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Editorial 

 

 

Estimado leitor! 

 

No mês de janeiro de 2015 o PET Geografia se prepara para o início das 

atividades do ano e apesar de todas as atividades que o PET proporciona para a 

universidade envolvendo a tríade pesquisa, ensino e extensão, existem algumas em 

especial para esse ano que possui certo destaque. A pesquisa referente ao município de 

Governador Celso Ramos / SC que resultará na publicação de um livro com a 

colaboração de todos os membros do grupo PET, a continuidade ao documentário 

intitulado como a “Farsa do Aquecimento Global” que tem como material de apoio a 

tese de doutorado da professora Daniela Onça e os preparativos para o XV Simpósio de 

Geografia da UDESC (SIMGeo) que acontecerá no campus do Itacorubi em 

Florianópolis / SC.  

Outras informações referentes aos trabalhos do PET – Geografia você pode 

acompanhar em edições futuras desse informativo.  

 

 

Desejamos a todos um ótimo 2015 e aos calouros que chegam neste ano a 

UDESC às boas-vindas!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERRAS, ESCARPAS E ESTRADAS: 

RELATO DE ATIVIDADE DE CAMPO EM SÃO PAULO E PARANÁ 

 

SAWS, SCARPS AND HIGHWAYS: 

REPORT OF FIELD ACTIVITY IN SÃO PAULO AND PARANÁ 

 
Gilvan Charles Cerqueira de Araújo1 

 

Resumo: Este trabalho é resultado de uma atividade de campo realizada nos estados de São Paulo e 

Paraná, numa parceria entre a UnB e a UEPG no segundo semestre de 2012. O principal objetivo na 

confecção deste relatório foi escolher características naturais e culturais das cidades selecionadas para o 

percurso. Espera-se com estas informações apresentar um exercício de reflexão e prática da correlação 

entre a teoria geográfica e a prática ocorrida numa situação específica, efetuando uma proposta de diálogo 

entre estas esferas da prática científica, e em especial na Geografia. 

 

Palavras-chave: Atividade de Campo; Geografia Física e Humana; Teoria e Prática. 

 

Abstract: This work is the result of a field activity conducted in the states of São Paulo and Paraná, in an 
association between UNB and UEPG in the second half of 2012. The main target the development of this 

report was to select the natural characters and cultural cities chosen for the route. It is expected that this 

information be presented an exercise of reflection and practice of the balance between the practice of 

geographical theory took place in a specific situation, so a proposal for dialogue between the realms of 

scientific practice, and especially in the Geography. 

 

Keywords: Field Activity, Physical and Human Geography; Theory and Practice. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A realização de trabalhos de campo é de fundamental importância para os ramos 

do saber que lidam com um diálogo constante entre a teoria e a prática. E neste caso a 

Geografia se enquadra como um profícuo campo disciplinar onde tal dialogia é passível 

de realização. Por meio dos seus postulados que mesclam teorias e conceitos tanto do 

meio físico como as características culturais, a Geografia possui a particularidade do 

ponto de vista muito caro ao meio científico, que é a questão do seu caráter 

multidisciplinar, encontrando apoio em outras áreas do conhecimento para fortalecer o 

seu próprio objeto de estudo, o espaço geográfico. 

Neste trabalho procura-se através da apresentação de um relato de atividade de 

campo apresentar algumas possiblidades deste diálogo multitemático pertencente ao 

fazer, pensar e labor geográfico. Na comutação entre as informações coletadas e 

analisadas em campo juntamente com o escopo angariando posterior, durante e 
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anteriormente à realização da atividade, procurou-se a todo o momento representar este 

caráter multíplice, dialógico e amplo do pensamento geográfico. 

 

2. A METODOLOGIA DO TRABALHO DE CAMPO 

 

Com base no que foi expresso na introdução, o que se propõe é expor de uma 

maneira abrangente um exercício de feitura das opções dos caminhos serem traçados 

numa tentativa de aplicação de uma modelação em formato dialógico entre a teoria e 

prática. Desta maneira, nos locais visitados na atividade de campo realizada como 

requisito avaliativo para a disciplina Análise da Paisagem do Programa de Pós-

graduação em Geografia da Universidade de Brasília, realizado entre os dias 12 a 15 de 

outubro de 2012, com destinação a municípios dos estados de Paraná e São Paulo, serão 

elencados aspectos climáticos, geomorfológicos, faunísticos e florísticos, além de serem 

retomadas características históricas e culturais das regiões de circunscrição dos 

municípios.  

Almeja-se com isto englobar a variedade temática e escalar da Geografia, 

alinhando num mesmo discurso o homem e a natureza, em suas relações de harmonia e 

conflitos, no engendramento das mais diversas paisagens. Tendo estas prerrogativas 

inseridas como preâmbulo ao material que será exposto, farar-se-á um percurso partindo 

do estado de São Paulo ao Paraná, com foco especial nas principais características 

físicas e sociais estudadas em cada uma das paradas executadas ao longo da atividade.  

 

3. A ATIVIDADE DE CAMPO À RIO CLARO (SP), PONTA GROSSA E 

CASTRO (PR)  

 

3.1  Rio Claro, Analândia, Corumbataí e São Pedro (SP) 

 

   A atividade de campo em São Paulo teve como destino quatro municípios, Rio 

Claro, Analândia, Corumbataí e São Pedro. Todas as cidades estão localizadas dentro da 

latitude 22º S e 47º O, com pequenas variações de minutos e segundos, a uma distância 

média de 200 km da capital do estado. Para a realização desta atividade houve o 

acompanhamento de Fabiano do Nascimento Pupim mestre em Geociências e Meio 

Ambiente e aluno de doutorado do Programa de Pós Graduação em Geociências e Meio 

Ambiente da Universidade Estadual Paulista – UNESP campus de Rio Claro, com 

experiência na geomorfologia do interior de São Paulo, em especial no encontro das 



unidades topográficas das Cuestas e a Depressão Periférica paulista, e também em 

geomorfologia fluvial de planícies inundáveis. Com a contribuição de um profissional 

especialista no relevo da região foram compiladas as informações aqui apresentadas e 

imprescindíveis à realização do resultado final. 

