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1. Objetivos 

 
Apresentamos nesse trabalho a análise 

espacial do sítio Córrego do Maranhão, 
Carangola-MG. Assim, por meio dessa 
pesquisa, objetivamos fundamentalmente 
indicar probabilística e estatisticamente os 
locais de maior interesse, ou maior 
possibilidade de se encontrar vestígios em 
sub-superfície, além de sugerir tendências 
para áreas específicas de sociabilidade do 
sítio. Dessa maneira, será possível 
compreender as formas de apropriação 
territorial do grupo que habitou a área, 
fornecendo subsídios para discussões 
referentes as similaridades e diferenças 
técnicas, culturais, sociais e étnicas das 
sociedades indígenas que habitaram a Zona 
da Mata mineira 
. 
 

2. Material e Métodos 
 

Em 2006, com apoio do CNPq e 
Prefeitura Municipal de Carangola a equipe do 
MAEA-UFJF efetuou uma coleta sistemática de 
superfície no sítio Córrego do Maranhão. Trata-
se de uma área arqueológica muito bem 
preservada, que similar ao contexto dos demais 
assentamentos já pesquisados na região, se 
caracterizava por ser unicomponencial, com 
cultura material típica da Tradição Tupiguarani. 
Além desse fato, o sítio apresentado se 
destaca, por apresentar a datação mais antiga 
da região: 1600±220 AP. 

 Em campo, utilizando um GPS 
geodésico, cada fragmento cerâmico foi 
plotado individualmente em uma área de 
aproximadamente 65.000 m2. Posteriormente 
foram vetorizados e trabalhados a partir dos 
seguintes softwares: Astech Solutions, 
RapidDXF 3.1, Autocad 2005, Topocal  e o 
Surfer. De grande valia foi também a análise do 
vizinho mais próximo, proposta por Hodder e 
Orton (1990), que auxiliou na problematizarão 
dos dados obtidos. 
 

3. Resultados 
 

A partir da análise do vizinho mais 
próximo, foram obtidos valores que 
comprovaram a característica agregada ao 
conjunto de pontos relativos à posição dos 
fragmentos. De posse desses dados, foi 
possível calcular as estatísticas de dispersão e 

o estado de conservação do sítio, através da 
análise do vizinho mais próximo. Aliada a esse 
procedimento metodológico, nos valemos 
também das técnicas da topografia, geralmente 
utilizados na confecção de cartas topográficas. 
Os dados observados com o GPS, após 
processados, geraram coordenadas 
acompanhadas de identificadores na forma de 
arquivo de texto (. TXT) e vetoriais (.DXF), o 
que facilita sua leitura em planilhas. 
Posteriormente, foi efetuada a análise das 
distribuições de densidades de fragmentos 
cerâmicos pela área do sítio. Estes conjuntos 
reunidos apresentaram um formato, que pode 
ser compreendido como a forma espacial da 
distribuição dos fragmentos, nos fornecendo 
uma idéia do provável formato que o 
assentamento tinha. 
 

4. Conclusões Parciais 
 
Com os dados obtidos até o momento, é 
possível supor que a aldeia em questão 
apresentava-se disposta numa forma anelar ou 
de ferradura, com a parte com menor 
densidade de vestígios localizada na direção 
leste/oeste, partindo do centro da mesma, 
apresentando ainda um pátio central com 
aproximadamente 6 mil m² com declividades 
suaves próximas a 1%. De acordo com as 
fontes etno-históricas disponíveis para grupos 
Tupi, era nessa área central que aconteciam os 
eventos sociais que abarcavam todos os 
membros da aldeia. Caracteriza-se por se um 
local de baixa concentração de vestígios 
arqueológicos, devido a sua utilização para 
rituais e outros eventos referentes à vida social 
e religiosa. Destacamos por fim, que através da 
metodologia empregada, foi possível efetuar 
uma setorização do sítio, a partir do 
cruzamento dos dados de campo com aqueles 
obtidos em laboratório. Foi possível então 
verificar as áreas que apresentavam maiores 
concentrações de um determinado tipo de 
fragmento. Este fato tem possibilitado 
comparações inter e intra-sítios, que podem 
fornecer subsídios para identificar diferentes 
áreas de sociabilidade do sítio em pauta.  
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