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Resumo: Irati é uma cidade do Paraná localizada na borda da Bacia Sedimentar do Paraná 
(sul do Brasil) e, por isso, apresenta uma geodiversidade peculiar. Dentro de seu território, 
apresenta-se uma exposição estratigráfica quase completa desta megaestrutura geológica 
sul-americana. Um levantamento geológico-geomorfológico e histórico foi realizado em 
Irati para identificar e valorizar geossítios mais expressivos, que pudessem constituir um 
conjunto patrimonial a ser inserido na educação e cultura local. A partir da seleção dos 
geossítios, a informação científica e histórica de cada local foi associada a fotografias e 
textos informativos, e procedeu-se à espacialização desses pontos em mapa geológico, 
com indicativos dos principais rios e estradas. Estes dados constituem um levantamento 
de base sobre a geodiversidade de Irati e permitem a transposição deste conteúdo para 
múltiplas finalidades, características da educação não formal. Cartilha, mapa geodidático e 
quebra-cabeça cartográfico são alguns dos produtos elaborados com estes dados, que 
encontram sua aplicação na educação não formal, especialmente no geoturismo. Entre os 
geossítios apresentados existem afloramentos característicos das formações geológicas 
desde o Permiano Inferior (Paleozoico) até o Triássico (Mesozoico), que contam uma 
história de 150 milhões de anos do Gondwana até sua ruptura. Importantes registros 
fossilíferos também estão presentes nas rochas sedimentares, entre eles o Mesosaurus 
brasiliensis que foi uma das evidências apontadas da separação dos continentes - que foi 
descrito pela primeira vez em Irati, estromatólitos preservados em calcário, que foram os 
primeiros organismos a realizar fotossíntese e responsáveis pelo oxigênio presente hoje 
na atmosfera, além de conchas, crustáceos e plantas. A partir dos folhelhos 
pirobetuminosos extrai-se petróleo nas proximidades do município e ocorrências de água 
mineral sulfurosa também indicam este contexto especial na gênese destas rochas. Um 
museu de geociências, associado a um sítio paleontológico educativo, dentro do campus 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO – campus Irati), promove a 
ancoragem deste processo de inserção das geociências na educação. Várias cachoeiras e 
mirantes turísticos contribuem para um entendimento geomorfológico do município, 
complementando o conteúdo geocientífico oferecido. Propõe-se que este complexo de 
informações seja disponibilizado para a população local por meio de projetos de educação 
não formal, podendo inclusive respaldar a educação formal. A partir de cartilhas e de 
mapas geodidáticos, roteiros escolares poderão ser criados para saídas de campo e/ou o 
planejamento turístico municipal poderá utilizar as informações na divulgação dos 
atrativos. Painéis informativos serão implantados e aplicativos para smartphones poderão 
ser oferecidos na eventual criação de roteiros. A estratégia de disponibilização máxima 
deste conteúdo levantado é o fator determinante para o sucesso desta proposta – a 
inserção da geodiversidade de Irati como instrumento de educação local. A longo prazo 
um dos possíveis desdobramentos é o fortalecimento da identidade cultural da 
comunidade com base no conhecimento de seu território. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Irati é uma cidade do Paraná localizada na borda da Bacia Sedimentar do Paraná 
(sul do Brasil – figura 01) e, por isso, apresenta uma geodiversidade peculiar. Dentro de 
seu território, apresenta-se uma exposição estratigráfica quase completa desta 
megaestrutura geológica sul-americana. A riqueza e a diversidade geológica que este 
território possui, apontam para a necessidade de um levantamento adequado do seu 
patrimônio, visando o conhecimento do território para sua eventual geoconservação, 
divulgação geocientífica e, ainda, como uma importante contribuição para a educação não 
formal.   

Para o desenvolvimento deste trabalho houve um levantamento dos principais 
geossítios dentro do território municipal, enfatizando o potencial de inserção do conteúdo 
geocientífico para uso educativo na comunidade local e, ainda, a possibilidade de 
desdobramentos em geoturismo.  

