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Este trabalho tem por objetivo propor uma adaptação metodológica das análises 

espaciais em arqueologia para os estudos preliminares dos sítios arqueológicos registrados 
na Zona de Mata Mineira, que seja adequada ao contexto geográfico cultural da região.  
          Os Municípios circunscritos na Rota Turística Pedra do Relógio ou Rota do Queijo, 
no sudeste da região, foram os eleitos para o desenvolvimento da primeira etapa de um 
projeto maior, ao qual este se insere, o projeto de Mapeamento Arqueológico e Cultural da 
Zona da Mata Mineira. Os mais signifi cativos para nosso estudo são os Municípios de Rio 
Novo, São João Nepomuceno, Itamarati de Minas, Guarani, Mar de Espanha, Lima Duarte 
e Manhuaçu, onde foram identifi cados até o momento, cerca de nove sítios.  

De modo geral, todos os sítios encontram-se a céu aberto, localizados em topos de 
colinas com baixas altitudes e próximo a pequenos cursos de água ou mesmo a rios das 
principais bacias de drenagem. Com  base na história da região podemos afirmar que desde 
o século XIX, com a implantação do plantio de café e posteriores interferências antrópicas, 
os solos vêm sofrendo alterações devido ao uso de arado. Por esse motivo, os artefatos são 
encontrados expostos na superfície, ou no máximo a pouca profundidade, muito 
fragmentados pelo arado, pela ação de animais, deteriorados pelo intemperismo e sofrendo 
ainda com as queimadas sucessivas, muito usadas para a renovação de pastagens na época 
de estiagem. Levando-se em conta as características de decoração plástica e pinturas dos 
artefatos cerâmicos que vem sendo encontrados podemos fili á-los a tradição cerâmica 
Tupiguarani. 

 Por estas características e até então não haverem sido estudadas de forma 
sistemática, urge em nossa região trabalhos para a constituição de um quadro das 
particularidades dos vestígios arqueológicos aqui encontrados e sua distribuição espacial 
intra-sítio e entre sítios. Além disso, tomando como pressuposto que inferências a partir de 
escavações intensivas ou em superfícies amplas podem conceder melhores resultados se 
previamente forem conhecidas a distribuição geográfica dos sítios e as demais 
características do material arqueológico local, nosso projeto tem por intuito a aquisição 
destas informações preliminares. Será utili zado para atingir este fim, de coletas sistemáticas 
totais de superfície (WÜST & CARVALHO, 1996) e prospecção por meio de cortes 
estratigráficos, dando ênfase na distribuição espacial dos vestígios e suas particularidades. 
Os trabalhos de coleta de superfície e prospecções em sítios pouco profundos, que é o caso 
da região, não gastam muito tempo nem exigem grandes somas de recursos, tornando a 
abordagem mais viável e podendo trazer em curto prazo o conhecimento de um quadro 
geral dos sítios arqueológicos. 

A execução de tal procedimento permitirá a formulação de hipóteses que 
direcionarão futuras escavações mais detalhadas. Com a devida localização em cartas 
topográficas, os sítios arqueológicos da Zona da Mata estarão em melhores condições de 
preservação e conservação.  

 
 

 