   O caráter peculiar da localização destes municípios se dá pelo fato dos mesmos 

estarem situados no limite de duas das unidades geomorfológicas do estado de São 

Paulo, entre a Depressão Periférica e o início das Cuestas Basálticas, formadas 

respectivamente predominantemente originadas pelo derramamento vulcânico causado 

pelo estresse litológico da separação continental entre América e África, dando a 

configuração de “ranhuras” às Cuestas e também a configuração de diferentes andares a 

depender da época de ocorrência de cada fase do derramamento basáltico: 

 

Nesse sentido, a distinção mais expressiva a se fazer é o fato de que o 

território paulista está situado numa área de transição nítida, entre o relevo 

das regiões cristalinas, acidentadas e altas da porção sul-oriental do Planalto 

Brasileiro, e as zonas mais suaves e homogêneas de relevos e estruturas 

peculiares ao Brasil Meridional. [...] É flagrante, portanto, a posição geral de 

transição representada pelo relevo de São Paulo em relação às grandes 

unidades fisiográficas do Brasil leste e do Brasil sul. (AB’SÁBER, 1954, 2). 

 

 
Figura 1: Perfil Topográfico do estado de São Paulo 

Fonte: Adaptado de Ab’Sáber (1954) 

 

Seguindo a proposta do perfil topográfico do estado de São Paulo de Ab’Sáber, 

temos então a seguinte sequência I – Litoral/Planície Costeira, II – Planalto 

Atlântico/Mares de Morros/Serra do Mar, III – Depressão Periférica, IV – Cuestas 

Basálticas, V – Planalto Ocidental. Esta divisão é uma das mais utilizadas atualmente, 

havendo algumas críticas quanto a aceitação ou não das Cuestas enquanto unidade 

independente do relevo ou não, mas no geral é o modelo geomorfológico mais 

difundido do estado de São Paulo. 



O relevo de São Paulo é, portanto, formado em sua maioria por superfícies que 

vão de 300 a 900m de altitude (cerca de 85% de toda extensão territorial do estado), o 

restante dividido entre as regiões litorânea e serrana, onde serão encontradas também as 

maiores variações de clima em relação ao restante do terreno (AB’SÁBER, 2003; 

CARNEIRO, 2007, PERINOTO, 2007, SPETH, 2005).  Após a elevação do primeiro 

degrau das Cuestas na passagem da depressão periférica, o que há é relevo de 

configuração da calha do rio Paraná, no Planalto Ocidental, de onde afluem rios de 

menor expressão e dão toda uma dinâmica morfoclimática – inclusive com a presença 

do Aquífero Guarani – específica desta região: 

 

O Planalto da Bacia do Paraná pode ser segmentado em três unidades: 

Depressão Periférica; Cuestas de Botucatu; Planalto Ocidental. A Depressão 
Periférica consiste na porção aflorante da sequencia sedimentar paleozoica 

(devoniano-permiana) da Bacia do Paraná, situada entre o Planalto Atlântico 

e o front escarpado das Cuestas de Botucatu, constituindo-se de colinas 

amplas e suaves de baixa amplitude de relevo. [...] Nessas vertentes 

declivosas, afloram arenitos ortoquatizíticos da Formação Botucatu. Os 

degraus escarpados perfazem um desnivelamento de 200 a 350m. A rede de 

drenagem  principal é obsequente em relação a esse compartimento 

geológico-geomorfológico. Sendo assim, os rios Mogi-Guaçu, Tietê, 

Piracicaba e Paranapanema escavam passagens para alcançar o Planalto 

Ocidental Paulista, conferindo, assim, um caráter fragmentado às Cuestas de 

Botucatu. (DANTAS; ARMESTO, ADAMY, 2008. p. 49) 

 

 A unidade geomorfológica das Cuestas se estende em formato de amplo arco de 

expressão longitudinal que vai do estado de São Paulo ao Paraná, onde são encontradas 

as gradações patamares dos derramamentos basálticos estruturantes deste perfil 

topográfico. Vejamos abaixo uma representação de um dos degraus das Cuestas 

localizado na cidade de Botucatu/SP:  

 
Figura 2: Cuestas Basálticas na região de Botucatu/SP 

Fonte: CARNEIRO (2007, p. 62) 



Na depressão periférica há a presença predominante das formações litológicas 

Botucatu, Furnas, Corumbataí e Bauru, com diferentes processos de evolução 

pedológica. Também são encontradas intrusões litológicas de natureza basáltica – como 

é o caso do domo basáltico situado na Floresta Edmundo Navarro de Andrade em Rio 

Claro – em toda depressão periférica, que deu origem à chamada “terra rocha” de ótimo 

aproveitamento agropecuário, como o foi o caso do café em todo o estado de São Paulo 

a partir do século XIX (PERINOTTO, 2009, VILLELA 2011). 

Uma característica de suma importância desta região, como já comentado, é a 

presença do Aquífero Guarani, uma imensa reserva de água submersa, que abrange 

diferentes fronteiras internas (estaduais) e externas (entre países), cuja origem remonta 

às próprias características geológicas que permitiram tal armazenamento subterrâneo de 

água: “As rochas arenosas saturadas de água estão entremeadas por rochas basálticas da 

Formação Serra Geral que resultaram de intrusões desse material. A espessura desse 

pacote de rocha arenosa oscila entre 200 e 800 m.” (RIBEIRO, 2008, p. 229). 

Outro ponto marcante são os processos de erosão das rochas basálticas, como 

por exemplo, o “acebolamento” e presente tanto nas rochas já desprendidas de sua 

formação original como também nas superfícies de recuo erosivo das Cuestas, como é o 

caso dos morros testemunhos do Camelo e Cuscuzeiro, onde há a predominância dos 

processos químicos de infiltração da água nas estruturas litológicas, provocando assim 

as formatações topográficas peculiares e comuns em toda a extensão do encontro entre a 

Depressão Periférica e as Cuestas, provocando o surgimento de quedas d’água e lugares 

propícios ao mercado turístico: 

 

O intemperismo químico age através da alteração da estrutura cristalina dos 

minerais, podendo variar na decomposição de acordo com a superfície 

atacada, especialmente no tocante às aflorantes na superfície ou aquelas na 

subsuperfície. Isso significa que o intemperismo faz parte dos processos 
exógenos que entre outros fatores exculpem as formas de relevo, enaltecendo 

sua importância da investigação geomorfológica. (VILLELA, 2011, p. 37). 

 

Esta presença de morros, serras, cachoeiras já algum tempo é explorado 

intensamente pelo mercado turístico, agenciando grande movimento de pessoas que vão 

desfrutar das paisagens dos Circuitos das Águas e da Formação Serra Geral. Atualmente 

ainda se aguarda um melhor e mais estruturado trabalho de conservação e manejo dos 

sítios geomorfológicos e também biogeográficos compreendidos em certas cidades 



como Analândia e Corumbataí, como já ocorrem em São Pedro, Águas de São Pedro, 

Brotas e Botucatu (PERINOTTO, 2009). 

 

 
Figura 3: Morro do Camelo em Analândia/SP 

Fonte: LAGIM, 2012. 

 

 
Figura 4: Morro do Cuscuzeiro em Analândia/SP 

Fonte: LAGIM, 2012. 

