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 “LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DA  

REGIÃO DE MONTE MOR – SP ”1 
  
         Pardi, M.L.F. 2 
         Rangel, Zilda 3 
         Coradel, Ademir 4 
 
(Produzido em homenagem à memória do Prof. Desidério Aytai, antropólogo, etnólogo e 
arqueólogo, fundador do Museu Municipal de Monte Mor). 
 
 O Município de Monte Mor situa-se no interior de São Paulo, na vizinhança de 
Campinas, contando hoje com 45.000 mil habitantes que se dividem entre agricultura de cana-
de-açúcar, pecuária leiteira e um expressivo parque industrial. 
 Os 220 km2 de Monte Mor estendem-se de 500 a 650m acima do nível do mar, 
beneficiando-se de clima ameno, entre 18 a 22 graus C com acentuados índices 
pluviométricos (média anual 1.344,6 mm). O solo compõe-se de rocha paleozóica do 
carbonífero. 
 As primeiras informações sobre a ocupação da área referem-se ao seu uso como local 
de descanso e pouso de tropas cargueiras comerciais. No final do século XVIII sesmarias 
assentaram a população permanentemente, iniciando o cultivo desta região. Em 1871 elevou-
se de freguesia à vila, sendo que nas primeiras décadas de 1900, a cidade já possuía serviços 
de água, luz e esgoto. Nos últimos 10 anos  verificou-se uma explosão industrial além da 
alocação de múltiplos loteamentos populares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destacar-se na política cultural possibilitou ao professor Dr. Desidério Aytai fundar o “Museu 
Municipal Elisabeth Aytai” e manter, com apoio da comunidade e da equipe que formou, 
expressiva produção, resgatando, preservando e difundindo a identidade regional em 

                                                           
1 Material apresentado no Museu Municipal de Monte Mor – SP e na X Reunião Cientifica da Sociedade de 
Arqueologia Brasileira em Recife, em 1999, contando com apoio da UFPE, CHESF, CNPq, FACEPE, MinC, 
PETROBRÁS, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, UNICAP, 
Universidade do Porto, Cabedelo Pesca Ltda., PB e Fundação Seridó. 
2 Arqueóloga da 9a Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Regional – 
IPHAN / São Paulo. 
3 Turismóloga e responsável pelo Museu de Monte Mor /Prefeitura Municipal. 
4 Professor e técnico do Museu Municipal de Monte Mor. 
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períodos históricos e pré-coloniais, nos últimos 12 anos. Produziu-se em média 1 exposição 
didática a cada 4 meses, além de ter dado atendimento a solicitações de descobertas fortuitas 
em Monte Mor, Capivari, Itanhaem e Mogi-Guaçu. Em 1974 Aytai publicou sobre a aldeia 
Tupi Guarani Rage Maluf, cujo acervo o museu mantém sob primorosa curadoria. 
 A partir de vistoria efetuada pela 9º SR/IPHAN/SP, nasceu uma cooperação que tem 
regularizado atuações de coleta e escavações, permuta e comércio incipiente de artefatos 
arqueológicos. Procedemos ao registro e reunião dos bens na instituição pública municipal, 
além de orientar a comunidade sobre como proceder quando se depara com este tipo de 
vestígio em seu cotidiano. 
 Resgatando a procedência das peças recebidas em doação e das informações apenas 
registradas, iniciamos prospecções não interventivas visando cadastrar os sítios arqueológicos 
para conhecimento do município e inserir no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos-
CNSA do Sistema de Gerenciamento de Sítios Arqueológicos - SGPA do Departamento de 
Identificação e Documentação - DID do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN. 
 Associamos a iniciativa da leitura arqueológica da região à análise ambiental do 
município e ao estudo da ocupação histórica, para avaliar o potencial de uso e as condições de 
conservação dos bens destas sociedades de pequena escala. Pudemos observar que a 
transformação sofrida pela região se deu conforme a periodização que propomos a seguir, 
com base nos aspectos mais significativos, que se caracterizaram por imprimir mudanças, 
alterações de comportamento e influir no uso e ocupação do espaço. 

