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Face às recentes identifi cações de sítios arqueológicos, pré-históricos e históricos, na Zona 
da Mata de Minas Gerais e a necessidade de estudos mais detalhados dos vestígios das 
populações pretéritas que povoaram esta região, torna-se de suma importância à 
intervenção de profissionais especializados na área, objetivando o estudo mais 
pormenorizado da distribuição intra-sítios e intersítios. Este trabalho está vinculado ao 
projeto de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata Mineira. O mesmo teve 
início no ano de 2000 e, até o momento, já foram identifi cados e registrados junto ao 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico nacional (IPHAN), onze sítios na região do 
entorno da Serra do Relógio, próximo à cidade de Juiz de Fora no Estado de Minas Gerais. 
Com a carência de recursos e a noção de que quanto menos intervenções arqueológicas a 
um sítio, menor serão os impactos sobre o mesmo, o presente estudo tenciona, através de 
um levantamento bibliográfico sistemático, analisar as possibili dades de utili zação do 
método geofísico Ground Penetration Radar/GPR na localização e estudos de sítios 
arqueológicos. Trata-se de um instrumento de investigação não invasivo, que tem como 
base a teoria de propagação de uma onda eletromagnética em diferentes meios. 
Visando alcançar os objetivos propostos, nossa metodologia se baseia em leituras, 
fichamentos e análises de bibliografia sobre a aplicação de métodos geofísicos em estudos 
arqueológicos.  
A utili zação do GPR é relativamente nova na arqueologia brasileira, tendo como um de 
seus principais méritos a não destruição das estruturas arqueológicas. Assim, os resultados 
oriundos deste trabalho poderão fornecer subsídios para uma avaliação sobre aplicação 
deste método nas análises espaciais comparativas intra-sítios e intersítios sem a necessidade 
de maiores intervenções, que por ventura, venham a destruir o sítio para sempre. 


