

Daí nossa motivação para empreender este trabalho: partindo da hipótese que os fundos 

de cabana que compõem as aldeias não tenham sido completamente destruídos pelos 

trabalhos agrícolas, acreditamos que sua visualização em fotos aéreas (graças à visão de 

volume e portanto acuidade visual melhorada que a estereoscopia confere) pode ser 

possível. Se esta hipótese for verificada, poder-se-á acrescentar este método aos 

atualmente utilizados para a prospecção de sítios arqueológicos. 

 



 

6. Objetivos6. Objetivos  

 

Os objetivos gerais desta monografia referem-se à avaliação das possibilidades de uso 

do sensoriamento remoto – e também dos sistemas de informação geográfica – para o 

afinamento de técnicas de identificação e delimitação de sítios arqueológicos, com 

vistas a permitir a menor intervenção possível em tais locais. 

 

Objetiva-se assim, num primeiro momento, avaliar as chances de visualização de 

aldeias pré-históricas cerâmicas (os maiores sítios a céu aberto do estado) em fotos 

aéreas. Em seguida,  as aldeias já identificadas na área em estudo serão estudadas em 

seu conjunto, tanto para se buscar uma descrição comum do que foi visto, como para 

avaliar sua distribuição e densidade.  

 

Enfim, serão discutidas as perspectivas de aplicação dos resultados obtidos em 

pesquisas futuras, bem como metodologias alternativas que pudessem vir a 

complementar esse procedimento.  

 

 

No que se refere a objetivos de médio ou longo prazo, note-se que a informatização de 

mapas, fotografias aéreas e imagens permite constituir-se um GIS. Este poderá vir a ser 

útil não somente para a previsão futura dos locais preferenciais de sítios arqueológicos, 

como também permitirá a gestão a distância dos mesmos, a exemplo do que já está 

sendo feito e/ou em fase e implantação em outros locais (Creammer et al., 1977; 

Custódio et al., 1996). 



  

7. Estado da arte 7. Estado da arte   

 

O Sensoriamento Remoto na arqueologia data, segundo Pinsonneault & Dubois 

(1984:67), da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, somente a partir da década de 70 é 

que técnicas de sensoriamento remoto passam a ser realmente aplicadas à  arqueologia. 

Assim, no final dessa década imagens Landsat foram utilizadas para localizarem-se 

ruínas tanto da civilização Maia quanto da Mesopotâmia. Na década de 80, Sever & 

Sheets (apud El Baz, 1997) estudam fotos aéreas infravermelhas, onde detectam 

extensas estradas pré-históricas em Costa Rica e no sudoeste dos Estados Unidos. 

Alguns anos mais tarde, imagens SPOT são usadas por Wiseman (apud El Baz, 1997)  

para detectar o porto antigo de Ammoudhia, no noroeste da Grécia. Enfim, o uso de 

imagens de radar tem se mostrado eficiente para revelar antigas topografias, como no 

estudo de El-Baz, em que foi possível detectar no deserto oeste do Egito um antigo vale 

onde escavações posteriores mostraram ocupações humanas de 200.000 anos (El-Baz, 

1997:45). 

 

A julgar pela bibliografia consultada, o uso mais freqüente de técnicas de 

geoprocessamento em arqueologia tem sido o estudo da paisagem onde se pretendem 

localizar sítios arqueológicos: busca-se identificar áreas com maior probabilidade de 

encontrarem-se sítios. Uma metodologia detalhada é exposta em Ebert & Lyons, 1983: 

1262-64: Os autores propõem seis passos para fazê-lo: 

 

1. Determinação de possíveis indicadores ambientais através do cruzamento e 

informações arqueológicas e de dados ambientais, usando-se fotos aéreas; os 

indicadores utilizados foram: tipo de declive; ângulo de declive; tipo de vegetação; 

diversidade da vegetação; espessura do solo; tipo de depósito superficial; tipo de 

rocha-mãe; proximidade de zonas de contato geológico ou falhas. 

 

2. Formulação de classes para cada indicador proposto; 

 

3. Determinação de quais indicadores estavam presentes em uma área específica da 

imagem onde sítios arqueológicos haviam sido identificados, bem como da classe de 

cada um dos indicadores. 



 

4.  Localização exata (plotagem) dos locais dos sítios arqueológicos nas fotos aéreas; 

 

5. Estereofotointerpretação da presença e da classe dos indicadores ambientais nos 

locais dos sítios. 

