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A presente síntese dos levantamentos e análises realizadas pela EQUIPE TÉCNICA 

MUNICIPAL (Apêndice 1) é estruturada segundo os aspectos regionais, ambientais, 

socioeconômicos, socioespaciais, de infra-estrutura e serviços públicos e 

institucionais, adiante apresentados sob a forma de avaliação temática integrada, 

conformando as condicionantes, deficiências e potencialidades (CDPs) locais. 

 
 
2.1 

ASPECTOS REGIONAIS 
 

Este item sintetiza as características da região de influência do Município de Ponta 

Grossa (cf. Apêndice 1.11), em seus vários contextos, considerando, sobretudo, 

aspectos geográficos, ambientais, espaciais e socioeconômicos. 

 
 

2.1.1  

CONTEXTO GEOGRÁFICO E AMBIENTAL 
 

Localizado no Segundo Planalto Paranaense e na Mesorregião Centro-Oriental do 

Estado (Mapa 1 e Figura 2), sob a altitude média de 975 m s.n.m., o Município de 

Ponta Grossa cobre uma superfície de 2.112,6 km², representando 1% do território 

paranaense.  

                                                 
1  Algumas informações sobre os aspectos regionais também constam de outros 

apêndices. 
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Figura 2: 
MAPAS DA DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, DA MESORREGIÃO 
CENTRO-ORIENTAL E DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
Fonte: 
IPARDES (2004) 
 
 

Com seu centro geográfico estabelecido pelas coordenadas geográficas médias 

de 25º 09’ latitude Sul e 50º 16’ longitude Oeste Greenwich, a área urbana, de 917,2 

km², corresponde a 47,4% do espaço municipal, enquanto a rural, de 1.195,4 km², 

representa 52,6% do município (cf. Apêndice 1.1). 

Além da sede municipal, o Município de Ponta Grossa possui quatro distritos 

administrativos: Uvaia, Itaiacoca, Guaragi e Piriquitos. 

Em 2000, a população total municipal correspondia a 273.616 habitantes (IBGE, 

2002), com mais de 97% das pessoas residindo na área urbana. Atualmente, o 

município conta com mais de 300.200 habitantes.  

Situada a uma distância de 114 km da capital estadual, Ponta Grossa representa 

um importante entroncamento rodoferroviário do Paraná (Figura 3). 

As paisagens naturais do Segundo Planalto Paranaense (Figuras 4 e 5) se destacam 

pelo predomínio dos campos naturais. A expressão "Campos Gerais do Paraná" foi 

consagrada por Maack (1968), que a definiu como uma zona fitogeográfica 

natural, com campos limpos e matas galerias ou capões isolados de Floresta 

Ombrófila Mista, onde aparece a araucária (Araucaria angustifolia).  
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Figura 3: 
MAPA RODOFERROVIÁRIO DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
Fonte:  
DNIT (2002) 
 
 

  
 

Figura 4: 
VISTAS DE PAISAGENS NATURAIS DO SEGUNDO PLANALTO PARANAENSE 
Fonte:  
PBASE (2006); WIKIMEDIA (2006) 
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Figura 5: 
MAPA DAS REGIÕES FITOGEOGRÁFICAS REPRESENTATIVAS E DEMAIS TIPOS DE VEGETAÇÃO 
NO ESTADO DO PARANÁ 
Fonte: 
Baseada em Paraná (2006). 
 
 

Trata-se de uma definição que integra critérios fitogeográficos e geomorfológicos, 

que, por sua vez, exprimem a estrutura geológica e natureza das rochas, 

responsáveis pelos solos rasos e arenosos, pouco férteis, que favorecem a 

vegetação de campos, assim como o aparecimento do limite natural representado 

pela Escarpa Devoniana, um degrau topográfico que, em vários locais, ultrapassa 

300 m de desnível.  

Ao longo do processo de ocupação do território, muito dos ecossistemas originais 

foram degradados (Figura 6), resultado de diferenciadas ações antrópicas, a 

exemplo da derrubada das florestas para extração madeireira, da ocupação dos 

campos para atividades agrossilvipastoris e do crescimento dos centros urbanos. 
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Figura 6: 
MAPA DE REMANESCENTES DAS REGIÕES FITOGEOGRÁFICAS REPRESENTATIVAS E DEMAIS 
TIPOS DE VEGETAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ – 2005 
Fonte:  
Baseada em Paraná (2006). 
 
 

Apesar da intensa perda dos ambientes naturais no Paraná, Ponta Grossa contribui 

de forma significativa para os índices de cobertura florestal e áreas de 

reflorestamento na região Centro-Oriental, representando 8,69% da sua cobertura 

florestal. Ponta Grossa possui, portanto, elevada relevância para a proteção 

ambiental, inclusive na conservação da biodiversidade estadual. Isso pode ser 

observado na Figura que segue, a qual demonstra a classificação das áreas em 

Ponta Grossa e nos arredores segundo o critério de importância para a 

conservação da biodiversidade. 


