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INTRODUÇÃO

Os estromatólitos são estruturas construídas por mi-
croorganismos (seres microscópicos) envolvidos por uma 

mucilaginosa que formam um tipo de tapete 
biológico com consistência gosmenta a gelatinosa. Este 

que toma forma e tamanho através da adição e aprisiona-

sólida. Os estromatólitos começaram a ser estudados na 

pela primeira vez o termo estromatólito

lithos (rocha). A formação dessas estruturas ocorre desde 

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 

-

já encontrado em todo o Estado de São Paulo.
Os estromatólitos que ocorrem na região de Nova 

considerados os fósseis mais antigos do Estado de São 

-
matólitos descritos na América do Sul. 

Nenhum dos locais de ocorrência dos estromatólitos 

todos localizados em áreas destinadas à mineração de 

(acidez do solo). Algumas medidas para a preservação do 

desaparecimento desses importantes testemunhos do 
passado geológico da Terra.

LOCALIZAÇÃO

As ocorrências estão localizadas nos municípios de 

Figura 1 - Localização da área no Estado de São Paulo.
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Na região se conhecem ao todo nove ocorrências de 
-

poderão ser implantadas medidas para a sua preservação 

preservadas para servirem de referência. O acesso ao 

via asfaltada a partir de Itapeva pela estrada municipal 
-

tólitos em Nova Campina e fotos adicionais podem ser 
visualizadas através do software gratuito Google Earth 
(download

disponível no site http://maps.google.com.br.

ESTROMATÓLITOS: FÓSSEIS VIVOS

Encontrar estromatólitos ainda em formação nos dias 

-
dade e salinidade etc. 

-
parada com as outras poucas ocorrências semelhantes no 

Shark Bay Pink ou Spencer 
Lake

Solar Lake Salt 
Lake Green Lake Yellowstone

-

quando uma comunidade de microrganismos consegue se 

componentes dessas esteiras são as cianobactérias. Esses 
organismos realizam fotossíntese semelhante à das plantas 

-

migram para acima criando uma nova esteira. Enquanto as 
cianobactérias e os demais organismos conseguem captar 

gerando uma estrutura em forma de coluna ou domo – o 
estromatólito (Fig. 4). As características da laminação são 
determinadas pelo balanço entre o crescimento descontí-

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

rochas relativamente pequenas (cerca de 

e localizadas a beira da Estrada Municipal 
Itapeva-Grupo Orsa. São compostas por 
dolomitos metamorfisados de coloração 

de limo devido à alta umidade local. Esses 

-
conhecidos no trabalho pioneiro de Almeida 
(1944) como a localidade mais importante e 
em melhor estado de preservação.

Indumine”. A mineração Indumine apresenta 
-

Itapeva e Nova Campina. Nesta mineradora 
-
-

de laminação cônica e atribuídos ao tipo Conophyton.

destaca as diferenças entre os estromatólitos e o sedi-

Figura 3 -

Figura 4 -

DESCRIÇÃO DO SÍTIO

três ocorrências fossilíferas dentre mais de trinta locais de 
mineração na região ao sul de Itapeva (SP). Posteriormente 

LAGOA SALGADA, BRASIL
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os estromatólitos dos sedimentos entre as colunas.

-

abandonadas. Estas áreas abandonadas são constitu-
ídas quase que totalmente por estromatólitos do tipo 
Conophyton e outras formas colunares não-cônicas. 
Este local corresponde à segunda ocorrência registra-
da por F.F.M. de Almeida. Atualmente é muito difícil 

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

No ano de 1944 Fernando Flávio Marques de Almei-
-

alizou a primeira descrição de fósseis pré-cambrianos no 

da vila Campina dos Veados (atualmente 

denominou-os Collenia itapevensis. Neste 
-

matólitos não eram muito conhecidos no 

publicados apenas 11 trabalhos contendo a 

trabalho de F.F.M. de Almeida não consta 

estudos de estromatólitos naquela época e 

-
-

-

(SMA/SP) e do Instituto de Geociências 
da Universidade de São Paulo.

O estudo de estromatólitos iniciado 

com F.F.M. de Almeida nos anos seguin-

-
-se até o Estado do Paraná. Nas décadas 
seguintes outros pesquisadores acrescen-

taram mais pontos de ocorrência de estromatólitos nos 

-
-

as ocorrências de estromatólitos modernos e antigos em 
-

mentos de como a Terra era no passado.

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 itapevensis
com domos até as que lembram cones. Nessas formas 

dos estromatólitos do tipo Conophyton -
melhança a formas conhecidas mundialmente das eras 

-

Figura 5 - Amostras coletadas por F.F.M. de Almeida em Nova Campina 
em 1944. (a) Collenia itapevensis (b) 
Collenia itapevensis (c) supostamente 
Collenia itapevensis
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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 pla-

de estromatólitos pudessem ter alcançado alturas muito 

menores e crescimento vertical predominante nos estro-

concentração da comunidade microbiana na ápice do 

-
litos do tipo Conophyton, presentes nas mineradoras de 

metros.. Considera-se que em águas mais rasas e agita-

Conophyton 
seu topo (= tipo Jacutophyton

estão associadas com o tipo Conophyton.
Estudos recentes interpretam as diferenças na forma 

dos tipos de Conophyton nas mineradoras Indumine 

dolomita) e pureza dos metacalcários nos dois lugares. 
Em Lavrinhas ocorrem outras formas não cônicas e 

Conophyton
estão presentes em Indumine. A presença mais comum 

não cônicas em Lavrinhas parece indicar menor pro-

mais intensa; pode ter havido até crescimento de formas 
não-cônicas em cima dos grandes conjuntos de formas 
do tipo Conophyton

vertical. O crescimento por igual e compacto dos estro-
matólitos de formas cônicas nas rochas sedimentares já 
havia sido notado por Almeida em 1944 que sugeriu que 

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. 

