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INTRODUÇÃO
● Proposta de um estudo com foco na compartimentação do 
relevo e estrutura superficial em semidetalhe de um segmento 
das escarpas areníticobasálticas da Bacia do Paraná, e de 
levantamento de detalhe de parcelas delimitadas em meio a área 
de estudo

● Características específicas da área escolhida (Antiga 
Araraquara) permitem incorporar sítios arqueológicos líticos a 
abordagem. Via dupla – procurar maneiras que inserção dos 
sítios podem auxiliar a discussões referentes a sucessões 
cronomorfológicas, e ponderar como atributos dos cenários 
geomorfogenéticos e compartimentação do relevo podem apoiar 
discussão de determinados atributos dos sítios (em especial sua 
distribuição e antiguidade)

● Atenção especial, nessa apresentação, a parcela que engloba o 
sítio Boa Esperança II (Terras Baixas do Jacaré-Guaçu, entre os 
municípios de Araraquara-SP e Boa Esperança do Sul-SP) e 
levantamento das sucessões cronomorfológicas de seus 
entornos, dado possível idade arqueológica pouco usual 
(Pleistoceno Tárdio/Transição Pleistoceno-Holoceno) para o 
setor que situa-se

● Realização de Mapeamento Geológico, Mapeamentos 
Morfométricos, Levantamento de Aspectos da Estrutura 
Superficial e Análise e Catálogo dos Sítios Arqueológicos 
Líticos da Antiga Araraquara e parcela de detalhes das Terras 
Baixas do rio Jacaré-Guaçu Imagens de Cheliz (2018) 



FATORES DO RELEVO, E COMPARTIMENTAÇÃO 
GEOMORFOLÓGICA 



SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LÍTICOS, E SUA INSERÇÃO 
NOS QUADROS DE RELEVO REGIONAIS

Sítio Bastos (Patamares Transicionais, Serra de Dourado)

            Sítio Gavião Peixoto II
       (Patamares Transicionais)

    Sítio Rincão I (Terras Baixas)

                 Sítio BES III 
(Patamares Transicionais)

Composições a partir de  Cheliz, Galhardo,
Santos, Araujo, Côrrea e Zanettini



- mapeamento geomorfológico de detalhe, com 60 pontos descritivos adicionais. 
baixos terraços, vertentes suavizadas e planícies de inundação assimétricas. 

- meandros abandonados de diversos tipos, 1 deles com dimensões até quatro 
vezes maiores que atuais - condições paleohidrológicas distintas das atuais (Cheliz 

2012, 2013 e 2016, Valezio, 2016) 

- cerca de 40 tradagens, de até 4,5 metros de profundidade cada uma. solos 
gleizados, ausência de horizonte B, argiloso a areno-argiloso, 2 tipos de 

cascalheiras - uma delas capaz de impedir a continuidade das tradagens e marcar 
as pontas dos trados com marcas de óxidos de ferro (Cheliz e Ladeira, 2017; Cheliz, 
2018)- sondagens, nos mesmos locais que pedossequências – presença de peças 

arqueológicas

DETALHAMENTO GEOMORFOLÓGICO DAS TERRAS BAIXAS DO JACARÉ-GUAÇU, ENTRE ARARAQUARA-SP E BOA ESPERANÇA 
DO SUL-SP - ENTORNOS DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO BES II 



- Mudanças expressivas na largura em planta das planícies de inundação e baixos 
terraços ao longo do traçado no rio e afluentes - nos trechos e m que o eixo do rio  
Jacaré-Guaçu está alinhado proximal a direção W-E, amplas (centenas de metros a 
alguns quilõmetros) extensões de planícies aluviais. No trecho em que eixo do rio está 
próximo da direção NW-SE,  vertentes encontram-se proximais ao curso do rio - com 
declives acilma de 15 graus, e recobertas por  blocos decimétricos dispersos de rochas 
básicas