 

6. Codificação e tabulação dos resultados da fotointerpretação. 

 

7. Nesse momento, as classes de indicadores que deram melhor resultado foram 

distinguidas das demais. Foram identificadas as seguintes classes como promissoras 

para sítios pré-históricos: fundos de vales;  rocha-mãe preferencial: granito; 

proximidade de zonas de falha; declividade de 0 a 5°. 

 

8. Fotos aéreas de áreas onde os sítios ainda não eram conhecidos foram 

fotointerpretadas com fins de localização de novos sítios nos locais onde as classes 

identificadas como promissoras estavam presentes. 

 

9. Verificação em campo das interpretações propostas. Não só os sítios foram 

procurados, mas também examinou-se e registrou-se o meio geológico e 

geomorfológico de cada área prospectada. 

 

O resultado deste teste foi que em 45% das áreas propostas encontraram-se sítios 

arqueológicos, o que é um índice bastante significativo. 

 

 

Estudos mais originais utilizam o geoprocessamento para obterem-se informações e 

esclarecer as ligações entre mudanças no meio ambiente e mudanças sociais a longo 

prazo (Clark et al., 1998:1461) ou para gerenciarem-se sítios ameaçados pela erosão 

(Creamer et al., 1977: 291). Na verdade, tem-se entendido o geoprocessamento como 

uma ferramenta extremamente útil para a preservação dos sítios arqueológicos: No 

próximo século, o sensoriamento remoto vai continuar a oferecer aos pesquisadores 

uma realidade arqueológica virtual, que é necessária para que se preserve o frágil 

ambiente da terra e dos sítios históricos (El-Baz, 1997:45). 

 



Assim, no estudo de Clark et al. (opus cit.), imagens Landsat1, Spot2 e ERS3 são usadas 

tanto para se produzir um mapa da cobertura vegetal onde se distinguem diferentes tipos 

de florestas (primária e secundária com subdivisões em termos de idade) quanto se 

prediz a localização de sítios arqueológicos tendo-se como base as propriedades 

espectrais dos sítios já conhecidos. Na verdade, esses dois procedimentos são cruzados, 

pois determinam-se os prováveis locais de sítios a partir dos estudo de mudanças na 

floresta: áreas onde a floresta está sendo reconstituída há poucos séculos são apontados 

como possivelmente contendo sítios de há alguns séculos; áreas de floresta primária são 

associadas a antigos sítios cerimoniais, onde os mortos eram enterrados. Além disso, 

imagens Spot e Landsat foram processadas para a feitura de mapas a serem utilizados 

nos trabalhos de campo. Enfim, predições bem sucedidas de locais de sítios também 

foram feitas neste caso. 

 

O artigo de Ladefoged et al. (1995) mostra em detalhes como prospecções geofísicas 

onde se medem a conductividade e a susceptibilidade magnética de sedimentos onde se 

encontram sítios arqueológicos podem ser úteis para a identificação e caracterização de 

sítios, tanto históricos quanto pré-históricos. 

 

Quanto ao geoprocessamento como ferramenta para o gerenciamento de sítios 

arqueológicos à distância, Creamer et al. (opus cit.) mostram como vôos podem originar 

mapas digitais onde são criados níveis para rios, estradas, estruturas arqueológicas e 

obras atuais destinadas a conter a erosão. Todos estes documentos são unidos num 

banco de dados onde estão documentados os diferentes estados de conservação do sítio 

em estudo ao longo do tempo, bem como os esforços feitos em diferentes momentos 

para  conter sua destruição. Assim, o mapeamento fotogramétrico permite a 

documentação dos passos de um programa de monitoramento do sítio que está sujeito a 

uma importante erosão. 

 

 

O Brasil não constitui exceção a este quadro: estudos de diversos cunhos começam a ser 

publicados, seja a partir de preocupações com a  conservação e gerenciamento dos sítios 

                                                        
1 LANDSAT: Sistema desenvolvido pela NASA desde 1972, quando foi lançado o primeiro satélite para 
coleta de dados sobre a Terra. 
2 Programa espacial francês concebido pelo CNES e em operação desde 1986. Consiste de um satélite 
para observação da Terra e de estações para processamento de dados. 



(Morais, 1996; Custódio et al. 1996; Franco 1996), seja com o objetivo de planejar-se 

uma estratégia para o campo a partir da identificação de compartimentos 

topomorfológicos (Beber & Peixoto, 2000). Entretanto, toda esta bibliografia fala muito 

pouco da análise dos sítios arqueológicos em si, e não foi possível encontrar um artigo 

que falassse de um estudo de caso sobre a fotointerpretação de aldeias pré-históricas no 

Brasil ou na América. 

