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Varvito de Itu
de pedreira a parque

O Monumento Geológico Varvito de 
Itu localiza-se em uma antiga pedreira situada 
na zona urbana da cidade de Itu, interior do 
Estado. 

Segundo a explicação científica mais 
aceita, varvito é um tipo de rocha formada a 
partir do acúmulo de sedimentos em lagos 
situados na frente de geleiras. Sua principal 
característica é a presença de uma sucessão de 
camadas alternadas (uma mais fina e escura, 
depositada durante o inverno, outra mais 
espessa e clara, formada durante o verão). 

O Varvito de Itu é, também, um 
elemento importante da história ituana, já 
que a exploração comercial da rocha (para 
pavimentação de ruas e revestimento de 
pisos) remonta há mais de três séculos. Hoje, 
o Monumento encontra-se devidamente 
protegido no interior do Parque do Varvito.

O Parque está localizado a 1,4 Km 
do centro histórico de Itu, na Rua Parque do 
Varvito, s/nº, Pq. N. S. da Candelária - Itu (SP). 
Funciona das 8 às 18 horas de terça a domingo 
e a entrada é gratuita. Tel. (11) 4023-1544.

Cavernas do PETAR
uma aventura subterrânea

Localizado no sul do Estado, entre os 
municípios de Iporanga e Apiaí, o Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira (PETAR) integra um corredor 
ecológico com a maior porção de Mata Atlântica 
preservada do País. Além disso, abriga uma área de 
grande interesse geológico, pois diversas cavernas 
podem ser encontradas no Parque (são mais de 200 
cavernas conhecidas). Essas cavidades naturais, 
formadas pela ação erosiva das águas sobre as 
rochas calcárias existentes na região, constituem o 
principal atrativo do local. 

O PETAR é dividido em 4 núcleos de 
visitação: Santana, Ouro Grosso, Casa da Pedra e 
Caboclos. Não deixe de visitar: Grutas de Morro 
Preto e Água Suja; Caverna de Santana com o 
salão natural Taqueupa, classificado entre os mais 
belos e ornamentados do mundo; e Casa de Pedra, 
com o maior pórtico (abertura) do mundo, com 230 
metros de altura. 

Na região existem diversas pousadas, além 
de agências que promovem o turismo de aventura. O 
acesso, a partir de São Paulo, pode ser feito através 
das rodovias Régis Bittencourt ou Castelo Branco. 
Mais informações podem ser encontradas com a 
Fundação Florestal: pelo telefone (15) 3552-1875, 
ou pelo site http://www.fflorestal.sp.gov.br/hotsites/. 
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Desde que se formou, há bilhões 
de anos, a superfície do Planeta 
Terra sofreu infinitas modificações: 

mares se abriram, continentes mudaram 
de lugar, montanhas surgiram e foram 
erodidas. Rochas, minerais, solos, fósseis 
e paisagens constituem testemunhos 
dessa lenta evolução da Terra. Esses 
elementos, tomados em seu conjunto, 
compõem a Geodiversidade, isto é, 
a variedade de elementos resultantes  
dos processos geológicos que dão  

forma ao Planeta Terra. O Brasil possui 
uma rica Geodiversidade, que inclui 
elementos de grande beleza paisagística, 
como chapadas, montanhas, cachoeiras 
e cavernas.

No Estado de São Paulo, é possível 
observar in situ a ocorrência de alguns 
elementos da Geodiversidade que são 
particularmente importantes devido a 
seu alto valor científico, sua raridade e 
sua excepcionalidade: são os chamados 
Monumentos Geológicos. Muitos deles 

Cratera de Colônia
um astroblema na cidade de São Paulo

As chamadas crateras de impacto (ou 
astroblemas) são cicatrizes formadas pela queda 
de corpos celestes (como meteoritos ou cometas) 
na crosta terrestre. A Cratera de Colônia é um 
provável astroblema situado na cidade de São 
Paulo, a apenas 35 km da Praça da Sé, no interior 
da Área de Preservação Ambiental Municipal (APA) 
Capivari-Monos – na região de Parelheiros. 

Do alto da encosta é possível ter a 
dimensão da cratera, com seus cerca de 3,6 km 

de diâmetro, originária da colisão do corpo celeste 
com a superfície terrestre. Desde a ocorrência do 
impacto – que deve ter acontecido entre 5 e 36 
milhões de anos atrás – vem sendo formada uma 
espessa camada sedimentar no interior da cratera, 
camada esta que possui grande interesse científico 
por conter informações sobre o clima e o ambiente 
existente na região há milhões de anos. 

Vale notar que essa região foi palco da 
primeira experiência de implantação de uma colônia 
estrangeira no Império brasileiro, quando imigrantes 
alemães se instalaram na região. Hoje, a Cratera 
abriga um bairro com mais de 30 mil pessoas. 

Rocha Moutonnée
uma herança da idade glacial

Este monumento geológico situa-se na zona 
urbana da cidade de Salto, a 100 km da capital 
paulista, no interior do Parque Municipal que leva 
o seu nome.  Rocha moutonnée é um tipo de rocha 
de forma arredondada, com uma face mais inclinada 
que a outra, lembrando um carneiro deitado, 
característica resultante da ação erosiva das geleiras.

A Rocha Moutonnée de Salto é 
particularmente importante por constituir-se num 
testemunho da glaciação ocorrida há cerca de 300 
milhões de anos. Nesse período, a temperatura na 
Terra caiu e as geleiras avançaram dos pólos em 

direção à Linha do Equador, alcançando o sudeste 
brasileiro, que ficou, então, coberto por uma 
enorme camada de gelo.

Ao longo dos anos, a Moutonnée foi sendo 
descaracterizada devido à extração de parte do seu 
granito para produção de materiais de construção. 
Desse modo, a visualização da morfologia típica 
das rochas moutonnées fica um tanto prejudicada. 
Todavia, ainda é possível observar alguns efeitos da 
ação glacial sobre a Rocha, tais como estrias e sulcos.

O Parque Rocha Moutonnée fica na Rodovia 
Rocha Moutonnée, s/nº, Salto (SP) e funciona 
diariamente das 8h às 17h. Mais informações 
podem ser obtidas com a Prefeitura de Salto pelo 
telefone (11) 4602-8500.

encontram-se no interior de unidades 
de conservação, parques e áreas 
particulares e alguns são tombados pelo 
CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico e 
Artístico do Estado de São Paulo, órgão 
ligado à Secretaria de Estado da Cultura. 

Para que esse rico patrimônio seja 
descoberto e conhecido, organismos 
governamentais dedicam-se a pesquisar, 
conservar e divulgar esses exemplares 
excepcionais da Geodiversidade 

brasileira. O Instituto Geológico, 
órgão da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, tem procurado, por meio 
do Projeto Monumentos Geológicos, 
contribuir com a divulgação dos 
Geossítios paulistas, de modo a 
potencializar sua utilização educacional 
e turística. Para os visitantes, é mais 
do que a oportunidade de aprender 
em campo sobre a história da Terra: é 
também uma maneira de desfrutar de 
belas e curiosas paisagens.
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