 

Sobre o clima de São Paulo, e em específico no enquadramento decorrente aos 

locais visitados na atividade campo, segundo a classificação de Koeppen, com base na 

pluviometria do estado de São Paulo há a predominância do Cwa, cobrindo toda a 

região central, com temperaturas médias superiores à 22º e sazonalidade climática entre 

uma época do ano seca e outra chuvosa, em concordância ao regime biogeográfico. Nas 

regiões serranas a classificação é Cwb, com as temperaturas se amenizando em relação 



às da depressão periférica. No Noroeste do estado, em direção à região do Pontal de 

Paranapanema predomina o tipo Aw, com temperaturas mais elevadas onde o inverno 

pode apresentar um período de estiagem mais rigoroso com precipitação de valores 

inferiores à 60 mm; no litoral predomina o tipo Am, tropical chuvoso, de temperaturas 

médias altas, e forte influencia orográfica na formação de precipitações durante todo o 

ano.  

Por fim, no extremo sul do estado encontramos os tipos Cfa e Cfb, 

caracterizados pelos meses quentes mais amenos que o restante do estado, e nos 

períodos mais frios sendo detectadas temperaturas que podem chegar aos 0º C ou menos 

(IBGE; INPE, 2012): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5:Temperatura média de São Paulo  

Fonte: IBGE, 2012. 

 

Entre os quatro municípios visitados (Rio Claro, Corumbataí, Analândia e São 

Pedro), faremos uso do caso específico da cidade de Rio Claro como exemplificação do 

quadro geral da configuração situacional histórica e econômica, passível de serem 

transpostas às demais localidades.  

Devido à sua localização e as características pedológicas – como a terra roxa –, 

climáticas e culturais (de tradição rural) o interior de São Paulo foi o palco do grande 

crescimento do café no Brasil, os aspectos naturais, históricos e culturais, caminharam 

juntos neste caso em direção ao delineamento de um processo de magnitude muito 

maior, que foi a ocupação e o uso das terras do sudeste do Brasil (SCARLATO, 2005).  



E este cenário foi a base ao posterior desenvolvimento econômico da região, que 

resultaria décadas mais tarde no processo de industrialização do estado. Mas no que 

tange às especificidades de chegada e sucesso do café paulista Prado Júnior nos diz que: 

 

Esse rápido progresso é tanto mais de admirar que o café, ao contrário da 

produção dos outros gêneros clássicos do Brasil, oferece particulares 

dificuldades. Em primeiro lugar, de natureza física: o café, em confronto com 

a cana-de-açúcar, é uma planta delicada. Os limites de temperatura dentro dos 

quais prospera favoravelmente são muito estreitos: 5 a 33º C. O cafeeiro é 

muito sensível tanto às geadas como ao calor e insolação excessivos. Requer 

doutro  lado chuvas regulares e vem distribuídas, e é muito exigente com 

relação à qualidade do solo. (PRADO JÚNIOR, 2006, p. 161). 

 

Em Rio Claro, seguindo a tendência da implementação do transporte ferroviário 

em todo o Brasil a partir de meados do século XIX, houve a inauguração da primeira da 

primeira linha férrea em 1876, sendo posteriormente instaladas as primeiras oficinas da 

Companhia Paulista de Estadas de Ferro (CFEP).  

Com a chegada da ferrovia, juntava-se a efervescência do  progresso técnico 

sinalizado pela chega dos trilhos, sendo fundada uma Estação Central (hoje em dia 

localizada no encontro das rua 1 com a avenida 1, no centro do comércio local), o 

Grêmio Recreativo dos Ferroviários, a inauguração de uma Biblioteca Municipal, além 

de incluir Rio Claro na rota das principais peças de teatro e posteriormente também 

galpões de cinema, todos referentes às ultimas novidades do Segundo Império e 

posteriormente da recente República Federativa do Brasil (BALDESSIN, 2010). 

A passagem de uma linha férrea da CFEP por Rio Claro estava ligada à rota de 

escoamento da produção de café tanto de Rio Claro como também das cidades vizinhas, 

tendo como destino os portos do litoral. Esta importância foi sentida inclusive na 

presença inauguração da Usina Hidrelétrica de Corumbataí em 1900, umas das pioneiras 

em todo o Brasil, alimentada pelo Rio Corumbataí e Ribeirão Claro e na fundação do 

Horto Florestal Edmundo Navarro de Andrade em 1909, para suprir a demanda de 

dormentes e carvão. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro se manteve em 

atividade por 140 anos, de 1868 à 1998, sendo sucedida pela A Rede Ferroviária 

Federal Sociedade Anônima (RFFSA) e atualmente administrada pela empresa América 

Latina Logística (ALL) (SAMPAIO, 2010). 

Posteriormente à queda da produção de café, houve o aproveitamento do 

importante crescimento urbano e da significância regional da cidade para a expansão do 

setor industrial, chamado por Sampaio (2010) de indústria tradicional, focada na 



produção de bens com fins de uso mais imediato e baixo nível de especificação técnica 

– este cenário permaneceu até a década de 1960 –, sendo sucedida pelo período 

dinâmico a partir de meados da década de 1960, com a instalação de grandes indústrias 

nas proximidades da Rodovia Washington Luís. um dos principais eixos de 

industrialização do interior de São Paulo: 

 

A fase “tradicional”, que se estendeu de 1930 a 1968, e teve como feições 

básicas: fraca expansão industrial; surgimento do ramo têxtil no município; 

domínio inconteste de ramos “tradicionais”, que não exercem efeito 

multiplicador no processo de industrialização, ou seja, não provocam o 

aparecimento de outras indústrias; predominância de pequenos  

estabelecimentos; reduzida capacidade de acumulação capitalista no 
município, e tímida iniciativa empresarial local. [...] A fase “dinâmica”, de 

1969 em diante, caracterizada por forte aceleração do crescimento industrial, 

provocada por uma vigorosa nova “rodada” de investimentos na indústria 

local, e protagonizada, principalmente, por investidores de âmbito nacional e 

internacional. (SAMPAIO, 2010, p. 7-8). 