 

 

                                                                                                                                                                   
3 Earth Resources Satellite - satélite pertencente ao programa espacial japonês. 



  
8. Metodologia 8. Metodologia   
 

Como o objetivo deste estudo é testar a possibilidade de detectarem-se  sítios pré-

históricos através de uma fotointerpretação, optamos por estudar uma área que apresenta 

as melhores condições para tal análise: uma usina hidroelétrica onde 13 aldeias foram 

encontradas e localizadas em ortofotos de escala 1/5.000 e onde havia fotos aéreas na 

escala de 1/15.000 formando pares para a estereoscopia. Além destas fotos, 

dispúnhamos igualmente de fotos aéreas em escala 1/60.000, onde pretendíamos em um 

segundo momento localizar todos os sítios estudados na fotointerpretação. 

 

Podem-se distinguir portanto dois momentos na análise empreendida:  

 

Primeiro momento, estudo individual dos sítios em estereoscpia (pares de fotos na 

escala 1/15.000):  

 

A estratégia adotada aqui foi localizar nas fotos aéreas exatamente as mesmas estruturas 

já localizadas nas ortofotos (pelos arqueólogos que realizaram os trabalhos de 

salvamento), estudar no texto do relatório a descrição dessas estruturas e buscar 

verificar se a estereoscopia permitiria uma melhor percepção das estruturas que 

compõem o sítio, basicamente fundos de cabana, cujas texturas e tonalidades 

possivelmente seriam diferenciadas do entorno. Os padrões eventualmente encontrados 

seriam procurados nos demais sítios. Os resultados foram sendo anotados num quadro-

síntese, que facilitaria a comparação entre eles (cf. item 9). 

 

Segundo momento, localização dos sítios em pares de fotos na escala 1/60.000: 

 

Em seguida, foram utilizadas fotos aéreas na escala de 1/60.000 para localizarem-se os 

sítios em um documento onde os sítios fossem contextualizados na paisagem e onde se 

visse sua densidade e eventuais concentrações. Para tanto, inicialmente essas fotos 

foram escaneadas, bem como os locais específicos dos sítios nas fotos em escala 

1/5.000. Depois, procedeu-se à  correção geométrica e projeção no datum (Córrego 

Alegre) de cada foto 1/60.000, utilizando o pacote Er Mapper 5.5. Dois tipos de 



correção foram utilizadas dependendo da quantidade de pontos disponíveis: polinomial 

quadrática e linear.  

 

Por fim, para localizarem-se os locais dos sítios nas fotos na escala 1/60.000,  foram 

utilizados pelo menos oito pontos em comum entre essas fotos e as em escala 1/15.000: 

alguns pontos de controle foram retificados em cada figura menor e disso resultou uma 

figura final onde as figuras dos sítios em escala 1/15.000 foram sobrepostas às fotos na 

escala 1/60.000, como mostrado no item 9. Isso foi feito com vistas a permitir uma 

visualização de sua distribuição e densidade em cada uma das fotos em escala 1/60.000, 

pois teoricamente deve-se poder visualizar os sítios ampliados (escala 1/15.000) nas 

fotos em escala menor (figuras 6 e 7). 

 



  

9. Resultados9. Resultados  

 

Na verdade, dos 13 aldeamentos localizados na área da usina, 6 não puderam ser 

estudados, pois não havendo ortofoto produzida para seu local, não dispúnhamos dos 

dados necessários à  sua análise. Assim, os 7 aldeamentos cuja estereoscopia foi possível 

realizar são apresentados abaixo: 

1.  Sítio São Francisco 

Resultado da estereoscopia:  

Duas manchas circulares claras 

correspondem às concentrações 1 e 2 (cf.  

Anexo 3: Conjuntos Identificados). 

 

 

 

2.  Sítio Califórnia 

Resultado da estereoscopia:  

Imediatamente ao sul do pto 5 há uma 

mancha clara (cf. S. S. Francisco), mais ou 

menos circular.  

 

3.  Sítio Mandioca 

Resultado da estereoscopia:  

Textura não é homogênea: há 3 círculos 

cinza mais claros. 
 

 

4.  Sítio Canabrava 

Resultado da estereoscopia:  

Nada nos pontos mencionados. Talvez a 

oeste da concentração 1, algo bem apagado 

e de forma não muito definida. 

 

 



5.  Sítio Poçãozinho 

Resultado da estereoscopia:  

Nada. Será mesmo uma aldeia? 

 

 

 

 

6.  Sítio Retiro 

Resultado da estereoscopia:  

Há um círculo branco entre os conj D e E. 