- Assimetrias nas margens direita e esquerda - planícies aluviais mais amplas na 
margem esquerda, e vertentes mais íngremes na margem direita. Difícil de explicar 
heterogeneidade apenas pela litologia - ambas as margens apresentam predomínio de 
arenitos da formação Botucatu com intrusões pontuais de rochas básicas dispersas, 
e/ou níveis areniticos intratapianos em meio a derrames (diferente do apontado por 
mapas geológicos prévios, que apresentam margem esquerda como exclusivamente 
arenítica). Possível migração sul-norte do eixo do rio Jacaré-Guaçu

DETALHAMENTO GEOMORFOLÓGICO DAS TERRAS BAIXAS DO JACARÉ-GUAÇU, ENTRE ARARAQUARA E BOA ESPERANÇA DO 
SUL - ENTORNOS DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO BES II 



2- nível de onde foi tirado amostra de LOE (cada nível tem 10cm). 
 Santos (2011), Cheliz (2011) Santos e C heliz (2017)



Unidades de Escavação e Datações (LOE e C-14) nos Baixos 
Terraços do rio do Jacaré-Guaçu

- 

 Santos (2018)



Detalhamento de Unidades de Escavação do Segundo Semestre de 2017
- Caracterização pedológica: gleissolos areno-argilosos, recobrindo 

cascalheiras de arenitos, silex e quartzo pautadas por elevada 
granulometria (15-25cm) e bom grau de arredondamento (seixos). 

Química básica: assimetrias do decréscimo de fósforo e carbono 
em profundidade, sugestão de dois conjuntos de solos (um deles, 
mais basal, com pedogênese remontando ao menos à transição 

Pleistoceno-Holoceno)

Granulometria: oscilação entre diversos ambientes deposionais 
ligados a sistemas fluviais e/ou variações energéticas dos mesmos 

conjuntos deposicionais (distanciamento ou aproximação dos 
canais por meandramento e avulsão), mesclado a presença de 
possíveis outros ambientes – conjugado com petrografia – com 

todo o conjunto (depósitos fluviais e não fluviais) sendo afetado por 
gleizacao ao final das sucessões deposicionais (estabelecimento de 

planícies de inundação vinculada ao paleocanal do meandro 
abandonado do tipo I no topo dos Baixos Terraços 2a).

- Datações: idade da UE01-2010 obtida no Laboratório da FATEC 
(Santos, 2011; Santos e Cheliz, 2017) e as da UE01-2015 no 

Laboratório da Universidade de Ohio (amostras encaminhadas por 
Araujo a Feathers, após trabalho de campo em conjunto). Datas em 

níveis arqueológicos do Pleistoceno Tárdio (FATEC) ao Holoceno 
Inicial e Médio (Universidade de Ohio). Amostra enviada para FATEC 
retirada da cascalheira basal, demais das coberturas areno-argilosas.



Petrografia - Possíveis Microfragmentos de Lascamento, e 
Indicadores Paleoambientais

As lâminas da UE03-2017 (NA- nível arqueológico da expansão (nível mais profundo da 
cobertura areno-argilosa, rente a cascalheira, 2cg1/2cg2 e 03/2cg2) apresentam grau de 
seleção ruim, e textura muito variável. Entre os grãos de granulometria maior (areia média e 
areia grossa) predominam quartzo. Entre os grãos de granulometria menor (argilosos e areia 
muito fina) predominam minerais ferromagnesianos. Arredondamento dos minerais 
ferromagnesianos é pior do que os grãos de quartzo. Minerais ferromagnesianos tendem a 
ser mais arestados, e grãos de quartzo apresentam um grau de arredondamento um pouco 
maior. Entre os próprios grãos de quartzo existe uma heterogeneidade referente ao tamanho 
dos grãos e textura. Existem poucos grãos significativamente (mais de três vezes) maiores que 
o dos entornos (areia grossa), com textura pautado por arredondamento menor do que os 
demais grãos arenosos que os circundam.