 

Os reflexos da presença da estrada de ferro e da produção cafeeira em Rio Claro 

são visíveis ainda hoje, com a marcante presença da arquitetura típica da época dos 

grandes casarões centrais, fazendas históricas e memória preservada em pinacotecas e 

sedes de órgãos públicos, mesmo que ainda falte um ideal zelo para com este importante 

patrimônio histórico municipal e nacional: “O espaço urbano de Rio Claro ainda 

mantém, como herança material de fases industriais passadas, um patrimônio imóvel 

relativamente expressivo, embora nem sempre bem conservado. Forte imigração de 

italianos e alemães.” (SAMPAIO, 2010, p. 9). Sobre a união entre os trilhos das 

ferrovias e a prosperidade do café no desenvolvimento econômico paulista Scarlato 

afirma: 

 

O café e a ferrovia foram, por sua vez, importantes fatores de criação de 

cidades no Sudeste brasileiro. [...] Deve-se ressaltar que, se a economia  e a 

política criaram os estímulos para a fundação dessas cidades, o sítio e a 

situação definiram o lugar para sua implantação e crescimento. As condições 

favoráveis do relevo, os bons solos e o clima, juntamente com os sistemas de 

transportes, definiram aqueles lugares. (SCARLATO, 2005, p. 423). 

 

Com relação ao enquadramento de Rio Claro no cenário nacional de imigração 

europeia ocorrida no Brasil nos séculos XIX e início do XX, é detectada na história no 

município um intenso movimento de chegada de alemães, suíços e posteriormente 

italianos; todos estes imigrantes vinham suprir a falta de mão-de-obra nas 



remanescentes lavouras de cana-de-açúcar, mas principalmente nas fazendas de café e 

posteriormente nas incipientes indústrias: 

 

Alemães e suíços advindos dessa intensa imigração que, posteriormente, 

passaram a morar na área urbanizada da cidade são o objeto de estudo 

principal desse artigo. Já em 1872, os alemães eram 50% da população 

estrangeira em Rio Claro. [...] Depois que a imigração alemã e suíça deixou 

de ser intensa devido a restrições dos respectivos governos, grandes levas de 
imigrantes italianos foram trazidas da Europa. (GOUVÊA, 2009, p. 4). 

 

Cabe ressaltar que além da imigração, é forte a presença dos descendentes de 

escravos no município, sendo presente tanto uma forte tradição da colonização europeia 

como também dos traços culturais daqueles ligados aos antigos escravos. Toda esta 

diversidade social é uma das principais marcas culturais do município de Rio Claro, 

atualmente com uma população próxima à 200mil, com forte industrialização e 

importância no cenário regional à qual pertence. (CAMPOS, 2010; GOUVÊA, 2009). 

O processo migratório de europeus em direção às fazendas produtoras de café, é 

portanto, um dos principais fatores do grande crescimento populacional verificado no 

início dos século XX nestas cidades. A herança cultural destes povos é ainda hoje 

sentida, por meio da realização de festivais e permanência de tradições, aumentando 

assim a riqueza histórica e cultural do interior do estado de São Paulo. 

 

 

Figura 6: Estação Central de Rio Claro/SP 

Fonte: Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/r/rioclaro.htm 



O protagonismo da cidade de Rio Claro, bem como das cidades vizinhas por meio 

do histórico da produção cafeeira, da representatividade progressista pela presença das 

ferrovias e também pelo alto capital político acumulado pelos barões do café permitiram 

grandes mudanças na região no decorrer do século XX. Conforme já citado, a partir da 

década de 1960, houve um franco processo de implementação de indústrias, no entanto, 

a principal característica inicial destas fábricas foi se voltar para o fortalecimento de 

produtos regionais e locais de alto grau de rentabilidade ao município, como é o caso da 

exploração cerâmica, da introdução das máquinas nas lavouras e a chegada de 

multinacionais vindas da capital no movimento de desconcentração de seu plantel 

produtivo. 

 Este movimento de industrialização pelas potencialidades será chamado por 

Pires (2007) de desenvolvimento por baixo, ou seja, seria o baixo clero industrial 

paulista figurando por meio de pequenas e médias unidades fabris dentro do grande 

quadro estadual liderado por cidades centrais e metropolitanas
2
. 

Nos dias atuais o que se observa no interior de São Paulo são os resíduos 

sucateados do período cafeeiro. No lugar dos trilhos foram abertas estradas, os vincos 

de chegada do capital industrial ao interior em rodovias como a Whashington Luiz, 

Anhanguera, dos Bandeirantes, Hermínio Petrin (a Rodovia do Açúcar), etc. Ao longo 

destes traçados rodoviários é que encontramos hoje em dia municípios de grande 

importância industrial para o interior paulista como Piracicaba, Ribeirão Preto, São José 

do Rio Preto, Sorocaba, toda a região circundante à cidade de Campinas, além é claro 

das cidades do Vale do Paraíba. O pretérito café daria lugar a um cenário 

predominantemente industrial, mesmo que hoje em dia o terceiro setor já domine a 

economia de muitas destas cidades (PIRES, 2007; PRADO JÚNIOR, 2006). 

 

3.2 Ponta Grossa e Castro (PR) 

 

As cidades de Ponta Grossa e Castro estão localizadas na região fitogeográfica 

conhecida como Campos Gerais no Paraná – entre 24º S e 50º O –, composta por 27 

                                                
2 “Os anos 80 deram início a uma nova teoria do desenvolvimento, conhecida como “desenvolvimento 

por baixo”. Ela opunha ao capitalismo dominante o potencial local de organização, propondo uma lógica 

de autonomia (relativa), quer dizer, um modo alternativo de desenvolvimento endógeno e localizado que 

contasse com suas próprias forças. Esta corrente de reflexão, marcada por uma problemática ecologista, 

funcionou como um sinal de alarme. Ela se elevava contra a ditadura das grandes empresas e estruturas 

que esterilizam a imaginação criadora dos atores e desperdiçam os recursos humanos.” (PIRES, 2007, p. 

157).  

 



municipalidades, um território circunscrito no Segundo Planalto Paranaense. Durante a 

vista às duas cidades houve a participação no I Colóquio Tropeirismo e Patrimônio em 

Ponta Grossa, promovido pelo grupo PESOTA dos Tropeiros, do Departamento de 

Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, contando com a 

presença de professores das áreas de Geografia, Geologia e História como Dr. Leonel 

Brizolla Moastirsky, Dr. Márcia Droppa, Dr. Everaldo Batista da Costa, Dr. Mário 

Sérgio de Melo, Dr. Valdir Steinke, Dr. Solange Guimarães e Dr. Antônio Liccardo.  

 

 

Figura 7: Região dos Campos Gerais/PR 

(GUIMARÃES; MOCHIUTTI; CAVALCANTI, 2009, p. 49). 

