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O município de Ponta Grossa (PR) há muito é conhecido pela quantidade de pontos turísticos 

naturais, com grande potencial para o geoturismo. Localizado no limite entre a Bacia 

Sedimentar do Paraná e o Embasamento, sua geodiversidade é de grande importância, tanto 

em termos científicos e didáticos quanto para o turismo. Na parte oeste do município, onde se 

encontra a área urbana da cidade, são encontradas rochas do Grupo Paraná (Formação Furnas 

e Ponta Grossa), sedimentadas em ambiente flúvio marinho no Devoniano; rochas do Grupo 

Itararé, derivadas de sedimentos glaciais do Permo-Carbonífero; e rochas intrusivas básicas 

do Magmatismo Serra Geral. Na porção leste do município encontra-se o embasamento 

proterozoico, constituído por rochas ígneas e metamórficas que constituem o Primeiro 

Planalto Paranaense. Ponta Grossa possui várias feições geológica e geomorfologicamente 

notáveis, além do Parque Estadual de Vila Velha, como fendas e falhamentos, por influência 

do Arco de Ponta Grossa, e estruturas como o Graben de Ponta Grossa. A região possui fortes 

atrativos para turismo de natureza como cachoeiras, dolinas, cânions, diques, soleiras, relevo 

ruiniforme, sumidouros, cavernas, sítios fossilíferos, etc. Este trabalho apresenta um mapa 

geoturístico do município com todos os pontos que apresentam o patrimônio geológico 

correlacionado com aspectos de logística e turismo. As bases topográfica, geológica e 

hidrológica, com um Modelo Digital de Terreno forneceram os subsídios para uma proposta 

de zoneamento geoturístico. Entre os produtos resultantes, folhetos com o conteúdo resumido 

e divulgação virtual foram elaborados, com o objetivo de divulgar ao trade turístico e prover 

o planejamento municipal com informações para este tipo de turismo. A elaboração deste 

mapa poderá incentivar as atividades de turismo sustentável na região, assim como contribuir 

para o conhecimento da população sobre a geodiversidade de seu território. O município de 

Ponta Grossa, detentor de um patrimônio geológico expressivo, poderá exercer um 

planejamento mais adequado a partir da disponibilização de cartografias que evidenciem a 

importância deste patrimônio.  
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