 

 

 

 

7.  Sítio Santa Cruz 

Resultado da estereoscopia:  

Alinhamentos perceptíveis a olho nu: 

cabanas? 

 

 

 

 

Em seguida, foi feita a correção das fotos aéreas de escala 1/60.000 (figuras 1 a 5). 

Nota-se que a correção polinomial restitui a foto de forma a corrigir a projeção radial da 

foto, porém acentua as distorções nas partes das fotos com poucos pontos de controle ou 

com relevo mais acentuado. Isso aconteceu porque somente dispúnhamos de 2 ou 3 

ortofotos para retificar cada foto – o que representava 1/8 ou 1/16 de sua área) e o mapa 

topográfico não estava disponível nesse momento. Por essa razão, optamos por 

conservar a retificação linear. 



 

Fig 1: Foto 39377 com retificação linear       Fig 2: Foto 39377  com retificação quadrática 

 

  

Fig 3: Foto 2152 com retificação linear               Fig 4: Foto 2152 com retificação quadrática 



 

 

Fig 5:  Foto 41348 com retificação linear 

 



 

 

 

 

Fig 6: Sítio acampamento Turma Três sobreposto à foto 41348 (retificada) 



 

 

 

Fig 7: Detalhe do sítio acampamento Turma Três sobreposto à foto 41348 (retificada) 

 

 

 

Nota-se na figura 6 que o sítio sobreposto na foto aérea escala 1/60.000 a título de teste 

não se destaca o suficiente para ser visualizado. Entretanto, a reprodução acima possui 

uma resolução bastante inferior em relação àquela utilizada durante a análise (no 

programa Er Mapper), quando o sítio estava bastante visível, principalmente ao se 

trabalhar com um zoom maior. Para dar uma idéia do que estamos descrevendo, fizemos 

um detalhe deste resultado, importado na figura 7. 

 



 

 

10. Discussão dos  resultados10. Discussão dos  resultados  

 

No que se refere ao primeiro momento deste estudo, onde cada sítio arqueológico foi 

visualizado em estereoscopia, pode-se distinguir dois tipos de resultados obtidos: 

 

Aqueles referentes aos sítios de acampamento e ateliers de lascamento, ou seja, sítios de 

curta duração, onde os vestígios são pouco densos e numerosos, e principalmente, onde 

não foram identificados em campo possíveis fundos de cabana. Nesses casos, não foi 

possível detectar-se na análise das fotos qualquer textura ou tonalidade que os 

diferenciassem de seu entorno (cf. anexo 3), conforme já era esperado. Com efeito, a 

hipótese emitida aqui foi feita somente para os casos de ocupações de maior duração, 

onde diversas cabanas pudessesm ter sido construídas pelas populações pré-históricas.  

 

E os resultados concernentes aos sítios maiores, onde diferentes cabanas constituíssem 

uma aldeia. Sete dos treze acampamentos localizados na área da AHE Igarapava 

puderam ser estudados em esteresocopia, e tem-se como resultado  que seis dentre eles 

apresentaram uma textura e tonalidade diferentes do entorno. Sua forma apresentou-se 

geralmente arredondada, como fundos de cabana podem ser, mas o que nos surpreendeu 

foi o fato de sua tonalidade ser mais clara do que o entorno. Com efeito, normalmente 

os restos deixados nesse tipo de sítio, por serem orgânicos, apresentam tons 

amarronzados, mais escuros do que o entorno. Pode-se pensar, primeiramente, que não 

se trata de fundos de cabana. Mas então, que outra estrutura deixaria estes círculos de 

dezenas de metros de diâmetro? Na alternativa de serem fundos de cabana, a resposta 

pode estar tanto na composição inicial dos sedimentos quanto nos elementos que foram 

incorporados a eles, e nas reações químicas ocorridas desde então. 

 

Ao compararem-se os resultados obtidos para os diferentes aldeamentos, percebe-se 

que, onde a cultura (geralmente de cana) apresentava-se recém-plantada, as diferenças 

de tonalidades eram bem mais visíveis, pois o solo encontrava-se bem mais exposto 

nesses casos. Vê-se igualmente que  a textura e tonalidade dos elementos identificados 

são bastante semelhantes em todos os casos, mas que, como era de se esperar, quanto 

menos remexidos pelos trabalhos agrícolas era um sítio, melhores e mais confiáveis 



 

eram os resultados da fotointerpretação. Dessa forma, sítios como o da Mandioca 

apresentaram círculos bastante bem delineados que não eram visíveis em campo, mas 

que foram geralmente propostos, devido à proximidade de concentrações de cerâmica. 