 

O perfil topográfico do estado do Paraná diferencia-se do de São Paulo em 

alguns aspectos, sendo o principal deles a ausência da zona depressiva, havendo neste 

caso a presença de três unidades geomorfológicas distintas, recebendo cada qual a 

denominação numérica correspondente: Primeiro, Segundo e Terceiro Planalto 

paranaense respectivamente. Sobre a disposição dos três Planaltos há o seguinte 

posicionamento de Ab’ Sáber: 

 

Do ponto de vista da geomorfologia estrutural, os fatos são um pouco mais 

complexos. O esquema dos três planaltos que caracterizam o território 

paranaense é bastante elucidativo. Após a estreita e reduzida planície 

costeira, que inclui as baías de Paranaguá e Guaratuba – ultrapassada as altas 

e irregulares escapas da Serra do Mar – atinge-se o Primeiro Planalto 

paranaense, onde se aloja a Bacia de Curitiba e seu sistema de colinas, hoje 

totalmente ocupado pela própria capital. Segue a escarpada Serrinha onde os 

resistente arenitos da Formação Ponta Grossa compõem uma escarpa em arco 



duplo: paredões elevados em forma de abóboda fragmentada por fendas 

tectônicas, altas escarpas alinhadas, com larga concavidade para leste. [...] O 

Terceiro Planto se inicia no reverso da Serra Geral: escarpa arenítico-

basáltica em continuidade às escarpas similares que praticamente circundam 

a bacia do Paraná (Botucatu, em São Paulo; Maracaju, em Mato Grosso do 

Sul). A Serra Geral paranaense, mantida por resistente estruturas de antigos 

derrames basálticos, dentre os tantos nomes que recebe em cada um de seus 

setores, é conhecida simbolicamente por Serra da Esperança.  (AB’SÁBER, 

p. 2003, 104). 

 

Em conformidade com a minuciosa descrição das características topográficas do 

estado do Paraná, há outros posicionamentos que complementam tal visualização, que 

abrange desde o litoral em baixa dimensão extensiva até o decaimento a Oeste das 

Cuestas basálticas
3
 No Segundo Planalto formações como a Furnas, Ponta Grossa, 

Pirambóia e Botucatu, com a presença de alguns altiplanos em formações serranas ou 

em escarpas (AB’ SÁBER, 2003), conforme a figura abaixo: 

 

 

Figura 8: Perfil geomorfológico das Serras Gerais/PR 
Fonte: http://www.uepg.br/dicion/verbetes/n-z/segundo_planalto.htm 

 

 

Nesta região é que ocorrem os famosos Campos Gerais paranaenses, onde são 

encontrados as principais espécimes vegetais (como a Araucária - Araucaria 

                                                
3 “O Planalto Arenítico-Basáltico ocupa a porção centro-ocidental dos estados do Paraná e de Santa 

Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. É constituído por derrames vulcânicos de composição ácida 

(riolitos e dacitos) a básica (basaltos) da Formação Serra Geral, em parte, capeada por arenitos cretácicos, 

compondo a sequencia mesozoica da Bacia do Paraná. Essa unidade está situada no reservo da Cuesta de 

Botucatu e suas cotas diminuem gradativamente para oeste na medida em que se aproxima da calha do rio 

Paraná, já sob domínio da Mata Atlântica, como por exemplo, em Foz do Iguaçu. As áreas mais elevadas, 

junto às Cuestas de Botucatu, são por sua vez, dominadas por matas de araucária. Apresenta extensos 

planaltos de topo plano ou reafeiçoados em colinas amplas e suaves.”  (DANTAS; ARMESTO, ADAMY, 

2008. p.52). 



angustifólia) e as formações rochosas típicas dos arenitos desgastados pelos 

intemperismos físico e químico (pauta esta ainda em discussão entre geólogos e 

geomorfológos). Vejamos uma definição dos Campos Gerais: 

 

Portanto, 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, e o aparecimento do limite natural 

representado pela Escarpa Devoniana, um degrau topográfico que em vários 

locais ultrapassa 300 m de desnível. (UEPG, 2012, p. 2).  

 

Já no Terceiro Planalto há uma continuidade da borda escarpada dos patamares 

das Cuestas paulistas, avançando ao Sul e à Oeste, formando toda a extensão da calha 

do rio Paraná. Igualmente como em São Paulo, esta formação possui rochas de natureza 

basáltica com a formação de serras e escarpas. Assim como verificado em São Paulo 

esta característica das Cuestas de recortes de relevo peculiares gerará quedas d’água e 

outras formações semelhantes, no Paraná a mais notável certamente são as Cataratas do 

Iguaçu, uma das maiores do mundo. 

 

 
Figura 9: Mapa Topográfico Paraná 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

 

 



 
Figura 10: Campos Gerais no Segundo Planalto paranaense. 

Fonte: LAGIM, 2012. 

 
Diferentemente do que ocorre em São Paulo, o estado do Paraná possui uma 

diversidade climática mais restrita, principalmente por sua localização abaixo do 

Trópico de Capricórnio, caracterizando assim predominantemente o clima temperado, 

assim como nos outros estados da região sul do país. Pela classificação de Koeppen 

temos as seguintes localizações de tipos climáticos: na região do Primeiro Planalto o 

Cfb, clima temperado com alto teor de umidade com verões amenos devido à altitude 

com verões tendo temperaturas médias na casa dos 22º C; dos Campos Gerais ao 

Terceiro Planalto, onde se localiza a porção leste da calha do Rio Paraná há o tipo Cfa, 

caracterizado também pelas temperaturas mais amenas, umidade elevada, mas os verãos 

possuem amplitudes que ultrapassam os 22º C.  

No extremo norte do estado é possível encontrar variações do tipo A, com 

regimes w devido à dualidade entre o período de estiagem e as chuvas (INPE, 2012; 

LAPAR, 2012). 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Temperatura Média do Paraná 

Fonte: adaptado de LAPAR, 1978, p. 38. 

 

Nos últimos anos tem sido comum a adoção de um discurso acadêmico voltado 

para temas de proximidade com a temática ambiental, e no que diz respeito às paisagens 

naturais e culturais tal exercício terminológico se expressa em termos como 

geodiversidade (SILVA, 2008) e geoconservação (GUIMARÃES; MELO; 

MOCHIUTTI, 2009) e também a expressão potencialidade paisagística de Aziz 

Ab’Sáber (2003) em sua descrição dos domínios morfoclimáticos do Brasil. 

Esta preocupação tem tomado força pelo fato de haver um movimento global de 

direcionamento das pesquisas científicas voltadas para propostas de harmonização da 

relação entre o homem e a natureza, como foram os casos da Rio Eco 92, a carta – 

mesmo que ainda evasiva em suas pretensões – do encontro Rio+20 em 2012 e os 

relatório ambientais como o IPCC de 2007, sem mencionar logicamente todos os 

acordos bilaterais e regionais que seguem a mesma toada de esforço para uma nova 

postura perante os recursos naturais do planeta. 

No estado do Paraná o grande avanço destas preocupações ambientais foram 

adotados algumas das prescrições internacionais reguladas pela UNESCO, cujo critério 

classificativo parte de uma definição de geoparque: “is an area with clearly defined 



boundaries and a large enough area for it to serve local economic and cultural 

development (particularly through tourism)” (UNESCO, 2010. p. 3).  