 
Período dos tropeiros 

 
 

 
Ilustração feita pelo Sr. Nazário Eugênio Malaquias. 

 

 
 
Antes de 1777 a área era cortada pela 

rota de comércio entre Piracicaba e 
Santos, os caminhos foram traçados pelos 
divisores de água para evitar as regiões 
baixas e alagadas e suas doenças. 
 
 

 

 
Esquema da rota dos tropeiros 
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Período Rebouças (Sumaré) 
 

Em 1871 a construção da estrada de 
ferro em Sumaré por ser economicamente 
mais viável, mudou o eixo de deslocamento 
dos usuários e habitantes fixos, adensando a 
ocupação daquela área, anteriormente 
inexplorada por este tipo de assentamento. As 
primeiras grandes fazendas já estavam em 
franca produção. 
 

 
 

  
 

Período Elias Fausto 
 
Em 1875 nova estação construída 

muda o eixo de trânsito na direção de Elias 
Fausto, expandindo a área de ocupação para o 
outro lado do rio. Em 1880 temos referência 
sobre a existência de um cemitério de 
escravos e em 1890, inúmeras galerias foram 
escavadas na região na busca por ouro. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Período Campinas 
 
1926 Campinas agora passa a ser o 

alvo economicamente visado, devido a ligar a 
rota ao porto de Santos por onde se acessa 
através da estrada asfaltada. Esta rodovia 
mantém seu uso e influência até os dias atuais. 
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Em 1914 e 1944, durante a 1ª e 2ª Guerras Mundiais, Monte Mor produziu carvão 

como alternativa energética. 
 
 
 

 
 

Mina de carvão: ilustração feita pelo Sr, Názario Eugênio Malaquias. 
 
 
 
 
A partir de 1850 chegaram as colônias italianas, alemã, russa e árabe incrementando o 

já desenvolvido comércio, e auxiliando a mecanização da lavoura. A partir das características 
favoráveis oferecidas pela região, possibilitou-se a atração de investimentos instalando 
indústrias na região como a SANDOZ, TETRA PACK, HAVER, ASVOTEC, FRIEDBERG, 
MAGAL, RUSSER, etc. 
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Centro da cidade em 1912 
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Em 1971/72 o Prof. Desidério Aytai, sensível às questões culturais complementou a 
história do município com a escavação do Sítio Rage Maluf5 tendo aproximadamente 100 00 
m2. 

Os 7000 cacos de cerâmica encontrados pertencem à tradição “Tupi-guarani” e sua 
análise permitiu várias conclusões surpreendentes para a época, constatou-se que aqui houve 
aqui uma atividade prolongada e ininterrupta de fabricação de vasos que aumentou ano a ano, 
sem recaída, embora a velocidade do desenvolvimento diminua permanentemente. Esta 
atividade parou de repente por razões desconhecidas, mas a paralisação não foi precedida por 
uma degeneração ou estagnação artística e/ou tecnológica. 
 Também houve uma progressiva 

diminuição no tamanho dos vasos, o que pode 
significar uma modificação profunda na 
estrutura do grupo que se transformou em 
unidades familiares menores, que se 
alimentavam separadamente. 

As variedades artísticas encontradas 
no Sítio Rage Maluf limitaram-se aos tipos: 
liso, ungulado, corrugado, com engobo 
branco, com engobo vermelho e com 
desenhos lineares. 
 

   Os cidadãos imigrantes, normalmente fazendeiros, no decurso de suas atividades 
agrícolas amealharam, por gerações, coleções de artefatos. Constituíam-se de fragmentos 
cerâmicos, laminas de machado, lascas, núcleos, restos de debitagem em sílex, blocos de 
quartzo, pontas de arremesso, etc.. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 AYTAI, Desidério. A Aldeia Pré-Histórica de Monte Mor. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 
Março de 1974. 33 pág. 