Ao inverso, sítios como o Canabrava, muito cultivado, apresentaram manchas cuja 

forma, por demais indefinida, não nos permitiu delinear estruturas circulares. 

 

Ao se analisarem os resultados, deve-se atentar para o fato de que outras causas, não 

antrópicas, podem estar na origem dessas diferenças de textura (I. Malta, comunicação 

pessoal). Por exemplo, havia em certas áreas afloramentos de basalto que formavam 

concentrações mais ou menos circulares. Da mesma forma, áreas de brejo poderiam 

modificar o aspecto visual de algum sítio, conferindo-lhe alguma textura diferenciada. 

Ou seja, somente com um trabalho de campo posterior a este estudo poder-se-á 

confirmar ou não a origem antrópica das estruturas aqui identificadas. A interpretação 

dessas estruturas circulares como fundos de cabana continua, portanto, por hora, 

hipotética. 

 

 

Quanto ao segundo momento do presente estudo, quando trabalhou-se com a 

localização dos diferentes tipos de sítios  –  sejam eles aldeamentos, acampamentos ou 

oficinas líticas  –  na foto aérea de escala 1/60.000, nota-se que o fato de apenas 

dispormos de ortofotos correspondentes a somente partes das fotos fez com que a foto 

corrigida apresentasse uma obliquidade bastante acentuada. Ou seja, teria sido 

necessário fazer-se uma cópia dos mapas topográficos do IBGE (escala 1/50.000) a fim 

de localizar pontos de controle melhor distribuídos em toda a área coberta por cada foto, 

para que o resultado final fosse melhor, ou seja, a foto ficasse mais ortogonal. Isso teria 

permitido ainda que se escolhesse a correção polinomial quadrática, que teria corrigido 

a projeção radial da foto. Isso não foi feito devido a limitações de tempo, mas de 

qualquer forma o objetivo aqui foi testar se o método utilizado seria ou não sufuciente 

para corrigir as fotos. 

 

Enfim, no que se refere à localização precisa dos sítios e sua sobreposição às fotos de 

escala menor, observa-se que eles não resultaram muito destacados no final do processo. 

Somente com um zoom maior puderam ser observados, durante a utilização do 

programa Er Mapper. Uma maneira de melhorar este resultado pode ser, por exemplo, 



 

colorir a pequena foto do sítio antes de importá-la para o Er Mapper, preferencialmente 

dando-se uma cor diferente para aldeias, acampamentos e oficinas líticas.  

 

Ainda assim, podem-se fazer algumas considerações sobre a concentração dos sítios nas 

diferentes fotos. Antes de mais nada, deve-se salientar que somente foi prospectada a 

área da planície do rio Grande, que foi impactada pela usina. Esse fato faz com que não 

possamos analisar as escolhas das populações que habitaram a área no que se refere aos 

compartimentos aí existentes. Por essa razão, não julgamos produtivo investir em mapas 

onde essa compartimentação foi feita, apesar deles nos terem sido gentilmente 

disponibilizados pelo professor Allaoua Saadi.  

 

As fotos escaneadas sucedem-se de leste para oeste na seguinte ordem: 2152, 39377 e 

41349. A primeira somente apresentou três sítios: dois aldeamentos (sendo um deles 

não localizado, por não haver ortofoto) e um acampamento. Deve-se ressaltar que 

somente metade da área por ela coberta corresponde à área da usina. A segunda é 

seguramente aquela em que os sítios – e os aldeamentos – são mais numerosos: sete 

aldeamentos (5 tendo sido localizados nas ortofotos), 5 acampamentos e dois ateliers de 

lascamento. Enfim, a terceira apresenta quatro aldeamentos (somente um deles tendo 

sido localizados) e dois acampamentos.  O mais interessante da segunda ortofoto é que 

os aldeamentos se sucedem a uma distância pequena uns dos outros, o que aventa a 

possibilidade de serem contemporâneos ou mesmo complementares. Estudos posteriores 

seriam necessários para verificar essa possibilidade, mas de toda forma essa observação 

mostra a utilidade de se localizarem sítios em algum documento (que poderia ser um 

mapa ou imagem de satélite ou outro) para se emitirem hipóteses sobre a ocupação pré-

histórica de quaisquer áreas, e assim contribuir para o avanços das questões em 

pesquisas arqueológicas. 