Isto significa que pelas características naturais e principalmente geológicas 

presentes na expressão topográfica do estado foi possível enquadrar importantes áreas 

nesta delimitação internacional, favorecendo uma profícua unidade de trabalho 

integrado entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento, juntamente com 

órgãos gestores do Estado além de contar com a participação de importantes setores 

públicos e privados, como escolas e empresas de turismo. 

O Parque Estadual de Vila Velha em Ponta Grossa, criado em 1966 pelo 

Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná, possui uma área 

de 18km². As principais estruturas geológicas encontradas no parque são principalmente 

de composição arenítica, visível nas formações Furnas, Ponta Grossa, Itararé, Intrusivas 

básicas e intermediárias (Formação Serra Geral), Arco de Ponta Grossa. (MELO, 2004). 

 

 

Figura 12: Parque Estadual de Vila Velha 

Fonte: IAP, 2012. 

 

 



 

Figura 13: Coluna Cronoestratigráfica da Bacia do Paraná 
Fonte:(GUIMARÃES; MELO; MOCHIUTTI, 2009, p. 50). 

 

 

Além de conservar um importante sítio geológico o Parque Estadual de Vila 

Velha abriga diferentes espécies vegetais e animais que aumentam em diferencial grau a 

sua notoriedade regional e nacionalmente, com a presença de exemplares contidos em 

listas de controle de risco de extinção dentre as existentes em todo o território brasileiro: 

 

A flora da região é influenciada diretamente pela presença dos arenitos que 

fazem desta área a mais elevada do Paraná. A vegetação estabelecida sobre 

estas formações, ou refúgios vegetacionais rupestres, contempla uma grande 
variedade de espécies desenvolvidas sobre as rochas e nos nichos e fendas 

das mesmas. Plantas herbáceas rupestres predominam nestas regiões e em 

locais com solo mais desenvolvido podem-se observar vegetações 

transicionais como o estepe stricto sensu e a savana gramíneo-lenhosa. 

Plantas arbóreas de pequeno porte e arbustos com até 3 metros são 

encontradas entre os arenitos e nas fendas das rochas com maior 

sombreamento.Fauna: muitas espécies de grande importância ambiental, 

raras, endêmicas e ameaçadas de extinção eram originalmente encontradas no 

Parque Estadual de Vila Velha, como por exemplo: o bugio-ruivo (Alouatta 

guariba), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o lobo-guará 

(Chrysocyon brachyurus), a jaguatirica (Leopardus pardalis), a onça-parda 
(Puma concolor) e a onça-pintada (Panthera onca). Destas, apenas o lobo-

guará ainda é encontrado na região. Tal fato evidencia a importância da 

conservação da área para a proteção da fauna local. (IAP, 2012, p. 1 – grifos 

do autor). 

 

Atualmente um dos principais problemas enfretando pela administração do 

Parque é a questão das espécimes vegetais trazidas ao longo de mais de 50 anos de um 



manejo mal estruturado. Além desta questão há uma demanda necessária de recursos 

necessários para a manutenção técnica e também empresarial (visitações monitoradas) 

para o custeio de todo o aparato necessário para o bom funcionamento da estrutura do 

Parque e da conservação do seu patrimônio, fazendo-se de fato existir a geoconservação 

(GUIMARÃES; MELO; MOCHIUTTI, 2009) 

Para Ab’Sáber (2003) a expressividade geomorfológica presente nas formações 

topográficas da região sul é digna de receber as mais superlativas descrições, por sua 

beleza, imponência e influência no decurso histórico da região, como será o caso das 

pradarias em relação ao tropeirismo e à criação extensiva de gado. Abaixo podemos 

observar  as na primeira figura as formações areníticas, no primeiro plano, os 

campos úmidos cortados por matas de galeria e na segunda figura algumas das curiosas 

formações areníticas em uma das trilhas do Parque Estadual de Vila Velha em Ponta 

Grossa: 

 

 

Figura 14: Parque Estadual de Vila Velha  

Fonte: LAGIM, 2012. 

 



 

Figura 15: Parque Estadual de Vila Velha 

Fonte: LAGIM, 2012. 

 

O desenvolvimento econômico do estado do Paraná assim como em São Paulo 

está muito associado inicialmente às suas características naturais. As formações 

topográficas dos Campos Gerais facilitaram inicialmente a criação de gado bovino 

extensivamente e muares – destinados ao considerável comércio do tropeirismo –, as 

ferrovias recortaram todo o relevo acidentado do Primeiro Planalto, levando a produção 

de café dos solos basálticos em direção ao litoral; e esta produção de café impulsionou 

tanto o crescimento urbano na segunda metade do século XIX e início do século XX, 

como também serviu de substrato de acumulação de capital para o posterior momento 

de industrialização iniciado principalmente a partir da década de 1940 nas principais 

municipalidades do estado (TRINTIN, 2012). 

 Devido à influência histórica e econômica juntamente com as características 

naturais – transposições das barreiras topográficas dos planaltos – a colonização 

paranaense pode ser dividida em três etapas distintas
4
. 

                                                
4
 “A primeira refere-se ao denominado Paraná Tradicional, cuja expansão deu-se a partir de Paranaguá e 

Curitiba às regiões de campo, motivada pela criação de gado, pela indústria ervateira e de madeira de 

pinho. A segunda e a terceira, referem-se ao Paraná Moderno, uma ligada à expansão cafeeira que ocupou 

o Norte do Paraná, vinda de São Paulo e a outra, aos colonos da agricultura de subsistência originários 

principalmente do Rio Grande do Sul, ocupando o Sudoeste paranaense. A colonização do Norte 

paranaense é tradicionalmente apresentada a partir da divisão do território em três partes: O Norte Velho, 

ou Norte Pioneiro, localizado no nordeste do Estado, que se estende do rio Itararé até a margem direita do 

rio Tibagi e teve sua ocupação iniciada em meados do século XIX, desenvolvendo-se nas primeiras 

décadas do século XX. O Norte Novo, região que vai desde o rio Tibagi até as proximidades de Maringá, 

foi colonizada principalmente pela Companhia de Terras Norte do Paraná entre os anos de 1930 e 1947. 