A partir da seleção dos geossítios, a informação científica e histórica de cada local 
foi associada a fotografias e textos informativos, e procedeu-se à espacialização desses 
pontos em mapa geológico, com indicativos dos principais rios e estradas. Estes dados 
constituem um levantamento de base sobre a geodiversidade de Irati e permitem a 
transposição deste conteúdo para múltiplas finalidades, características da educação não 
formal.  

 

 
Figura 01 - Localização geográfica do município de Irati no Estado do Paraná, sul do 
Brasil. Elaboração ANTONELI, Valdemir (2016). 
 
 
2  - CONTEXTO GEOLÓGICO 
 



A Bacia Sedimentar do Paraná é classificada como uma das maiores estruturas 
sedimentar-magmáticas na América do Sul, incluindo porções territoriais do Brasil 
meridional e também partes de Paraguai, Argentina e Uruguai. É uma depressão alongada 
(N-S) que foi preenchida ao longo de aproximadamente 340 milhões de anos, desde o final 
do Ordoviciano (460 milhões de anos atrás) até o Cretáceo Inferior (120 milhões de anos 
atrás). Em sua parte mais profunda pode apresentar até 7 km de espessura conforme 
dados de estudos geofísicos e testemunhos de sondagem (MINEROPAR, 2001). 

Os sedimentos formaram as rochas sedimentares dos Grupos Ivaí, Paraná, Itararé, 
Guatá e Passa Dois, além das Formações Piramboia e Botucatu, que posteriormente foram 
recobertas por derrames vulcânicos (Formação Serra Geral), quando o Gondwana se 
separou e começou a surgir o Oceano Atlântico (ASSINE et al., 1994; MILANI, 1997; 
MINEROPAR, 2001; ZALÁN, 2004). Na geografia paranaense a Bacia do Paraná está 
representada pelo Segundo Planalto, onde afloram as rochas sedimentares, e pelo 
Terceiro Planalto, onde afloram as rochas vulcânicas.   

No município de Irati, encontram-se vários sítios geológicos e paleontológicos, que 
pertencem às unidades litoestratigráficas das seguintes Formações: Palermo (Grupo 
Guatá), Irati, Serra Alta, Teresina, Rio do Rasto (Grupo Passa Dois), Piramboia/Botucatu, 
Serra Geral (Grupo São Bento) e derrames associados, todas ligadas ao contexto evolutivo 
da Bacia Sedimentar do Paraná, com rochas que variam de 290 a 135 milhões de anos 
(MINEROPAR, 2004; MILANI, 2004; MEGLHIORATTI, 2006). No território de Irati 
encontram-se vestígios geológicos que testemunham grande parte da estratigrafia dessa 
bacia, isto é, aproximadamente 150 milhões de anos representados em 70 quilômetros 
dentro do município, que sobem na estratigrafia no sentido Leste-Oeste (Figura 02). 



 
Figura 02 - Esboço geológico do município de Irati, Paraná, com indicação dos geossítios 
selecionados para a transposição didática do conteúdo geológico. Modificado de 
MINEROPAR (2004).  

 

Conforme as informações fornecidas pelo Serviço Geológico estadual 
(MINEROPAR, 2004), as unidades presentes no município de Irati se caracterizam pelos 
seguintes aspectos: 
Formação Palermo – topo do Grupo Guatá, é constituída por siltitos e arenitos finos 
normalmente cinza, como a presença de folhelhos e argilitos. Suas características indicam 
ambiente de sedimentação de origem marinha rasa abaixo do nível das ondas no 
Permiano Médio. Em Irati, encontra-se apenas a parte superior da formação, bastante 
alterada pelo intemperismo, formando um material argiloso avermelhado, com sinais de 
bioturbação verticais, que fornece uma argila de alta qualidade para uso em cerâmica 
vermelha. 
Formação Irati – unidade basal do Grupo Passa Dois, é composta por argilitos e folhelhos 
cinza escuro a pretos, que são pirobetuminosos, associados frequentemente a níveis de 
rochas carbonáticas. Os indícios apontam ambiente de origem em golfo ou marinho 
restrito para estas rochas sedimentares do Permiano Médio Superior. Esta unidade é 
especialmente rica em fósseis, principalmente vertebrados, como o Mesosaurus 
brasiliensis (Figura 03-A). 



