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O trabalho proposto relata o resultado de um estudo elabo-
rado no semlnarlo: "Aplicações de sensoriamento remoto 
em arqueologia", que foi realizado no INPE em 1988. O ob-
jetivo deste estudo foi o de testar uma metodologia de de-
tecçãO de sítios arqueológicos na regl.i .o do Vale do Paraíba 
do Sul, Estado de SâO Paulo, Brasil, Esta metodologia foi 
usada anteriormente pelo autor principal nos Andes Cen-
trais do Sul do Peri:, e por outros em outras regiões do globo. 

Duas áreas foram selecionadas pelo fato de que nelas exis-
tiam depósitos culturais indígenas e u ma rota de transporte 
dos Tropeiros. Estas áreas se encontram nos municípios de 
Cunha e Jacarei. 

Os dados usados consistem de: 1) Fotografias aéreas verti-
cais pancromáticas digitalizadas. 2) Produtos digitais multis-
pectrais do TM/Landsat-5. 3) Observações de campo, e 
4) Dados antropológicos das culturas estudadas. Os sistemas 
de tratamento de imagens empregados foram o mage - 100, 

SITIM -150, o VICAR/IBIS. 

A análise dos produtos digitais mencionados consistiu de 
aplicaço'es de técnicas como: 1. Filtragem espacial, 2. Am-
piiaçaip linear de contraste, 3. Fatiamento, e 4. Classifica-
ça—o no-supervisionada e supervisionada. 

Os resultados indicam que a metodologia empregada pode 
ser usada como ferramenta de trabalho na identificaça`o e 
delineamento de sítios com depósitos culturais no Brasil. 
Çstos sai) apresentados em fotografias e discutidos no tra-
balho final. Foi possivel a localizaçã dos sitios conheci• 
dos e outros aninda no conhecidos. A rota dos Tropeiros 
foi muito bem identificada pela sua caracteristica linear. 
O tratamento das fotografias cilg 'tal izadas apresentou feições 
dos depositos culturais a nível dos sítios, o dos do TM/ 
Landsat proporcionou uma analise sinóptica do uso do solo 
pelas culturas estudadas. 
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The colossal linear features of the Nazca pan 
em n Perú have incited the curiosity of mind 
public and scientific communitles. Examin 
!Ines by anthropologists and archaeologlsts h, 
planations concerning vvho designed the line 
were constructed and how they were built. 
that has yet to be answered is why were ti 
tructed. Why wouid a culture devote such 
amount of time and energy to the construc• 
thing that cannot be seen from a normal gr( 
tive? 

Several theories have been proposed to expiai, 
of the Nazca !Ines that range from the biz 
vvorthy of further examination. Orle of the n 

theories suggests that the lines may have beer 
gious/ceremonial processional walkways that 
rounding mountaln peaks. Another theory 
the lines were used as a pre-telescopic astron 
dar for predicting seasonal changes. 

To test these theories landsat TM digital data 
wereaksed to map a large number of linear feat 
to extract the maximum number of lines fron 
verei imaga enhancements and digital image pr( 
niques were utilized. The lines were mapped 
image and stored in a GIS file. After the map; -, 
pleted, the preferred orientation vvas compute 
sulting information was displayed In rose di. 
gram) format. 

The rose diagrarns yielded interesting results wI 
vvith the rising of the constellatIon Pieiadet, 
currence of the summer and winter solstices. 
pears to be a correlation between the preferre 
of the lines and the movements of these cei. 
Should this reiationship prove to be signifiu 
give support to the astronomical calendar theoi 
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