9ª SR?IPHAN/SP. Museu Municipal de Monte Mor 

8

 
 

A partir da parceria Museu/IPHAN agregaram-se a estas coleções poucas amostras 
coletadas diretamente. 

            
 
 De forma geral, observa-se que o município se desenvolveu continuamente, 
aumentando e diversificando o uso do solo, aproveitando o grande potencial físico de sua 
região e agregando pessoas e tecnologia, se enriquecendo física e culturalmente.  
 Deste processo resultou que, como se pode perceber no mapa de uso do solo, a área 
preservada, se resume entre 1 – 2 % do município - fator que já nos fez recear pelas condições 
precárias de conservação dos vestígios arqueológicos. 
            Como se pode observar, a conservação destes vestígios é bastante precária, fato já 
sugerido e agravado pela intensa circulação de material fora de contexto. O pH do solo é 
ácido (entre 4 e 4,5) dificultando a conservação dos vestígios ósseos. A agricultura artesanal 
persistiu até a década de 60 quando então o subsolador e a erosão diminuíram sensível e 
significativamente o valor cultural destes bens 

 
 

 

raspador lesma 
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Embora fossem baixas as perspectivas de se encontrar os sítios de proveniência deste material, a 
partir dos trabalhos efetuados obtivemos resultados alentadores. Em rápida abordagem foram 
localizados em síntese 13 sítios (sendo 3 históricos) e uma ocorrência arqueológica (material fora de 
contexto ou no caso, indicando a necessidade de se efetuar sondagens) além de dois outros sítios em 
Laranjal Paulista, conforme pode ser observado na tabela da próxima página: 
 

 
 

Evidentemente os grupos pré-coloniais perambulavam por outros ambientes, mas especialmente 
nas áreas selecionadas, suas atividades deixaram registros mais perceptíveis, porque os utilizaram 
intensamente ou de forma casual, segundo as condições de conservação. 
 A análise dos dados, informações diretas e indiretas, implantação dos sítios no ambiente e os 
padrões de assentamento conhecidos das culturas que já se fizeram presentes na região, nos 
possibilitam agregar dados regionais e partilhar de algumas hipóteses. 
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Sítios Arqueológicos da Região Cultural de Monte Mor. 
 

 Monte Mor Tipo de sítio Mat. Cerâmico Material lítico Morfologia Coleção No 
de peças 

Provável filiação 
Cultural 

Altitude Grau de 
conservação 

Relevância Observação 

1 Santa Cruz Lítico --- Pontas leves, machados, mãos de 
pilão, lascas de sílex 

Concentração 
lascas no topo, 
 manchas ( I ) 

De Paula 
3 

Umbu 650 m - 25 % Média Baixa densidade 
quase residual 

2 Aldeia do Porto Habitação Fundo Chato 
Tortual de fuso 

35 pontas leves, machados, mãos 
de pilão, lascas de sílex, quartzo, 

raspadores, furadores. 

Informação 
manchas no 
solo – forno 

Onofre Elias 
110 

Tupi Guarani 
Umbu 

552 m 25 a 50% Alta Multicomponencial 

3 Santa. Sofia Aldeia Fina enegrecida Mão de pilão, machados, lascas 
leves de sílex quantidade boa 

________ MM 
59 

---- 540 m - 25% Média Coleta equipe Museu 

4 Vista Alegre Oficina Lítica  
________ 

Lascas, raspadores, pontas de 
sílex e quartzo pequena, 
machado e mão de pilão 

 
__________ 

Vanderlei 
Vicentin  

31 

Umbu 600 m 75% Alta Sítio enterrado 
 ± 2 a 4 m erosão  ponta 

5 Córrego Azul Oficina lítica ________ Blocos, sílex, batedor, lascas 
pequenas 

___________ IM 
85 

Umbu 614 m - 25% Baixa Próximo à nascente e olaria 

6 Rage Maluf Habitação aldeia Urna Sílex, mão de pilão e pontas Manchas 
redondas 

Aytai Tupi Guarani 530 m -25% Baixa Escavado pelo Prof. Aytai 

7 Tapajós Habitação aldeia Urna ___________________ __________ Aytai Tupi Guarani 530 m 25 a 50% Média Vizinho do Rage Maluf 
8 Quinhões do Boa 

