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Embora no Brasil não existam grandes desertos como
o deserto de Sahara do norte da África, ou o de Atacama do Chile, existem rochas que indicam que no nosso
país, há milhões de anos atrás, também houve desertos.
Um dos locais onde isto pode ser visto é na Serra do
Tombador. Esta serra está localizada a oeste da Cidade
de Jacobina, no estado da Bahia. O mapa abaixo mostra
como chegar lá (Fig.1).
Desde a Cidade de Jacobina, se pode vislumbrar ao
longe (a oeste), a Serra do Tombador. Os primeiros estudos sobre esta serra foram feitos pelo geólogo inglês John
&DVSHU%UDQQHU  QRDQRGH$¿JXUD
abaixo é uma vista da serra desde a Fazenda Santa Cruz,
desenhada por ele.

Seguindo pela rodovia BR-324 em direção à localidade de Laje do Batata, cerca de 20 km a oeste de Jacobina, é possível observar a discordância entre as rochas
sedimentares da serra e o embasamento formado por
URFKDVPHWDPyU¿FDV(VVDVURFKDVVHGLPHQWDUHVIRUDP
chamadas por John Casper Branner de formações Tombador (por causa desta serra) e Caboclo (por causa da
Serra do Caboclo). Os arenitos constituem a Formação
7RPEDGRURVDUJLOLWRVD)RUPDomR&DERFOR1D¿JXUD
DFRUEUDQFDFRUUHVSRQGHjVURFKDVPHWDPyU¿FDVQHVWH
local, um pouco à direita, pode ser observada a discordância marcada por um nível de conglomerado (Fig. 4),
sobreposto por arenitos esbranquiçados. O conglomerado
possui seixos de quartzito verde, provenientes da Serra de
Jacobina. Também pode ser observado que a discordância
não é uma superfície plana: os arenitos da Formação
Tombador preenchem depressões do embasamento.

Figura 1 - Localização da Serra do Tombador no Estado da Bahia.
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Figura 2 - Gravura a bico de pena (Branner, 1910) mostrando a escarpa da Serra do Tombador,
vista da Fazenda Santa Cruz.

Figura 3 - Discordância (seta) entre as rochas sedimentares da Serra do Tombador, à direita, e
RHPEDVDPHQWRIRUPDGRSRUURFKDVPHWDPyU¿FDVH[SRVWDVQDSDUWHEUDQFDjHVTXHUGD)RWR
Antônio J. Dourado Rocha.

Figura 4 - Detalhe da foto anterior: discordância marcada por um nível de conglomerado. Foto:
Antônio J. Dourado Rocha.
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Os arenitos que estão acima da discordância possuem
JUDQXORPHWULDELPRGDOHHVWUDWL¿FDomRFUX]DGDGHJUDQGH
porte. A bimodalidade do arenito, isto é, o fato de ele ser
formado por níveis de grãos maiores e menores, deve-se à variação da velocidade do vento, quando os grãos
foram transportados: ventos mais fortes transportavam
os grãos maiores; ventos mais fracos, os menores. Isto
dá à rocha um aspecto "listrado". Mais acima, do lado
direito da rodovia, existem quatro níveis desses arenitos, separados por superfícies suborizontais. O inferior
termina de encontro à rodovia, enquanto o superior está
indicado na foto abaixo (Fig. 5).
$VFDPDGDVTXHVHSDUDPHVVHVQtYHLVWrPHVWUDWL¿cação horizontal e foram interpretadas por Rodí Ávila
Medeiros (1935-1998), pesquisador da Petrobrás, como
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superfícies de truncamento, formadas pela elevação do
nível da água subterrânea . O nível inferior seria um
campo de dunas; a elevação do lençol de água subterUkQHD¿[RXDVGXQDVGHPRGRTXHRYHQWRUHPRYHXD
areia solta situada acima dele. Sobre esta superfície plana
formou-se um novo campo de dunas; mais uma elevação
GROHQoROGHiJXDVXEWHUUkQHD¿[RXHVWHFDPSRGHGXQDV
Quantas vezes este processo se repetiu é impossível de
dizer: na Serra do Tombador estão preservados apenas
esses quatro níveis; outros, se houve, foram erodidos.
Na continuação para oeste do nível superior, podem
VHUREVHUYDGDVHVWUDWL¿FDo}HVFUX]DGDVGHJUDQGHSRUWH
ao nível da rodovia (Fig. 6). Nas fotos abaixo, as camadas
superiores inclinam-se fracamente para leste; as inferiores, têm inclinação um pouco mais forte para oeste.

Figura 5 - Arenitos de origem eólica da Formação Tombador. Foto: Antônio J. Dourado Rocha.

Figura 6 -$QWLJRFDPSRGHGXQDVPRVWUDQGRDRQtYHOGDURGRYLDHVWUDWL¿FDo}HVFUX]DGDVGHJUDQGHSRUWHSUy[LPRDR
topo da Formação Tombador . Fotos: Antônio J. Dourado Rocha.

288

Um Deserto Antigo do Brasil

1DSDUWHLQIHULRUGRDÀRUDPHQWRPRVWUDGRQDIRWR
anterior, existem alguns níveis com grande número de
pequenos orifícios circulares (Fig. 7). Essas marcas são
interpretadas como pingos de chuva e, de acordo com o
geólogo Edwin D. Mc Kee, do Serviço Geológico dos
Estados Unidos (USGS), são feições que mostram que
essas rochas foram dunas.
1R DOWR GD 6HUUD GR 7RPEDGRU D HVWUDWL¿FDomR
dos arenitos é plano-paralela (horizontal), devido
uma subida do nível do mar que depositou a Formação Caboclo. A Formação Caboclo consiste em uma
alternância de argilitos e siltitos mostrados na foto a
seguir (Fig. 8).
Nessas rochas foram encontradas estruturas que indicam que elas foram repetidamente cobertas por água e
expostas ao sol, de modo que elas são interpretadas como
depósitos de planície de maré, isto é, uma região plana
onde as marés cobrem e descobrem as rochas. Como

estas rochas foram argilas, esta planície de maré seria
cheia de lama, como um mangue atual.
A granulometria bimodal dos arenitos da Formação Tombador, facilita a extração de lajes para
revestimento, vendidas com o nome de "Arenito Jacobina". A Figura 10 mostra esta extração, que tem
sido feita de forma intensiva, sem que exista uma
ação de acompanhamento e fiscalização por entidades
governamentais.
A Serra do Tombador não é apenas uma sucessão
GHDÀRUDPHQWRVGHURFKDDRORQJRGHXPDURGRYLD(OD
representa um antigo deserto de mais de um bilhão
de anos, perfeitamente preservado, onde podem ser
examinados os processos que levaram à sua formação:
o aplainamento parcial do embasamento, a direção e
velocidade dos ventos, as variações do nível do lençol de
água subterrânea, as chuvas ocasionais, e a sua invasão
¿QDOSHORPDU

Figura 7 - Marcas de pequenos orifícios circulares
interpretadas como pingos de chuva sobre antigas dunas.
Foto: Augusto J. Pedreira.

Figura 8 - Alternância de siltitos e argilitos da base da
Formação Caboclo depositadas em planície de maré.
Foto: Antônio J. Dourado Rocha.

Foto 9 -'HWDOKHGD¿JXUDDQWHULRU)RWR$QW{QLR-'RXUDGR5RFKD
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Figura 10 - Extração de lajes para revestimento em arenitos da Formação Tombador (seta).
Foto: Antônio J. Dourado Rocha.
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Água subterrânea - água contida entre os grãos das

rochas sedimentares ou em fraturas nas rochas ígneas
RX PHWDPyU¿FDV D VXSHUItFLH GH VDWXUDomR FKDPDVH
lençol freático.
Arenito - rocha sedimentar composta principalmente de
partículas do tamanho areia, usualmente cimentadas por
calcita, sílica, ou óxido de fero (veja Granulometria).
Argila - material sedimentar composto de fragmentos com um
diâmetro menor que 1/256 mm (veja Granulometria).
Argilito - rocha sedimentar formada pela consolidação de
partículas do tamanho argila.
Discordância - uma descontinuidade na sucessão das
rochas, contendo uma lacuna no registro geológico.
Erosão - processo pelo qual as rochas são desagregadas
e transportadas de um lugar para o outro na superfície
da Terra. Os agentes da erosão incluem a água, o gelo, o
vento e a força da gravidade.
Estratificação - uma superfície que separa as camadas das
rochas sedimentares.
Estratificação cruzada - estratificação inclinada em
relação à superfície horizontal original sobre a qual
os sedimentos se depositaram. Ela é produzida pela
deposição na superfície inclinada de uma duna ou de
uma onda de areia.
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Granulometria - tamanho dos grãos de um sedimento.

Siltito - XPDURFKDVHGLPHQWDUGHJUDQXODomR¿QDFRP-

(PJHUDOpXVDGDDHVFDODGH:HQWZRUWKTXHFODVVL¿FD
os fragmentos como: Cascalho: diâmetro entre 4.096 e
2mm; areia: diâmetro entre 2 e 0,063 mm; silte: diâmetro
entre 0.063mm e 4 m m (micrometros = 0,000001 metro);
argila: diâmetro menor do que 4 mm.
Rocha ígnea - URFKDIRUPDGDSHORUHVIULDPHQWRHVROLGL¿cação de minerais de sílica derretidos (magma). As rochas
ígneas incluem as rochas vulcânicas (resfriadas na superfície) e as plutônicas (resfriadas abaixo da superfície).
Rocha metamórfica - qualquer rocha formada a partir de
rochas preexistentes dentro da Terra por mudanças em
WHPSHUDWXUDHSUHVVmRHSHODDomRTXtPLFDGHÀXtGRV
Rocha sedimentar - rocha formada pela acumulação e
consolidação de sedimentos.
Sedimento - material tal como cascalho, areia, lama ou carbonato que é transportado e depositado por vento, água, gelo ou
gravidade; material que é precipitado de soluções; depósitos
de origem orgânica, tais como corais e rochas coralinas.

posta principalmente de partículas do tamanho silte (veja
granulometria).

Nota
O presente trabalho, elaborado por Augusto J. Pedreira
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no site da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos
e Paleobiológicos-SIGEP (http://sigep.cprm.gov.br).
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referente à substituição de fotos originais por outras
mais recentes e com melhor poder de resolução. Os
editores agradecem a Antônio José Dourado Rocha
pela cessão das fotos e a Ana Cristina N. Conceição
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A Chapada dos Diamantes
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Serra do Sincorá, Bahia

Augusto J. Pedreira (in memoriam)

A SERRA
A serra do Sincorá é uma parte da Chapada Diamantina que constitui um sítio de grande beleza paisagística
devido ao modelado de suas serras, que expõem vales
profundos de encostas íngremes e amplas chapadas.
Essas escarpas permitem o exame da sua geologia, onde
tempos atrás foram explorados diamantes e carbonados.
A serra do Sincorá está localizada na região central
do Estado da Bahia, distante da cidade de Salvador,
capital do estado, cerca de 400 km (Fig. 1). Para chegar
à serra do Sincorá a partir de Salvador, deve-se seguir
em direção a Feira de Santana (rodovia BR-324), continuando então para sul em direção ao Rio de Janeiro
pela rodovia BR-116. Cerca de 70 km a sul de Feira de
Santana, à margem do rio Paraguaçu, entra-se à direita
pela rodovia BR-242, em direção a Brasília. Cerca de
220 km adiante chega-se à cidade de Lençóis: aí está a
VHUUDGR6LQFRUiTXH¿FDGHQWURGR3DUTXH1DFLRQDOGD
Chapada Diamantina. O acesso por via aérea é feito por
linhas regulares através do Aeroporto Cel. Horácio de
Matos, situado na vila de Tanquinho (Fig. 1).
DESCRIÇÃO DO SÍTIO
A serra do Sincorá está localizada na borda centrooriental da Chapada Diamantina, aproximadamente entre as
vilas de Afrânio Peixoto (antiga Estiva), a norte, e de Sincorá
Velho, a sul (Fig. 1). Sua vertente ocidental é uma escarpa
quase contínua, com cerca de 300m de altura e 80km de extensão; a escarpa oriental, que domina a planície do vale do
Paraguaçu (400m), atinge rapidamente a altitude de 1200m,
nas primeiras cristas da serra. Assim descreve a serra, o
biólogo Roy Funch, em seu livro Um guia para o visitante
da Chapada Diamantina: o Circuito do Diamante: o Parque
Nacional da Chapada Diamantina; Lençóis, Palmeiras,
Mucugê, Andaraí, editado em Salvador pela Secretaria de
Cultura e Turismo do Estado da Bahia, em 1997.
Montanhas e Cachoeiras

A serra do Sincorá compreende um conjunto
de diversas serras de menor extensão com as da Cravada, do Sobrado, do Lapão, do Veneno, do Roncador ou

