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O presente trabalho foi desenvolvido na RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) 

Itaytyba, localizada no município de Tibagi/PR e limítrofe ao Parque Estadual do Guartelá, 

aproximadamente 140 km ao noroeste de Curitiba. Teve como principais objetivos 

caracterizar as feições geomorfológicas da área e ampliar o leque de informações transferidas 

aos visitantes da reserva, fortalecendo assim a prática do turismo geológico e a disseminação 

de conhecimentos geológicos para a comunidade. Com cerca de 1090 hectares, a RPPN 

Itaytyba possui diversos monumentos geológicos que, além de controlar a paisagem, atraem a 

atenção dos visitantes por suas formas bizarras, como é o caso das Pedras-Gêmeas, Pedra do 

Índio, Relógio de Sol, Pedra do Marco, Forninho, Pedra do Navio, etc. Sua posição 

topográfica privilegiada, com desnível de aproximadamente 262 m até o leito do rio Iapó, 

permite a exposição de diferentes litologias. Este rio encontra-se encaixado em um conjunto 

de falhamentos/fraturas de direção geral NW-SE, formando o Canyon Guartelá. As unidades 

geológicas presentes são: no leito do rio Iapó riolitos e ignimbritos (ediacaranos/cambrianos 

?) do embasamento da Bacia do Paraná, mais especificamente do Grupo Castro; abundantes 

afloramentos da Formação Furnas (Siluriano/Devoniano); diques de rochas básicas 

(cretáceas), sendo o mais possante no Canyon Itaytyba, onde o metamorfismo de contato 

promoveu o desenvolvimento de disjunção colunar nos arenitos encaixantes. Esta variedade 

litológica pode ser responsabilizada pelo nítido contraste fitogeográfico da paisagem, com os 

domínios de mata vinculando-se preferencialmente às áreas de exposição de diabásio e os de 

campo e cerrado com o arenito Furnas. Outro fato que se destaca na RPPN é a presença de 
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lineamentos relacionados à evolução do Arco de Ponta Grossa, orientados basicamente em 

duas direções: NE-SW, correspondendo à reativação de estruturas brasilianas do 

embasamento da Bacia do Paraná; e NW-SE, provavelmente formados a partir do Jurássico e 

do Cretáceo. As formas de relevo presentes na RPPN Itaytyba desenvolveram-se 

principalmente nos arenitos da Formação Furnas, tendo como elementos condicionantes: a) 

características intrínsecas às rochas (cimentação, textura, estruturas sedimentares); b) 

estruturas tectônicas, visíveis em diferentes escalas (macro, meso e micro); c) clima 

(insolação, regime hídrico); d) disponibilidade de água; e) abundância/tipo de cobertura 

vegetal; f) topografia. Da conjugação destes fatores resultaram diversas feições, com destaque 

para canyons (Guartelá, Itaytyba), escarpamentos, cachoeiras (do Macaco, do Arroio da 

Bomba, etc.) e típicas formas erosivas de carste em arenitos quartzosos, tais como relevo 

ruiniforme, caneluras, torres (como as Pedras-Gêmeas, monumento símbolo da RPPN 

Itaytyba), pináculos, juntas poligonais, bacias de dissolução, alvéolos, dentre outras. 

 

 


