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A ideia de implantação de um geoparque na 
região dos Campos Gerais, no Paraná, está 

sendo estruturada desde 2006, quando este 
conceito começou a ser discutido no Brasil.  

- Patrimônio geológico relevante 
- Patrimônio cultural relevante 
- Volume de pesquisas expressivo 
- Grupo de trabalho ativo 
- Sinergia entre instituições  
- Unidades de Conservação Estaduais 



Parque Estadual de Vila Velha – Unidade 
de Conservação desde 1953 e símbolo 

da região dos Campos gerais 

Postal da década de 70 com “geoturistas”! 



Definição dos limites de um 
possível geoparque nos 

Campos Gerais 



PRINCIPAIS PONTOS CRÍTICOS 
 
- São 21 municípios!! Como integrar? 
- Que tipo de governança? 
- o projeto encontrou resistências junto a alguns setores 

econômicos tradicionais em um dos municípios, Ponta Grossa, 
inviabilizando de momento sua inclusão irrestrita na proposta 
de criação de um geoparque 

Readequação do projeto 



Nova delimitação do geoparque considera a participação dos municípios de 
Tibagi, Castro e Piraí do Sul, juntamente com alguns geossítios de excepcional 
importância (Parque Estadual de Vila Velha e as estrias glaciais de Witmarsum), 
que já apresentam infraestrutura e medidas de geoconservação implantadas.  

Tibagi 

Castro 

Piraí do Sul 

Condições mais favoráveis 
Maior receptividade ao projeto 



Capítulo Livro CPRM 



No município de Tibagi 
 

1) a implantação do maior número de painéis geoturísticos pela Mineropar e as 
capacitações de professores e guias turísticos entre 2007 e 2010 por parte da 
Mineropar e UEPG;  

2) a criação do mapa geoturístico do município (UEPG, Mineropar, Prefeitura);  
3) a realização do 5º Simpósio Brasileiro de Geologia do Diamante, primeiro 

evento científico realizado no município 
4) Projeto de circuito geoturístico em andamento 
5) Levantamento espeleológico da região em andamento com descobertas 

importantes 
6) Forte investimento do município em turismo de natureza 
7) Foco das principais pesquisas paleontológicas no Devoniano do Paraná 



Tibagi recebeu o maior número de painéis geoturísticos implantados pela Mineropar  



Vários cursos de capacitação de condutores e professores em geoturismo 



O Mapa Geoturístico de Tibagi 
recebeu forte divulgação e já foi 
reimpresso várias vezes. 
 
Seu alcance superou as 
expectativas, pois vem sendo 
distribuído gratuitamente pela 
Secretaria de Turismo desde seu 
lançamento em 2010 



Em Tibagi encontra-se o Canyon do Guartelá em Unidade de Conservação Estadual 



Vários importantes geossítios 



Forte conteúdo arqueológico  
em toda a região 



Painel sobre arqueologia – Mineropar – Museu Paranaense 



Forte conteúdo paleontológico 
concentrado no município de Tibagi 



Forte conteúdo histórico cultural ligado 
ao tropeirismo e à história da mineração 



Na área de Piraí da Serra 

Um trecho que envolve partes dos 
municípios de Piraí do Sul, Tibagi e 
Castro. 
 
Desde 2009 é alvo de levantamentos 
do patrimônio geológico que 
começam a apresentar resultados 
científicos, políticos e educacionais 



Região com geomorfologia ímpar 
Existência de vários canyons 



www.geoturismobrasil.com 

Núcleo de Geoturismo 
de Tibagi 

2012 - 2013 

Está sendo 
construído pelo 
município com 

recursos do 
Ministério do 

Turismo  

convênio UEPG-Prefeitura  



www.geoturismobrasil.com 

Núcleo de 
Geoturismo de Tibagi 

2012 – 2013 
Localização 
privilegiada 

 
Parque Linear 



www.geoturismobrasil.com Núcleo de Geoturismo 
de Tibagi 

2012 - 2013 

Acervo mineralogia, 
arqueologia, 
paleontologia 
Auditório 
Receptivo turístico 
Centro de pesquisas 



Núcleo de Geoturismo 
de Tibagi 

2012 - 2013 

www.geoturismobrasil.com 

A existência deste núcleo aponta uma 
centralização das ações de 
geoconservação e geoturismo nesta 
microrregião, aproximando as ideias 
acadêmicas das comunidades 
envolvidas e preparando o terreno 
para um eventual e futuro Geoparque 
dos Campos Gerais, se os atores deste 
processo assim acharem conveniente. 