Numa interpretação preliminar e considerando a heterogeneidade dos grãos arenosos, trata-
se de uma distribuição granulométrica bimodal. Pautada por inversão textural (grãos maiores 
mais arestados do que menores, o contrário do que geralmente ocorre). A inversão textural é 
típica da mistura de grãos de fontes diferentes, alterando a maturidade do depósito. Permite 
sugerir uma heterogeneidade de paleoambientes entre o Pleistoceno Tardio e o Holoceno 
Médio que não apenas os de ambiente fluvial - gleização seria posterior a deposição, após 
estabelecimento do sistema fluvial perene ligado aos paleocanais do tipo I no topo dos baixos 
terraços IIa.

Alguns grãos raros apresentam discrepância granulométrica especialmente notável dos 
demais grãos de quartzo, sendo pautados ainda por angulosidade muito maior que demais e 
formas caprichosas. Sugere-se a possibilidade de discutir tratarem-se de microfragmentos de 
lascamento. Amostras em questão (NA e 03/2cg2) encontram-se em níveis onde foram 
encontrados materiais arqueológicos. Em alguns dos grãos maiores de quartzo do conjunto 
das lâminas observa-se extinção semi-composta  – pequena diferença na posição de extinção 
entre diferentes parcelas do mesmo grão. Indicativo que os quartzo em questão sofreram 
deformação rúptil, traço comum em condições de resfriamento sob pressão e baixa 
temperatura (como quartzos de veios). Caberia discussão se lascamento poderia produzir tal 
traço por impacto, ou se – caso admitirmos que tratam-se mesmo de micro-fragmentos de 
lascamento – grupos humanos estariam lascando quartzo leitoso, originado de veios.

Diferentemente das amostras da UE02, não observa-se nas lâminas da UE03-2017 evidências 
microscópicas de bioturbação e/ou outros processos de movimentação vertical. Matérias-
primas das quais se fez lãminas da UE 01-2010 encontram-se preenchidas por óxidos de ferro 
em seus poros - evidência adicional de gleização.Imagens de Cheliz (2018) e Cheliz e Ladeira (2018)



Sucessões Cronomorfológicas e Paleoambientais, a Partir dos Dados 
Levantados

(-) alternancias plainação lateral e incisão vertical no pós-cretáceo, ocasionalmente intensificada por falhamentos possíveis (N-S,

N70E, N80W) de extensão em planta restrita e rejeitos diversificados. Idade dos falhamentos difícil de se determinar. Abundância de

afloramentos devido a maiores declives levaria a atração e concentração de de sítios arqueológicos adjacentes a escarpas de falha, não

sendo possível afirmar se sua implantação seria relativamente concomitante as deformações ou significativamente posteriores.

(I) Quaternário, manifestações melhor preservadas das mais recentes sucessões cronomorfológicas nos entornos do sítio BES II

vinculadas a alternância entre predomínios de plainação lateral e outros de variação do nível de base: Influência original estrutural

na assimetria da extensão lateral da planície aluvial, e a ampla espessura de suas planícies de inundação. Processos de deformação

ruptil, falhamentos de rejeito relativamente discreto de direção próxima a N-S a leste, adjacências a encontro com nascentes do

chibarro. Rebaixamento de bloco conjugado com basaltos a oeste auxiliariam a explicar extensão lateral da planície de inundação, e

caráter próximo do encaixado do próprio Chibarro a leste - de energia erosiva muito menor que Jacaré-Guaçu.

