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Os resultados obtidos nos últimos sete anos de pesquisas desenvolvidas pela equipe do MAEA-UFJF 
por meio do projeto de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata mineira têm despertado 
interesse da comunidade de arqueologia nacional, tendo em vista novos dados sobre os padrões de 
assentamento da Tradição Tupiguarani na região. Mais de 20 sítios arqueológicos pré-históricos já 
foram identificados e boa parte destes estudada. De modo geral, a região forma um mosaico natural de 
distintas fontes de recursos, tanto de fauna como de flora, configurando um habitat rico típico de Mata 
Atlântica. A configuração do seu relevo, formado por alinhamentos e cristas e conhecida por “mar de 
morros”, tem suscitado interpretações ímpares no que diz respeito à ocupação de sua paisagem natural. 
Trata-se, pois, de ambiente propício ao estabelecimento de grupos humano desde tempos pretéritos. 
Vastamente conhecido, os grupos produtores de cerâmica Tupiguarani evitaram regiões acidentadas, 
havendo poucas evidências de sua presença em altitudes superiores a 400m acima do nível do mar e a 
curta distância de rios navegáveis. Estes dados, de certa forma, não têm correspondido ao padrão 
percebido nos sítios trabalhados pela equipe do MAEA/UFJF, os quais em sua maioria estão 
localizados em topos ou vertentes de colinas, com altitudes entre 400m e 800m e declividades 
variáveis. Outra característica marcante é a ocorrência das feições doliniformes. Dos 20 sítios 
Tupiguarani, seis deles apresentam este tipo de feição. Também de relevância são os “monodnocks 
rochosos”, em forma de pontões gnáissicos, que de modo recorrente se apresentam próximos aos 
sítios. Estas informações nos levam ao reconhecimento de novas opções paisagísticas e ambientais 
para o estabelecimento dos assentamentos de grupos produtores da cerâmica Tupiguarani na região, 
inserindo definitivamente a Zona da Mata mineira na problemática que envolve a dispersão desta 
cerâmica pelo território brasileiro. Por fim, o que se pretende com este trabalho é focar as prováveis 
conexões entre a paisagem e os assentamentos indígenas estudados até o momento na Zona da Mata 
mineira, e conhecer um pouco mais sobre o processo de ocupação da região para além do período 
colonial.  
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