Formação Serra Alta – unidade mediana do Grupo Passa Dois, é uma sequência bastante 
uniforme de argilitos, além de intercalações de folhelhos e siltitos cinza médio e finas 
lentes carbonáticas de cor cinza-claro. As características litológicas e a estrutura 
sedimentar refletem um ambiente marinho de águas calmas e relativamente profundo, do 
Permiano Médio Superior. Devido à estrutura sedimentar de caráter argiloso, também é 
uma importante matéria prima para as cerâmicas locais.  
Formação Teresina – Este intervalo litoestratigráfico do Grupo Passa Dois consiste de uma 
seção síltico-argilosa de cor cinza-claro a cinza-esverdeado, às vezes escura, que apresenta 
laminações “flaser” e intercalações de camadas calcárias e coquinhas. As características 
litológicas e estruturais apontam uma transição de ambientes marinhos profundos 
(mencionados na Formação Serra Alta), para um ambiente raso e agitado de planície de 
maré, do Permiano Superior (Figura 03-B). 
Formação Rio do Rasto – unidade superior do Grupo Passa Dois, constitui-se de rochas 
sedimentares essencialmente clásticas, de cores variadas, situando-se estratigraficamente 
acima da Formação Teresina, no Permiano Médio Superior. A base está constituída por 
siltitos e arenitos esverdeados e arroxeados com estruturas plano-paralelas e esfoliações 
esferoidais. No topo encontram-se argilitos e siltitos avermelhados com intercalações de 
lentes de arenitos. Estratificações cruzadas acaneladas, laminações cruzadas e paralelas 
são as estruturas sedimentares mais comuns. A Formação Rio do Rasto marca o início da 
transição de ambiente marinho raso para planície de marés e passando, ainda, para 
depósitos continentais fluviais, em condições altamente oxidantes, que resulta em 
colorações avermelhadas.   
Formação Piramboia – pertence ao Grupo São Bento e constitui-se de arenitos 
esbranquiçados, avermelhados e amarelados, médios a finos, às vezes sílticos, com grãos 
polidos, subangulares e subarredondados. Localmente, apresenta níveis conglomeráticos 
e presença de argila na parte basal. São comuns estratificações cruzadas, planares e 
acanaladas e, eventualmente, marcas de onda ou paleocorrente. O ambiente de formação 
é eólico de idade Jurássica. 
Formação Botucatu – pertence ao Grupo São Bento e consiste de arenitos vermelhos, 
finos a médios, quartzosos, friáveis, com grãos foscos e bem arredondados. Localmente 
ocorrem níveis de arenitos grosseiros, na base. Posicionam-se logo acima da Formação 
Piramboia. Apresenta características que indicam uma deposição eólica em ambiente 
desértico no Triássico, além de depósitos fluviais, localizados. A formação Botucatu é por 
excelência uma formação aquífera, constituindo o chamado Aquífero Guarani. 
Formação Serra Geral – sobrepostos aos arenitos Botucatu, ocorrem basaltos da 
Formação Serra Geral, originados de intenso magmatismo de fissura durante a separação 
dos continentes. Compreende uma sequência de derrames de lavas basálticas, toleíticas, 
com cor cinza escuro a preto, com tonalidades esverdeadas, amigdaloides no topo dos 
derrames e com desenvolvimento de juntas horizontais e verticais. Na porção basal são 
comuns intercalações de camadas arenosas da Formação Botucatu, conhecidos como 
intertrapp. Soleiras e diques de diabásio, muito presentes em Irati, são associados a estes 
derrames basálticos. 
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Figura 03 – Riqueza paleontológica de algumas unidades litoestratigráficas de Irati: A. 
Esqueleto parcialmente preservado do Mesosaurus brasiliensis em folhelho da Formação Irati com 
presença de camada calcária fina. Tamanho da amostra 32 cm. No canto superior, uma 
reconstituição do animal marinho que viveu no Permiano. Coleção UEPG, foto Liccardo e paleoarte 
Nobu Tamura; B. Nível de coquina entre folhelhos da Formação Teresina, encontrado no município 
de Irati. Foto Liccardo. 
 