Garapa, do Esbarrancado, do Rio Preto, entre muitas
outras. Essas serras possuem picos com até 1700m de
altitude e são separadas por vales íngremes e profundos
como canyons.
Uma feição que se destaca na serra do Sincorá é o
morro do Pai Inácio (Fig. 2a), à margem da rodovia BR242, a norte do vale do Cercado (Fig. 2b).
Mais ainda, a norte do morro do Pai Inácio (Fig.
3a), está o morro do Camelo ou Calumbi (Fig. 3b), e
a sul, o Morrão (Fig. 4), cujo acesso se faz através da
estrada entre a cidade de Palmeiras e a vila de Caeté
Açu (Fig. 1).
Entre o Morrão e a vila de Caeté Açu é cruzada a
ponte sobre o rio Riachinho, onde existiu um antigo
garimpo de diamantes (Fig. 5).
O principal rio desta região é o rio Paraguaçu. Após
atravessar a serra do Sincorá desde a localidade de
Comércio de Fora (Fig. 6), ele a deixa na localidade de
Passagem de Andaraí, formando a cachoeira de Donana
(Fig. 7). Daí, o rio prossegue em busca do oceano Atlântico, na baía de Todos os Santos.
$VURFKDVTXHDÀRUDPQDVHUUDGR6LQFRUiFRQVLVWHP
essencialmente em arenitos e conglomerados. Orville
A. Derby (1851-1915), geólogo norte-americano que no
início do século XX trabalhou na região, disse delas o
seguinte: “ Este conglomerado representa um depósito
de cascalho formado em uma época geológica remota
pelo mesmo modo que se formaram, e ainda hoje se
formam, os cascalhos (conglomerados incoerentes e
ainda não transformados em pedra) em que os mineiros
procuram os diamantes”.
Diamantes

1RDQRGHIRUDPGHVFREHUWRVGLDPDQWHVQDVHUra do Sincorá, na região de Mucugê (Figs. 1 e 12). A partir
dessa região toda a serra foi explorada, garimpando-se
diamantes desde o rio Sincorá, a sul, (Figs. 1 e 7), até a
região de Afrânio Peixoto a norte (Fig. 1).
Esses diamantes, que deram fama e riqueza à região, formaram-se em algum lugar do interior da Terra
onde a crosta terrestre era bastante espessa, e foram
transportados por rochas chamadas kimberlitos, que
forçaram o seu caminho para a superfície. Assim, os
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diamantes se comportariam como meros passageiros em
emburrado, curriolo, engrunada, gruta, escafandro,
uma parada de ônibus (Fig. 10, lado esquerdo). Quando
serviço a seco, lavagem e faísca (Fig. 16).
os kimberlitos que os continham alcançaram a super(VVHV IDWRV FRQ¿UPDP D D¿UPDomR GH 2UYLOOH $
fície, eles sofreram processos de erosão, liberando os
Derby : “Quanto à riqueza mineral, a única até hoje
diamantes, que foram encontrados em areias e cascalhos
aproveitada é a de diamantes e carbonados, e a sua consde rios (Fig. 10, lado direito). Dando uma idéia da sua
tituição geológica [da serra do Sincorá] pouca esperança
raridade, Jiri (George) Strnad, geólogo canadense espeoferece da existência de outra...”.
cialista em diamantes, estimou que em um
kimberlito diamantífero exposto em uma
escarpa medindo 10 x 2m, estaria contido
apenas um diamante minúsculo, com um
milímetro de diâmetro!
1DVHUUDGR6LQFRUiDIRQWHGRVGLDPDQtes ainda é amplamente discutida. Sabe-se
apenas que eles vieram do leste, mas o local
H[DWRDLQGDQmRIRLGH¿QLGR2VGLDPDQWHV
eram garimpados no cascalho produzido pela
GHFRPSRVLomRGHFRQJORPHUDGRVDÀRUDQWHV
no vale do rio Combucas (Figs. 11 e 12).
A cachoeira do Serrano na cidade de
Lençóis (Fig. 13), também foi intensamente
explorada. Aí, os conglomerados são formados por fragmentos de diversas rochas
(Fig. 14). Eles foram depositados no sopé
de escarpas.
A garimpagem também foi intensa nas
UHJL}HV GH $QGDUDt H ,JDWX $ ¿JXUD 
mostra os conglomerados na estrada entre
essas duas localidades. O rejeito dos antigos garimpos ainda pode ser visto ao longo
desta estrada, como amontoados de blocos
de tamanhos e formas diversas.
Após uma fase áurea de aproximadamente 25 anos, a garimpagem de diamantes
entrou em declínio a partir de 1871. Já no
século XX, houve diversas tentativas de mecanizar os garimpos, que na década de 80
foram instalados nos leitos dos rios dentro
HIRUDGR3DUTXH1DFLRQDO(VWHVJDULPSRV
graças a uma ação conjunta de diversas
autoridades ligadas à mineração e ao meio
DPELHQWHIRUDPIHFKDGRVGH¿QLWLYDPHQWH
em março de 1996.
Mesmo após 150 anos de exploração
dos aluviões diamantíferos, ainda existe
garimpagem manual, embora em ritmo
mais lento, devido à exaustão e decadência
das lavras. Devido ao número ilimitado de
VLWXDo}HVJHROyJLFDVHWRSRJUi¿FDVGDVHUra, existem os seguintes tipos de garimpo
manual, mencionados pelo biólogo Roy
Funch, cada qual com suas peculiaridaFigura 1 - Mapa de localização da serra do Sincorá.
des: cascalhão, barranco, brejo, grupiara,
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Figura 2a - Morro do Pai
Inácio na rodovia BR-242.
Foto: Juliana Colussi.

Figura 2b - Vale do Cercado,
a sul do morro do Pai Inácio,
na rodovia BR-242.
Foto: Juliana Colussi.

Figura 3a - Vista ao norte do
morro do Pai Inácio.
Foto: Ricardo Fraga.

Figura 3b - Morro do Camelo
ou Calumbi visto do morro do
Pai Inácio.
Foto: Ricardo Fraga.
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Figura 4 - Morrão. Foto: Ricardo Fraga.

Figura 5 - Rio Riachinho. Foto: Ricardo Fraga.

Figura 6 - Escarpa da serra do Sincorá
em Comércio de Fora, a oeste da cidade de Mucugê.
Foto: Ricardo Fraga.

Figura 7 - Cachoeira de Donana. Foto: Ricardo Fraga.
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Figura 8 - Arenitos, isto é, rochas
formadas por areias consolidadas.
Foto: Ricardo Fraga.
Figura 9 - Conglomerados (antigos cascalhos) intercalados
com arenitos no vale do rio Combucas, a norte da cidade
de Mucugê.Foto: Augusto Pedreira.

Figura 10 - Como os diamantes são transportados do interior da Terra (à esquerda); Como as rochas são erodidas, liberando
os diamantes, que então são garimpados nos rios (à direita).
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Figura 11 - Rio Combucas, a norte da cidade de Mucugê,
SUy[LPRjVXDFRQÀXrQFLDFRPRULR0XFXJrORFDOGDV
primeiras descobertas de diamantes na serra do Sincorá.
Foto: Ricardo Fraga.

Figura 13 - Cachoeira do Serrano na cidade de Lençóis.
Foto: Ricardo Fraga.

Figura 12 - Detalhe do conglomerado do vale
do rio Combucas, depositado por antigos rios.
Foto: Ricardo Fraga.

Figura 14 - Conglomerado da cachoeira do Serrano.
Acredita-se que ele tenha sido depositado no sopé
de escarpas, o que se chama de leques aluviais.
Foto: Christian Schobbenhaus.
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Figura 15 - Conglomerados ao longo da estrada
Andaraí – Igatu. Foto: Ricardo Fraga.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
O trecho da serra do Sincorá situado entre Cascavel e Mucugê e a rodovia BR-242, está incluído no
3DUTXH 1DFLRQDO GD &KDSDGD 'LDPDQWLQD $ QRUWH GD
rodovia BR-242, os morros do Pai Inácio e do Camelo
estão dentro da APA (Área de Proteção Ambiental) de
Iraquara-Marimbus.
De acordo com informações do biólogo Roy Funch, o
rio Mucugê, em cujo leito foram descobertos os primeiros
diamantes, está razoavelmente bem protegido: o seu alto
FXUVR¿FDGHQWURGR3DUTXH1DFLRQDOHREDL[RFXUVRFRUre dentro da área do Parque Municipal de Mucugê (uma
reserva com cerca de 270 hectares). Este parque ainda

Figura 16 - Representação esquemática dos tipos de
garimpo manual (descrições no glossário).

inclui o baixo curso do rio Combucas e vários dos seus
DÀXHQWHVOLPLWDQGRVHFRPR3DUTXH1DFLRQDO
Além dessas medidas, existe no município de Mucugê, o Projeto Sempre Viva. Este projeto tem os seguintes
objetivos: 1) implantação de uma unidade de conservação
estruturada para o ecoturismo, no Parque Municipal de
Mucugê; 2) desenvolvimento de tecnologia de reprodução de plantas nativas; 3) implantação de um Sistema de
,QIRUPDo}HV*HRJUi¿FDV 6,* H H[HFXomRGHXP
programa de educação
ambiental. A sua sede,
construída no estilo dos
antigos abrigos de garimpeiros, é mostrada
QD¿JXUD

Figura 17 - Parte das
instalações do Projeto
Sempre Viva.
Foto: Ricardo Fraga.
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GLOSSÁRIO

água ou de força de gravidade e cimentados entre si. Quando os fragmentos são angulosos, toma o nome de brecha.
Curriolo - Garimpo no leito de um rio, com muito cascalho
e pedras soltas.
Emburrado - Garimpo em área de cascalho com grandes
blocos de rocha.
Engrunada - Garimpo subterrâneo.
Escafandro - Garimpo submerso, trabalhado por mergulhadores.
Faísca - Pequeno garimpo feito em um dia.
Garimpo - Jazidas situadas em areias ou cascalhos depositados por rios, onde se exploram minerais preciosos,
especialmente diamantes.
Grupiara - Cascalho na serra.
Gruta - Garimpo em túnel natural da serra.
Kimberlito - Rocha verde escura a negra, com aspecto de
brecha e proveniente do interior da Terra, que transporta
os diamantes para a superfície. O seu nome provém de
Kimberley, na África do Sul.
Lavagem - Retrabalhamento do rejeito de um garimpo
antigo.
Lavra - Exploração econômica de uma jazida mineral, como
uma mina ou garimpo. O local onde isto se realiza.
Leque aluvial - Depósito de sedimentos em forma de leque,
construído por uma corrente no local em que ela abandona
as terras altas ou uma cadeia de montanhas e entra em
um vale largo ou planície. Os leques aluviais são comuns
em climas áridos ou semi-áridos, mas não restritos a eles.
Rejeito - Material geralmente não portador de diamantes,
que pode ser retrabalhado posteriormente.
Serviço a seco - Garimpo em local sem água.
Sistema de Informações Geográficas (SIG ou GIS) -

Aflorantes - Rochas expostas na superfície, de modo que

podem ser estudadas sem necessidade de escavações.
Aluvião - Areias e cascalhos depositados por rios. Ocasionalmente podem ser explorados em busca de metais
preciosos.
Arenito - Rocha composta por grãos de areia com diâmetro máximo de 2 milímetros unidos por um cimento.
Quando o cimento é ferruginoso, o arenito é amarelo ou
avermelhado.
Barranco -%DUUDQFRDOWRGHEDUURVREUHXPD¿QDFDPDGD
de cascalho.
Brejo - Área baixa e úmida com pouco solo sobre o cascalho.
Cascalhão - Barrancos altos com cascalho e areia.
Conglomerado - Rocha composta por fragmentos rolados
e subangulares de diversas origens, reunidos por ação de

