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Refutando interpretações tradicionais sobre o povoamento da Zona da Mata mineira, que reduz a 
história de ocupação da região à abertura do Caminho Novo, apresentamos o estudo do sítio 
arqueológico Córrego do Maranhão, escavado pela equipe do MAEA-UFJF com apoio do CNPQ e 
Prefeitura Municipal de Carangola - MG. Como estratégia de abordagem foi realizada uma coleta de 
superfície sistemática, que permitiu a delimitação de áreas de maior concentração que foram 
submetidas à metodologia de escavação por superfície ampla. Ao todo foram coletados 17 mil 
fragmentos cerâmicos, em uma área de aproximadamente 65.000 m2, bem como 2.187 fragmentos 
numa área escavada de aproximadamente 47m2. Similar ao contexto dos demais sítios pesquisados na 
região, o Córrego do Maranhão se caracteriza por um assentamento unicomponencial, apresentando 
cultura material própria da Tradição Arqueológica Tupiguarani. A datação por Termoluminescência 
apresentou resultados bastante discordantes daqueles obtidos para os demais sítios da região, que 
variam entre 300 e 800 AP. Já o sítio Córrego do Maranhão apresenta uma antiguidade de 1600±220 
AP. Os dados das análises laboratoriais dos fragmentos escavados revelaram a presença de 
sofisticados acabamentos de superfície (corrugados, estocados e ungulados) e a presença de pintura 
policromática nas cores pretas e vermelhas sobre engobo branco ou vermelho. São dados que se 
aproximam dos resultados obtidos em sítios Tupigurarani do Rio de Janeiro. Para este Estado, Beltrão 
oferece datações que vão de 400 a 1600 d.C, afirmando que a cerâmica dos períodos mais recuados 
(400 a 700 d.C) é do tipo simples, com decoração puramente plástica, de pasta grosseira e queima 
incompleta. Por outro lado, Ângela Buarque no sítio Tupiguarani de Morro Grande, com datações que 
vão de 2600 ± 160 a 510±160 AP., evidenciou uma quantidade significativa de fragmentos pintados. 
Isto posto, não podemos descartar a possibilidade de que o Sítio Córrego do Maranhão seja um 
assentamento Tupinambá. De certo que mais estudos serão necessários para que possamos sustentar tal 
hipótese, principalmente ao considerarmos uma permanência de mais de 1000 anos para os grupos 
produtores da cerâmica Tupiguarani na região. Mas estes estudos serão tema de futuras apresentações.  
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