Para um município com 70 km de extensão máxima, este conjunto apresenta uma 
riqueza e complexidade de informações, em função da grande diversidade de rochas, 
relevo, paleoambientes e fósseis. A proposta, então, é de que uma seleção de pontos 
especiais pelo conteúdo e logística de visitação possa constituir a base para o ensino-
aprendizagem local. 
 
 
3 – GEODIVERSIDADE E PATRIMÔNIO GEOLÓGICO DE IRATI 

 
Geodiversidade tem sido definida por vários autores como o conjunto constituído 

pela variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem às 
paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais (o meio abiótico, 
portanto), que proporcionam o suporte para a vida no planeta (e.g. Sharples, 2002; Gray, 
2004; Brilha, 2005). Também tem sido consenso entre os pesquisadores que para ações 
efetivas no sentido de conservação, valorização, educação e turismo é necessário um 
levantamento dos pontos mais notáveis da geodiversidade – os geossítios – que 
constituiriam o patrimônio geológico. Neste sentido, foram levantados 18 geossítios 
dentro do município de Irati (Quadro 01 e Figuras 02 e 04), propostos como suporte para 
o entendimento da geodiversidade local e do contexto da Bacia Sedimentar do Paraná, 
além de desdobramentos na educação patrimonial. 
 
Quadro 01 – Geossítios selecionados no município de Irati.  

Pontos Descrição Unidade 
Geológica 

cota UTM E UTM N 

G1 Olaria João Maria, argila para cerâmica Fm. Palermo – 
Gr. Guatá 

809 539201 7186569 

G2 Posto B. V – alteração esferoidal do diabásio 
e solo avermelhado 

Soleira de 
diabásio 

895 536792 7182882 

G3 Bosque São Francisco – queda d’água em 
folhelhos fossilíferos 

Gr. Passa Dois 
– Fm Irati 

854 535793 7182858 



G4 Afloramento White – folhelho 
pirobetuminoso com fósseis e registro 
histórico 

Gr. Passa Dois 
– Fm Irati 

830 534510 7177489 

G5 Pedreira Boscardim – extração de diabásio 
para construção civil 

Soleira de 
diabásio 

853 533156 7173650 

G6 Museu e Sítio Paleontológico Unicentro – 
exposição de fósseis 

Gr. Passa Dois 
– Fm Irati 

807 534571 7176270 

G7 Cascalheira Rio Corrente I – afloramento de 
rochas típicas da formação com fósseis 

Gr. Passa Dois 
– Fm. Teresina 

850 525271 7176865 

G8 Estância Hidromineral Pirapó – água mineral 
sulfurosa – registro histórico 

Gr. Passa Dois 
– Fm. Teresina 

794 515045 7176883 

G9 Contato geológico Pirambóia / Rio do Rasto 
– folhelho e arenito 

Gr. São Bento – 
Fm. Pirambóia 

1000 503087 7170991 

G10 Afloramento arenito Botucatu 
Arenito avermelhado  

Gr. São Bento – 
Fm. Botucatu 

1211 496472 7172052 

G11 Pedreira de Basalto – afloramento de rochas 
vulcânicas do Terceiro Planalto 

Gr. São Bento – 
Fm. Serra Geral 

1194 496887 7172144 

G12 Cachoeira de Itapará – recursos hídricos e 
siltitos e arenitos 

Gr. Passa Dois 
– Fm Rio do 

Rasto 

814 495194 7182299 

G13 Cachoeira do Pinho de Baixo – recursos 
hídricos e diabásio 

Soleira de 
diabásio 

856 532932 7191437 

G14 Cerro do Canhadão – caverna em siltito e 
folhelho com níveis carbonáticos 

Gr. Passa Dois 
– Fm Teresina 

855 512425 7180188 

G15 Cachoeira Fillus - Dallegrave – recursos 
hídricos e feições ígneas 

Soleira de 
diabásio 

884 535160 7184596 

G16 Cascalheira das Torres – afloramento típico 
de folhelho e siltito escuro 

Gr. Passa Dois 
– Fm Serra Alta 

984 533393 7184345 

G17 Colina da Imagem de Nossa Senhora das 
Graças – geomorfologia e folhelho 

Gr. Passa Dois 
– Fm Serra Alta 

847 535838 7183964 

G18 Água Termal Sulfurosa - Hotel Colonial 
Uso turístico de água mineral 

Gr. Passa Dois 
– Fm Irati 

826 536392 7183487 

 
 



 
 
Figura 04 – Imagens dos geossítios selecionados (G1 a G18) cujo conteúdo é transposto 
para a educação não formal. Um detalhamento descritivo das feições e processos é 
apresentado nos produtos geodidáticos (cartilha, mapa, quebra-cabeças).  



