
 

 

Roteiro (Rio Claro/Analândia) – Período: 27/07/2018 

 

Título: Um olhar para a história da evolução econômica de São Paulo: da moderna 

produção cerâmica para a Geoconservação.  

A viewpoint on the history of the economic evolution of São Paulo state: from 
modern pottery industry to geoconservation 
 

Coordenação/Guias: José Eduardo Zaine (jezaine@rc.unesp.br) e André Kolya 

(akolya@outlook.com) – IGCE- Unesp/Rio Claro (SP). 

 

 

 

 
Localização dos pontos de observação programados na Bacia do Rio Corumbataí. 

mailto:akolya@outlook.com


Descritivo / briefing: A excursão abordará temas que envolvem uma atividade 

econômica importante para a região: Mineração e uma nova visão de desenvolvimento 

sustentável, que é a Geoconservação, com foco nos Patrimônios Geológicos do Geopark 

Corumbatai, SP. O roteiro se iniciará em uma pedreira localizada no bairro rural de 

Assistência, município de Rio Claro, onde afloram rochas sedimentares das formações 

Irati e Corumbataí, de idade Permiana, que contam com minerais, estruturas e fósseis 

de notável valor geopatrimonial, com destaque para os fósseis de Mesossaurídeos, que 

evidenciam a quebra e separação do Gondwana.  

 

Briefing: The field trip will present an impression on the allience between 
geoconservation and economic development at the Corumbataí Geopark Project, an 
area of great geodiversity and geoheritage in Sao Paulo State, Brazil. The field trip 

will start at a quarry located in the city of Rio Claro. This geosite, called "Mesosauria 

Quarry", containing rocks from two permian stratigraphic units: 1 - Irati Formation, at 

the bottom, and 2 - Corumbataí Formation at the top.Among the extense geodiversity 

related to the site, mesosauria fossil remains are a geoheritage element of high value 

due to its scientific relevance as an evidence of the Continental Drift and the break-

up of Gondwana. 
 

 

 
Ponto 1 -  Pedreira Partecal – Fm Irati (P) 

 



 
Stereosternum tumidum 

 

O segundo ponto exibe rochas estratigraficamente superiores, sendo a Formação 

Corumbataí (Paleozoica) sob a Formação Pirambóia (Mesozoica), em contato erosivo. 

Acima, ocorrem ainda sedimentos cenozóicos da Formação Rio Claro completando assim 

o registro de 3 diferentes Eras geológicas. 

 

The second site to be visited is the "Three Era Outcrop", located by a railway in the 
same city. The current stratigraphic units, from bottom to top are: 1 - Corumbataí 
Formation (Paleozoic), 2 - Pirambóia Formation (Mesozoic), and 3 - Rio Claro formation 
(Cenozoic). 
 

 
Ponto 2 – Afloramento das “3 Eras” 

Em seguida a excursão rumará para Analândia, onde será visitada a região das cuestas, 

nas nascentes do rio Corumbataí.  



The field trip will continue towards the city of Analândia, to visit the cliffs' region, by 
the sources of the Corumbataí river. 
 

 O ponto 3 corresponde a dois morros testemunhos que ilustram a evolução 

geomorfológica da região, onde suas escarpas expõem magníficos afloramentos de 

arenitos eólicos da Formação Botucatu (Juro-Cretáceo da Bacia Sedimentar do 

Paraná). 

 
Site number three corresponds to two buttes wich illustrate the geomorphological 
evolution of the region. At the Plateu's cliffs, it occurs excellent outcrops of the 
eolian sandstones of the Botucatu Formation (Juro-Cretaceous of the Paraná 
Sedimentary Basin). 
 

 
Ponto 3 – Cuesta e Morros testemunhos Camelo e Cuscuzeiro 

Em seguida, a visita a Gruta do Índio permitirá o visitante conhecer uma caverna 

arenítica com pinturas rupestres.  

 

Then, the visit to the Cave of the Indian will allow the visitor to visit an arenite cave 
with cave paintings. 
 

 
Ponto 4 –Gruta do Índio  

 

Orientações para o ponto 4 – Gruta do Índio: Ônibus chega até um local próximo, daí 

seguimos por uma trilha com 1300 metros, sendo os últimos 300 metros com trilha 

moderada para difícil. Não tem restrição de idade  



São 2 bocas de grutas podendo colocar 20 pessoas em cada ambiente com 2 monitores 

para cada um. 

Recomendações - essa atividade não é recomendada para pessoas com problemas de 

respiração, dificuldade de locomoção (joelhos etc.) ou pessoas cardíacas. 

Trazer protetor solar, alimentos leves, agua, boné e uma pequena mochila. 

 

Guidance to point 4 - "Cave of the Indian": The bus arrives to a nearby place, from 
where there is a 1300 meters long trail, with the last 300 meters moderate trail to 
hard dificulty. There is no age restriction 
There are 2 entrnances for the caves and it can have up to 20 people in each hall, with 
2 monitors for each one. 
Recommendations - This activity is not recommended for people with breathing 
problems, locomotion dificulties (e.g. knees) or people with heart disease. 
Bring sunscreen, light food, water, cap and a small backpack. 
 

O último ponto é uma cachoeira, onde o Rio Corumbataí transpõe um sill de diabásio da 

Formação Serra Geral (K), um dos maiores eventos de magmatismo do planeta, 

relacionado à quebra do Gondwana. 

 

The last point is a waterfall, where the Corumbataí River transposes a diabase sill of 
the Serra Geral Formation (K), one of the largest magmatism events on the planet, 
related to the Gondwana break. 
 

 
Ponto 5 – Salto Major Levi, Analândia 


