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Resumo 

Rios são elementos fundamentais no modelado da 
paisagem. Em seu estado natural, são capazes de 
desempenhar importantes funções ecológicas. Nas 
cidades, os rios deveriam representar a ruptura com o 
sólido do urbano e atribuir uma identidade ao local, um 
sentimento de pertencimento ao indivíduo. Mas, a 
urbanização tem tratado os rios como entraves ao seu 
crescimento. Assim, as canalizações e retificações de 
canais torna-os invisíveis. A proposta desta pesquisa é 
apresentar uma (re)classificação do ambiente fluvial 
urbano de Ponta Grossa, com base em critérios 
hidrogeomórficos. Para isso, utiliza-se de revisão 
bibliográfica e técnicas de cartografia digital. O resultado 
obtido aponta uma invisibilidade superior a 20% dos rios 
urbanos ponta grossenses. 
 

Introdução  
Historicamente, o ambiente fluvial sempre foi atrativo a 
fixação do ser humano (ALMEIDA, 2010). As primeiras 
civilizações desenvolveram-se próximas a rios, pois  a 
disponibilidade de água favorecia atividades como a 
agricultura e o transporte. Com o passar do tempo, os 
rios passaram a ser vistos como obstáculos ao 
desenvolvimento urbano. Tem-se início, então, o quadro 
de degradação fluvial (WASH et. al., 2005) que perdura 
até 2020, em inúmeras cidades, como Ponta Grossa. 
Esta, com mais de 350 mil habitantes (IBGE, 2019) e 
próximo aos 200 anos de existência, se desenvolveu 
sem o planejamento adequado e uma adequada gestão 
dos recursos hídricos (MAZUR, 2010; MADALOZZO, 
2019).Dentro desse contexto, a  presente pesquisa 
indaga sobre a (in)visibilidade de canais fluviais urbanos, 
que afeta suas funções ecológicas e possibilita confundi-
los com a rede de esgotamento sanitário. Rios estes que 
a população sequer sabe de sua existência, mesmo que 
pise sobre um diariamente. 

Material e Métodos 

A metodologia de pesquisa inclui ampla revisão de 
literatura, com ênfase no tema base Geomorfologia 
Fluvial; na consulta à legislação ambiental brasileira, 
reportagens jornalísticas e artigos científicos nacionais e 
internacionais. Por fim, utilizou-se de técnicas de 
cartografia temática, geoprocessamento, sensoriamento 
remoto e emprego dos Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG’s) para a análise espacial dos dados. 

Resultados e Discussão 

O resultado da reclassificação do ambiente fluvial obtido 
indica que 21,33% dos rios urbanos de Ponta Grossa 
apresentam algum grau de invisibilidade, total ou parcial.  

 

Tabela 1. Resultado da reclassificação do ambiente fluvial urbano. 

Classe Total (Km) Percentual (%) 

Livre 274,98 78,66 

Invisível  63,17 18,07 

Interrompido 11, 41 3,26 

Destaca-se que essa invisibilidade tem sua origem do 

centro-periferia; da nascente à foz. 
 

 
Figura 1. Cartograma final contendo a reclassificação do ambiente 

fluvial urbano de Ponta Grossa. 

 
A invisibilidade se distribui ao largo de todo o perímetro 
urbano, preferencialmente em áreas de maior 
densificação de construção urbana 

Conclusão ou Conclusões 
Conclui-se que invisibilidade de parte significativa do 

ambiente fluvial urbano de Ponta Grossa é o resultado de 

décadas de má gestão dos recursos hídricos aliada à 

falta de planejamento urbano adequado. Resultando no 

crescente desequilíbrio do ecossistema fluvial, e  uma 

ameaça à qualidade do ambiente urbano como um todo. 
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