esperança 
Atividade limitada _______ Machado, lascas, pontas de 

quartzo, baixa densidade 
__________ IM 

13 
Umbu 591 m -25% Média Longe da água, ponto mais 

alto da cidade 
9 Caixa D’água _______ Informado Mão de pilão ( I ) Manchas 

elipsoidais 
IM ___________ 580 m -25% Média Não observado material 

superficial 
10  

Perovinha 
 

Lítico 
 

_______ 
( I ) machado, mão de pilão, 

ponta 
(coleta IM) Raspador lateral  

 
_________ 

IM 
01 

 
____________ 

580 m -25% Baixa Coleta - IPHAN 

11 Caminho dos tropeiros Histórico _________ ___________________ Linear __________
__ 

____________ ________ -25% Média Trechos residuais 

12 Mina de carvão Histórico _________ ___________________ Linear   600 m -25% Baixa Galeria residual soterrada 
13 Cemitério de escravos Histórico _________ __________________    540 m  Baixa Informação verbal e 

documental 
14 Ocorrência Santa Rosa Lítico _______ Raspador, lascas grandes, 

Matéria prima pesada. 
__________ IPHAN 

06 
 610 m __________ Baixa Sondar estrada patrolada 

        Município de Laranjal Paulista 
 São Pedro Lítico Louça 3 Diversificada, 16 pontas leves e 

pesadas, lesmas , raspador 
1 mancha no 
campo arado 

Clovis 
Crozatti  
25 + 36 

Umbu 
 

500 m -25% Alta Dezenas de pontas 
extraviadas/ coleta IPHAN 

 Santo Antonio Histórico Louça e urna Pontas Piso pedras 
estrutura 

IPHAN Tupi Guarani 500 m 25 a 50% Alta Multicomponencial  I - Inciso 
e exciso – urna vendida 

I = informações de terceiros           MM = coleta pelo Museu Municipal            I/M = coleta IPHAN e Museu.
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A partir da restrita abordagem empreendida, sem escavação, com coleta amostral reduzida e 
reforçada pelas informações seguras de coleta de terceiros obtivemos as conclusões apresentadas a 
seguir. Agrupando os extratos por suas características básicas e a bibliografia regional, pudemos 
inicialmente, identificar o contexto de ocupação com o quadro mais amplo existente para a região 
(ZANETTINI: 98). 
 O período pré-colonial de 4.200 anos a.C. até o contato com o colonizador europeu, onde 
grupos de caçadores e coletores teriam se desenvolvido até a era cristã e os grupos ceramistas, em 
geral também cultivadores tendo lá chegado por volta dos últimos séculos a.C. 
 

  No município 
encontramos vestígios sugestivos para a 
filiação cultural desta ocupação de caçadores 
coletores na Tradição Umbu. Tradições são 
grandes categorias que foram criadas para 
classificar a cultura material com suas 
semelhanças e diferenças em seus aspectos 
espaciais, cronológicos, morfológicos, etc. 

   
 Os sítios Santa Cruz, Aldeia do 

Porto, Vista Alegre, Córrego Azul, Quinhões 
da Boa Esperança e São Pedro apresentam 
artefatos em pequenas dimensões, geralmente 
elaborados sobre lascas e retocados por 
pressão.  São pontas de arremesso 
diversificadas, bifaciais, furadores e 
raspadores, sobre matéria prima variada 
denotando a preferência pelo sílex.  

 
Habitualmente estes grupos da Tradição Umbú têm deslocamentos sazonais e 

economia baseada em caça pesca e coleta generalizada. Muito próximo a Monte Mor, nos 
municípios de Santa Bárbara D’Oeste e Anhembi, temos também o registro de outros sítios como o 
Caybi e SP-AB-1 respectivamente.A oeste do município de Monte Mor no médio vale do rio Tiete, 
temos mais informações sobre estes grupos in CALDARELLI: 83 e AFONSO: 95. Nestes 
levantamentos, não foram encontrados sítios cerâmicos como o Santo Antônio em Laranjal Paulista, 
conforme informações orais de Marisa Afonso. 

