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Figura 7: 
MAPA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO ESTADO DO 
PARANÁ 
Fonte:  
Baseada em IPARDES (2006). 

 
 
 
2.1.2 
CONTEXTO ESPACIAL E SOCIOECONÔMICO 
 

A consolidação do entroncamento rodoferroviário de Ponta Grossa impulsionou o 

desenvolvimento do seu distrito industrial, com especialmente pela atração de 

indústrias de beneficiamento de soja e cereais, produtos alimentícios, metalúrgicas 

e madeireiras, dentre outras. 

Também destacam-se outras atividades, como reflorestamento, pecuária e 

mineração (talco), além da agricultura, com cultivo de soja, milho, trigo, feijão, 

arroz, batata e hortaliças (IPARDES, 2004).  
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O comércio de Ponta Grossa começou a se desenvolver de maneira efetiva no 

início da década de 90, quando da instalação de grandes empresas nacionais do 

setor logístico e com a construção de shoppings centers.  

Entretanto, é o setor industrial que apresenta maior destaque, sendo seu parque 

industrial o terceiro do estado. Seu principal produto é a soja, que movimenta a 

agroindústria do município, conferindo-lhe o título de “Capital Mundial da Soja”. 

Abriga o maior complexo armazenador de grãos do Brasil, assumindo a função de 

porto seco, pois recebe quase a totalidade da produção do Paraná, além de parte 

do Paraguai e dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ponta Grossa 

também se firma como a principal cidade exportadora do Paraná, principalmente 

para o Japão e para a Europa. 

 
 
2.1.2.1 
HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DA REGIÃO 
 

Conta-se duas versões para origem do nome. A primeira, segundo Manoel Cyrillo 
Ferreira, fala que: O qrande proprietário de terras o Sargento-Mor, Miguel da Rocha 
Ferreira Carvalhaes, teria determinado a seu capataz, Francisco Mulato, "que 
escolhesse um ponto bem apropriado para nova morada de sua Fazenda". Francisco 
Mulato, percorrendo os campos da região, teria escolhido local próximo de onde hoje 
se encontra a Igreja de São Sebastião, antiga Chácara Dona Magdalena, e teria dito: 
"Sinhô bem sabe porque é encostado naquele capão que tem Ponta Grossa". 
Francisco Mulato estava certo local plano, encruzilhada, "porta para o interior". Uma 
segunda versão de Nestor Victor escreve, ainda, que: A cidade atual foi edificada em 
terrenos de uma fazenda que tinha esse nome (Ponta Grossa), fazenda pertencente a 
Miguel da Rocha Ferreira Carvalhaes, o qual generosamente doou as terras 
necessárias para semelhante fim. A estância assim se chamava devido a um capão 
ao lado de seus terrenos, o qual ainda hoje forma uma ponta grossa, porque a 
fazenda ainda existe, a umas 8 léguas de Castro (PG, 2006, s.d.). 

O povoado que viria mais tarde receber a denominação de Ponta Grossa surgiu em 

função de sua situação privilegiada na encruzilhada dos caminhos dos tropeiros. Em 

15 de setembro de 1823, Ponta Grossa foi elevada a Freguesia. Em 07 de abril de 

1855, foi elevada à Vila e, pouco tempo depois, em 24 de março de 1862, à 

condição de Cidade. Pela Lei Municipal Nº 281, de 15 de abril de 1871, deixou de 
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ser chamada de Ponta Grossa e passou a ser denominada de Pitangui, o que foi 

retrocedido pela Lei Municipal Nº 309, de 15 de abril de 1872 (HOLZMANN, s.d.). 

Neste período, a economia era fortemente calcada na área rural. 

Na última década do século XIX, Ponta Grossa passou por transformações 

significativas com a chegada de duas ferrovias – Estrada de Ferro do Paraná e 

Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande – elevando-a à condição de principal 

cidade dos Campos Gerais.  

As ferrovias possibilitaram maior integração à economia nacional, proporcionando 

o estabelecimento de pequenas e médias empresas com funções voltadas 

especialmente à erva-mate, madeira e gado (cf. Apêndice 1.1). 

No início do século XX, Ponta Grossa abriu-se para uma nova fase. As indústrias 

impulsionaram a economia local, absorvendo expressiva mão-de-obra e 

ocasionando intenso processo de migração do interior do Paraná em sua direção. 

O crescimento econômico de Ponta Grossa levou-a à posição de pólo regional ao 

longo das quatro primeiras décadas do século XX, exercendo grande influência na 

sua área de abrangência. 

Associado ao deslocamento do eixo político no estado e conseqüente redução da 

força dos Campos Gerais, inclusive como entreposto comercial, o declínio das 

ferrovias também afetou a região, alterando a situação de Ponta Grossa como 

principal pólo político e econômico do interior paranaense. 

Assim, tem-se um novo período histórico para o município, em sintonia com os 

modelos estadual e nacional, com investimentos maciços na industrialização. A 

expansão da soja, com o Paraná assumindo um papel de destaque na produção, 

processamento e exportação do produto, projeta Ponta Grossa novamente no 

cenário econômico paranaense (cf. Apêndice 1.1), retomando sua condição de 

entreposto comercial. 
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A implantação das grandes indústrias e a conseqüente ampliação da oferta de 

emprego tornou Ponta Grossa um pólo de atração para trabalhadores, oriundos, 

sobretudo, do interior do estado. O rápido aumento populacional e a 

incapacidade do poder público em resolver os problemas decorrentes das 

crescentes demandas resultaram nas atuais formas de ocupação urbana, com 

pressão na área central e formação de diversos núcleos habitacionais periféricos, 

inclusive em áreas isoladas. 

 
 
2.1.2.2 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS REGIONAIS ATUAIS 
 

Atualmente, a cidade de Ponta Grossa possui características de centro urbano de 

médio porte, atraindo e recebendo expressivo número de pessoas, permanecendo, 

assim como nas suas origens mais remotas, como uma “Cidade Encruzilhada” (cf. 

Apêndice 1.1). Além da sua inserção na Mesorregião Centro-Oriental paranaense, 

Ponta Grossa também compõe a microrregião de Ponta Grossa, destacando-se 

dentre os demais 14 municípios, por sua dimensão populacional, pelo seu maior 

grau de centralidade e seu elevado grau de polarização (IPARDES, 2006). 

Em relação à infra-estrutura urbana, o município de Ponta Grossa é o que apresenta 

maior demanda para abastecimento de água domiciliar e industrial, apresentando 

também as maiores contribuições de cargas poluidoras contidas nos esgotos 

domésticos e efluentes comerciais, juntamente com o Município de Telêmaco 

Borba (IPARDES, 2006). O município de Ponta Grossa apresentava, no ano de 2000 

(IBGE, 2006), 97,47% de grau de urbanização, com crescimento positivo na zona 

urbana (2,09% a.a.) e decréscimo na área rural (-3,69% a.a.). 

Pela análise da Figura 8, verifica-se que o Município de Ponta Grossa assume 

posição de destaque no estado como um dos principais espaços paranaenses de 

relevância econômica. 