Padrão meandrante e próximo do encaixado do segmento a oeste basaltico se conjugaria na mesma direção (presença de planos de falhas de direção

NW-SE, N-S com rios encaixados nos afluentes do Ribeirão das Cruzes e Jacaré-Guaçu, em suas margens direitas no segmento oeste da

área – perpendiculares ao eixo do Jacaré-Guaçu e paralelos aos traçados de percursos lineares que fazem angulos retos com bordos das

margem direita e margem esquerda)

(II) Flutuações de condições de semiaridez para crescimento de condições de umidade levaria a formação de canais efêmeros torrenciais na

transição Pleistoceno-Holoceno. Formação de paleossolo e exposição da cascalheira orignada de canais efêmeros, seguida de ascensão do nível de base 

em até cerca de 10 metros e capeamento dos clastos basais. Passagem para condições hidrológicas perenes, mas distintas das atuais (paleocanais de meandros abandonados 

do tipo I, no topo dos Baixos Terraços IIa). Exposição de concentração de blocos rochosos de arenitos seria evidente atrativo para instalação

de industrias líticas num contexto de relativa raridade de matérias-primas. Maior concentração de peças arqueológicas nos perfis

verticais, com predomínio de lascas e instrumentos com angulos de bordos diversificados, mas restrito a uma parcela das laterais,

retoque restrito. Talões lisos, indicativos de pouco uso de plataformas de impactos (abundância de clastos fazia com que não fosse

necessario explorar cada um dos seixos a seu limite). Baixa incidência de cortex devido a tamanho dos clastos.



• Sucessões Cronomorfológicas e Paleoambientais, a Partir 
dos Dados Levantados

(III) rebaixamento do nível de base de maior envergadura (10 metros), formação de novo nível de terraço, ainda em contexto de

adaptação da paisagem (meandros ainda mais largos que atual). Possível erosão de parte do material arqueológico nesse momento

junto aos sedimentos e solos removidos, e sua remobilização e deposição (planície de inundação próxima?). 

Nova exposição de cascalhos, mas em caratér menos amplo que fase anterior.

(IV) novo rebaixamento, mas de menor magnitude (1-2 metros), transição para condições paisagisticas atuais (meandros com larguras

próximas do canal atual).

(V) intensa migração lateral rumo a margem direita. Controle principal dificilmente seria de origem litologica, pois padrão se repete em

ribeirões paralelos a sul (boa esperança do sul) com ambas as margens de arenitos seccionados por intrusões de rochas básicas. 

Possível influência de basculamento em razão de esforços rúpteis, como os observados com registro mais claro na porção norte da área do estudo - com 

a diferença que lá ocorrem em áreascom predomínio de rochas consolidados, maiores desníveis verticais e cabeceiras de canais, resultando em assimetria de vertentes.

Nesse segmento das terras baixas se superimpõe a ampla acumulação de sedimentos inconsolidados e presença de canal fluvial

expressivo. Migração lateral iria obiterar baixos terraços das margens direitas, levando canal a seccionar terraços intermediários

e/ou vertentes. Migração se daria em condições hidrológicas já mais próximas as atuais, larguras dos canais das planícies de inundação

semelhantes ao do canal atual.

(VI) fortes remobilizações superficieis, com registro de movimentos de massa, correlatos ao optimum climático. formação dos

morrotes de talus de basalto.  Modificação intensas da morfologia e distribuição de afloramentos pretéritas, vinculadas talvez

a outras condições que não somente climáticas? Vinculação com material arqueológico nos morrotes. Dificuldade de determinar

se tal processo foi antes ou posterior a V, argumentos possíveis pro e contra com dados disponíveis.

(VII) Dinâmica de avulsão ativa no tempo histórico levaria em alguns segmentos - em especial próximo a segmentos onde Jacaré-Guaçu

recebe afluentes - a se afastar ligeiramente do limite da margem direita.



Interface entre Dinâmicas Geomorfológicas e Materiais 
Arqueológicos Líticos

● Propostas Interpretativas de Associação de Mapeamento Geomorfológico, Unidade de Escavação com Dados das Tradagens – sugestões possíveis de 
alternância entre sucessões cronomorfológicas adaptadas a estabilidade do nível de base e ação de mecanismos de plainação lateral com aquelas ligadas a 

busca de novo nível de base e predomínio da incisão vertical. Ascensão do nível de base e predomínio de sedimentação entre Pleistoceno Tardio até ao 
menos o Holoceno Médio. Queda do nível de base em algum momento após esse intervalo, com erosão significativa de registros previos (responsável 

pelos declives dos Baixos Terraços 1a, que não fosse a gleização poderiam ser confundidos com vertentes)