Sistema de computação capaz de reunir, armazenar,
manipular e exibir informações referenciadas topogra¿FDPHQWHLVWRpGDGRVLGHQWL¿FDGRVGHDFRUGRFRPDV
suas localizações.
Nota
O presente trabalho foi elaborado em 2002 por Augusto Pedreira (in memoriam) e divulgado no site da Comissão
Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos-SIGEP
KWWSVLJHSFSUPJRYEU 1RVHQWLGRGHSRVVLELOLWDUDSUHsente publicação, o trabalho sofreu algumas adaptações,
em especial no referente à substituição de fotos originais
por outras mais recentes e com melhor poder de resolução. Os editores agradecem a Christian Schobbenhaus, a
Juliana Colussi e a Ricardo Fraga pela cessão das fotos.
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Ossos de Mamíferos
da Era do Gelo
nas Barrancas
do Arroio Chuí, RS
Em nossa vida cotidiana, muitas vezes testemunhamos diversos eventos como terremotos, vulcões, enFKHQWHVHQWUHRXWURVTXHPRGL¿FDPDSDLVDJHPjQRVVD
volta. No entanto, tais eventos são relativamente raros, e
DVPRGL¿FDo}HVTXHSURPRYHPVmRGHSRXFDH[WHQVmR
Os processos responsáveis por modelar a superfície do
SODQHWDWDLVFRPRHURVmRDFXPXODomRGHVHGLPHQWRVRX
IRUPDomRGHPRQWDQKDVQmRVmRIiFHLVGHVHUHPREVHUYDdos, pois ocorrem lenta e gradualmente, mas ao longo de
milhões e milhões de anos alteram a superfície do planeta
GHPDQHLUDSURIXQGD3DUDFRPSUHHQGHUPRVDIRUPDomR
GDVIHLo}HVJHROyJLFDVREVHUYDGDVQDVXSHUItFLHWHUUHVWUH
pQHFHVViULRHVWXGDUDDWXDomRGHVVHVSURFHVVRVHPXPD
escala de tempo muito maior do que uma vida humana.
3DUD WDO RV FLHQWLVWDV GLYLGLUDP R WHPSR GH H[LVWrQFLD
da Terra, de 4,5 bilhões de anos, em diversas unidades,
FULDQGRXPDHVFDODFKDPDGD7HPSR*HROyJLFR
$VDOWHUDo}HVQDVXSHUItFLHWHUUHVWUHUHVXOWDQWHVGH
processos físicos atuando lentamente ao longo de miOK}HVGHDQRV¿FDPUHJLVWUDGDVVREDIRUPDGHIHLo}HV
JHROyJLFDVHIyVVHLVSUHVHUYDGRVQDVURFKDVGDFURVWD
do planeta. Ao estudarmos esses registros, estamos na
YHUGDGHROKDQGRSDUDWUiVQRWHPSRHOHQGRDKLVWyULDGD
Terra. Portanto, esse estudo é importante por nos permitir
FRQKHFHUDKLVWyULDGROXJDUHPTXHYLYHPRVHWDPEpP
D QRVVD SUySULD KLVWyULD XPD YH] TXH QRVVD RULJHP H
H[LVWrQFLDHVWmRGLUHWDPHQWHOLJDGDVj7HUUD(VWXGDQGR
DKLVWyULDGRSODQHWDHVWDPRVWDPEpPDSUHQGHQGRXP
SRXFRPDLVDUHVSHLWRGHQyVPHVPRV
3RGHPRVFRPSDUDUDKLVWyULDGD7HUUDDXPOLYUR
FXMRVFDStWXORVVmRDVGLIHUHQWHVHUDVHSHUtRGRVJHROygicos. Como num livro, todos os capítulos são interliJDGRVHSDUDFRPSUHHQGHUPRVDKLVWyULDpQHFHVViULR
OHUWRGRVHOHVGHVGHRSULQFtSLR&RPRH[HPSORGLVVR
SRGHPRVFLWDUXPFDStWXORUHFHQWHGHVVDKLVWyULDTXH
QRVFRQWDDIRUPDomRGD]RQDFRVWHLUDGR5LR*UDQGH
do Sul e da fauna de grandes mamíferos que aí viveu e,
HPERUDH[WLQWRVQRVGHL[DUDPVHXVIyVVHLV(PERUDDV
IHLo}HVJHROyJLFDVGDFRVWDGR5LR*UDQGHGR6XOVHMDP
resultado de processos relativamente recentes, ocorridos
QRV~OWLPRVPLOKDUHVGHDQRVSDUDHQWHQGHURFRQWH[WR
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HPTXHVHGHXVXDIRUPDomRSUHFLVDPRVUHWRUQDUPXLWR
mais no tempo, até cerca de 570 milhões de anos atrás.
A HISTÓRIA GEOLÓGICA DO RIO GRANDE DO SUL

Há cerca de 570 milhões de anos, no Éon Proterozoico,
o relevo do Rio Grande do Sul era bastante diferente do
atual, com grandes montanhas construídas ao longo
GH PLOK}HV GH DQRV SRU HQRUPHV IRUoDV JHROyJLFDV
os chamados processos tectônicos, que dobraram e
soergueram a crosta da América do Sul. Esse processo
GH ³FRQVWUXomR´ GH PRQWDQKDV R ~OWLPR RFRUULGR

(VFDODGRWHPSRJHROyJLFRPRVWUDQGRDVSULQFLSDLV
VXEGLYLV}HVGDKLVWyULDGD7HUUD 0D PLOK}HVGHDQRV 
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QR WHUULWyULR EUDVLOHLUR H FKDPDGR &LFOR 2URJrQLFR
Brasiliano, terminou por volta de 570 milhões de anos
atrás. A partir daí essas grandes montanhas passaram a
VRIUHUDomRGRLQWHPSHULVPRQDIRUPDGHFKXYDYHQWR
calor e frio, que terminaram por erodi-las completamente.
Tudo o que resta dessas montanhas nos dias de hoje são as
FROLQDVHFR[LOKDVGRSDPSDJD~FKRQDSRUomRFHQWURVXO
GRHVWDGR(VVDUHJLmRFRQVWLWXLDXQLGDGHJHROyJLFDPDLV
antiga o estado, denominada Escudo Sul-Rio-grandense,
constituído por rochas de origem vulcânica com idades
de até 2 bilhões de anos.
$DomRHURVLYDGRLQWHPSHULVPRQHVVDVPRQWDQKDVIH]
com que elas fossem lentamente se desgastando. Boa parte
dos sedimentos resultantes dessa erosão foi se depositando
QDSRUomRFHQWURRHVWHGRHVWDGRDRORQJRGHPLOK}HVGH
DQRVGDQGRRULJHPDRXWUDXQLGDGHJHROyJLFDFKDPDGD
Depressão Central ou Depressão Periférica. Essa unidade
é parte integrante de uma unidade maior, uma grande bacia
sedimentar chamada Bacia do Paraná, que se estende do
Uruguai até Goiás. As camadas de sedimentos acumulados
QD'HSUHVVmR&HQWUDOWrPHVSHVVXUDVHFRPSRVLo}HVYDULiYHLV$VGLIHUHQoDVQRVWLSRVGHVHGLPHQWRTXHFRQVWLWXHP
FDGDFDPDGDQRVPRVWUDPTXHRWHUULWyULRRQGHKRMHVHVLWXD
R5LR*UDQGHGR6XOHVWHYHVXMHLWRDGLIHUHQWHVFRQGLo}HV
DPELHQWDLV VXFHVVLYDPHQWH DR ORQJR GD (UD 3DOHR]yLFD
espessas camadas de carvão são sinal de um clima quente
H ~PLGR FRP YHJHWDomR H[XEHUDQWH Ki VHGLPHQWRV H
IyVVHLVPDULQKRVPRVWUDQGRTXHDiUHDWDPEpPMiIRLXP
JUDQGHPDUUDVRHH[LVWHPDLQGDFDPDGDVGHSRVLWDGDVSHOD
DomRGHJHOHLUDV1RLQtFLRGD(UD0HVR]yLFDQR3HUtRGR
Triássico, o clima havia se tornado mais quente e seco,
VHPLGHVpUWLFR 2V GHSyVLWRV VHGLPHQWDUHV GHVVD pSRFD
FDUDFWHUL]DGRVSHODFRORUDomRYHUPHOKDVmRH[WUHPDPHQWH
LPSRUWDQWHVGRSRQWRGHYLVWDSDOHRQWROyJLFRSRUFRQWHUHP
IyVVHLVGRVPDLVDQWLJRVGLQRVVDXURVDOpPGHDQFHVWUDLV
dos mamíferos e outros répteis.

O clima semi-desértico do Triássico foi dando lugar
a um clima ainda mais seco, que deu origem no Período
Jurássico a um grande deserto, chamado Botucatu, que
RFXSRX JUDQGH SDUWH GR WHUULWyULR VXODPHULFDQR 'Xrante o Triássico todos os continentes estavam unidos,
formando um supercontinente chamado Pangeia. A partir
GR ¿QDO GR 7ULiVVLFR H LQtFLR GR -XUiVVLFR HQWUHWDQWR
SURFHVVRVWHFW{QLFRVDWXDQGRQDFURVWDWHUUHVWUH¿]HUDP
com que o Pangeia se fragmentasse, originando dois
FRQWLQHQWHVSULQFLSDLVR*RQGZDQDQRKHPLVIpULRVXO
formado pela América do Sul, África, Antártida, Índia
H$XVWUiOLDHR/DXUiVLDQRKHPLVIpULRQRUWHIRUPDGR
SHOD$PpULFDGR1RUWH(XURSDHÈVLD$DomRFRQWtQXD
HJUDGXDOGDVIRUoDVJHROyJLFDVOHYRXjIUDJPHQWDomRGR
*RQGZDQDHQWUHRVSHUtRGRV-XUiVVLFRH&UHWiFHR3DUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHSDUDDFRPSUHHQVmRGDIRUPDomR
GD]RQDFRVWHLUDGR5LR*UDQGHGR6XOIRLDVHSDUDomR
entre a América do Sul e África, que, além de resultar
em dois continentes distintos, ainda foi responsável pelo
surgimento do Oceano Atlântico.
(VVHSURFHVVRGHVHSDUDomRIRLDFRPSDQKDGRSHOD
H[SXOVmR DWUDYpV GH JUDQGHV UDFKDGXUDV QD FURVWD GH
enormes quantidades de lava, que recobriu boa parte do
VXOGD$PpULFDGR6XO(VVDODYDH[SHOLGDDRORQJRGH
PLOK}HVGHDQRVGHYLGRjVXDFRPSRVLomRTXtPLFDHUD
PXLWRÀXLGDSDUDIRUPDUYXOF}HVHPIRUPDGHFRQHH
acabou se espalhando pela crosta na forma de camadas
com centenas de metros de espessura de rochas vulcânQLFDV EDVDOWRHULROLWRV (VVDVFDPDGDVIRUPDPRXWUD
XQLGDGHPRUIROyJLFDGR5LR*UDQGHGR6XOGHQRPLQDGD
Planalto das Araucárias, que está situado diretamente
DFLPDGDVURFKDVGRDQWLJRGHVHUWR%RWXFDWX1DSRUomR
nordeste desse planalto, a erosão das rochas vulcânicas
produziu algumas das mais belas paisagens do Rio
Grande do Sul, como os canyons da Serra Geral e as
³JXDULWDV´URFKRVDVGDSUDLDGH7RUUHV

(VTXHPDPRVWUDQGRDVHSDUDomRHQWUH$PpULFDGR6XOHÈIULFDGXUDQWHD(UD0HVR]yLFDFRPDVLGDGHVHPPLOK}HV
GHDQRV )RQWH3KDQHUR]RLF7HFWRQLF0DSV1RUWKHUQ$UL]RQD8QLYHUVLW\KWWSZZZQDXHGXUFEPROOJOREHKWPO 

6tWLRV*HROyJLFRVH3DOHRQWROyJLFRVGR%UDVLO

(PVHJXLGDjVHSDUDomRWRWDOHQWUHD$PpULFDGR6XO
HÈIULFDRWHUULWyULRGR5LR*UDQGHGR6XOIRLSDOFRGH
relativa calma tectônica. Essa calma possibilitou que na
zona costeira fossem depositadas grandes quantidades
de sedimentos originados da erosão das rochas do Escudo Sul-Rio-grandense, Depressão Central e Planalto
das Araucárias, formando uma bacia sedimentar denominada Bacia de Pelotas, cuja espessura ultrapassa 10
mil metros. Esses sedimentos vindos das áreas mais
altas do estado acumularam-se na costa formando deSyVLWRVFKDPDGRVOHTXHVDOXYLDLV$SDUWLUGR0LRFHQRH
Plioceno, o clima da Terra, até então muito mais quente
GRTXHRDWXDOSDVVRXDVRIUHUJUDQGHVRVFLODo}HVTXH
UHVXOWDUDPQD(UDGR*HOReQHVWHSRQWRTXHFRPHoDD
KLVWyULDUHFHQWHGDIRUPDomRGDDWXDO]RQDFRVWHLUDGR
Rio Grande do Sul.
2V UHJLVWURV JHROyJLFRV PRVWUDP TXH DR ORQJR GR
Quaternário o clima terrestre esteve sujeito a diversos
grandes ciclos glaciais, que conferem o apelido de “Era
GR*HOR´DHVVHLQWHUYDORGRWHPSRJHROyJLFR&DGDFLFOR
GHVVHVWHPGXUDomRPpGLDGHPLODQRVHpPDUFDGR
por um período glacial frio, intercalado por um período
interglacial quente, como o que vivemos atualmente.
Durante um período glacial, grandes quantidades de
iJXD¿FDPUHWLGDVQDVJHOHLUDVID]HQGRFRPTXHRFOLPD
global se torne mais seco, e o nível dos oceanos recue,
o que é chamado de regressão marinha. Quando a glaFLDomRWHUPLQDDVJHOHLUDVGHUUHWHPHHPFRQVHTrQFLD
disso o nível dos oceanos sobe, o que é conhecido por
transgressão marinha. Quatro grandes ciclos de transgressão e regressão do nível do mar no Pleistoceno foram
GLUHWDPHQWHUHVSRQViYHLVSHODIRUPDomRGDDWXDOFRVWD
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GR5LR*UDQGHGR6XO'HYLGRjVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV
da zona costeira do estado, cada transgressão marinha
GHXRULJHPDXPDIHLomRJHROyJLFDGHQRPLQDGD6LVWHPD
Laguna-Barreira. Cada um desses sistemas é caracteri]DGR EDVLFDPHQWH SHOD SUHVHQoD GH H[WHQVDV EDUUHLUDV
arenosas costeiras, que isolam grandes lagunas e lagoas,
GLVSRVWDVSDUDOHODPHQWHjOLQKDGHFRVWD
O Sistema Laguna-Barreira I, o mais antigo, foi muito
erodido pelas transgressões posteriores, encontrando-se
atualmente muito pouco preservado. O Sistema Laguna%DUUHLUD,,IRLUHVSRQViYHOSHODIRUPDomRGDODJRD0LULPH
SHORLQtFLRGDIRUPDomRGDODJXQDGRV3DWRV$RULJHPGR
Sistema Laguna-Barreira III terminou de fechar a laguna
GRV3DWRVHIRUPRXRXWUDVODJXQDVPHQRUHVQDSRUomRVXO
do estado e norte do Uruguai. O Sistema Laguna-Barreira
IV é constituído pelas praias atuais e por diversas lagoas
costeiras no norte do estado e pela lagoa Mangueira, ao
sul da laguna dos Patos. Esses quatro sistemas lagunaEDUUHLUDPDLVRVOHTXHVDOXYLDLVDGMDFHQWHVjVWHUUDVDOWDV
GRHVWDGRFRQVWLWXHPDXQLGDGHJHROyJLFDPDLVUHFHQWH
do Rio Grande do Sul, a Planície Costeira.
A Megafauna Pleistocênica Sul-Americana

