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Os sítios arqueológicos da microrregião de Juiz de Fora, Cataguases e Ubá se encontram em sua 
maioria a céu aberto, em colinas com baixas altitudes e próximos a cursos de água. Em 
decorrência da forte ação antrópica desde o século XIX na região, com a introdução do cultivo do 
café e posterior atividade agropecuária, os artefatos arqueológicos estão, em boa medida, na 
superfície, sofrendo intenso processo de deterioração. Devido a estas particularidades e ao 
intemperismo próprio do clima tropical úmido, a destruição dos sítios se torna inevitável. Urgem, 
pois, estudos que visem a constituição de um quadro das características dos vestígios encontrados 
e sua distribuição espacial intra-sítio e entre sítios, o que é objetivo desta pesquisa. 
Partindo de análises espaciais e da paisagem, propomos uma adaptação metodológica destas 
abordagens ao comportamento dos sítios arqueológicos da Zona da Mata Mineira. Visamos, pois, 
constituir um quadro das características arqueológicas regionais. Esta metodologia proporcionará 
uma base às escavações mais intensivas e específicas, já que nos possibilit ará conhecer 
previamente a distribuição geográfica dos sítios e as demais características do material 
arqueológico local. 
Utili zamos coletas sistemáticas totais de superfície e prospecções por meio de cortes 
estratigráficos, dando ênfase à distribuição espacial dos vestígios intra-sítio e entre os sítios. 
Buscamos, com isso, entender a relação espaço real e espaço percebido, como o grupo avaliou os 
potenciais ecológicos da região, estabelecendo uma identifi cação social e de valores simbólicos 
na interação com os aspectos paisagísticos. As informações adquiridas foram inseridas em cartas 
topográficas acompanhadas por relatórios específicos sobre cada sítio.  
Nove sítios arqueológicos já foram identifi cados e devidamente cadastrados no IPHAN. As 
informações obtidas têm possibilit ado a formulação de novas hipóteses que poderão vir a ser 
utili zadas em escavações mais sistemáticas. Assim, munidos do conhecimento das 
particularidades dos vestígios e de cada um dos sítios arqueológicos da região, tentamos zelar por 
melhores condições de estudos, preservação e conservação do nosso patrimônio arqueológico e 
cultural. 