 



 

  
11. Conclusão11. Conclusão  
 

Este estudo, embora preliminar e feito de tentativas, mostra como o geoprocessamento 

tem a contribuir para os estudos da arqueologia do local e mesmo da região aqui 

abordada. Apesar de não ser ainda possível procurarem-se sítios numa fotointerpretação 

anterior ao campo, certamente o arqueólogo trabalhando nessa região pode servir-se de 

fotos aéreas em seu trabalho de campo e utilizá-las como uma técnica complementar às 

hoje utilizadas.  Tanto no momento da prospecção quanto no da escavação de sítios que 

apresentam grandes extensões e densidade de material, a fotointerpretação pode vir a ser 

extremamente útil para identificar-se que um sítio é realmente uma aldeia e para a 

delimitação das estruturas que a compõem.  

 

Isso, naturalmente, só poderá ser feito após estudos complementares ao presente, em 

que se confirme ou infirme em campo a hipótese aqui aventada de que fundos de cabana 

são perceptíveis em fotos aéreas de uma escala relativamente grande e que o que 

começou-se a detectar aqui são efetivamente estes vestígios pré-históricos. Somente a 

continuidade de pesquisas poderá testar e afinar o método aqui esboçado. 

 

As técnicas de geoprocessamento também são promissoras para a predição dos locais 

mais prováveis de se encontrarem sítios, desde que se disponha de dados referentes a 

todos os compartimentos de uma paisagem, Esta é outra linha de pesquisa que mostra-se 

extremamente promissora, desde que se tenha os meios para fazê-lo. 

 

Por outro lado, a efetivação de um GIS pode ser uma ferramenta extremamente útil  

para a preservação de sítios arqueológicos. Unir-se diferentes produtos de 

geoprocessamento em um único banco de dados onde se documente o estado de 

preservação dos sítios ao longo do tempo - o que tende a ser feito cada vez mais à 

distância -  pode  ser o meio mais eficaz para se garantir um monitoramento e uma 

gestão efetiva de sítios arqueológicos. 
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13. 13. AnexosAnexos  

 
Anexo 1: Listagem dos sítios arqueológicos encontrados na UHE Igarapava e das fotos 
aéreas correspondentes 
 

NOME DO SÍTIO TIPO DE SÍTIO Fotos 1/15.000 Fotos 1/60.000 
Agudo Acampamento 125 e 126  39376 e 39377 
Basílio Aldeamento Não tem ortofoto 
Cafundó  Aldeamento Não tem ortofoto 
Califórnia Aldeamento 34 e 35 39376 e 39377 
Canabrava Aldeamento 62 e 63 2152 e 2153 
Coqueiros Aldeamento Não tem ortofoto 
Elisa Maciel I Oficina Lítica 126 e 127 39376 e 39377 
Elisa Maciel II Oficina Lítica 126 e 127 39376 e 39377 
Escolinha Acampamento Não tem ortofoto 
Jatobá Acampamento 48 e 49 41348 e 41349 
Mandioca Aldeamento 46 e 47 41348 e 41349 
Muchoco Aldeamento Não tem ortofoto 
Poçãozinho Aldeamento 36 e 37 39376 e 39377 
Retiro Aldeamento 67 e 68 39376 e 39377 
Revolta Acampamento  126 e 127 39376 e 39377 
Ribalta Aldeamento Não tem ortofoto 
Rio Branco Aldeamento Não tem ortofoto 
Rio Grande Acampamento 95 e 96 39376 e 39377 
Santa Cruz Aldeamento 67 e 68 39376 e 39377 
Santo Inácio Acampamento 33 e 34 2151 e 2152 
São Francisco Aldeamento  95 e 96 39376 e 39377 
Sinhá Junqueira Acampamento 65 e 66 39376 e 39377 
Turma 3 Acampamento 23 e 24; 51 e 52 41348 e 41349 
Usina Mendonça Acampamento 126 e 127; 97 39376 e 39377 
Vargem Alegre Acampamento 61 e 62 2152 e 2153 

 
 
Anexo 2: Mosaico das ortofotos (1ª  linha), fotos aéreas escala 1/15.000 (2ª  linha)  e 
fotos aéreas escala 1/60.000 (3ª  linha)  –  Igarapava/MG 
 

   Ortofoto 2   Ortofoto 3 
Fotos 22 a 24 
Foto 41349 

Ortofoto 6 
Fotos 33 a 35 
Foto 39377 

Ortofoto 7 
Fotos 36 e 37 
Foto 39377 

- Ortofoto 8 Ortofoto 9 
Fotos 45 a 47 
Foto 41349 

Ortofoto 10 
Fotos 48 a 50 
Foto 41349 

Ortofoto 11 
Fotos 50 a 54 
Foto 41349 

Ortofoto 14 
Fotos 62 a 64 

Foto 2152 

Ortofoto 15  
Fotos 65 a 67 
Foto 39377 

- Ortofoto 16 Ortofoto 17 Ortofoto 18  

 Ortofoto 21 
Fotos 95 e 96 
Foto 39377 

Ortofoto 22 
Fotos 96 e 97 
Foto 39377 

Ortofoto 23 Ortofoto 24   

 Ortofoto 26 Ortofoto 27 
Fotos 125 a 127 

Foto 39377 

Ortofoto 28    

Em negrito, fotos efetivamente utilizadas. 