2V GHSyVLWRV GR 6LVWHPD /DJXQD%DUUHLUD ,,, QD
SRUomRVXOGD3ODQtFLHVmRHVSHFLDOPHQWHLPSRUWDQWHVSRU
JXDUGDUHPIyVVHLVGHPDPtIHURVH[WLQWRVGHJUDQGHSRUWH
TXH FRQVWLWXtDP D FKDPDGD PHJDIDXQD SOHLVWRFrQLFD
A origem dessa fauna remonta ao Período Cretáceo,
quando a América do Sul se separou da África, e mais
WDUGHQR2OLJRFHQRVHVHSDURXGD$QWiUWLFD$SyVHVVD
VHSDUDomRD$PpULFDGR6XOWRUQRXVHXPDLOKDLVRODGD

,PDJHPGHVDWpOLWHGR5LR*UDQGHGR6XOPRVWUDQGRDVTXDWURJUDQGHVXQLGDGHVJHROyJLFDVGRHVWDGRHRVWLSRVGH
URFKDVTXHDVFRPS}HP PRVDLFRGHVDWpOLWH(0%5$3$ 
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Corte esquemático da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, mostrando os quatro sistemas laguna-barreira
0RGL¿FDGRGH7RPD]HOOL 9LOOZRFN  ND PLODQRV

GR UHVWDQWH GRV FRQWLQHQWHV GXUDQWH DSUR[LPDGDPHQWH
30 milhões de anos. Devido a esse isolamento, a fauna
sul-americana evoluiu independentemente, produzindo
animais não encontrados em nenhuma outra parte do
mundo, assim como se observa hoje com os mamíferos
encontrados apenas na Austrália. Dentre os mamíferos
QDWLYRV GD$PpULFD GR 6XO FXMRV IyVVHLV SRGHP VHU
encontrados na planície costeira do Rio Grande do Sul,
SRGHVH FLWDU R JUXSR GRV [HQDUWURV FRQVWLWXtGR SHODV
SUHJXLoDVWDPDQGXiVHWDWXV$WXDOPHQWHH[LVWHPDSHQDV
VHLV HVSpFLHV GH SUHJXLoDV WRGDV GH SHTXHQR SRUWH H
KDELWDQWHVGDViUYRUHVQRHQWDQWRGXUDQWHDPDLRUSDUWH
GD (UD &HQR]yLFD D$PpULFD GR 6XO IRL KDELWDGD SRU
dezenas de espécies desses animais. As mais notáveis
HUDPDVSUHJXLoDVJLJDQWHVGHKiELWRVWHUUHVWUHV'HQWUH
estas, havia o Eremotherium e Megatherium, que
podiam atingir seis metros de comprimento, e foram
os maiores mamíferos que viveram nas Américas.
2XWURV UHSUHVHQWDQWHV QRWiYHLV GRV [HQDUWURV HUDP RV
JOLSWRGRQWHV SDUHQWHV SUy[LPRV GRV WDWXV$SHVDU GH
WDPEpPSRVVXtUHPXPDFDUDSDoDHVWDHUDUtJLGDHQmR
articulada como a dos tatus. Além disso, algumas espécies
SRVVXtDP HVSLQKRV FyUQHRV QD FDXGD IRUPDQGR XPD
HVSpFLHGH³FODYD´XVDGDSURYDYHOPHQWHFRPRGHIHVD
As maiores espécies de gliptodontes atingiam o tamanho
GHXPDXWRPyYHO
Os pampatérios eram tatus de grande porte, que
podiam chegar a dois metros de comprimento. Em
GLYHUVRVORFDLVGR5LR*UDQGHGR6XOH[LVWHPDWpKRMH
túneis escavados por esses animais, alguns com mais de

PHWURVGHH[WHQVmR2VOLWRSWHUQRVHUDPXPJUXSR
GH KHUEtYRURV TXH j SULPHLUD YLVWD VH SDUHFLDP FRP
camelos, mas eram na verdade totalmente distintos. Sua
característica mais notável, sem dúvida, era a tromba
ÀH[tYHOQDH[WUHPLGDGHGRIRFLQKR2VQRWRXQJXODGRV
eram herbívoros bastante abundantes na América do Sul,
EDVWDQWH VHPHOKDQWHV D ULQRFHURQWHV 6HXV IyVVHLV VmR
relativamente comuns no Rio Grande do Sul.
$VVRFLDGRVDRVIyVVHLVGHVWHVPDPtIHURVQDWLYRVVXO
americanos são encontrados também restos de mamíferos
vindos da América do Norte, como os felinos dentes-desabre, maiores do que um tigre e cujos caninos podiam
chegar a 20 centímetros de comprimento. Os mastodontes,
parentes dos elefantes africanos e asiáticos também
vieram para a América do Sul, assim como lhamas,
cachorros selvagens, porcos, cervos, roedores e cavalos.
Como essas espécies chegaram aqui? A América do Sul
permaneceu isolada dos outros continentes até cerca de 3
PLOK}HVGHDQRVDWUiVSRUYROWDGHVVDpSRFDPRYLPHQWRV
WHFW{QLFRVHYXOFDQLVPR¿]HUDPFRPTXHVXUJLVVHXPD
³SRQWH´GHWHUUDTXHKRMHFRQVWLWXLD$PpULFD&HQWUDO
ligando as Américas do Norte e do Sul. Através dessa
passagem, diversas espécies sul-americanas, como
SUHJXLoDVJLJDQWHVWDWXVJOLSWRGRQWHVHJDPEiVPLJUDUDP
para o norte, enquanto outras espécies do norte vieram
SDUDRVXO(VVDWURFDGHIDXQDV¿FRXFRQKHFLGDFRPR
R *UDQGH ,QWHUFkPELR %LyWLFR$PHULFDQR$SyV HVVH
intercâmbio, as espécies norte-americanas que ocuparam
a América do Sul foram mais bem-sucedidas do que as
espécies do sul que migraram para lá.

6tWLRV*HROyJLFRVH3DOHRQWROyJLFRVGR%UDVLO

$OJXQVGRVUHSUHVHQWDQWHVGDPHJDIDXQDSOHLVWRFrQLFDFXMRVIyVVHLV
são encontrados na planície costeira do Rio Grande do Sul.
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mar durante a última transgressão marinha,
HKRMHVHHQFRQWUDPVXEPHUVRVHQDUHJLmR
onde nasce e corre o arroio Chuí. Nesta área
H[LVWLUDPQRSDVVDGRGLYHUVRVULRVHSHTXHQDV ODJRDV RQGH RV IyVVHLV GH PDPtIHURV
foram sendo acumulados. Durante a última
JODFLDomRRFOLPD¿FRXPDLVVHFRHPXLWR
desses corpos d’água secaram. PosteriormenWHFRPRFOLPD¿FDQGRPDLV~PLGRDSyVR
¿PGDJODFLDomRVXUJLUDPEDQKDGRVRFXSDQGRSDUWHGDiUHDRQGHH[LVWLDDODJRD(VVHV
banhados deram origem ao arroio Chuí, que
QDVFHSUy[LPRjFLGDGHGH6DQWD9LWyULDGR
3DOPDUHVHJXHSDUDOHORjFRVWDDWpDFLGDGH
do Chuí, onde então faz uma curva para
oeste, indo desaguar no Oceano Atlântico.
Parte do curso original do arroio foi
DSURIXQGDGRQR¿QDOGDGpFDGDGHSDUD
facilitar a retirada de água usada na irrigaomRGHODYRXUDVGHDUUR]HPVXDVPDUJHQV
'XUDQWH D HVFDYDomR IRL H[SRVWD XPD
FDPDGDGHVHGLPHQWRFRQWHQGRRVIyVVHLV
de mamífero. Grande parte do material retirado foi levado para o Museu Nacional no
5LRGH-DQHLUR2VIyVVHLVSURYHQLHQWHVGR
arroio Chuí são de cor clara, relativamente
frágeis, geralmente bastante incompletos,
mas ocasionalmente se encontram tamEpPIyVVHLVEHPSUHVHUYDGRV2VIyVVHLV
ocorrem em uma camada com cerca de 1
metro de espessura, formada por areia e
ODPDGHFRORUDomREHJHFODUDGHSRVLWDGDV
SRU DQWLJRV ULRV H ODJRDV $EDL[R GHVVD

A maioria desses grandes animais se
H[WLQJXLXHPWRUQRGHPLODQRV$VFDXVDV
GHVVDH[WLQomRDLQGDQmRVmREHPFRQKHFLGDV
PDV HVWmR SURYDYHOPHQWH UHODFLRQDGDV jV
DOWHUDo}HV FOLPiWLFDV GHFRUUHQWHV GR ¿P GD
~OWLPDJODFLDomRKiDSUR[LPDGDPHQWHPLO
DQRVHPERUDRXWUDVFDXVDVFRPRDFRPSHWLomR
HQWUHDVHVSpFLHVQDWLYDVHLQYDVRUDVGRHQoDV
trazidas pelos mamíferos invasores e a chegada
GRVSULPHLURVKXPDQRVjV$PpULFDVWDPEpP
SRVVDPWHULQÀXHQFLDGRQHVVHSURFHVVR
OS DEPÓSITOS FOSSILÍFEROS
NA PLANÍCIE COSTEIRA
DO RIO GRANDE DO SUL
Na Planície Costeira do Rio Grande do
6XO RV IyVVHLV GH PDPtIHURV H[WLQWRV GR
Pleistoceno são encontrados em duas áreas
SULQFLSDLVHPiUHDVTXHIRUDPUHFREHUWRVSHOR

,PDJHPGHVDWpOLWHGRH[WUHPRVXOGDFRVWDGR5LR*UDQGHGR6XO
PRVWUDQGRRFXUVRGRDUURLR&KXt 0RVDLFRGHVDWpOLWH(0%5$3$ 
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camada há uma outra composta por areia alaranjada e
contendo galerias de Ophiomorpha nodosa, produzidas
por crustáceos cavadores conhecido popularmente por
³FRUUXSWRV´ DOpP GH FRQFKDV GH PROXVFRV 2 WLSR GH
DUHLDDSUHVHQoDGDVJDOHULDVHGHFRQFKDVGHPROXVFRV
marinhos demonstram que a região foi ocupada pelo mar

GXUDQWHXPDWUDQVJUHVVmRKiDSUR[LPDGDPHQWHPLO
DQRVDWUiV$FDPDGDDFLPDGRVIyVVHLVGHPDPtIHURVp
formada principalmente por silte e contém apenas restos
GHYHJHWDLV1HVWDFDPDGDRFRUUHPQyGXORVIRUPDGRVSRU
carbonato de cálcio, que são formados em climas secos,
LQGLFDQGRFRQGLo}HVVHPLiULGDV

,PDJHQVGDVSHVTXLVDVQRDUURLR&KXt1RDOWRjHVTXHUGDDVFDPDGDVJHROyJLFDVREVHUYDGDVQDVPDUJHQVDVHWDLQGLFD
DSRVLomRHPTXHIRLHQFRQWUDGRR~PHURPRVWUDGRQD¿JXUDDEDL[RjGLUHLWDHVFDYDo}HVHOHYDQWDPHQWRVWRSRJUi¿FRV
HPEDL[RYLVWDSDQRUkPLFDGRDUURLR

6tWLRV*HROyJLFRVH3DOHRQWROyJLFRVGR%UDVLO
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$VSHFWRVGRVIyVVHLVHQFRQWUDGRVQRDUURLR&KXt1RDOWRjHVTXHUGDÒPHUR RVVRGREUDoR GHSUHJXLoDJLJDQWHj
GLUHLWDSDUWHGDFROXQDYHUWHEUDOGHSUHJXLoDJLJDQWHHPEDL[RIyVVHLVHPH[LELomRQR0XVHX&RURQHO7DQFUHGR)HUQDQGHV
GH0HOORHP6DQWD9LWyULDGR3DOPDU

