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O Sítio Arqueológico Córrego do Maranhão, localizado no Município de Carangola – MG, 
coordenadas UTM (E = 796001 m, N = 7704594 m, h = 780 m), possui uma área de aproximadamente 
65.000 m², sendo identificado como pertencente à Tradição Tupiguarani, lito-cerâmico colinar, de 
superfície e a céu-aberto, datado por TL de 1600 ± 220 AP. Por estas características e bom estado de 
conservação, este sítio foi escolhido entre outros registrados na região da Zona da Mata mineira pela 
equipe do MAEA-UFJF, para estudos mais sistemáticos sobre a distribuição espacial dos vestígios em 
superfície. Informações orais atestam que o sítio foi encontrado praticamente intacto no início do 
século XX, apresentando vasilhas inteiras associadas a estruturas de fogões. Situação que permaneceu 
até a década de 80 do mesmo século, quando a área foi submetida à aração para plantio de café. Esta 
conformação nos motivou a testar o método da análise espacial auxiliado por GPS Topográfico, que 
possibilitou de forma instantânea a obtenção de dados sobre a distribuição espacial dos fragmentos e 
dos blocos que supostamente formavam os fogões. A metodologia utilizada na coleta de superfície 
com a plotagem individual de fragmentos forneceu uma matriz de coordenadas, que propiciou a 
geração por interpolação uma nuvem de pontos georeferenciada. A confecção de plantas detalhadas, 
com topografia, vegetação, hidrografia, limites das concentrações, localização das sondagens, 
declividades e densidades das concentrações por unidade de área permitiu delimitar a forma do sítio e 
sua implantação na paisagem. A matriz de coordenadas possibilitou ainda o estudo estatístico, que 
permitiu classificar o sítio entre três características: regular, aleatório ou agregado. Os testes realizados 
partiram da análise do vizinho mais próximo, da relação entre variância média (RVM) e índice de 
Morisita (Iδ). Estes dados confirmam a característica de arranjo com a distribuição dos fragmentos 
segundo 5 centros de agregação que gerou uma forma genericamente anelar com um pátio central, 
apresentando uma feição doliniforme bem visível na topografia. Esta metodologia permitiu ainda a 
setorização do sítio a partir do cruzamento dos dados de campo com aqueles obtidos em laboratório, 
indicando áreas de maior concentração de determinado tipo de cerâmica, que tem possibilitado 
inferências inter e intra-sítios sobre os espaços de sociabilidade dos grupos pretéritos que habitavam a 
região.  

                                                 
1 ANA PAULA DE PAULA LOURES DE OLIVEIRA - Museu de Arqueologia e Etnologia Americana - Universidade Federal 
de Juiz de Fora (apaula@gmx.net).  
2 CéZAR HENRIQUE BARRA ROCHA - Departamento de Transportes - Faculdade de Engenharia - Universidade Federal 
de Juiz de Fora.  
3 FABRíCIO CASSARO FURTADO DE AZEVEDO - Departamento de Transportes - Faculdade de Engenharia - 
Universidade Federal de Juiz de Fora.  
Apoio Financeiro: CNPq e Prefeitura Municipal de Carangola  


