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INTRODUÇÃO 

Em um passeio pelo centro velho de São Paulo podemos observar uma grande diversidade 

de rochas usadas em edifícios e monumentos. 

Inicialmente, quando São Paulo era apenas uma vila, o método construtivo das 

edificações era de parede de taipa. A partir do advento do café,  com a riqueza proporcionada por 

ele, a cidade modernizou-se e substituiu a taipa pela rocha nas construções. 

Apesar de muitas das rochas utilizadas na confecção dos edifícios e monumentos serem 

importadas, principalmente da Itália e de Portugal, as rochas que revestem os edifícios e 

monumentos do centro velho são brasileiras, particularmente paulistas (Figura 1). As regiões 

produtoras estão na Grande São Paulo, Capão Bonito, Itu e Bragança Paulista. 

 

 

Figura 1. Exemplo da diversidade de rochas encontrada no patrimônio paulistano em marca-página do 

projeto Geohereditas (Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo do Instituto 

de Geociências da Universidade de São Paulo – IGc-USP; para mais informações acessar: 

http://www.igc.usp.br/geohereditas). 

 

Os três grandes grupos de rocha estão representados nas edificações, exemplificadas a 

seguir. 

Comecemos assim pelo conceito: rocha é um agregado de minerais formada por processos 

naturais. Rochas ígneas são formadas pela consolidação do magma. Têm aspecto maciço, e os 

grãos constituintes são imbricados e com formas irregulares. Exemplos: granito, charnockito, 

monzonito, sienito, basalto e dacito.  

Rochas sedimentares são formadas pela consolidação de sedimentos de rochas 

preexistentes, produtos da erosão delas, ou pela precipitação química a partir de soluções. Esse 

tipo de rocha pode conter fósseis. Exemplos: arenito, conglomerado,  calcário (fossilífero ou não) 

e travertino. 

http://www.igc.usp.br/geohereditas


Rochas metamórficas são formadas a partir de rochas preexistentes transformadas em 

novas rochas por aumento de pressão e temperatura. Seu aspecto mais comum é bandado, com os 

grãos imbricados e normalmente orientados. Podem formar dobras. Exemplos: filito, meta-

calcário, mármore, serpentinito e migmatito.  

Todos os exemplos citados são encontrados, ou como ornamentação de edifícios ou 

constituindo monumentos nas praças, no centro velho de São Paulo. 

A elaboração de roteiros turísticos indicando os tipos rochosos que constituem os 

monumentos e edificações é uma prática que está se popularizando no Brasil  fazendo parte do 

denominado Geoturismo Urbano, constituindo uma forma de turismo em centros urbanos onde se 

objetiva a disseminação dos conceitos geocientíficos. Exemplos destes roteiros são encontrados 

em Curitiba, Natal e Salvador (Liccardo et al. 2008, Carvalho 2010 e Pinto 2015; 

respectivamente); especificamente em São Paulo podem ser consultados os trabalhos de Stern et 

al. (2006), Reys et al. (2007), Augusto e Del Lama (2011), Rodrigues (2012) e Del Lama et al. 

(2014). 

 

O CENTRO VELHO DE SÃO PAULO 

As rochas mais utilizadas nos edifícios e monumentos do centro velho de São Paulo são 

Granito Itaquera, Granito Cinza Mauá, Granito Preto Piracaia, Granito Rosa Itupeva (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Principais rochas ornamentais utilizadas nas edificações do centro velho de São Paulo. A. 

Granito Itaquera. B. Granito Cinza Mauá. C. Granito Preto Piracaia. D. Granito Rosa Itupeva. 



 

O Granito Itaquera foi a primeira rocha ornamental a ser utilizada em São Paulo que se 

tem registro, e pode-se dizer que foi a rocha que construiu a cidade quando esta começou a se 

modernizar. Esse granito não é mais explorado e a grande pedreira que existia na Av. Itaquera, n° 

5889, ao lado do novo estádio do Corinthians, está inativa e completamente aterrada (Figura 3). 

 

Figura 3. Pedreira Itaquera desativada em bairro homônimo. Fotografia: Lauro K. Dehira. 

 

Alguns exemplos de edifícios e monumentos construídos com o Granito Itaquera 

incluem: Obelisco da Memória (monumento mais antigo da cidade: 1814), Shopping Light, Igreja 

Santo Antonio, Catedral Metropolitana, Edifício Guinle, Faculdade de Direito da USP, portal do 

Cemitério da Consolação, Monumento a Ramos de Azevedo, além do pedestal de vários 

monumentos, tais como A Menina e o Bezerro, Aretuza, Depois do Banho, Índio Caçador, Fauno, 

Nostalgia e O Ceifador.  

