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Figura 8: 
MAPA DE ESPAÇOS ECONOMICAMENTE RELEVANTES NO ESTADO DO PARANÁ 
Fonte: 
Baseada em Paraná (2006). 

 
 
2.2 

ASPECTOS AMBIENTAIS 
 

Este item contém a descrição sintética dos aspectos ambientais do Município de 

Ponta Grossa (cf. Apêndice 1.21), considerando os fatores físicos e biológicos 

envolvidos. 

                                                 
1
  Algumas informações sobre os aspectos ambientais também constam de outros 

apêndices. 
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2.2.1 

FATORES FÍSICOS 
 

As condições de clima, ar, água, solo e subsolo estruturam a caracterização dos 

fatores físicos. 

 

 
2.2.1.1 
CLIMA E AR 
 

Por sua posição na porção meridional do planisfério terrestre, o Paraná sofre a 

influência de diferentes fatores macroclimáticos como (MAACK, 1968): massas de ar 

de baixa pressão da Zona Equatorial e Tropical Atlântica, que migram na direção 

sul durante os meses de verão; massas de ar frio, de alta pressão, de frente polar, 

que, impulsionadas por anticiclones do Atlântico Sul, migram em direção ao norte 

durante os meses de inverno; e correntes marítimas quentes do Brasil, que tornam o 

ar do mar mais úmido e com temperaturas mais estáveis. 

Dentre os diversos tipos climáticos definidos para o Paraná, conforme a 

classificação de Koeppen, destaca-se o Cfb – Subtropical Úmido Mesotérmico, 

encontrado nas porções mais elevadas do Segundo Planalto (Figura 9), 

apresentando temperatura média no mês mais frio abaixo de 18°C (mesotérmico), 

com verões frescos, temperatura média no mês mais quente abaixo de 22°C e sem 

estação seca definida (IAPAR, 2006). 
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Figura 9: 
MAPA DE TIPOS CLIMÁTICOS NO ESTADO DO PARANÁ 
Fonte: 
Baseada em Paraná (2006). 
 
 

Pelas dinâmicas das massas de ar, o regime pluviométrico (Figura 9) é bastante 

variado, com concentração da precipitação máxima nos meses de verão. Todos os 

meses são chuvosos, com mais de 80 mm cada. Assim, a umidade do ar é elevada, 

variando de 55%, no verão, até 80%, no inverno, com média geral (1983-1992) de 

65,3%. Por sua vez, a evapotranspiração potencial média chega de 800 a 1.000 mm 

anuais. O regime térmico é relativamente constante, com a temperatura média 

anual entre 17º e 18º C e as amplitudes das médias mensais oscilando 

aproximadamente 5º C. A insolação ocorre entre 2.000 e 2.200 horas por ano e as 

geadas distribuem-se pelos meses de maio a setembro, com freqüência de 10 até 

15 dias (cf. Apêndice 1.2). 

Os ventos predominantes no município (Figura 10) são de direção Nordeste, 

aparecendo durante mais da metade dos dias do ano; a velocidade média é de 

3,6 m/s (cerca de 13 km/h). Geralmente, os ventos das geadas advêm do Sudoeste 

ou do Noroeste (cf. Apêndice 1.2). 
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Figura 10: 
MAPAS DE FATORES METEOROLÓGICOS NO ESTADO DO PARANÁ 
Fonte: 
IAPAR (2006) 
 
 

De forma geral, os grandes vales dos rios servem como entrada do regime climático 

tropical, principalmente durante o verão, quando as diferenças de temperaturas 

entre vales e planaltos são mais acentuadas. Todavia, a vegetação remanescente 

tem o papel de amenização destes efeitos, gerando micro-climas mais equilibrados 

nas áreas florestadas. O vento sopra com intensidade nas superfícies planas, o que 

provoca a elevação da evapotranspiração, com aumento da seca dos solos maior 

do que induzida por determinados solos, como o arenito (cf. Apêndice 1.2). 

Os aspectos climáticos são detalhados no Apêndice 1.2. 