Os grupos de animais aí encontrados são mais sePHOKDQWHVjIDXQDSOHLVWRFrQLFDGD$UJHQWLQDH8UXJXDL
do que do restante do Brasil, sugerindo que durante o
3OHVLWRFHQRDVFRQGLo}HVDPELHQWDLVQR5LR*UDQGHGR
6XOHUDPPDLVVLPLODUHVjVGHVVHVGRLVSDtVHVGRTXHDR
restante do Brasil. Além dos grandes mamíferos, foram
HQFRQWUDGRV WDPEpP IyVVHLV GH URHGRUHV TXH LQGLFDP
DPELHQWH VHPLGHVpUWLFR 2 HVWXGR GHVVHV IyVVHLV SRUtanto, nos permite conhecer não apenas a fauna que
ocupava essa região há milhares de anos, mas também
DVFRQGLo}HVFOLPiWLFDVGRSDVVDGRRVSURFHVVRVItVLFRV
TXHYrPDWXDQGRQDUHJLmRHDVPXGDQoDVDPELHQWDLVDR
longo do tempo.
'DWDo}HVIHLWDVQRVIyVVHLVGHPDPtIHURVHQFRQWUDGRV
no Arroio Chuí mostraram que eles viveram na região
HQWUHPLOHPLODQRVDWUiV(VVHVIyVVHLVYrPVHQGR
HVWXGDGRVSRUSHVTXLVDGRUHVGHGLYHUVDVLQVWLWXLo}HVGR
5LR*UDQGHGR6XO0XLWRVGHOHVVHHQFRQWUDPHPH[SRVLomRQR0XVHX&RURQHO7DQFUHGR)HUQDQGHVGH0HOOR
GDFLGDGHGH6DQWD9LWyULDGR3DOPDU
GLOSSÁRIO

Intemperismo - Conjunto de processos físicos e químicos

TXH UHVXOWDP QD DOWHUDomR H GHVDJUHJDomR GDV URFKDV
UHVXOWDQGRQDIRUPDomRGRVVHGLPHQWRV
Processos Tectônicos - Conjunto de processos físicos que
ocorrem na crosta terrestre, como terremotos, movimenWDomRGRVFRQWLQHQWHVDEHUWXUDHIHFKDPHQWRGRVRFHDQRV
IRUPDomRGHPRQWDQKDVHWF
Rochas Sedimentares -5RFKDVIRUPDGDVSHODDFXPXODomR
GHVHGLPHQWRVFOiVWLFRV H[DUHQLWRV RXSRUSURFHVVRV
TXtPLFRV H[FDOFiULRV 
Rochas Metamórficas -5RFKDVIRUPDGDVSHODDOWHUDomRGH
rochas sedimentares ou vulcânicas por aumento de temSHUDWXUDHRXSUHVVmRUHVXOWDQWHGHGREUDVFRPSUHVVmR
ou falhamentos na crosta.
Rochas Vulcânicas - Rochas formadas pelo resfriamento da
ODYDH[SHOLGDSHORVYXOF}HVTXHHQGXUHFHDRVHUH[SRVWD
DRDURXjiJXD
Sedimentos -3DUWtFXODVRULJLQiULDVGDGHVDJUHJDomRGDV
URFKDVSHORLQWHPSHULVPR VHGLPHQWRVFOiVWLFRV RXGH
SURFHVVRVTXtPLFRV VHGLPHQWRVTXtPLFRV 6mRWUDQVSRUtados por água, gelo ou vento e se acumulam nas bacias
sedimentares.

PARA SABER MAIS

Bacia Sedimentar - Área deprimida da superfície terrestre,

RQGHRFRUUHDGHSRVLomRGHVHGLPHQWRVHIyVVHLV
Crosta (terrestre) -&DPDGDPDLVVXSHU¿FLDOGDHVWUXWXra
da Terra, onde se encontram os continentes e oceanos.

CDUWHOOH&7HPSRSDVVDGRPDPtIHURVGR3OHLVWRceno de Minas Gerais. Acesita, Belo Horizonte, 1994.
131p.
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3UHVV)6LHYHU5*URW]LQJHU--RUGDQ7+3DUD
HQWHQGHUD7HUUDWUDG0HQHJDWHWDO,*8)5*6$UWWPHG
Edit. SA, Porto Alegre
7HL[HLUD : 7ROHGR 0&0 )DLUFKLOG 75 7DLROL )
2UJDQL] 'HFLIUDQGRD7HUUD2¿FLQDGH7H[WRV
6mR3DXORS
7RPD]HOOL/-9LOOZRFN-$0DSHDPHQWRJHROyJLFRGHSODQtFLHVFRVWHLUDVRH[HPSORGDFRVWDGR5LR
*UDQGHGR6XO*UDYHO
6RX]D &5* 6XJXLR . 2OLYHLUD $06 2OLYHLUD
3( HGV 4XDWHUQiULRGR%UDVLO+RORV(GLWRUD
5LEHLUmR3UHWRS
9LOOZRFN -$  $ IRUoD GDV SHGUDV 3RUWR $OHJUH
5LRFHOOS

3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP*HRFLrQFLDV
– Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
paleonto_furg@yahoo.com.br

1

8QLYHUVLGDGH(VWDGXDO3DXOLVWD 81(63 ±
Campus do Litoral Paulista – Unidade São Vicente.
paleonchico@yahoo.com.br

2

8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR3DPSD 81,3$03$ ±
&DoDSDYDGR6XO56
felipecaron@yahoo.com.br
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8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5LR*UDQGH )85* 
dgeoadm@furg.br
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Estromatólitos de
Nova Campina e Itapeva, SP
Registros de vida primitiva
com um bilhão de anos

INTRODUÇÃO
Os estromatólitos são estruturas construídas por microorganismos (seres microscópicos) envolvidos por uma
¿QDFDPDGD mucilaginosa que formam um tipo de tapete
biológico com consistência gosmenta a gelatinosa. Este
WDSHWH ¿[D VXEVWkQFLDV TXtPLFDV GLVVROYLGDV QD iJXD
FRQVWUXLQGRDVVLPFDPDGDSRUFDPDGDXPDHVWUXWXUD
que toma forma e tamanho através da adição e aprisionaPHQWRGHSHTXHQRVJUmRVWRUQDQGRVHHYHQWXDOPHQWH
sólida. Os estromatólitos começaram a ser estudados na
SULPHLUDSDUWHGRVpFXOR;,;TXDQGRWDPEpPVXUJLX
pela primeira vez o termo estromatólitoFULDGRDSDUWLU
GDMXQomRGDVSDODYUDVJUHJDVVWURPD FDPDGDWDSHWH 
lithos (rocha). A formação dessas estruturas ocorre desde
ReRQ$UTXHDQRKiPXLWRWHPSR ELOK}HVGHDQRV
DELOK}HVGHDQRVDWUiV DWpRVGLDVGHKRMH$VVLP
os estromatólitos estão entre as mais antigas evidências
de vida encontradas no planeta Terra.
Na região de Nova Campina e Itapeva situam-se
diversas ocorrências de estromatólitos que durante
GpFDGDV YrP VHQGR DOYR GH YiULRV HVWXGRV (VVDV H[SHGLo}HV FLHQWt¿FDV FRPHoDUDP SUHFLVDPHQWH QR DQR
GHTXDQGR)HUQDQGR)OiYLR0DUTXHVGH$OPHLGD
LGHQWL¿FRXHGHVFUHYHXSHODSULPHLUDYH]QR%UDVLOHQD
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$PpULFDGR6XOXPIyVVLOFRPSURYDGDPHQWHGDWDGRGR
3Up&DPEULDQRUHSUHVHQWDQGRDVVLPRIyVVLOPDLVDQWLJR
já encontrado em todo o Estado de São Paulo.
Os estromatólitos que ocorrem na região de Nova
&DPSLQDH,WDSHYDWrPGXSODLPSRUWkQFLDSRUWDQWRVmR
considerados os fósseis mais antigos do Estado de São
3DXORGDWDGRVGReRQ3URWHUR]RLFR HQWUHELOK}HVH
PLOK}HVGHDQRVDWUiV HIRUDPRVSULPHLURVHVWURmatólitos descritos na América do Sul.
Nenhum dos locais de ocorrência dos estromatólitos
HVWiGHYLGDPHQWHSURWHJLGR3HORFRQWUiULRHVWmRTXDVH
todos localizados em áreas destinadas à mineração de
FDOFiULR XWLOL]DGR SHOD LQG~VWULD FRPR PDWpULDSULPD
SDUDDIDEULFDomRGHFDOFLPHQWRHFRUUHWLYRVDJUtFRODV
(acidez do solo). Algumas medidas para a preservação do
VtWLRHVWmRVHQGRWRPDGDVMXQWRDRVyUJmRVFRPSHWHQWHV
SRLVH[LVWHJUDQGHULVFRGHGHJUDGDomRRXDWpPHVPRGH
desaparecimento desses importantes testemunhos do
passado geológico da Terra.
LOCALIZAÇÃO
As ocorrências estão localizadas nos municípios de
1RYD&DPSLQDH,WDSHYDVXOGRHVWDGRGH6mR3DXORD
FHUFDGHNPGDFDSLWDO )LJ 2DFHVVRpIHLWRSHOD

Figura 1 - Localização da área no Estado de São Paulo.
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(VWURPDWyOLWRVGH1RYD&DPSLQDH,WDSHYD63

URGRYLD 3UHVLGHQWH &DVWHOR %UDQFR 63  DWp 7DWXt
WRPDQGRVHDURGRYLD63DWp&DSmR%RQLWRHGHSRLV
jURGRYLD63DWp,WDSHYD
Na região se conhecem ao todo nove ocorrências de
HVWURPDWyOLWRVGRVTXDLVWUrVVHGHVWDFDPSHODLPSRUWkQFLDEHOH]DHVWDGRGHFRQVHUYDomRHIDFLOLGDGHGHDFHVVR
2ORFDOGRVHVWURPDWyOLWRVSUy[LPRjFLGDGHGH1RYD
&DPSLQDIRLHOHLWRFRPRRDÀRUDPHQWRSULQFLSDORQGH
poderão ser implantadas medidas para a sua preservação
LQWHJUDO RXWURV GRLV DÀRUDPHQWRV GHYHUmR WHU SDUWHV
preservadas para servirem de referência. O acesso ao
ORFDOSULQFLSDODFHUFDGHNPGH,WDSHYDHNPD
VXOGRFHQWURGDFLGDGHGH1RYD&DPSLQDpIHLWRSRUXPD
via asfaltada a partir de Itapeva pela estrada municipal
,WDSHYD*UXSR2UVD$ORFDOL]DomRH[DWDGRVHVWURPDtólitos em Nova Campina e fotos adicionais podem ser
visualizadas através do software gratuito Google Earth
(download HP KWWSHDUWKJRRJOHFRPEU  EDVWDQGR
SDUDLVVRGLJLWDUDVFRRUGHQDGDVQD
RSomRSHVTXLVDURXYLD:HESHORVHUYLoR*RRJOH0DSV
disponível no site http://maps.google.com.br.
ESTROMATÓLITOS: FÓSSEIS VIVOS
Encontrar estromatólitos ainda em formação nos dias
GHKRMHQmRpWDUHIDIiFLOSRLVVXDIRUPDomRGHSHQGHGH
FRQGLo}HV DPELHQWDLV HVSHFLDLV FRPR iJXDV TXHQWHV H
OLPSDVTXDQWLGDGHGHQXWULHQWHVDOWDWD[DGHOXPLQRVLdade e salinidade etc.
$VXDLPSRUWkQFLDJHROyJLFDHSDOHRQWROyJLFDpFRPparada com as outras poucas ocorrências semelhantes no

PXQGRFRPRHPShark Bay )LJ Pink ou Spencer
Lake $XVWUiOLD *ROIRGR0p[LFRH%DKDPDV &DULEH 
*ROIR3pUVLFR 2ULHQWH0pGLR Solar Lake ,VUDHO Salt
LakeGreen Lake3DUTXH1DFLRQDOYellowstone )ORULGD
(8$ ,OKDGH+DL1DQ &KLQD HQWUHRXWUDV
$/DJRD6DOJDGD )LJ ORFDOL]DGDQDUHJLmRQRUWH
GRHVWDGRGR5LRGH-DQHLURQROLWRUDOGRPXQLFtSLRGH
&DPSRVDEULJDXPDGDVUDUDVRFRUUrQFLDVGHHVWURPDWyOLWRVGHLGDGHUHFHQWH DQRVDWUiVDWpKRMH GR%UDVLO
1DPDLRUSDUWHGRVFDVRVXPHVWURPDWyOLWRpIRUPDGR
quando uma comunidade de microrganismos consegue se
¿[DUQRVXEHVWUDWRIRUPDQGRXPDµHVWHLUDPLFURELDQD¶
VREiJXDVUDVDVOtPSLGDVHEHPLOXPLQDGDV2VSULQFLSDLV
componentes dessas esteiras são as cianobactérias. Esses
organismos realizam fotossíntese semelhante à das plantas
YHUGHVHFRVWXPDPVHFUHWDUDEXQGDQWHPXFLODJHPVXEVWkQFLDSHJDMRVDTXHSURWHJHDVFLDQREDFWpULDVHPDQWpP
DSRSXODomRXQLGDH¿[DGD&RPRWHPSRHDGHSRVLomR
GHVHGLPHQWRV¿QRVVREUHDHVWHLUDRVPLFURRUJDQLVPRV
migram para acima criando uma nova esteira. Enquanto as
cianobactérias e os demais organismos conseguem captar
OX]HHYLWDUVRWHUUDPHQWRDVOkPLQDVYmRVHVXFHGHQGR
gerando uma estrutura em forma de coluna ou domo – o
estromatólito (Fig. 4). As características da laminação são
determinadas pelo balanço entre o crescimento descontíQXRGDVFRO{QLDVPLFURELDQDVTXHGHSHQGHGDVFRQGLo}HV
DPELHQWDLV TXDQWLGDGH GH OX] WHPSHUDWXUD QXWULHQWHV
HWF HRDF~PXORGHVHGLPHQWRVGHQWURGDVHVWHLUDV
2V HVWURPDWyOLWRV SRUpP Vy HQWUDP QR UHJLVWUR
JHROyJLFR FRPR IyVVHLV VH WLYHUHP VLGR OLWL¿FDGRV RX
VHMDWUDQVIRUPDGRVHPURFKD

Figura 2 - Estromatólitos em formação na praia de Shark Bay na Austrália.
Foto de Thomas Rich Fairchild.

