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A região conhecida como “Campos Gerais do Paraná”, situada na borda oriental do Segundo 

Planalto Paranaense, possui uma série de atrativos singulares, tanto de um rico patrimônio 

natural (biótico e abiótico) como cultural. Por conta disto várias instituições de ensino 

(superior, médio e fundamental) tradicionalmente a visitam, explorando a oportunidade de 

averiguar in loco diversos tópicos relacionados às Geociências, Ciências Biológicas, História, 

etc. Em termos geológicos a região situa-se no Arco de Ponta Grossa, tendo como substrato 

rochoso principalmente unidades paleozóicas da Bacia do Paraná (formações Iapó, Furnas e 

Ponta Grossa e Grupo Itararé), além de rochas subvulcânicas cretáceas correlatas à Formação 

Serra Geral. Inúmeros aspectos didáticos de Geologia Geral, Sedimentologia, Estratigrafia, 

Geomorfologia, Paleontologia, dentre outros, podem ser apresentados, exercitados e/ou 

debatidos nos Campos Gerais, independente do estilo pedagógico de visita adotado 

(treinamento, investigativo, contemplativo, etc.). Esta riqueza geológica se faz presente em 

diversos pontos dos Campos Gerais, alguns incluídos em unidades de conservação, como os 

parques estaduais de Vila Velha e do Guartelá ou em reservas particulares do patrimônio 

natural, como a RPPN Itaytyba, enquanto outros infelizmente estão suscetíveis à degradação 

(por exemplo, Furna das Curucacas, em Piraí do Sul ou cânion do Rio São Jorge, em Ponta 
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Grossa). Alguns dos exemplos que ilustram este patrimônio geocientífico são: a) um grande 

número de feições geomorfológicas recentes (em macro e micro-escala) geradas e/ou 

condicionadas pela conjugação de fatores primários (estruturas sedimentares, grau de 

cimentação, textura da rocha, etc.) ou secundários (tectônicos ou intempérico-erosivos), tais 

como cânions (rios Iapó, Jaguariaíva, Itararé, etc.), escarpamentos (Escarpa “Devoniana”), 

cachoeiras (Pedregulho/Tibagi, Santa Rosa/Tibagi, Mariquinha/Ponta Grossa, Véu da 

Noiva/Sengés, etc.), furnas (Buraco do Padre/Ponta Grossa, Tamanduá/Balsa Nova, 

Gêmeas/Ponta Grossa, etc.), sumidouros (rios Quebra-Perna/Ponta Grossa, Funil/Sengés, 

Itararé/divisa PR-SP, etc.), relevo ruiniforme (Vila Velha/Ponta Grossa, Itaytyba/Tibagi, etc.), 

alvéolos, dentre outros; b) feições geomorfológicas pretéritas, como no caso dos pavimentos 

estriados pela glaciação permo-carbonífera (Witmarsum/Palmeira, dentre outros locais); c) 

seções-tipo de unidades da Bacia do Paraná (por exemplo, as formações Iapó e Ponta Grossa); 

d) jazigos fossilíferos com icnofósseis da Formação Furnas (como em São Luís do 

Purunã/Balsa Nova) ou os famosos afloramentos da Formação Ponta Grossa (Jaguariaíva, 

Tibagi ou Ponta Grossa).  


