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Trata-se da análise de dados que irá possibilitar maiores inferências acerca do grupo indígena que o 
sítio Emílio Barão, localizado em Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas Gerais, testemunha. O material 
cerâmico exumado neste sítio pela equipe do MAEA-UFJF, com a colaboração da equipe do MHN-
UFMG, enquadra-se na Tradição arqueológica Tupiguarani com datação de 230±40 BP estabelecida 
por C14 e 390±50 BP por termoluminescência Foi feita uma coleta de superfície sistemática por níveis 
artificiais de 10 cm e os vestígios não ultrapassaram 30 cm de profundidade em um pacote 
arqueológico unicomponencial. Diante da necessidade de representar a situação pós-deposicional dos 
fragmentos e diferenciar os espaços sociais do sítio, foi feito uma planta-base que serviu de suporte 
para melhor localização e visualização dos mesmos em laboratório. Como estratégia para 
diferenciação dos espaços do assentamento, os fragmentos remontados foram classificados a partir de 
critérios que envolveram fundamentalmente o acabamento de superfície externa, priorizando os tipos 
de decoração plástica. Dos 17.890 fragmentos coletados, 9051 foram analisados, o que possibilitou 
1697 remontagens, formando 454 conjuntos que se distribuem pelos 6 setores de uma superfície ampla 
de 391m². Por meio da “Análise do Vizinho Mais Próximo” foram revelados os pontos centrais de 
cada um dos 454 conjuntos de remontagens e o padrão de dispersão desses fragmentos. Os pontos 
centrais foram diferenciados por variáveis gráficas do tipo cor e forma, semiologia que representa os 8 
tipos de acabamento de superfície externa (decoração plástica) encontrados neste sítio. Os resultados 
obtidos com este estudo são fundamentais a uma análise intra e inter-sítios, considerando 
principalmente as possibilidades de relações com os sítios de ocupação Tupiguarani da costa. 
Partimos, pois, da hipótese de que a Zona da Mata mineira, por sua proximidade com Rio de Janeiro, 
cerca de 180 km, integrou o domínio territorial Tupinambá durante mais de 1000 anos.  
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