6tWLRV*HROyJLFRVH3DOHRQWROyJLFRVGR%UDVLO
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LAGOA SALGADA, BRASIL

Figura 3 -(VWURPDWyOLWRVUHFHQWHVQD/DJRD6DOJDGD &DPSR5- ,OXVWUDomRGH6ULYDVWDYD  

2SULPHLURGHVFULWRFRPR³$ÀRUDPHQWR SULQFLSDO´ FRQVWLWXL GXDV H[SRVLo}HV GH
rochas relativamente pequenas (cerca de
 P GH H[WHQVmR FDGD  SUy[LPDV HQWUH VL
e localizadas a beira da Estrada Municipal
Itapeva-Grupo Orsa. São compostas por
dolomitos metamorfisados de coloração
FLQ]DFODURDPDUHODGRFRPXPHQWHFREHUWRV
de limo devido à alta umidade local. Esses
GRLV DÀRUDPHQWRV FRUUHVSRQGHP D DQWLJDV
iUHDVGHPLQHUDomRDJRUDDEDQGRQDGDVUHconhecidos no trabalho pioneiro de Almeida
(1944) como a localidade mais importante e
em melhor estado de preservação.
2VHJXQGRDÀRUDPHQWRGHQRPLQDGRGH
³$ÀRUDPHQWRGHUHIHUrQFLD,´pD³0LQHUDomR
Indumine”. A mineração Indumine apresenta
DWXDOPHQWHDVPHOKRUHVH[SRVLo}HVGHHVWURPDWyOLWRVHPWRGDDUHJLmRDEHUWDVSRUYROWD
GDGpFDGDGH(VWiORFDOL]DGDDVXOGH
Figura 4 -(VTXHPDGHIRUPDomRGRVHVWURPDWyOLWRV0RGL¿FDGR
Itapeva e Nova Campina. Nesta mineradora
GH6DOOXQ)LOKR )DLUFKLOG  
RFRUUHPFDOFiULRVPHWDPRU¿VDGRVGHFRORUDomRFLQ]DHVFXURDQHJUDEDVWDQWHLPSXURVPXLWRGLVWLQWRVGRVFDOFiULRVPHWDPRU¿VDGRVGHFRORUDomRFODUDGDV
DESCRIÇÃO DO SÍTIO
RXWUDVORFDOLGDGHV$PLQHUDomRH[SORUDMXVWDPHQWHDV
URFKDVFRQWHQGRRVHVWURPDWyOLWRVGRPLQDGRVSRUIRUPDV
(PVHXWUDEDOKRSXEOLFDGRHP$OPHLGDGHVWDFRX de laminação cônica e atribuídos ao tipo Conophyton.
três ocorrências fossilíferas dentre mais de trinta locais de
1HVWHORFDORLQWHPSHULVPRGDVSRUo}HVPDLVHOHYDGDV
mineração na região ao sul de Itapeva (SP). Posteriormente
destaca as diferenças entre os estromatólitos e o sediGLYHUVDV RXWUDV RFRUUrQFLDV IRUDP LGHQWL¿FDGDV 1HVWH PHQWRHQWUHDVFROXQDVSHUPLWLQGRXPDERDYLVXDOL]DomR
GDVHVWUXWXUDVHVWURPDWROtWLFDV(PURFKDVIUHVFDVRQGH
WUDEDOKRVHSURS}HDSUHVHUYDomRGHWUrVDÀRUDPHQWRV
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(VWURPDWyOLWRVGH1RYD&DPSLQDH,WDSHYD63

RLQWHPSHULVPRDLQGDQmRRFRUUHXpVRPHQWHFRPFHUWR
HVIRUoRHSDFLrQFLDTXHVHSRGHGLVWLQJXLUYLVXDOPHQWH
os estromatólitos dos sedimentos entre as colunas.
2WHUFHLURDÀRUDPHQWRGHQRPLQDGR³$ÀRUDPHQWR
GHUHIHUrQFLD,,´pD³0LQHUDomR/DYULQKDV´$PLQHUDomR/DYULQKDVFRPSUHHQGHXPDiUHDSULQFLSDORQGH
RFRUUH D H[WUDomR GDV URFKDV H GLYHUVDV RXWUDV iUHDV
abandonadas. Estas áreas abandonadas são constituídas quase que totalmente por estromatólitos do tipo
Conophyton e outras formas colunares não-cônicas.
Este local corresponde à segunda ocorrência registrada por F.F.M. de Almeida. Atualmente é muito difícil
YLVXDOL]DURVHVWURPDWyOLWRVQHVWDVURFKDVGRORPtWLFDV
SRUTXHRORQJRFRQWDWRFRPDDWPRVIHUDYHPR[LGDQGR
RVGHOLFDGRV¿OPHVGHPDWpULDRUJkQLFDUHVSRQViYHLVSRU
GHVWDFDUDVHVWUXWXUDVHVWURPDWROtWLFDVUHVWDQGRSRXFDV
H[SRVLo}HVSUHVHUYDGDV
IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

taram mais pontos de ocorrência de estromatólitos nos
PXQLFtSLRVGH,WDSHYDH%RP6XFHVVR 63 
$SDUWLUGHRFRUUHXQR%UDVLOHQRPXQGRXP
DXPHQWRVLJQL¿FDWLYRQRHVWXGRGHWDOKDGRGHHVWURPDWyOLWRVYLVDQGRFDGDYH]PDLVFODVVL¿FiORVPRUIRORJLFDPHQWH EHP FRPR LQYHVWLJDU RV IDWRUHV ELROyJLFRV H
DPELHQWDLVGHVXDIRUPDomRWHQWDQGRFRPLVVRUHODFLRQDU
as ocorrências de estromatólitos modernos e antigos em
XPFRQWH[WRPXQGLDOEHPFRPRDSULPRUDURVFRQKHFLmentos de como a Terra era no passado.
$R¿QDOGDGpFDGDGHHVWXGRVPDLVGHWDOKDGRV
GRVHVWURPDWyOLWRVH[LVWHQWHVQDVORFDOLGDGHVGHVFULWDV
anteriormente por F.F.M. de Almeida revelaram haver
pelo menos duas formas distintas de estromatólitos.
Em sua primeira descrição o próprio F.F.M. de Almeida
já havia citado e desenhado uma ampla variedade de
formas de Collenia itapevensisGHVGHIRUPDVSDUHFLGDV
com domos até as que lembram cones. Nessas formas
HP FRQH IRUDP LGHQWLILFDGDV FDUDFWHUtVWLFDV WtSLFDV
dos estromatólitos do tipo ConophytonFRPPDLRUVHmelhança a formas conhecidas mundialmente das eras
0HVRSURWHUR]RLFDGHELOKmRHPLOK}HVDELOKmR
GHDQRVDWUiVH1HRSURWHUR]RLFDGHELOKmRDPLOK}HVGHDQRVDWUiV

No ano de 1944 Fernando Flávio Marques de AlmeiGDHPH[SHGLomRFLHQWt¿FDSHORLQWHULRUGH6mR3DXORUHalizou a primeira descrição de fósseis pré-cambrianos no
%UDVLOHQD$PpULFDGR6XO(OHLGHQWL¿FRXHVWURPDWyOLWRV
HPURFKDVH[SRVWDVjEHLUDGDHVWUDGDDRVXO
da vila Campina dos Veados (atualmente
R PXQLFtSLR GH 1RYD &DPSLQD  TXH QD
pSRFDHUDDSHQDVXPGLVWULWRGH,WDSHYDH
denominou-os Collenia itapevensis. Neste
SHUtRGRDVVXQWRVUHODFLRQDGRVDRVHVWURmatólitos não eram muito conhecidos no
PXQGRHHPWRGDDGpFDGDGHIRUDP
publicados apenas 11 trabalhos contendo a
SDODYUD³HVWURPDWyOLWR´QRWtWXOR2SUySULR
trabalho de F.F.M. de Almeida não consta
GHVWDOLVWDSRLVDSDODYUD³HVWURPDWyOLWR´
QmRDSDUHFHQHPQRWtWXORQHPQRWH[WR
GHPRQVWUDQGRDVVLPRHVWDGRLQLFLDOGRV
estudos de estromatólitos naquela época e
DLPSRUWkQFLDFLHQWt¿FDGHVWDGHVFREHUWD
$VDPRVWUDVGHHVWURPDWyOLWRV )LJ FROHWDGDVSRU))0GH$OPHLGDQDTXHODH[SHGLomRHQFRQWUDPVHDWpKRMHQDVFROHo}HV
SDOHRQWROyJLFDVFLHQWt¿FDVGR'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3URGXomR0LQHUDO '130
5LR GH -DQHLUR  GR ,QVWLWXWR *HROyJLFR
(SMA/SP) e do Instituto de Geociências
da Universidade de São Paulo.
O estudo de estromatólitos iniciado
HP1RYD&DPSLQDH,WDSHYDSURVVHJXLX
com F.F.M. de Almeida nos anos seguinWHVHQRYDVRFRUUrQFLDVGHHVWURPDWyOLWRV
Figura 5 - Amostras coletadas por F.F.M. de Almeida em Nova Campina
IRUDPHQFRQWUDGDVHGHVFULWDVHVWHQGHQGRem 1944. (a)³Collenia itapevensis´ ,*60$63Q~PHUR,* (b)
-se até o Estado do Paraná. Nas décadas
³Collenia itapevensis´ ,*F863Q~PHUR*37 (c) supostamente
seguintes outros pesquisadores acrescen³Collenia itapevensis´ '130VHPQ~PHUR 