-

como diversos outros aspectos da formação e evolução 

Os estromatólitos ocorrem na unidade geológica 
denominada de Grupo Itaiacoca. Esta unidade geológica 

períodos diferentes ao longo do tempo geológico (Fig. 

sedimentares na base; seguidas por rochas ígneas vul-

sedimentares de origem química no topo.
-

-
nitos. Como ambos são posteriores à sedimentação não 

os estromatólitos da unidade geológica Itaiacoca com 
estromatólitos de outras partes do mundo que se forma-
ram entre o Era Mesoproterozoica e a parte inicial da Era 
Neoproterozoica. Isto sugere que a sedimentação desta 

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 

a grande variedade os tipos de rochas e a ausência de 
outros fósseis inviabilizam a obtenção de dados preci-

moderada e temperatura alta e teria ocorrido no Era 
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Figura 7
Cambriano. (Fonte: Northern Arizona University disponível 
em: http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/).

Figura 6 -

seu reconhecimento.

causadas pelo movimento entre placas tectônicas 
(Fig. 7) afetaram praticamente todas as rochas do Pré-

passados.

MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO

Medidas Atuais

-
-

uma área requisitada há muito tempo por duas mineradoras.

mineração ativa. Em Indumine a situação é mais pro-

onde ocorrem os estromatólitos. Já em Lavrinhas a área 

avanço da mineração deverá atingir as áreas abandonadas 
-

Lavrinhas retirou da Pedreira Lavrinhas três grandes 

estromatólitos e doou-os ao Museu Geológico Valdemar 
-

cias (IGc-USP) e à Estação Ciência (USP). Estes blocos 
-

tes registros dos estromatólitos encontrados no ponto de 



313

-

Veja mais sobre fósseis e estromatólitos em:

-

proferida aos alunos do curso técnico de Mineração do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

Lagoa Salgada, RJ - Estroma-
tólitos recentes. In

Edits.) 
-
-

et al. -

GLOSSÁRIO

Afloramento
superfície.

Arenito

Cal
pelo homem pela queima do calcário (CaCO3)e utilizado 
na construção civil.

Calcário -
mica carbonato de cálcio (CaCO3).

Cianobactérias - Seres unicelulares microscópicos aquá-
ticos que realizam fotossíntese. São formas de vida 

consideradas as responsáveis pela produção e aumento 

Cimento - Material utilizado na construção civil produzi-
do pelo homem pela queima do calcário (CaCO3 argila 

sólido.

próprio local. Atualmente os blocos encontram-se em 

Medidas Previstas

está sendo desenvolvido através de parceria entre o Ins-
tituo Geológico (SMA/SP) e o Instituto de Geociências 

proposição do sítio junto ao SIGEP e proposição do 

-

-

remoção do musgo (limo) e aplicação de verniz para 
proteção e melhor visualização dos estromatólitos. Em 

-
plicativos no próprio local.

essas ocorrências situam-se dentro de áreas de mineração 

de Produção Mineral (DNPM) realizou vistorias em 

esses importantes registros de uma das primeiras formas 
de vida do nosso planeta e verdadeiros testemunhos do 
passado geológico da Terra.

Nota
Este trabalho está baseado no artigo: © Sallun 

Estromatólitos de Nova Campina e Itapeva, SP 
Primeiros estromatólitos descritos na América do Sul.
Disponível no site: Sítios Geológicos e Paleontológicos 

-
ço: 

PARA SABER MAIS

entre estromatólitos do tipo Conophyton -
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Collenia itapevensis
de Almeida em 1944 aos estromatólitos encontrados em 

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.

Dolomito

magnésio [CaMg(CO3)2].
Esteira microbiana - Comunidade de microorganismos 

Estromatólito - [grego: stroma lithos

construídas principalmente por microorganismos (seres 
mucila-

ginosa
-

microbianos e à formação do estromatólito.
Fóssil - São restos ou vestígios organismos antigos. Os 

mais duras que se preservam e muito raramente as partes 

Fósseis vivos - São seres vivos encontrados nos dias atuais 

Geocronologia - [geo = chronos 
Logus = estudo/conhecimento] Estudo do tempo geológi-

-

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 

pois geralmente a partir de eventos posteriores à sua for-

Intemperismo - Processo ou conjunto de processos quími-

crosta terrestre.

Itaiacoca - Unidade geológica de rochas sedimentares e 

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 

Magma - Material rochoso fundido em altas temperaturas 

crosta terrestre e se resfria forma as rochas magmáticas.
Metacalcários
Metadolomito
Metamorfismo - [grego: meta morfos =

Mineração -

Monumento Natural - Ocorrência natural contendo um 

são Unidades de Preservação Integral do Sistema Nacional 

Plataforma Continental
continental que se estende da linha de praia até o topo 
do talude continental. Geralmente de relevo plano e com 

Rocha Ígnea - Rocha que se forma a partir do resfriamento 

Rocha Metamórfica
com o aumento de temperatura e/ou pressão e que foi 

-
neralogicamente.

Rocha Plutônica -

Rocha Sedimentar - Rocha constituída pela acumulação 

química e/ou biológica.
Rocha Vulcânica - Rocha ígnea formada pelo rápido resfria-

Sedimento - Material originado pelo intemperismo de 
rochas e solos que é transportado por agentes geológicos 

Sedimentação - Processo de acumulação de sedimentos.
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