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No Brasil,o varvito vemsendomineradoe comercializadohámuitosNo Brasil,o varvito vemsendomineradoe comercializadohámuitos
anos no município de Trombudo Central, no Estado de Santa
Catarina(figura 1). Entretanto,é maisconhecidoo varvito deItu, noCatarina(figura 1). Entretanto,é maisconhecidoo varvito deItu, no
Estado de São Paulo, onde já foi minerado e hoje é protegido no
ParquedoVarvito.ParquedoVarvito.

Figura 1 – Mapa de localização do município de Trombudo Central, no Estado de Santa Catarina.

Trata-se de rocha sedimentar de origem glácio-lacustre, formada
durantea glaciaçãoPaleozóicano continentedo Gondwana,quandodurantea glaciaçãoPaleozóicano continentedo Gondwana,quando
o Brasil estava unido à África, Índia, Austrália e Antártida. Pertence
aoGrupoItararé(figura2).aoGrupoItararé(figura2).

Figura 2 - Distribuição da Glaciação Permocarbonífera. Fonte: LEINZ & AMARAL, 2003, p.162.

A palavra varvito é de origem nórdica e constitui-se de varvas, isto é,
duas camadasrepresentandoum período de degelo e outro deduas camadasrepresentandoum período de degelo e outro de
congelamento. As camadas horizontais correspondentes aos
assoalhosdos antigoslagos são constituídasde silte cinza claro eassoalhosdos antigoslagos são constituídasde silte cinza claro e
argila orgânica cinza escura a preta (figura 3). Vêem-se nestas
camadasregistrosde fósseis: rastosde vermesde vários tipos ecamadasregistrosde fósseis: rastosde vermesde vários tipos e
bioturbação.

Figura 3 – Detalhe das camadas horizontais correspondentes aos 
assoalhos de silte e argila depositados durante a glaciação. Fonte: 
arquivo dos autores.

Figura 4 – Uso mais comum do varvito, como revestimento de calçada. 
Fonte: www.trombudocentral.sc.gov.br 
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É utilizadopararevestimentodepisos,calçadas,comotijolos, tampoÉ utilizadopararevestimentodepisos,calçadas,comotijolos, tampo
de mesa, entre outros (figura 4). A rocha minerada encontra-se sob
espessomantodealteraçãoe asminassãoestabelecidasretirando-seespessomantodealteraçãoe asminassãoestabelecidasretirando-se
o mesmo. Nas minas, o trabalho é realizado com serras e água para
resfriamentodasprimeiras. Sãocortadosretângulose quadradosderesfriamentodasprimeiras. Sãocortadosretângulose quadradosde
distintas dimensões e depois as camadas são separadas facilmente
(figuras5 e6).(figuras5 e6).

Figuras 5 e  6 – Mineração do varvito. Placas prontas para o comércio. Fonte: arquivo dos autores.

Notam-se no perfil do afloramento das jazidas, em meio às camadas

Figuras 5 e  6 – Mineração do varvito. Placas prontas para o comércio. Fonte: arquivo dos autores.

horizontalizadas, fragmentos de rochas de até 10 cm e menores que
são chamados de seixos pingados ou clastos caídos (figura 7),
lembrando que à época da deposição havia icebergs contendo estes
fragmentos no seu interior. O iceberg derretido liberava os
fragmentosquecaíamsobreosdepósitosplanosdo fundodoslagos.fragmentosquecaíamsobreosdepósitosplanosdo fundodoslagos.

O perfil mostra tambéma espessacoberturado solo e manto deO perfil mostra tambéma espessacoberturado solo e manto de
alteração que pela sua disposição e verticalidade constituem um
granderiscoparaquemtrabalhano fundodaáreadeextração(figuragranderiscoparaquemtrabalhano fundodaáreadeextração(figura
8). Lembra-se que para esta mineração há a perda do solo com
conseqüenteperdadeespaçoparaaagricultura.conseqüenteperdadeespaçoparaaagricultura.

Figura 8 – Manto de alteração exposto ao intemperismo. Fonte: 
arquivo dos autores.

Figura 7 – Perfil do afloramento, mostrando as camadas 
horizontalizadas com destaque para um seixo pingado.
Fonte: arquivo dos autores.
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