 
   

Os sítios Córrego Azul e São Pedro, no 
município de Laranjal Paulista, apresentam também 
peças de maior porte, elaborado sobre blocos e lascas 
grandes, incluindo um raspador bifacial plano 
convexo, chamado “lesma”, necessitando, de uma 
análise mais acurada. Registramos ainda a Ocorrência 
Santa Rosa onde observamos peças igualmente 
diferentes das observadas nos outros sítios. O local 
necessita ser sondado visto ser uma estrada já 
parcialmente regularizada com material trazido de 
fora, apresentando, entretanto, está desgastando o leito 
carroçável e expondo raspadores e lascas de grande 
porte. 
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 A presença dos povos ceramistas cultivadores já conhecida através da Tradição 
Tupiguarani, identificada pelo trabalho do Prof. Aytay, em Rage Maluf e Tapajós, tendo sido 
registrada também na Aldeia do Porto e no Sítio Sto. Antônio em Laranjal Paulista. Estes grupos se 
estenderam por grande parte do território nacional, tendo contexto na vizinhança, nos municípios de 
Rio Claro, Piracicaba e no eixo Leste - Oeste, em Barra Bonita e no baixo vale do Tietê (Maranca et. 
al 1999 – in ZANETTINI:98:6).  

Estes grupos foram canoeiros, de grande mobilidade, com economia baseada no milho e/ou 
mandioca, formavam grandes aldeias, próximas aos rios principais, em áreas florestadas e colinas. 

 São imediatamente identificados pelo seu hábito de enterramento em secundários em urnas. 
Sua cerâmica pode ser lisa, com decoração pintada ou plástica, e a indústria lítica se restringiu a 
abrasadores. E grandes bifaces polidos, tendo poucos artefatos lascados (talhadeiras), além dos 
cachimbos e tembetás.  

  Também sugestivos e diferenciados dos demais são os vestígios do sítio Santa Sofia, 
com cerâmica simples, bem alisada, fina e com tons de marrom e cinza enegrecido, associado a 
material lítico lascado. 
  Cada um destes períodos abrangem grandes lapsos de tempo, onde estas culturas 
evoluíram e provavelmente coexistiram criando variações culturais a partir da interação com o meio 
e com os outros grupos. São necessários escavações e estudos mais aprofundados para que se possa 
resgatar mais dados in situ e discutir questões semelhantes. 
   

As informações históricas já conhecidas, os arquivos e sítios poderão contribuir para 
a melhor compreensão do período anterior ao dos tropeiros, na primeira metade do século XVIII. 
No nosso entender torna-se necessário definir o papel da região, no tocante aos dados conhecidos 
sobre as “relações Leste – Oeste”, (São Paulo, Goiás, Mato Grosso) que se dava através do eixo 
fluvial navegável do Vale do Rio Tietê. No processo mais amplo, os núcleos populacionais se 
fortaleceram, com produção agrícola e criação de gado. Estas atividades provavelmente 
aumentaram a pressão ou propiciaram o encontro entre os grupos indígenas pré-coloniais e estes 
novos ocupantes. 
 Na segunda metade deste século, o aprisionamento dos índios e a busca do ouro não se 
mostrava economicamente interessante e os paulistas procuraram na agricultura seu novo meio de 
produção. (ZANETTIN: 98:12). O despovoamento provocado pelas expedições indígenistas levou à 
adoção de escravos negros e o surgimento de engenhos. 
  O quadrilátero da cana-de-açúcar já estava instalado na primeira metade do século 
XIX, entre Sorocaba, Piracicaba, Mogiguaçu e Jundiaí, dando condições posteriormente, ao 
surgimento de Campinas. 
  A partir de 1870 (Período Rebouças), o período de desenvolvimento se caracteriza 
pela monocultura cafeeira, implantação de transporte ferroviário, mecanização da agricultura, 
substituição da mão-de-obra escrava por trabalhadores imigrantes livres de desmatamento intensivo 
e generalizado (ZANETTINI: 98:15). 
 