 

Anexo 3: Quadro contendo as principais características dos sítios estudados e o resultado da estereoscopia  –  Igarapava/MG 
 

NOME DO 
SÍTIO 

CARACTERÍSTI-
CAS DOS 
VESTÍGIOS 

TIPO DE SÍTIO  ÁREA DO SÍTIO PORÇÃO/ 
CARACTERÍSTICA 
DA VERTENTE 

USO ATUAL TRABALHOS  DE ARQUEOLOGIA / 
CONJUNTOS IDENTIFICADOS 

RESULTADOS  DA ESTEREOSCOPIA 

Agudo Cerâmica C   -  Acampamento 20 m lineares p. meso-inferior; suave. Pastagens e roças 
(nunca houve canavial) 

6 sondagens revelaram poucos fragmentos, 
sempre isolados. 

Nada 

Basílio Cerâmica L   -  Aldeamento 420 m lineares    Não há ortofoto. 
Cafundó  Cerâmica L   -  Aldeamento + 250 m lineares    Não há ortofoto. 
Califórnia Cerâmica e lítico 

lascado 
L   -  Aldeamento 550 m x 300 m, ao 

longo de 3 faixas 
(disposição linear 
no sentido da 
vertente) 

p. inferior; longa e 
suave. 

Plantio de cana (aração 
anual c/ subsolagem) 

Una (ortofoto). 
8 pontos identificados em campo. 
Piso arqueológico totalmente destruído; 
grande fragmentação e dispersão dos 
vestígios. 

Nas faixas citadas, a textura é homogênea. 
Mas imediatamente ao sul (do pto 5): 
mancha clara (cf. S. S Francisco), mais ou 
menos circular. Entre 8 e 9: forma não muito 
clara. 

Canabrava Cerâmica L   -  Aldeamento 400 m x 350 m p. inferior; longa e 
suave. 

Lavoura de cana  
(antes: mata) 
(canavial alto e 
fechado) 

TG 
2 áreas (concentração 1 e 2): fgtos dispersos 
no leito da estrada e ao longo de 2 carreadores 

Nada nos pontos mencionados. Talvez a 
oeste da concentração 1, algo bem  apagado 
e de forma não muito definida. 

Coqueiros Cerâmica L   -  Aldeamento + 80 m lineares    Não há ortofoto. 
Elisa Maciel I Lítico Lascado O   -  Oficina Lítica 15 m x 10 m Base vertente Lavoura de cana  Nada 
Elisa Maciel II Lítico Lascado O   -  Oficina Lítica 20 m  x 10 m Parte do sítio foi 

transportada em um 
dique 

Lavoura de cana Material disperso devido às atividades 
agrícolas; solo raso (afloramento basáltico) 
Sondagens: nada (sítio desestruturado) 

Nada 

Escolinha Cerâmica C   -  Acampamento 150 m lineares em 
2 concentrações 

   Não há ortofoto. 

Jatobá Cerâmica C   -  Acampamento 150 m lineares x 70 
m largura 

p. mediana; suave. Lavoura de algodão e 
milho (antes: mata) 

 Nada 

Mandioca Cerâmica L   -  Aldeamento 250 m x 200 (180 
m lineares ao longo 
da estrada) 

p. inferior; longa e 
suave. 

Pasto (antes: mata 
galeria) 

2 sondagens e 4 trincheiras 
T1: 7 conj. + 4 pontos 
T2: 2 conj. + 4 pontos 
T3: 3 conj. + 3 pontos 
T4: 4 conj. + 1 ponto 
Disposição aldeia: NE-SW 
 

Textura não é homogênea: há círculos cinza 
menos escuros. 

Muchoco Cerâmica e lítico 
lascado  

L   -  Aldeamento 300 m N/S X 200 
m E/W 

   Não há ortofoto. 

Poçãozinho Cerâmica  L   -  Aldeamento 375 m x 300 m Meso-inferior; longa e 
suave 

 8 ptos concentr. c/ poucos fgtos + ampla área 
dispersão. 
Sítio inteiramente danificado pela 
mecanização. 
7 conjuntos 

Nada. Será que é mesmo uma aldeia? 