Um levantamento mais completo das edificações que utilizaram o Granito Itaquera no 

centro expandido da cidade pode ser encontrado em Kanke (2013). 

O Granito Cinza Mauá, que ainda encontra-se em exploração, é oriundo das cidades de 

Mauá e Ribeirão Pires (SP). Esse granito veio a substituir o Granito Itaquera nas construções a 

partir da década de 1940 (Del Lama et al. 2009), sendo ainda muito utilizado em São Paulo.  

Além dos monumentos Duque de Caxias, Fauno, Monumento às Bandeiras, Guanabara, 

pedestal de Camões, Biblioteca Municipal Mário de Andrade, Catedral Metropolitana, é 

encontrado em boa parte do revestimento do piso do centro velho, em agências bancárias e em 

muitas estações do metrô. 

O escultor Victor Brecheret têm várias obras confeccionadas com o Cinza Mauá, 

podendo-se afirmar que era sua rocha preferida. 

 



Comercialmente é muito comum a simplificação dos nomes das rochas, sendo que muitas 

têm nomes comerciais que não se compatibilizam com os nomes científicos. É o caso do Granito 

Preto Piracaia, que na realidade trata-se de um monzodiorito/monzonito. Essa rocha não constitui 

um granito porque tem muito pouco quartzo e muito anfibólio, que é um mineral preto, que lhe 

confere a coloração preta. 

O Granito Preto Piracaia é muito comum nas fachadas dos edifícios da Rua Conselheiro 

Crispiniano. Foi também utilizado no Prédio Regência, Edifício Sampaio Moreira, Secretaria de 

Esporte, Lazer e Juventude (antigo Banco de São Paulo) e no Centro Cultural da Caixa 

Econômica. 

O Granito Rosa Itupeva é oriundo da região de Itu. Sua presença é marcante nos projetos 

do Escritório Ramos de Azevedo, como por exemplo no embasamento do Mercado Municipal e 

no Palácio da Justiça. Também está presente no Edifício Sampaio Moreira. 

Outros granitos paulistas também foram utilizados em edificações, tais como: Granito 

Salto, Granito Vermelho Bragança, Granito Vermelho Capão Bonito e Granito Verde Ubatuba, 

este último não estando mais em exploração. 

Em termos de rochas importadas merecem destaque o travertino e o calcário Lioz. O 

travertino é proveniente de Tívoli (Itália), podendo ser observado no revestimento do edifício da 

Prefeitura de São Paulo (Edifício Matarazzo) e no monumento Dante Alighieri, além de inúmeras 

outras edificações. O Lioz é um calcário fossilífero proveniente de Portugal. Diferentemente de 

Belém e Salvador, esta rocha foi pouco utilizada em São Paulo. 

 

ROTEIRO NO CENTRO VELHO DE SÃO PAULO 

Considerando a tendência de popularização dos roteiros geoturísticos urbanos, é proposto 

aqui um roteiro simplificado pelo centro velho de São Paulo. Um roteiro mais abrangente pode 

ser encontrado em Del Lama et al. (2014). 

O roteiro iniciapelo Pátio do Colégio, local de fundação da cidade e topograficamente 

mais elevado que seu arredores, motivo pelo qual se deu o início do assentamento urbano de São 

Paulo, caracterizando a importância da geomorfologia na ocupação urbana. No pátio interno da 

igreja tem-se uma ampla vista do vale do Rio Tamanduateí, hoje canalizado. Ainda neste pátio, 

há um remanescente de uma parede de taipa parcialmente preservada do antigo colégio do século 

XVII, e capitéis jônicos constituídos pelo Filito São Roque, restos do antigo Palácio do Governo 

que ali existia antes da construção da atual réplica do colégio. O piso da praça é revestido pelo 

Granito Cinza Mauá e por basalto. O monumento situado no centro da praça, Glória Imortal aos 

Fundadores de São Paulo, é constituído por uma coluna de Granito Rosa Itupeva e base de granito 

cinza. A base do Marco da Paz, que contém um sino, é constituído por Granito Verde Ubatuba. 

O Granito Itaquera aparece no embasamento do Prédio da Secretaria da Justiça do Governo do 

Estado de São Paulo (número 148). O antigo Tribunal de Alçada Civil, outro edifício da praça do 



Pátio do Colégio, é constituído pelo Granito Itupeva e o piso da entrada do prédio é constituído 

por Lioz e mármore branco. Vale lembrar que esta praça foi remodelada pelo escritório de Ramos 

de Azevedo no início do século XX.  

A seguir, na Praça Manoel da Nóbrega. contígua ao Pátio do Colégio, observa-se o 

Granito Piracaia na fachada do edifício número 20 e, em seguida, na Rua XV de Novembro n. 89, 

tem-se um edifício com revestimento de travertino e o batente da porta em Granito Rosa Salto. 

