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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo geral 
compreender a relação do espaço rural e urbano a partir 
da ótica socioambiental, considerando o papel que a 
sociedade e a Prefeitura exercem sobre o território 
(Ponta Grossa-PR). Tal dinâmica tem relevância em um 
ponto principal, sendo ele: a verificação das condições 
dos espaços ambientais (como áreas de matas e 
espaços rurais) no Município de Ponta Grossa-PR. 

Introdução  

A relação atual entre o campo e a cidade está em um 
âmbito com uma maior racionalidade. Para que haja o 
entendimento de tal relação, primeiramente devemos 
fazer a compreensão do conceito de território, que 
resultariam os espaços de relacionamento através de 
especulações urbanas, tal como as rurais. Desde o início 
do século XX, o campo e a cidade passaram por 
intensas transformações, fazendo mudanças radicais em 
vários aspectos, incluindo as áreas ambientais. Para 
isso, devemos entender a composição do município de 
Ponta Grossa, que se localiza no segundo planalto 
paranaense (região dos Campos Gerais), e tem suas 
raízes no troperismo (existência de símbolos 
atualmente), sendo uma área de escoamento 
rodoferroviário importante para o Brasil, envolvendo 
principalmente a questão da economia que gira entorno 
das agroindústrias, localizadas principalmente na BR-
151. 

Material e Métodos 

Para a compreensão desse estudado realizado sobre o 
campo e a cidade, foi realizada a estruturalização, como 
se formarão e a sua relação com o meio socioambiental. 
Foi feita a coleta informações oficias secundárias, como 
é o caso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (EMATER), Prefeitura municipal de 
Ponta Grossa-PR e Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). 
Foram elaborados cartogramas para territorializar os 
espaços ambientais nos espaços periurbanos.  

Resultados e Discussão 

Buscamos fazer um referencial teórico que nos 
demonstrou que a relação do campo e a cidade em uma 
ótica socioambiental está presente no dia a dia. Os 
impactos que estão sendo causado pela agricultura em 
uma vegetação nativa e na população é percebida por 
meio de mapeamentos e artigos publicados, além da 
observação. Os resultados precisos desta pesquisa 
foram fortemente impactados pela pandemia de COVID, 

pois assim não puderam ser realizada saídas a campo, 
onde prejudicou a falta de acesso a entrevistas com 
moradores das localidades afetadas, sendo assim feita 
somente uma entrevista com alunos da UEPG- Campus 
Uvaranas no ano de 2019 onde nos deu alguns dados 
breves e por fim as visitas a área de preservação 
ambiental.  

Conclusão ou Conclusões 

Pode-se dizer que estudos realizados no 
município de Ponta Grossa - PR demonstram a ausência 
de organização em relação às áreas de matas muitas 
vezes estando espalhadas ao longo da área urbana, 
sendo detectada por meio do mapeamento realizado 
pelo GEGATE, em que espaços periurbanos próximos a 
áreas agrícolas trazem um grande risco a saúde devido 
às contaminações que tem em decorrência do uso de 
agroquímicos, podendo ser percebido que a área verde 
de Ponta Grossa está sendo cada vez mais ocupada 
pela população e pela agricultura intensiva, fazendo com 
que gere uma disputa de poderes. Em locais que foram 
observados próximos a rios e córregos onde a lei faz a 
delimitação de 15 metros para a prevenção de mata ciliar 
não foram respeitadas, com a implantação de 
residências, poluição com o esgoto, sendo despejado 
diretamente no rio, como no caso observado no rio 
Verde. 
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