 Estes dados se acomodam perfeitamente aos processos já descritos, da mesma forma que o 
período de industrialização posterior, correspondente ao Período Campinas (1920) com a 
diversificação das atividades econômicas, a implantação de pólos industriais e a organização de 
ampla rede de serviços e infra-estrutura, que inclui a rede ferroviária, além da divisão de grandes 
fazendas. 
 

Desta forma e, sobretudo em função do baixo nível de conservação destes bens, urge 
desenvolver e implantar uma política dirigida de preservação, que fomente a pesquisa, proteção 
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física destes bens em campo, por meio de sinalização, acompanhamento, além de implementação 

de educação patrimonial.  
 
Para auxiliar neste processo e fornecer maior visibilidade ao patrimônio potencialmente 

evolvido neste processo, elaboramos o mapa das Áreas de Interesse Arqueológico6, conforme 
apresentamos abaixo. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
6 Zoneamento administrativo flexível, criado como instrumento de trabalho (PARDI: 99) que se altera conforme as 
transformações da ocupação do solo, de trabalho do executivo e outros fatores, em processo dialético, acompanhando a 
evolução das intervenções. 
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Áreas de Interesse Arqueológico 
 
 
 
Área 1 
 
Terras altas, locais de baixa visibilidade dos vestígios arqueológicos, baixa densidade de material, 
sítios enterrados e outros associados a um uso mais intenso pelos grupos caçadores, predominância 
de vestígios líticos. 
 
Área 2 
 
Terras baixas, inundáveis, mangues e terraços de rios de maior porte, área de boa visibilidade 
arqueológica com vestígios superficiais, média densidade de material, geralmente associados a 
grupos horticultores - ceramistas. (A linha definida de 500 m das margens dos rios é ditada pela 
correlação, com o diâmetro das aldeias observadas nos sítios já pesquisados). 
 
 
Área 3 
 
Área de interesse histórico correspondendo à área de localização dos três sítios cadastrados e dos 
1os assentamentos rurais e urbanos que deram inicio à ocupação contemporânea, conforme o 
primeiro croqui da evolução histórica e a ocupação do espaço. 
 
Área 4  
 
Área de vegetação nativa residual, única que ainda não sofreu intervenção no município, sendo de 
bom potencial para preservação de vestígios não destruídos antropicamente. 
 
Área 5 
 
Área de maior desenvolvimento e sob pressão demográfica liberada para loteamentos populares,  
na qual o Museu ainda não dispõe de condições para efetuar intervenções. 
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Os NÍVEIS DE RESTRIÇÃO E RECOMENDAÇÕES E USO que são sugeridos, 
consideram o grau de conservação dos bens, sua relevância arqueológica, implantação no ambiente 
perfil e vocação: 
 
 
 
Área 1  

 
Terras altas e área rural, sem restrições além da proteção física dos testemunhos 

identificados. Sugere-se o desenvolvimento de campanhas informativas e implementação de 
programa de educação patrimonial seguida de monitoramento nos períodos de retirada da lavoura 
para aragem da terra, quando se tem melhor visibilidade do solo. 

 
Área 2 

 
Terras baixas e área urbana, cuja transformação já é controlada pelo setor de obras. Deve-

se limitar o desmatamento das áreas de mata ciliar residual, assim como advertir os interessados 
sobre o alto potencial arqueológico da região além de notificar que qualquer obra seja acompanhada 
e paralisada caso necessário. 

 
Área 3 
 

Interesse histórico - identificação, registro, prospecção para caracterização cultural e 
sinalização dos bens que devem ser integralmente protegidos e integrados em roteiros temáticos de 
turismo cultural. 

