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Resumo 
 
Este projeto surge da necessidade de uma análise espacial do Sítio Emílio 
Barão (ZM-JF-02), no Município de Juiz de Fora – MG, que contribuirá para as 
interpretações da natureza e grau de variação da cultura material e morfologia 
dos assentamentos de sociedades pretéritas na região 
 
 
Introdução 
 
Para explorar as transformações na estrutura técnica e social de grupos 
indígenas que habitaram a Zona da Mata mineira até o final do séc. XVIII e 
início do XIX estamos reunindo dados empíricos para uma análise 
pormenorizada dos sítios em sua conformidade espacial. Este trabalho 
permitirá averiguar as continuidades ou mudanças na apropriação e uso dos 
espaços, a partir dos estudos da dispersão vertical dos fragmentos, bem como 
da organização espacial de circulação e atividades humanas nos 
assentamentos. 
 
 
Desenvolvimento 
 
De posse dos desenhos que representam os fragmentos (in loco) obtidos 
durante a 1ª e 2ª campanha de escavação no Emílio Barão; vetorizamos os 
desenhos que representam a distribuição dos 11.627 fragmentos cerâmicos e 
dos 11.249 fragmentos residuais coletados sistematicamente por níveis 
artificiais numa área de 500m² de superfície ampla, subdividida em 6 setores. 
As quadrículas de 1x1m apresentaram fragmentos até 30cm de profundidade. 
Juantamente a remontagem dos conjuntos cerâmicos podem ser estabelecidos 
pontos de agregação. Esses pontos serão a base para testes estatístico que 
dirá se a distribuição é uniforme, agregada ou regular.  
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos 
 
Com base na planta geral do sítio, nosso objetivo e apresentar a distribuição 
vertical e horizontal dos fragmentos, correlacionando os pontos obtidos com os 
resultados dos trabalhos de remontagem dos conjuntos cerâmicos em 
laboratório. Visamos ainda a implantação dos sítios num mapa físico que 
possibilitará correlaciona-los entre si. 
 
 
Metodologia 
 
Digitalizarmos os croquis da escavação que juntamente com as planilhas da 
topografia resultarão plantas, nas quais são inseridos os desenhos das 
concentrações observadas. O programa será usado para gerar o mapa de 
densidade dos pontos e o geoprocessamento nos possibilitará obter um mapa 
físico do sítio. 
 
 
Resultados 
 
Ao final, o sítio será inserido em mapa físico do município (JF-MG) que 
representará o relevo em um modelo 3D em uma carta topográfica 
georreferênciada. Com o geoprocessamento adicionaremos as características 
hidrográficas e vegetacionais. Após esta fase, será possível fazer inferências 
sobre a relação inter-sítios, na medida em que comparações da espacialidade 
serão possíveis entre os demais sítios estudados. 
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