 
 

Entre os geossítios levantados em Irati existem afloramentos característicos das 
formações geológicas desde o Permiano Inferior (Paleozoico) até o Triássico (Mesozoico), 
que contam uma história de aproximadamente 150 milhões de anos do Gondwana até sua 
ruptura. Importantes registros fossilíferos também estão presentes nas rochas 
sedimentares, entre eles o Mesosaurus brasiliensis que foi uma das evidências apontadas 
da separação dos continentes - que foi descrito pela primeira vez em Irati, estromatólitos 
preservados em calcário, que foram os primeiros organismos a realizar fotossíntese e 
responsáveis pelo oxigênio presente hoje na atmosfera, além de conchas, crustáceos e 
plantas. A partir dos folhelhos pirobetuminosos extrai-se petróleo nas proximidades do 
município e ocorrências de água mineral sulfurosa também indicam este contexto especial 
na gênese destas rochas. Um museu de geociências, associado a um sítio paleontológico 
educativo, dentro do campus da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO – 
campus Irati), promove a ancoragem deste processo de inserção das geociências na 
educação e da valorização patrimonial. Várias cachoeiras e mirantes turísticos contribuem 
para um entendimento geomorfológico e hidrológico do município, complementando o 
conteúdo geocientífico oferecido e promovendo uma interface com o turismo. 

 
4 – PRODUTOS INFORMATIVOS SOBRE A GEODIVERSIDADE DE IRATI – AÇÕES DE 
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

 
A educação patrimonial, no contexto do patrimônio geológico, tem sido inserida no 

Brasil nos últimos anos por geocientistas que se articulam para que exemplares raros da 
geodiversidade não se percam (CASTRO et al., 2015). Uma das estratégias propostas neste 
trabalho para a educação patrimonial é a utilização do conceito de educação não formal, 
que se fundamente num processo de livre aprendizagem a partir de conteúdos 
disponibilizados.  

A educação não formal não segue as normatizações dos projetos pedagógicos de 
cursos e escolas, mas apresenta de forma organizada e sistemática seu objeto de 
discussão, característica que lhe é peculiar (BIANCONI e CARUSO, 2005), o que contribui 
para um diálogo estreito com a educação formal (LICCARDO e PIMENTEL, 2016).  

Alguns autores, como Falk (2002), Falk (2005) e Dierking (2005), defendem a 
importância de múltiplas fontes para um aprendizado não formal sobre ciência. Nas 
palavras de Falk: 

 
A aprendizagem é um processo contínuo, a partir de muitas fontes e de 

muitas maneiras diferentes. Existem três setores educativos principais, o 

setor educativo formal de escolas e universidades, o ambiente de trabalho, e 

o setor de livre aprendizagem. Dos três, o que recebe menos atenção é o de 

livre aprendizagem. Este último inclui museus, televisão, rádio, internet, 

revistas, jornais, livros, parques e organizações comunitárias de todo tipo: 

juvenis, de adultos, religiosas, ambientalistas, de saúde, esportes e 

recreação. [...] Pesquisas recentes sugerem que aproximadamente a metade 

da aprendizagem e compreensão da ciência pelo público é oriunda do setor 

de livre aprendizagem. (FALK, 2002) 



 
Dierking (2005) defende que na sociedade atual as pessoas já são autodidatas e 

seu aprendizado é menos dependente do ambiente escolar e muito influenciado por 
internet, televisão, museus, bibliotecas, redes pessoais, etc. Este fenômeno não diminui a 
importância da educação formal, mas permite uma evolução cultural revolucionária na 
medida em que se desenvolvem os meios de comunicação. 