 



 

NOME DO 
SÍTIO 

CARACTERÍSTI-
CAS DOS 
VESTÍGIOS 

TIPO DE SÍTIO  ÁREA DO SÍTIO PORÇÃO/ 
CARACTERÍSTICA 
DA VERTENTE 

USO ATUAL TRABALHOS  DE ARQUEOLOGIA / 
CONJUNTOS IDENTIFICADOS 

RESULTADOS DA ESTEREOSCOPIA 

Retiro Cerâmica L   -  Aldeamento 825 m (NW p/ SE) 
x 300 m 

p. meso-inferior; longa 
e suave. 

 Dispersão contínua da cerâm (máq agr há 
dezenas de anos) 
87 ptos de concentr 
e plotagem dos ptos permitiu observar 8 
conjuntos (A a H). 
Mas não foi possível identificar no. casas e 
suas disposições. 

Há um círculo branco entre os conj D e E. 

Revolta Cerâmico C   -  Acampamento  64 m lineares Área aplainada W: canavial 
L: pasto 

4 pontos com poucos fgtos cerâmicos 
dispersos 
8 sondagens, só uma c/ 1 fgto cerâmica 

Nada 

Ribalta Cerâmica L   -  Aldeamento + 400 m lineares    Não há ortofoto. 
Rio Branco Cerâmica L   -  Aldeamento 350 m lineares    Não há ortofoto. 
Rio Grande Cerâmica C   -  Acampamento Área 1 – 175 m x 

50 m Área 2 – 70 
m  x 25 m 

Meia encosta de 
vertente suave. 

Cultura de cana 2 áreas de ocorrência de cerâmica, separadas 
pela estrada principal: 
1 – formato ovóide alongado; 3 concentr. 
cerâmica (75 x 50; 50 x 50 e 50 x 50). 
2 –  não há concentr: fgtos esparsos (70 x 25) 

Em 1, há 3 pelo menos 2 círculos de tom 
mais claro. Em 3, há um círculo mais escuro. 
 
 

Santa Cruz Cerâmica L   -  Aldeamento 400 m (L/O) x 350 
m 

p. inferior; longa e 
suave. 

Lavoura de cana 30 ptos contendo cerâm, cada um deles 
provavelmente uma cabana  
formam 2 alinhamentos 

Alinhamentos perceptíveis a olho nu: 
cabanas??? 

Santo Inácio Cerâmica e 
fragmento de 
machado polido 

C   -  Acampamento 500  m lineares Próximo porção inferior 
de vertente suave. 

Lavoura de arroz e café 
(antes: mata) 

2 concentr. (500 m distância): 
sofreu terraplanagem (sedimento carregado p/ 
margens córrego) 
em cafezal  

Nada. 

São Francisco Cerâmica L   -  Aldeamento  600 m x 400 m (50 
diâmetro + 40 + 
600 x 75) 

 Lavoura de cana e soja 
(antes: mata) 

3 concentr. circulares bem definidas (1 a 3). 
Recém-arado: permitiu delimitação do sítio. 

Duas manchas circulares claras coincidem às 
concentrações 1 e 2. 

Sinhá Junqueira Cerâmica C   -  Acampamento 75 m x 50 m (área 
alongada) 

Base de vertente muito 
suave 

Lavoura de cana  
(antes: mata) 

TG 
12 ptos. dispersão cerâmica 
12 sondagens: fgtos não são numerosos e 
pequenos: sítio desestruturado 

Nada 

Turma 3 Cerâmica C   -  Acampamento 30 m2  Alternância pasto/ 
plantio milho 

3 áreas sondadas: quase nada. 
Provavelmente roças ou acampamento ligado 
S. Cafundó 

A olho nu há semi-círculo. Na estereoscopia 
sua textura é diferente do restante: possui 
pequenos pontos brancos. 

Usina Mendonça Cerâmica C   -  Acampamento 125 x 75 p. inferior; longa e 
suave. 

Plantio de cana (terra 
arada e gradeada 
anualmente) 

Cerâmica dispersa em uma área ovóide 125 m 
x 75 m  
9 ptos concentração de até 20 m diâmetro 
2 sondagens 

Nada 

Vargem Alegre Cerâmica C   -  Acampamento Área 85 m lineares 
30 m lineares 

p. inferior; longa e 
suave. 

Porção N: barreiro 
(explorada hoje) 

Áreas A (85 m L/O) e B (30 m), com 
cerâmica esparsa e reduzida 

Nada 

Em negrito, sítios escaneados; sublinhado, os analisados em estereoscopia; em itálico, resultados positivos na estereoscopia. 