● datação atribuída aos registros arqueológicos do BES II mostram-se condizentes com dados do meio físico. Grupos humanos aproveitariam-se de 
atributos derivados da transição PleistocenoHoloceno – cascalheiras deixadas por canais torrenciais – que compensariam falta de afloramentos rochosos 
nas Terras Baixas, e permitiriam potencializar atributos derivado de relevo pautado por menores declividades. Estariam correlatas a nível basal com maior 
concentração de peças Após estabilização do sistema fluvial em condições próximas ao atual a ação da deposição de sedimentos areno-argilosos pelas 
planícies de inundação ocultaria tais fontes de matérias-primas de novos grupamentos humanos chegados a área, dando realce a Patamares Transicionais 
como quadros de relevo preferenciais para ocupação. Estando tal contexto correlato aos níveis intermediários das cobertura areno-argilosas de baixa 
intensidade de presença de peças arqueológicas.  Níveis de menor densidade de peças do sítio BES II (Terras Baixas) são contemporâneos (Limite 
Holoceno Inicial/Holoceno Médio) aos níveis de maior densidade de peças do sítio Bastos (Patamares Transicionais), e vice-versa (transição Pleistoceno-
Holoceno e Pleistoceno Tardio). Mudanças tecnotipológicas observadas nas peças do BES II - talões lisos mais frequentes nas peças de segmentos 
superficiais, e raras nas profundas rentes a cascalheira - teriam contribuição da alteração na disponibilidade de matéria-prima

● Sugestão de controle regional para a mudança de nível de base, possível mais recente alternância documentada entre os dois conjuntos de sucessões 
cronomorfologicas apontadas previamente – datações similares a trabalhos como o de Celarino (2011) e Sousa (2012) para abandono dos Baixos Terraços 

do Mogi-Guaçu, situado algumas dezenas de km a NE da área de estudo

→



Considerações Finais
● Sugestão de sucessões cronomorfológicas ligadas ao mecanismos geomorfogenéticos  da Antiga Araraquara alternando plainação lateral e incisão 
vertical,  incluindo entre elas o episódio mais recente documentado nas Terras Baixas do Jacaré-Guaçu  (entre os municípios de Araraquara e Boa 
Esperança do Sul) a partir do Pleistoceno Tárdio com possível controle regional (registros e datações similares  se mostram nas  Terras Baixas do Mogi-
Guaçu - Soledad, Sousa,  Celarino e  Ladeira - Cheliz, 2011) 

●Multiplas flutuações ambientais, climáticas (semiárido para padrões de maior umidade), 

hidrológicas (canais efêmeros passando para diversificaos sistemas fluviais perenes) e 

geomorfológicasentre entre o Pleistoceno Tardio e o  Holoceno se mesclam 

aos registros arqueológicos  locais

● Sugestão de que associação entre quadros geológicos, morfológicos e das coberturas

superficiais locais dos entornos do trecho de detalhe das Terras Baixas mostram-se coerentes

com datação proximal a transição Pleistoceno-Holoceno atribuída ao sítio BES II, e auxiliam

a compreender o seu caráter geomórfico de exceção.  Presença de outros registros arqueológicos 

regionais (Araujo e Correa, 2017) conjulgados a datações de idades semelhantes. 

Recomenda-se cuidado antes de aceitar datações do BES II como datas arqueológicas, 

 com busca de novos trabalhos para melhor  ponderar sua contextualização. 

● Proposta de modelo de associação entre sucessões cronomorfologicas, alternâncias das 

dinâmicas humanas, processos de ocupação humana e alteraçaõ de atributos tecnológicos de 

industrias líticas arqueológicas

● Poderações referentes a interface entre os tempos de processos de alternâncias nas dinâmicas

naturais e os de transformações humanas

Composição a partir de artes de Santos (2011 e 2018) e 
Levoc-USP
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