A partir do segundo momento de colonização do território paranaense é a 

influência do poder estatal na construção de novas ferrovias interligando o estado, e 

também da iniciativa priva dos senhores do café, aproveitando esta tendência governista 

regional, mas de viés nacional à época: “Se a expansão da economia capitalista no 

Brasil, a partir de 1930, de base industrial, exigia a expansão da fronteira agrícola e sua 

incorporação subordinada ao mercado capitalista, a ação resultante requerida era o 

desflorestamento de imensas áreas.” (CORREIA; STEINKE, 2012 ,p. 7). Ainda sobre a 

colonização, a cafeicultura temos que: 

 

Os esforços do governo paranaenses em dinamizar a economia estadual se 

evidenciam desde o princípio do século passado, quando se estava 

expandindo a atividade cafeeira em território paranaense e quando da 

proibição de novas plantações de café no país, com vistas a controlar a oferta, 

o governo paranaense interpelou junto ao governo federal e conseguiu que 

esta medida não afetasse as plantações de café no Paraná. Esse fato teve 

grande importância para a expansão da cafeicultura paranaense e, portanto, 

para o desenvolvimento de uma agricultura montada sob novas bases, porque 

voltada para o mercado e à obtenção de lucro e não meramente uma 

economia de subsistência. (TRINTIN, 2012, p. 7). 

 

Esta importância da produção cafeeira fez surgir o movimento “paranista” ou 

“paranismo” que tinha (e ainda tem) uma forte ligação com a questão da importância da 

ferrovia e sua interlocução com o discurso progressista do início do século XX 

(BRIZOLA, 2006). Conforme nos expõe Scarlato (2005) este é um dos sinais mais 

claros de apelo da técnica como égide de um tempo, ou seja, a introdução do estado 

nacional brasileiro dentro da lógica mundial de desenvolvimento industrial, iniciado 

pela chegada das ferrovias e continuado com o processo de industrialização algumas 

décadas depois. 

Na atualidade toda a arquitetura e aspectos naturais são expressivamente a 

representatividade evidente das peculiaridades geográficas paranaenses, que apesar dos 

ciclos econômicos (o tropeirismo, o gado extensivo, o café e a industrialização) pela 

qual passou, deixa em permanência sua continuidade histórica, na forma de um 

importante patrimônio natural e cultural, sobressaltado pela presença massiva de 

museus, centros históricos e parques em todo o território estadual: 

 

                                                                                                                                          
O Norte Novíssimo, que compreende a região que se estende das proximidades de Maringá até o curso do 

rio Paraná, ultrapassa o rio Ivaí e abarca toda a margem direita do Piquiri, foi colonizada desde 1940, até 

1960.” (CARDOSO, 2012 p.6). 



A importância do patrimônio cultural para a sociedade está diretamente 

relacionada com a carga simbólica que este patrimônio representa e com o 

poder de pertencimento que ele proporciona. A vida social, além de basear-se 

em organizações hierárquicas institucionalizadas, implica, também, que os 

indivíduos sintam-se pertencentes a um mesmo conjunto cultural, através da 

história, da representatividade do patrimônio histórico e cultural que, 

associado a uma base territorial, constrói a identidade cultural (BRIZOLA, 

2010. p. 32).  

  

 Tanto nos aspectos quantitativos passíveis de serem observados em instituições 

como o IBGE (2012) e IAP (2012), como também em obras de resgate histórico, natural 

e econômico do Paraná, se se observa o caminho tomado pelo estado em direção a uma 

diversidade cultural, econômica e ambiental. 

 

 
Figura 16: Malha ferroviária do estado do Paraná 

Fonte: Brizola (2006, p.83). 

 

 

 
Figura 17: Estação Central de Ponta Grossa/PR em 1935 

Fonte: Disponível em: www.estacoesferroviarias.com.br/pr-tronco/pontagrossa-nova.htm 



Além da importância da produção cafeeira e das ferrovias para o estado do 

Paraná, há um momento pretérito que decursa quase a completude da segunda metade 

do período colonial brasileiro (a partir do final do século XVIII), que é o tropeirismo. 

Tendo em vista a também participação dos alunos da disciplina Análise da Paisagem 

presentes na atividade de campo em sua presença no I Colóquio sobre Tropeirismo e 

Patrimônio da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG nos entre os dias 14 e 15 

de outubro de 2012, faz de primeira importância arguirmos sobre esta temática no 

presente relatório. 

 Originalmente o tropeirismo foi uma atividade rural e pastoril, presente nas 

capitanias sulinas do Brasil. O objetivo dos tropeiros era o transporte de cargas de todos 

os tipos, além de ao final da viagem serem realizadas feiras de comercialização dos 

próprios muares, que se destinavam as demais localidades do Brasil Colonial e Imperial 

(BRIZOLA, 2006) O auge do tropeirismo se deu no período de exploração aurífera nas 

Minas Gerais, pois eram grandes os contingentes populacionais que migravam para 

aquela região, sendo necessário um grande movimento de mercadorias para suprir as 

demandas de grãos, carnes e outros produtos para as cidades sedes das extrações 

auríferas e diamantíferas (ALMEIDA, 1968). A rota dos tropeiros ia de Viamão no Rio 

Grande do Sul até Sorocaba no interior de São Paulo, demandando longos dias de 

viagem entre pradarias, serras, rios e matas, num movimento pendular que durou quase 

dois séculos: 

 

O movimento é rítmico: sobem os baianos – resumamos todos nessa palavra 

para clareza – vendendo as tropas adquiridas, enquanto descem os gaúchos, 
paulistas, paranistas, barrigas verdes, a buscar novas tropas; sobem estes, 

aqueles vem encontra-los de novo. E um ano era pouco: quatro meses estão 

os tropeiros inversamente caminhando para os centros produtor e 

consumidor, outros quatro vem vindo ao ponto de encontro onde, ficam dois 

meses que também são férias, e em seguida recomeça a mesma história. 

(ALMEIDA, 1968, p. 42-23). 

 

 Ainda hoje é possível encontrar indícios da atividade tropeira em todo o estado 

do Paraná. Em especial à este trabalho citamos os locais visitados: a Fazenda Capão 

Alto na cidade de Castro, importante ponto de parada para os tropeiros e também o 

Museu do Tropeiro também em Castro, onde estão salvaguardados uma infinidade de 

artefatos e documentos de imensurável valor histórico para o estado e país, sobre o 

importante período de dominância dos tropeiros em suas rotas pelos sertões interiores 

das capitanias. 



 

 
Figura 18: Museu do Tropeiro, Castro/PR 

Fonte: Disponível em: www.rotadostropeiros.com.br 

 

 

 
Figura 19: Fazenda Capão Alto 

Fonte: LAGIM, 2012. 

 

No dia 14 de outubro foi feita uma atividade campo à cidade Castro, também na 

região dos Campos Gerais. Além de ter os já mencionados prédios históricos e museus 

voltados à tradição tropeira, um traço marcante do município é a forte influência da 



colonização holandesa, observada na culinária, datas festivas, arquitetura e produção 

leiteira de alto nível. 