6tWLRV*HROyJLFRVH3DOHRQWROyJLFRVGR%UDVLO

ORIGEM DOS ESTROMATÓLITOS
DE NOVA CAMPINA E ITAPEVA - SP
A formação dos estromatólitos da unidade geológica
Itaiacoca deve ter ocorrido em águas calmas e limpas.
Os estromatólitos teriam se formado sobre o fundo do
mar num ambiente transicional entre a praia e a plaWDIRUPD FRQWLQHQWDO RQGH HVWURPDWyOLWRV LQGLYLGXDLV
WHULDPDOFDQoDGRDWpFPGHDOWXUDHPERUDFRQMXQWRV
de estromatólitos pudessem ter alcançado alturas muito
PDLRUHV 1RV PHWDGRORPLWRV D UHODWLYD SXUH]D D FRU
FODUDHRFUHVFLPHQWRSRULJXDOGDVVXDVODWHUDLVVHULDP
VLQDLVGHFRQGLo}HVGHiJXDVOLPSDVDOWDOXPLQRVLGDGH
HEDL[DWD[DGHDFXPXODomRGHVHGLPHQWRVHQTXDQWRDV
LPSXUH]DVDUJLORVDVHRUJkQLFDVFRUHVFXUDGLkPHWURV
menores e crescimento vertical predominante nos estroPDWyOLWRVGRVPHWDFDOFiULRVDSRQWDULDPSDUDFRQGLo}HV
GHPHQRUOXPLQRVLGDGHSURYDYHOPHQWHGHYLGDjPDLRU
TXDQWLGDGHGHLPSXUH]DVQDiJXDPDLRUSURIXQGLGDGH
HPDLRUWD[DGHDFXPXODomRGHVHGLPHQWRV&RPEDVH
QD IRUPD F{QLFD GH VXD ODPLQDomR TXH UHVXOWDULD GD
concentração da comunidade microbiana na ápice do
HVWURPDWyOLWR H j DXVrQFLD GH PDUFDV GHL[DGDV SHOD
DomRHURVLYDHGHPRYLPHQWRGDVRQGDVRVHVWURPDWylitos do tipo Conophyton, presentes nas mineradoras de
/DYULQKDVH,QGXPLQHGHYHPWHUVHIRUPDGRHPiJXDV
UHODWLYDPHQWHSURIXQGDVFRPDWpDOJXPDVGH]HQDVGH
metros.. Considera-se que em águas mais rasas e agitaGDVFRPPHQRVGHPHWURVGHSURIXQGLGDGHRWLSR
Conophyton GHVHQYROYHULD SHTXHQDV UDPL¿FDo}HV HP
seu topo (= tipo Jacutophyton VHQGRVXEVWLWXtGRVSRU
RXWUDVIRUPDVFROXQDUHVQmRF{QLFDVRTXHSRGHVHUR
FDVRQDPLQHUDGRUD/DYULQKDVHP1RYD&DPSLQDHQD
UHJLmRGH%RP6XFHVVR 63 RQGHIRUPDVQmRF{QLFDV
estão associadas com o tipo Conophyton.
Estudos recentes interpretam as diferenças na forma
dos tipos de Conophyton nas mineradoras Indumine
H /DYULQKDV SHODV GLIHUHQoDV GH FRPSRVLomR FDOFLWD
dolomita) e pureza dos metacalcários nos dois lugares.
Em Lavrinhas ocorrem outras formas não cônicas e
UDPL¿FDGDV DVVRFLDGDV DR WLSR Conophyton TXH QmR
estão presentes em Indumine. A presença mais comum
GH FRQMXQWRV GH IRUPDV PDLRUHV DVVRFLDGRV D IRUPDV
não cônicas em Lavrinhas parece indicar menor proIXQGLGDGHGDiJXDHFRQVHTHQWHPHQWHOXPLQRVLGDGH
mais intensa; pode ter havido até crescimento de formas
não-cônicas em cima dos grandes conjuntos de formas
do tipo ConophytonPDLVSUy[LPRDRQtYHOGRPDU-i
HP,QGXPLQHRGLkPHWURPDLVHVWUHLWRHRHVSDoDPHQWR
HQWUHFROXQDVEHPFRPRDTXDQWLGDGHGHLPSXUH]DVQD
URFKDSHUPLWHPLQIHULUTXHDVFRQGLo}HVHUDPGHPHQRU
OXPLQRVLGDGHTXHWHULDIDYRUHFLGRLQWHQVRFUHVFLPHQWR
vertical. O crescimento por igual e compacto dos estromatólitos de formas cônicas nas rochas sedimentares já
havia sido notado por Almeida em 1944 que sugeriu que
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TXDQGRD³FRO{QLD´ FROXQD HQWUDYDHPFRQWDWRFRPDV
YL]LQKDVSDVVDYDDFUHVFHUQRVHQWLGRYHUWLFDORTXHp
mais coerente com as idéias mais recentes sobre a origem
dos estromatólitos de Nova Campina e Itapeva.
SÍNTESE E IMPORTÂNCIA GEOLÓGICA
A história geológica registrada nas rochas e nos
estromatólitos de Nova Campina e Itapeva abrange
vários eventos geológicos ao longo do tempo geológico.
2EVHUYDQGRVHDSHQDVDVURFKDVFRPRVHVWURPDWyOLWRV
HVSHFLDOPHQWHQRDÀRUDPHQWRSULQFLSDOpSRVVtYHOLGHQWL¿FDUYiULDVIDVHVGDHYROXomRJHROyJLFDGDUHJLmREHP
como diversos outros aspectos da formação e evolução
JHROyJLFDHPXPFRQWH[WRPDLVDEUDQJHQWH
Os estromatólitos ocorrem na unidade geológica
denominada de Grupo Itaiacoca. Esta unidade geológica
SRVVXLJUDQGHYDULHGDGHGHWLSRVGHURFKDVIRUPDGDVHP
períodos diferentes ao longo do tempo geológico (Fig.
 $VXFHVVmRJHUDOGDVURFKDVVHLQLFLRXFRPURFKDV
sedimentares na base; seguidas por rochas ígneas vulFkQLFDVGHSRVLWDGDVMXQWRDRVVHGLPHQWRVHSRUURFKDV
sedimentares de origem química no topo.
'DWDo}HVDEVROXWDVUHDOL]DGDVSRUHVWXGRVJHRFURQROyJLFRVLQGLFDPLGDGHVPtQLPDVHQWUHDPLOK}HV
GHDQRVDWUiVSDUDRPHWDPRU¿VPRHDLQWUXVmRGRVJUDnitos. Como ambos são posteriores à sedimentação não
SRGHPVHUFRQVLGHUDGDVLGDGHVGHIRUPDomRGDXQLGDGH
RXVHMDVmRPDLVMRYHQVTXHHODeSRVVtYHOFRUUHODFLRQDU
os estromatólitos da unidade geológica Itaiacoca com
estromatólitos de outras partes do mundo que se formaram entre o Era Mesoproterozoica e a parte inicial da Era
Neoproterozoica. Isto sugere que a sedimentação desta
XQLGDGH WHQKD RFRUULGR HQWUH  D  PLOK}HV GH
anos atrás. Idades obtidas utilizando-se outros métodos
de datação apontam que a deposição tenha realmente
ocorrido no Era Mesoproterozoica.
Recentemente novos estudos obtiveram uma idade
GHPLOK}HVGHDQRVSDUDURFKDVtJQHDVYXOFkQLFDV
PHWDPRU¿VDGDV$SDUWLUGRVGDGRVGLVSRQtYHLVVXJHUHVH
HQWmRTXHSRGHULDPH[LVWLUGXDVXQLGDGHVGLVWLQWDV$PDLV
DQWLJDFRPSRVWDGHURFKDVVHGLPHQWDUHVFDUERQiWLFDVH
URFKDVtJQHDVYXOFkQLFDVPHWDPRU¿VDGDVFRPLGDGHHQWUH
DPLOK}HVGHDQRVHRXWUDPDLVMRYHPFRPSRVWD
GHURFKDVtJQHDVYXOFkQLFDVHGHSRVLWDGDVHPIRUPDGH
VHGLPHQWRVHQWUHDPLOK}HVGHDQRVDWUiV
([LVWHP GL¿FXOGDGHV SDUD D UHDOL]DomR GH HVWXGRV
JHRFURQROyJLFRV DOpP GR DOWR FXVWR R GLItFLO DFHVVR
DVFRQGLo}HVDGYHUVDVHPTXHVHHQFRQWUDPDVURFKDV
a grande variedade os tipos de rochas e a ausência de
outros fósseis inviabilizam a obtenção de dados preciVRVePXLWRSURYiYHOTXHRPHWDPRU¿VPRTXHDIHWRX
DVURFKDVGDXQLGDGHGHXVHHPFRQGLo}HVGHSUHVVmR
moderada e temperatura alta e teria ocorrido no Era
1HRSURWHUR]RLFDDIHWDQGRRVHVWURPDWyOLWRVHPPDLRURX
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(VWURPDWyOLWRVGH1RYD&DPSLQDH,WDSHYD63

Figura 6 -(VFDODJHROyJLFDGRWHPSRVLPSOL¿FDGDPRVWUDQGRDVSULQFLSDLVVXEGLYLV}HVGRSUpFDPEULDQR LGDGHVHP
PLOK}HVGHDQRV HSULQFLSDLVHYHQWRVJHROyJLFRVHYLGHQFLDGRVQRVVtWLRVGHRFRUUrQFLDGRVHVWURPDWyOLWRV $GDSWDGRGD
FDUWDHVWUDWLJUi¿FDLQWHUQDFLRQDOGD,&6GLVSRQtYHOHPKWWSZZZVWUDWLJUDSK\RUJFKHXSGI 

PHQRUJUDXFKHJDQGRHPDOJXQVFDVRVDLPSRVVLELOLWDU
seu reconhecimento.
$R ¿QDO GR (UD 1HRSURWHUR]RLFD H QR LQtFLR GR
(UD)DQHUR]RLFDGLYHUVDVIUDWXUDVHIDOKDVQDVURFKDV
causadas pelo movimento entre placas tectônicas
(Fig. 7) afetaram praticamente todas as rochas do Pré&DPEULDQRGH6mR3DXORDR3DUDQiGL¿FXOWDQGRDLQGD
PDLVDVLQWHUSUHWDo}HVHUHFRQVWLWXLo}HVGRVDPELHQWHV
passados.

Figura 7'LVWULEXLomRGRVFRQWLQHQWHVDR¿QDOGR3Up
Cambriano. (Fonte: Northern Arizona University disponível
em: http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/).

MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO
Medidas Atuais

+RMHQHQKXPGRVWUrVDÀRUDPHQWRVFLWDGRVHQFRQWUDVHWRWDOPHQWHSURWHJLGR2DÀRUDPHQWRSULQFLSDOQmRDSUHVHQWDULVFRLPLQHQWHGHGHJUDGDomRSRUpPHVWiGHQWURGH
uma área requisitada há muito tempo por duas mineradoras.
2VGRLVDÀRUDPHQWRVGHUHIHUrQFLDQDVPLQHUDGRUDV
,QGXPLQHH/DYULQKDVHQFRQWUDPVHGHQWURGHiUHDVGH
mineração ativa. Em Indumine a situação é mais proEOHPiWLFDSRLVRTXHVHH[SORUDVmRDVSUySULDVURFKDV
onde ocorrem os estromatólitos. Já em Lavrinhas a área
GHH[WUDomRDWLYDQmRFRQWpPHVWURPDWyOLWRV3RUpPR
avanço da mineração deverá atingir as áreas abandonadas
QXPIXWXURSUy[LPRVLWXDGDVDSRXFRPDLVGHPHWURVGDFDYDDWXDO(PGHMXOKRGHDPLQHUDGRUD
Lavrinhas retirou da Pedreira Lavrinhas três grandes
EORFRV GRV FDOFiULRV GRORPtWLFRV PHWDPRU¿VDGRV FRP
estromatólitos e doou-os ao Museu Geológico Valdemar
/HIqYUH 08*(2,*60$63 DR0XVHXGH*HRFLrQcias (IGc-USP) e à Estação Ciência (USP). Estes blocos
SRVVXHPFHUFDGHTXLORJUDPDVFDGDHVmRLPSRUWDQtes registros dos estromatólitos encontrados no ponto de

6tWLRV*HROyJLFRVH3DOHRQWROyJLFRVGR%UDVLO

UHIHUrQFLDGDPLQHUDGRUD/DYULQKDVSRUpPHPKLSyWHVH
DOJXPD YLVDP VXEVWLWXLU D SUHVHUYDomR GDV URFKDV QR
próprio local. Atualmente os blocos encontram-se em
ORFDLVSURWHJLGRVHGLVSRQtYHLVSDUDYLVLWDomRS~EOLFD
Medidas Previstas