 
Área 4 

 
Vegetação nativa - Áreas virgem com solo não mecanicamente alterado sujeito à restrição 

total de uso; sugestão de adoção de medidas legais de proteção junto ao entorno ambiental ou 
cultural para efetuar proteção. 

 
Área 5 

 
Loteamentos - campanhas educativas intensas associadas a vistorias direcionadas aos novos 

loteamentos no período de intervenção no solo da área de implantação das obras, visando notificar 
os envolvidos sobre a necessidade de efetuar o resgate dos sítios identificados. 

 
 
 
 
         Relativo ao gerenciamento municipal e especificamente de áreas loteadas, para maiores 
detalhes, podemos citar a atuação da Fundação Cultural de Jacareí da Prefeitura Municipal de 
Jacareí (BORNAL: 99), desenvolvida com empenho pelos responsáveis e com orientação e apoio da 
9aSR/IPHAN/SP, no tocante à politica pública e ao uso das Áreas de Interesse Arqueológico 
(PARDI: 99), como instrumento de gestão constituindo-se em trabalho mais maduro, já tendo 
produzido bons  resultados. 
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No tocante ao uso destes bens arqueológicos, como DIRETRIZES PARA O 
GERENCIAMENTO, entendemos que a Aldeia do Porto, Caixa d'água, Santa Sofia, Vista Alegre 
e Cemitério de Escravos, são os sítios que teriam prioridade de pesquisa, visando sua delimitação, 
avaliação de potencial e inserção estratigráfica, com o mínimo de intervenção possível, apenas para 
caracterizá-los culturalmente e incrementar as necessárias medidas de proteção. 

 
Os sítios Santa Cruz, Córrego Azul, Rage Maluf, Quinhões, Perovinha, Minas de Carvão e 

Caminhos Tropeiros, com menor potencial informativo a partir da cultura material e índice de 
conservação quase residual, podem ser utilizados em roteiros turísticos temáticos, necessitando de 
sondagem delimitação, designação de blocos testemunhos e a devida sinalização e interpretação no 
contexto local e regional. 

 
Após a devida caracterização cultural, a ser efetuada com intervenção moderada, parte 

expressiva dos sítios Aldeia do Porto, Santa Sofia, Vista Alegre e Tapajós, necessitam ser 
preservados para as gerações futuras. 

 
 
Com a continuidade dos trabalhos mais locais deverão surgir e incrementar esta riqueza 

cultural a ser administrada parcimoniosamente, como herança do passado, para manutenção e uso 
de gerações atuais e transmissão do legado às gerações futuras, junto com o conhecimento que 
pudemos elaborar. 
 

 
Esta foi a contribuição que pudemos oferecer até o momento, sintetizando e 

complementando, a história regional, que recuou vários milênios. A ação realizada demonstra a 
importância de se atuar mais próximo aos municípios e de se incrementar a política de 
acervo.Desenvolvemos este trabalho em função de nossas responsabilidades legais de gerenciadores 
de patrimônio público e em agradecimento à atuação e carinho Prof. Aytai que se dedicou à 
arqueologia e à comunidade, auxiliando a introdução da consciência ao respeito destes bens 
culturais. 

 
Agradecemos aos administradores, de nível federal, e municipal que tem apoiado estas 

iniciativas, inicialmente pouco compreendidas e raramente contempladas no escopo das ações de 
Estado, desenvolvidas pelo governo. Agradecemos também a leitura e comentários de Marisa 
C.Afonso e Catarina E.F. da Silva. 

 
Agradecemos finalmente aos cidadãos que confiam em nosso trabalho e se dispuseram a um 

entender novo, que os promove de colecionadores de bens públicos a guardiões de parte de nossa 
memória e identidade. 

 
Mais do que as lacônicas peças em pedra e cerâmica, hoje compreendem que tem o 

privilegio de participar de momento histórico, da historia do cotidiano, e colaborar na guarda dos 
próprios sítios arqueológicos e blocos testemunhos, de se inteirar do conhecimento resgatado e de 
repassá-lo aos seus descendentes. 
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