Em frente tem-se um migmatito revestindo o edifício do Banco do Brasil, com suas formas e 

desenhos variados. 

Assim, apenas neste ponto, ratifica-se a diversidade de pedras usadas no revestimento dos 

edifícios da cidade.  

Continuando o roteiro, na esquina da rua da Quitanda com a Álvares Penteado, chega-se 

ao Centro Cultural do Banco do Brasil, que é revestido pelo Granito Rosa Itupeva. Ali observa-

se claramente a diferença de coloração do granito quando polido ou apicoado, com tonalidade 

mais forte para o primeiro. No hall de entrada do edifício observa-se calcário fossilífero e 

mármore amarelo. 

  No número 101 da Rua da Quitanda pode ser observado um estabelecimento com 

revestimento de Granito Azul Bahia, de coloração azulada como diz o próprio nome, um dos 

poucos revestimentos encontrados com este tipo de rocha em São Paulo. Esta rocha ornamental 

de alto valor agregado, proveniente do Estado da Bahia, é comercialmente conhecida por granito, 

mas como não contém quartzo em sua composição não pode ser classificado como granito. Seu 

nome científico é sodalita-nefelina sienito. 

No Largo do Café (confluência entre as ruas São Bento, Álvares Penteado e do Comércio) 

há outro exemplo de utilização do Granito Itaquera no prédio da Bovespa. Em frente, observa-se 

o Cálcario Sete Lagoas, proveniente de Minas Gerais. Esta rocha está disposta com corte em 

planta e perfil (perpendicular à estratificação da rocha). A vista em perfil do calcário apresenta 

uma configuração similar ao aspecto de uma vista de perfil de uma cidade. Esta rocha pode ter 

coloração vermelha, como é o caso neste edifício, mas também pode apresentar coloração cinza. 

Já na Praça Antonio Prado podemos observar o Granito Piracaia no Edifício da Secretaria 

de Esporte, Lazer e Juventude, o Granito Capão Bonito no Prédio Martinelli e, no Prédio do Banco 

do Brasil, o Granito Verde Ubatuba. 

Seguindo pela Rua São Bento chega-se ao largo de mesmo nome, onde se observa, na 

fachada da igreja do Mosteiro São Bento, revestimento constituído pelos granitos Itaquera e Rosa 

Itupeva. 

Por fim, o Teatro Municipal situado na Praça Ramos de Azevedo. Sua fachada frontal é 

revestida pelo Arenito Itararé. Devido à sua constituição mineralógica conter minerais 

expansivos, esta não é uma rocha adequada para uso em revestimento, pois se degrada muito 

rápido (Del Lama et al. 2008). Outras tipos de rochas são encontrados na parte da frente do teatro, 



como  é o caso do embasamento da fachada constituído de Granito Itaquera e as colunas na parte 

superior constituídas de Granito Rosa Itupeva. Internamente no teatro, além do Granito Itaquera, 

são observadas as rochas Rosso Verona e outros mármores italianos. Na parte superior observa-

se o Mármore Itupararanga, rocha esta proveniente da fazenda homônima, de propriedade do 

arquiteto Ramos de Azevedo, que adquiriu a propriedade em 1890 para fornecer esta rocha e cal 

virgem para suas obras (Bueno 2015). Vale lembrar que o teatro é um dos seus marcantes projetos 

existentes na cidade de São Paulo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Geoturismo Urbano pode ser uma ferramente bastante eficaz para auxiliar na 

preservação do patrimônio de uma cidade. Na medida que as pessoas o conheça melhor, elas 

passam a valorizá-lo e a conservá-lo, fazendo com que o Geoturismo Urbano passe a ser  um 

instrumento de educação patrimonial efetivo, pois a pedra, mesmo sendo um ótimo material de 

construção, ela não é eterna e deve ser conservada. 

O Geoturismo Urbano já começa a se diversificar, pois hoje já temos roteiros específicos 

em cemitérios e igrejas, que são denominados de geoturismo cemiterial (Liccardo e Grassi 2014, 

Silva 2014, Kuzmickas e Del Lama 2015) e geologia eclesiástica (Machado e Del Lama 2015), 

respectivamente. 

Existem muitos roteiros turísticos pelo centro velho de São Paulo, guiados ou não, como 

por exemplo, o da São Paulo Turismo (http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-

visitar/roteiros/roteiros-tematicos). O que se propõe aqui é agregar os conhecimentos 

geocientíficos nestes roteiros já existentes. 

Um edifício ou um monumento tem várias peculiaridades, a sua própria história, os seus 

materiais constituintes, o seu estilo arquitetônico, as curiosidades, que compõem o seu todo e, 

todo esse conhecimento deve ser compreendido e apropriado pela população. 
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