([LVWH XP SURMHWR HP IDVH GH FRQFOXVmR TXH YLVD
j FULDomR GR ³0RQXPHQWR 1DWXUDO (VWURPDWyOLWRV GH
1RYD &DPSLQD´ H TXH WHP FRPR REMHWLYR SURWHJHU R
DÀRUDPHQWR SULQFLSDO H VXDV LPHGLDo}HV (VWH SURMHWR
está sendo desenvolvido através de parceria entre o Instituo Geológico (SMA/SP) e o Instituto de Geociências
863 yUJmRVUHVSRQViYHLVSHODSDUWHWpFQLFDFLHQWt¿FD
proposição do sítio junto ao SIGEP e proposição do
0RQXPHQWR1DWXUDOHD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH1RYD
&DPSLQDyUJmRUHVSRQViYHOSHODDGPLQLVWUDomRPDQXWHQomRXVRHDFHVVRS~EOLFR
2DÀRUDPHQWRSULQFLSDOSDVVDUiSRUDOJXPDVDGDSWDo}HVTXHLQFOXLUmRDUHWLUDGDGRPDWRUHWLUDGDGROL[R
UHWLUDGDGHDOJXQVSHTXHQRVIUDJPHQWRVGHURFKDVVROWDV
remoção do musgo (limo) e aplicação de verniz para
proteção e melhor visualização dos estromatólitos. Em
XPIXWXURSUy[LPRVHUmRLPSODQWDGDVSODFDVLQGLFDWLYDV
GRORFDOGHH[SRVLomRDRORQJRGDHVWUDGDHSDLQpLVH[plicativos no próprio local.
-iQRVRXWURVGRLVDÀRUDPHQWRVGHUHIHUrQFLDQmRKi
QHFHVVLGDGHGHFULDomRGH0RQXPHQWRV1DWXUDLVSRLV
essas ocorrências situam-se dentro de áreas de mineração
DWLYDV R TXH LQYLDELOL]DULD D DWLYLGDGH GH H[SORUDomR
PLQHUDO XPD DWLYLGDGH HFRQ{PLFD PXLWR LPSRUWDQWH
SDUDDUHJLmRGHORQJDGDWD2'HSDUWDPHQWR1DFLRQDO
de Produção Mineral (DNPM) realizou vistorias em
DPERVRVDÀRUDPHQWRVGHUHIHUrQFLDQDVPLQHUDGRUDVH
GHYHQRWL¿FiODVHPEUHYHVXJHULQGRTXHXPDSHTXHQD
SDUWH GDV URFKDV RQGH RFRUUHP HVWURPDWyOLWRV VHMDP
SUHVHUYDGDV,VVRSHUPLWLUijVIXWXUDVJHUDo}HVFRQKHFHU
esses importantes registros de uma das primeiras formas
de vida do nosso planeta e verdadeiros testemunhos do
passado geológico da Terra.
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6DOOXQ)LOKR:)DLUFKLOG75(VWURPDWyOLWRVGR
*UXSR,WDLDFRFDDRVXOGH,WDSHYD635HYLVWD%UDVLOHLUD
GH 3DOHRQWRORJLD     'LVSRQtYHO HP KWWS
ZZZVESEUDVLORUJUHYLVWDHGLFRHVBVDOOXQSGI
6DOOXQ )LOKR : &DPSDQKD *$GD & )DLUFKLOG 75
 $VSHFWRV GHIRUPDFLRQDLV HP HVWURPDWyOLWRV GR
*UXSR,WDLDFRFDDVXOGH,WDSHYD 63 5HYLVWD%UDVLOHLUD
GH*HRFLrQFLDVYQS'LVSRQtYHOHP
KWWSRMVFVOXISUEURMVLQGH[SKSUEJDUWLFOHYLHZ)LOH
Veja mais sobre fósseis e estromatólitos em:
&DUYDOKR,6 2UJ 3DOHRQWRORJLD,QWHUFLrQFLD
HGLomR5LRGH-DQHLURYROXPHVS
6DOOXQ)LOKR:)DLUFKLOG75(VWURPDWyOLWRVQR
%UDVLO±8PSDVVHLRSHORSDVVDGRQRVKRSSLQJ5HYLVWD
&LrQFLD+RMHYROQS
6DOOXQ )LOKR : )DLUFKLOG 75 )UDQoD '5  (VWURPDWyOLWRV GH 1RYD &DPSLQD H ,WDSHYD 63 3DOHVWUD
proferida aos alunos do curso técnico de Mineração do
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
,WDSHYD 63  'LVSRQtYHO HP KWWSZZZLJHRORJLFR
VSJRYEUGRZQORDGVSDOHVWUDVHVWURPDWROLWRBSGI
6ULYDVWDYD1.  Lagoa Salgada, RJ - Estromatólitos recentes. In 6FKREEHQKDXV& &DPSRV'$ 
4XHLUR](7 :LQJH0 %HUEHUW%RUQ0/& Edits.)
6tWLRV*HROyJLFRVH3DOHRQWROyJLFRVGR%UDVLOHG%UDVLOLD'130&350&RPLVVmR%UDVLOHLUDGH6tWLRV*HROyJLFRVH3DOHRELROyJLFRV 6,*(3 Y
7HL[HLUD : 7ROHGR 0&0 )DLUFKLOG 75 7DLROL )
2UJ 'HFLIUDQGRD7HUUD3XEO2¿FLQDGH7H[WRV
6mR3DXORS
:LQJH0et al.*ORVViULR*HROyJLFR,OXVWUDGR3XEOLFDGRQD,QWHUQHWHPKWWSZZZXQEEULJJORVVDULR

GLOSSÁRIO
Afloramento  /RFDO RQGH RFRUUHP URFKDV H[SRVWDV QD

superfície.
Arenito5RFKDVHGLPHQWDUIRUPDGDSRUJUmRVTXHVmR

Nota
Este trabalho está baseado no artigo: © Sallun
)LOKR:)DLUFKLOG75$OPHLGD))0)UDQoD'5
Estromatólitos de Nova Campina e Itapeva, SP
Primeiros estromatólitos descritos na América do Sul.
Disponível no site: Sítios Geológicos e Paleontológicos
GR%UDVLO3XEOLFDGRQD,QWHUQHWHPQRHQGHUHço: KWWSVLJHSFSUPJRYEUVLWLRVLWLRSGI

PARA SABER MAIS
6DOOXQ)LOKR:)DLUFKLOG75(VWXGRFRPSDUDWLYR
entre estromatólitos do tipo Conophyton GDVIDL[DV5LEHLUDH%UDVtOLD5HYLVWDGR,QVWLWXWR*HROyJLFR  
 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZLJHRORJLFRVSJRYEU
GRZQORDGVUHYLVWDBLJBBSGI

SUHGRPLQDQWHPHQWHGDIUDomRDUHLD DPPGH
GLkPHWUR 
Cal0DWHULDOFRPSRVWRGHy[LGRGHFiOFLR &D2 SURGX]LGR
pelo homem pela queima do calcário (CaCO3) e utilizado
na construção civil.
Calcário5RFKDVHGLPHQWDUIRUPDGDSHODVXEVWkQFLDTXtmica carbonato de cálcio (CaCO3).
Cianobactérias - Seres unicelulares microscópicos aquáticos que realizam fotossíntese. São formas de vida
VLPSOHVHXPDGDVSULPHLUDVDVXUJLUQRSODQHWDVHQGR
consideradas as responsáveis pela produção e aumento
QRVQtYHLVGHR[LJrQLRQDDWPRVIHUDWHUUHVWUHSULPLWLYD
Cimento - Material utilizado na construção civil produzido pelo homem pela queima do calcário (CaCO3  argila
HJHVVRTXHHPFRQWDWRFRPDiJXDUHDJHWRUQDQGRVH
sólido.

(VWURPDWyOLWRVGH1RYD&DPSLQDH,WDSHYD63
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Collenia itapevensis  1RPH FLHQWt¿FR GDGD SRU ))0

Itaiacoca - Unidade geológica de rochas sedimentares e

de Almeida em 1944 aos estromatólitos encontrados em
1RYD&DPSLQD63
Conophyton - Forma de estromatólito que possui laminação
cônica.
Datação absoluta - Conjunto de métodos de obtenção
de idades numéricas de rochas baseados no decaimento
radioativo de determinados elementos químicos instáveis.
Dolomito5RFKDVHGLPHQWDUFRPPDLVGHGHVHX
SHVRFRQVWLWXtGRSRUGRORPLWDXPFDUERQDWRGHFiOFLRH
magnésio [CaMg(CO3)2].
Esteira microbiana - Comunidade de microorganismos
¿[RVHPXPVXEVWUDWRFRPSRQGRXPDHVSpFLHGHWDSHWH
Estromatólito - [grego: stroma FDPDGDWDSHWHlithos
 URFKD@ 6mR HVWUXWXUDV FRPSRVWDV GH ¿QDV FDPDGDV
construídas principalmente por microorganismos (seres
PLFURVFySLFRV HQYROYLGRVSRUXPD¿QDFDPDGDmucilaginosaTXHIRUPDPXPWLSRGHWDSHWHELROyJLFR¿[RDR
IXQGRFRPFRQVLVWrQFLDJRVPHQWDDJHODWLQRVD$SUHFLSLWDomRGHQWURGHVVHVWDSHWHVGHVXEVWkQFLDVTXtPLFDV
GLVVROYLGDVQDiJXD SH[FDOFLWD EHPFRPRDDGLomR
HRDSULVLRQDPHQWRGHSHTXHQRVJUmRVHPVXDVXSHUItFLH
OHYDjFRQVROLGDomR OLWL¿FDomR GRVVXFHVVLYRVWDSHWHV
microbianos e à formação do estromatólito.
Fóssil - São restos ou vestígios organismos antigos. Os
IyVVHLVSRGHPVHUHQFRQWUDGRVHPURFKDVVHGLPHQWDUHV
JHORRXkPEDU UHVLQDYHJHWDO *HUDOPHQWHVmRDVSDUWHV
mais duras que se preservam e muito raramente as partes
PROHV3RGHPVHURVVRVGHQWHVPROGHVGRFRUSR LQWHUQR
RXH[WHUQR UDVWURVSHJDGDVHRXWUDVLPSUHVV}HV
Fósseis vivos - São seres vivos encontrados nos dias atuais
HTXHHYLGrQFLDVFRPSURYDPTXHMiH[LVWDPKiPXLWRV
PLOK}HVGHDQRVHTXHSRXFRHYROXtUDP
Geocronologia - [geo = 7HUUDchronos WHPSRLGDGH
Logus = estudo/conhecimento] Estudo do tempo geológiFRDWUDYpVGDGDWDomRDEVROXWDHUHODWLYDGHGLYHUVRVHYHQWRVJHROyJLFRVWDLVFRPRFULVWDOL]DomRHUHFULVWDOL]DomR
de rochas e minerais; deposição de sedimentos; formação
de depósitos minerais; etc...
Granito - Rocha ígnea plutônica composta essencialmente
pelos minerais quartzo e feldspato.
Idade mínima - A menor idade (mais jovem) obtida para
XPDXQLGDGHJHROyJLFDTXHQHPVHPSUHpDLGDGHUHDO
pois geralmente a partir de eventos posteriores à sua forPDomRFRPRPHWDPRU¿VPRRXURFKDVtJQHDVLQWUXVLYDV
Intemperismo - Processo ou conjunto de processos químiFRVItVLFRVHRXELROyJLFRVGHGHVLQWHJUDomRGHJUDGDomR
H GHFRPSRVLomR GH URFKDV H[SRVWDV QD VXSHUItFLH GD
crosta terrestre.

YXOFkQLFDV PHWDPRU¿VDGDV TXH VH HVWHQGH GR VXGHVWH
do Estado de São Paulo até o norte do Estado do Paraná.
Jacutophyton - Um tipo de estromatólito que se forma a
partir do topo de colunas do tipo Conophyton através da
IRUPDomRGHQXPHURVDVUDPL¿FDo}HVGLYHUJHQWHV
Magma - Material rochoso fundido em altas temperaturas
H[LVWHQWHQRLQWHULRUGD7HUUD PDQWR TXDQGRDVFHQGHQD
crosta terrestre e se resfria forma as rochas magmáticas.
MetacalcáriosFDOFiULRPHWDPRU¿VDGR
MetadolomitoGRORPLWRPHWDPRU¿VDGR
Metamorfismo - [grego: meta  PXGDQoD  morfos =
IRUPD@ 3URFHVVRV GH WUDQVIRUPDo}HV PLQHUDOyJLFDV
WH[WXUDLV H HVWUXWXUDLV GH URFKDV SUpH[LVWHQWHV VRE D
DomRGDWHPSHUDWXUDHRXSUHVVmRVHPPXGDQoDTXtPLFD
VLJQL¿FDWLYDHQRHVWDGRVyOLGR
Mineração2VSURFHVVRVDWLYLGDGHVHLQG~VWULDVGHH[WUDomRHEHQH¿FLDPHQWRGHUHFXUVRVPLQHUDLV
Monumento Natural - Ocorrência natural contendo um
RXPDLVDVSHFWRVTXHSHODVXDVLQJXODULGDGHUDULGDGHRX
UHSUHVHQWDWLYLGDGH GHYHP VHU SUHVHUYDGRV SRGHQGR RX
QmRRFRUUHUYLVLWDomR1R%UDVLORV0RQXPHQWRV1DWXUDLV
são Unidades de Preservação Integral do Sistema Nacional
GH8QLGDGHVGH&RQVHUYDomR 618& LQVWLWXtGRHPGH
MXOKRGH
Plataforma Continental   =RQD RX IDL[D GD PDUJHP
continental que se estende da linha de praia até o topo
do talude continental. Geralmente de relevo plano e com
SURIXQGLGDGHVGHDWpPHWURV
Rocha Ígnea - Rocha que se forma a partir do resfriamento
GRPDJPDJHUDOPHQWHFRPFULVWDOL]DomRPDLVUiSLGDTXH
VHUHÀHWHQDWH[WXUDPDLV¿QDGRVFULVWDLV
Rocha Metamórfica  5RFKD TXH VRIUHX PHWDPRU¿VPR
com o aumento de temperatura e/ou pressão e que foi
UHRUJDQL]DGD WH[WXUDOPHQWH HVWUXWXUDOPHQWH HRX PLneralogicamente.
Rocha Plutônica  5RFKD tJQHD VROLGL¿FDGD HP SURIXQGLGDGHJHUDOPHQWHFRPFULVWDOL]DomRPDLVOHQWDTXHVH
UHÀHWHQDWH[WXUDPDLVJURVVDGRVFULVWDLV
Rocha Sedimentar - Rocha constituída pela acumulação
H OLWL¿FDomR GH VHGLPHQWRV 3RGH VHU GH RULJHP ItVLFD
química e/ou biológica.
Rocha Vulcânica - Rocha ígnea formada pelo rápido resfriaPHQWRGRPDJPDTXHHPHUJHFRPRODYDYXOFkQLFDDWUDYpV
GH¿VVXUDVQDVXSHUItFLH7HUUHVWUHRXQRIXQGRGR2FHDQR
Sedimento - Material originado pelo intemperismo de
rochas e solos que é transportado por agentes geológicos
ULRYHQWRJHORFRUUHQWHVHWF 
Sedimentação - Processo de acumulação de sedimentos.
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