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Um Monumento Geológico (ou
Geossítio) representa a ocorrência de
formações geológicas com especial
importância para a sociedade devido ao
seu alto valor científico, pedagógico,
cultural, turístico, etc.
O conjunto de monumentos
geológicos constitui o rico Patrimônio
Geológico (Geodiversidade) de uma
região, muito importante para manter a
história geológica de nosso Planeta,
servir à educação ambiental e promover o
desenvolvimento econômico sustentável
dos recursos naturais.
O Brasil adota a Convenção de
Proteção ao Patrimônio Mundial, Cultural
e Natural, organizada pela UNESCO
(Paris-1972), na qual se comprometeu
por identificar, proteger, conservar,
valorizar e transmitir às gerações futuras
o patrimônio situado em seu território.
A Série Monumentos Geológicos de
São Paulo, em conjunto com os
Monumentos Culturais, representam o
que há de melhor do Patrimônio Natural e
Cultural Paulista.
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As cavernas e o carste do Vale do
Ribeira situam-se no sul do Estado de São
Paulo e localizam-se especialmente em
três parques estaduais: Parque Estadual
Turístico do Alto Ribeira (PETAR), Parque
Estadual Intervales (PEI) e Parque
Estadual Caverna do Diabo (PECD),
todos administrados pela Fundação
Florestal.
Esse monumento geológico é formado
pela dissolução de rochas calcárias pelas
águas superficiais e subsuperficiais
(processo de carstificação). O carste
apresenta condutos e rios subterrâneos,
que formam o sistema de cavernas, e
feições superficiais como dolinas
(depressões), entre outras.
Algumas das principais atrações da
região são a Caverna do Diabo (a maior do
Estado com 8.262 m) e a caverna Casa de
Pedra (com maior portal de entrada do
planeta aprox. 215 m de altura). Em
outras cavernas foram encontrados
importantes sítios paleontológicos
contendo fósseis da Megafauna
(Preguiças e Tatus Gigantes), com
provável convivência com o homem
primitivo do Alto Ribeira, há aprox. 10.000
anos.
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