A ocupação do território paranaense como já comentado anteriormente, se deu 

paulatinamente, respeitando principalmente as dificuldades orográficas, sendo o 

Terceiro Planalto e região Norte do estado colonizados só em meados do século XX. No 

entanto, quando pesquisamos as razões para a vinda de holandeses para os Campos 

Gerais, conforme citado por Silva et. al (2011) e Swain (2012) encontramos a questão 

dos descendentes de holandeses de outros pontos de concentração imigratório como 

Holambra/SP e Andradas/MG vindos à estas localidades na década de 1940 e que 

incentivaram a dispersão de seus filhos à outras regiões. 

Os principais traços da colonização holandesa não só no Paraná, mas em outra 

regiões do Brasil é a forte tradição rural, o grande incentivo educacional – muitas vezes 

com aprendizado voltado às atividades econômicas da família, como flores, leite, 

culinária, etc. –, a permanência dos costumes originários, como a fala do idioma 

flamenco, as datas comemorativas e vestimentas. Pode-se classificar então a imigração 

holandesa como sendo de natureza tradicional
5
. 

 

 
Figura 20: Moinho em Castrolanda Fonte: LAGIM, 2012. 

                                                
5 A imigração holandesa, por ser mais recente, ainda preserva a mentalidade e os princípios trazidos da 

Holanda entre os membros da comunidade de Holambra que é um núcleo isolado. Percebe-se uma grande 

preocupação dos pais em educar seus filhos da melhor maneira possível, não poupando investimentos 

para ver os filhos bem educados. (BALDISSERA, TAKITANE, YAMADA, 2005, p. 9). 



Todos estes traços de tradicionalismo podem ser encontrados na comunidade e 

também cooperativa de Castrolanda, no município de Castro. Além de serem vistas as 

conhecidas vacas holandesas em seu porte e cores malhadas características, também é 

comum serem a presença da arquitetura holandesa, nas casas e na construção de 

moinhos. Uma vez por ano na cidade de Castro é realizado o Festival de Doces e Tortas 

Holandesas, atraindo grande quantidade de turistas do entorno e de outros estados, 

fortalecendo a economia já tradicional na especificidade agropecuária com o incremento 

do turismo local. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Este relatório de atividade de campo como referido na introdução do mesmo se 

caracteriza por ser um exercício teórico, prático e metodológico. Apesar de haver 

lacunas em seu teor devido à própria condição limitante de sua extensão, almejou-se 

com o mesmo propor uma contribuição à rica possibilidade dialógica na Geografia entre 

o natural e o social, o físico e o político, enfim na constante busca desta ciência pela 

totalidade na união das infinitas particularidades existentes no mundo. 

 Por fim, o que fica de acréscimo com o estudo apresentado é uma pequena 

colaboração de natureza prática, principalmente pelo embasamento argumentativo, com 

base em uma atividade de campo, lançando à mente um esforço hipotético de 

generalização de processos, características e funções espaço-temporais de 

especificidades tanto naturais como sociais, corroborando para uma visão o mais 

abrangente e interligada possível, de todos os fenômenos ocorrentes no espaço 

geográfico e passíveis de análises, assim como o foram os casos dos municípios 

paulistas e paranaenses visitados, tendo como predisposição discursiva de sua 

observação e estudo o aporte teórico geográfico, conceitual e metodológico, dando 

coesão e extensão à totalidade os argumentos e discurso apresentado, dando 

continuidade ao enriquecimento do conhecimento competente à área de estudo ao qual 

está designado, que é a Geografia. 
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Filme: Persepolis  

 

Descrição: Marjane Satrapi (Gabrielle 

Lopes) é uma garota iraniana de 8 anos, 

que sonha em se tornar uma profetisa para 

poder salvar o mundo. Querida pelos pais e 

adorada pela avó, Marjane acompanha os 

acontecimentos que levam à queda do xá 

em seu país, juntamente com seu regime 

brutal. Tem início a nova República 

Islâmica, que controla como as pessoas 

devem se vestir e agir. Isto faz com que 

Marjane seja obrigada a usar véu, o que a 

incentiva a se tornar uma revolucionária. 

 

Fonte: 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

110204/ 

Livro: Fobópole 

 

Descrição: Em Fobópole: O medo 

generalizado e a militarização da questão 

urbana, Marcelo Lopes de Souza, 

Professor da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e vencedor do Prêmio Jabuti, 

analisa a forma pela qual a problemática 

da (in) segurança pública, tendo por pano 

de fundo o medo generalizado, vai se 

convertendo em um formidável fator de 

(re) estruturação do espaço e da vida 

urbanos.  

 

Fonte: 

http://www.record.com.br/livro_sinopse.a

sp?id_livro=128 



Eventos 

 

 
9o Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental 

Data: 22 a 25 de março. 

Local: Universidade Federal de Mato Grosso, Mato Grosso - Cuiabá. 

Informações: http://www.abge.com.br/9sbcgg/conteudo/5 

 

 
XV Encuentro de Geógrafos de América Latina (XV EGAL) 

Data: 6 a 10 de Abril. 

Local: Palacio de Convenciones de La Habana, Havana - Cuba. 

Informações: http://www.xv-egal- cuba.com/index.php?module=invitation 

 

 
XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (XVII SBSR)  

Data: 25 a 29 de Abril. 

Local: Centro de Convenções de João Pessoa, João Pessoa - Paraíba. 

Informações: http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/important_dates.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XVI Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós – Graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional (XVI ENANPUR) 

Data: 18 a 22 de Maio. 

Local: Belo Horizonte - Minas Gerais. 

Informações: http://www.anpur.org.br/ 

 

 
VIII Seminário Estadual de estudos territoriais, III Jornada de pesquisadores 

sobre a questão agrária do Paraná e XXXI semana de Geografia da UEL. 

Data: 26 a 29 de maio de 2015 

Local: Londrina - Paraná 

Informações: http://xxxisemageouelterritorioagraria.wordpress.com/ 

 

 
XVI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada 

Data: 28 de Junho. 

Local: Teresina - Piauí. 

Informações: http://www.sbgfa.ggf.br/2015/ 

 

 

 

 

 

 



 
 

67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)  

Data: 12 a 18 de julho de 2015 

Local: Campus da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Carlos, SP. 

 

 
Congreso Internacional de Americanistas “Conflicto, paz y construcción de 

identidades en las Américas”. 

Data: 12 a 17 de Julho. 

Local: San Salvador - El Salvador (América central). 

Informações: http://www.ica55.ufg.edu.sv/tema  

 

 

 
 

27º International Cartographic Conference 

Data: 23 e 28 de agosto. 

Local: Sulamérica Convention Center, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro. 

Informações: http://www.icc2015.org/ 