Em sintonia com este princípio, a proposta é que o complexo de informações sobre 
a geodiversidade seja disponibilizado para a população local por meio de projetos de 
educação não formal, e que, eventualmente possam inclusive respaldar a educação 
formal. A estratégia adotada é a geração de produtos de grande acessibilidade com o 
conteúdo transposto para uma linguagem mais compreensível. A partir de cartilhas e de 
mapas geodidáticos, roteiros escolares poderão ser criados para saídas de campo e/ou o 
planejamento turístico municipal poderá utilizar as informações na divulgação dos 
atrativos. Painéis informativos serão implantados e aplicativos para smartphones poderão 
ser oferecidos na eventual criação de roteiros. 

A partir do levantamento de aspectos da geodiversidade e do patrimônio geológico 
de Irati, foram elaborados um mapa geodidático/geoturístico a ser divulgado por meio 
impresso e on-line; um quebra-cabeça a partir do mapa que deverá ser disponibilizado em 
escolas e instituições afins e uma cartilha explicativa da geodiversidade do município com 
indicação dos principais geossítios (ver Figura 05). Os dados levantados proporcionam 
uma infinidade de possibilidades para a educação não formal (e.g. roteiros geoturísticos, 
aplicativos para smartphone, etc.). Estes produtos e sua difusão pública poderão propiciar 
a aprendizagem por livre escolha (Falk, 2002) ou mostrar resultados na educação não 
formal. 
 

 
Figura 05 – Conjunto de produtos preliminares gerados a partir do levantamento do 
patrimônio geológico de Irati. A – Mapa geodidático/geoturístico tamanho A3; B – 
Quebra-cabeça tamanho A4; Cartilha explicativa da geodiversidade de Irati (12x17cm). 

 
 
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A estratégia de disponibilização máxima deste conteúdo levantado é o fator 

determinante para o sucesso desta proposta: a inserção da geodiversidade de Irati como 
instrumento de educação local. O município possui uma geodiversidade peculiar, pois nele 



encontram-se várias quedas d’água, relevos com aspectos importantes, estratótipos das 
formações da Bacia do Paraná, uma grande diversidade de fósseis e outros fatores que 
caracterizam o patrimônio geológico. Contudo, este patrimônio é muitas vezes 
desconhecido da população da região.  

A preservação de patrimônio, incluindo o geológico ou paleontológico, depende 
essencialmente do levantamento de dados (quantificação) e da sua difusão entre a 
comunidade e governantes, para que se possa partir para medidas de manejo. Esse 
levantamento fornece elementos que possibilitarão uma maior valorização patrimonial e 
ambiental, eventualmente, propondo medidas para preservação e manejo, contribuindo, 
inclusive, para o fortalecimento da identidade cultural do município de Irati. Os geossítios 
apontados formam um importante pacote cultural que deveria ser considerado no 
planejamento territorial, levando-se em conta a atual expansão urbana desenfreada.  

Este conteúdo educativo não está sendo enfatizado nas escolas, e, sobretudo, no 
ensino da Geografia ainda não se pratica a inserção desta temática nos currículos. Em 
outros países, patrimônio geológico semelhante dá margem a inúmeros projetos de 
educação geocientífica e patrimonial. A longo prazo, um dos possíveis desdobramentos 
pode ser o fortalecimento da identidade cultural da comunidade com base no 
conhecimento de seu território.  

O levantamento de geossítios apontou um conjunto que revela o patrimônio 
geológico do município. Os conteúdos científico, educacional, estético e turístico 
indicados sobre este patrimônio podem ser transpostos para diferentes ações de 
educação não formal.  

Os resultados apontaram a existência de um conjunto de informações conectadas, 
desde a pré-história das formações geológicas até o uso dos recursos pela sociedade, 
como a argila nas olarias ou a água mineral sulfurosa. A informação científica permeia 
todos os aspectos dos geossítios apontados e o município oferece múltiplas opções de 
roteiros. Especificamente, ao longo de 70 km dentro dos limites do município, é possível 
transitar entre rochas que testemunharam um ambiente marinho há 290 milhões de anos 
até derrames vulcânicos que aconteceram há 130 milhões de anos. Raramente uma 
cidade apresenta em seu território a possibilidade de viajar intelectualmente por 150 
milhões de anos. É isto que torna Irati especial em sua geodiversidade. 
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