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A Minerais do Paraná S.A – MINEROPAR, iniciou em 2003 o projeto Sítios Geológicos e 

Paleontológicos do Paraná (SGP) que tem como objetivos principais: inventariar o 

patrimônio geológico paranaense; fomentar a criação de políticas de valorização e 

conservação deste patrimônio; difundir o conhecimento geológico do território paranaense; 

promover a abertura de novas áreas com potencial turístico geocientífico que poderá 

resultar na geração de empregos nas comunidades locais; elaborar material didático para a 

difusão do conhecimento da geologia dos SGP; integrar geologia e turismo. É filosofia 

básica do projeto a integração entre as várias instituições que possam atuar para o alcance 

dos objetivos propostos. O projeto é coordenado pela MINEROPAR e, até o presente, as 

seguintes entidades estão participando ativamente do projeto: Universidade Federal do 

Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ecoparaná, Paraná Turismo, Secretaria de 

Estado da Cultura do Paraná, Instituto Ambiental do Paraná, Associação dos Municípios 

dos Campos Gerais e Secretaria do Esporte e Turismo de Prudentópolis.  A seleção dos 

SGP segue dois principais critérios: 1) priorizar a importância turística e geológica do sítio 

e, 2) atender o interesse de cada região ou município em participar do projeto. No primeiro 

caso, para os anos de 2003 e 2004, foram selecionados os seguintes locais de relevante 

importância turística no Paraná, em que a geologia está intimamente relacionada: Parque 
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Estadual de Vila Velha; Parque Nacional do Iguaçu; Área de Proteção Ambiental da Serra 

do Mar; Parque Estadual da Ilha do Mel; Parque Estadual do Canyon Guartelá. No segundo 

caso tem-se canalizado esforços para a sensibilização das comunidades locais/regionais da 

importância deste produto, tendo-se obtido resultados positivos nas seguintes áreas: Estrias 

Glaciais em Witmarsum e Roteiro Geoturístico do Município de Prudentópolis. Os 

produtos gerados, ou em desenvolvimento pelo projeto incluem: 1) Painel da Geologia, 

com dimensões de 196 x 114 cm em chapa de aço de 200 x 120 cm, no qual é aplicado um 

adesivo com a informação geológica. Podem ser feitos painéis menores com dimensões de 

50% e 25% do principal, especialmente em roteiros geológicos. Painéis implantados: 4, 

selecionados para implantação 12; 2) Folhetos, em tamanhos variados (A3, A4), contêm as 

informações dos painéis e/ou dos Roteiros Geológicos. Foram elaborados 3 folhetos (Vila 

Velha, Witmarsum e Foz do Iguaçu) e 3 estão em elaboração (Serra do Mar, Ilha do Mel, 

Prudentópolis); 3) Roteiros Geológicos, 1 roteiro elaborado (Vila Velha) e um em 

implantação (Prudentópolis); 4) Cadastro dos sítios geológicos e paleontológicos do 

Paraná, banco de dados criado em ACCESS, contemplando informações como 

identificação, localização, geologia, geomorfologia, paleontologia, além de observações 

sobre infraestrutura, segurança, fragilidade do meio, ações antrópicas e vias de acesso. Os 

resultados obtidos até o momento têm sido positivos com a valorização e interesse do 

conhecimento geológico pelas instituições e comunidades contatadas. A exemplo tem-se a 

recente solicitação de tombamento por parte da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná 

das Estrias Glacias de Witmarsum. 


