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GEOGRAFIA EM ESCALA LOCAL

CALIFÓRNIA

Edilucy Maria Cunha Gaspar

APRESENTAÇÃO

O trabalho Geografia Em Múltiplas Escalas do Local ao 

Global está  de  acordo  com  a  proposta  das  Diretrizes  Curriculares, 

respeitando  os  conteúdos  estruturantes.  Foi  elaborado  a  partir  de  três 

temas:

a) Limites - parte da construção de conceitos de divisas, 

fronteiras,  extensões  do  município  e  de  sua 

caracterização  física  (Clima,  relevo,  hidrografia, 

vegetação) relacionando-o com outros espaços;

b) Arranjos Territoriais - enfatiza a estrutura fundiária, a 

estrutura  urbana,  uso  do  solo  rural  e  urbano 

considerando  a  dimensão  da  realidade  local  como 

significativa e necessária para a efetiva compreensão do 

espaço  geográfico,  isto  é,  a  partir  do  estudo  do  local, 

pode-se  construir  uma  visão  mais  crítica  e  geral  do 

mundo;

c) Dinâmica Populacional - Diagnostica as características 

do povoamento, as migrações e a estrutura populacional 

que imprimiram marcas no município produzindo novas 

territorialidades  e  relacionando  com  as  mudanças 

políticas  e  econômicas  ocorridas  em escala  nacional  e 

mundial.
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O  trabalho  ora  apresentado  tem  como  objetivo  geral 

compreender  a  Geografia  em  escala  local,  ou  seja,  do  município  de 

Califórnia  a  partir  da  análise  de  seus  diferentes  arranjos  territoriais.  A 

partir  do  mesmo,  é  possível  o  estabelecimento  de  articulações  dessa 

escala  com  aquelas  em  nível  regional  e  global  abordadas  nos  livros 

didáticos de Geografia e em outros materiais. 

É importante esclarecer  que não se trata de um material 

elaborado visando a substituição do livro  didático,  pretendemos com o 

mesmo  auxiliar  e  enriquecer  as  aulas  do  componente  curricular  em 

questão.

A  hipótese  que  norteia  o  trabalho  está  fundada  no 

entendimento de que a construção do conhecimento supõe o movimento 

do pensamento que se constrói partindo da singularidade, passando pela 

particularidade  chegando  à  generalidade,  para  então,  em  movimentos 

dialéticos  sucessivos,  retornar  novamente  às  instâncias  anteriores  de 

conhecimentos.  É  por  isso  que  o  ponto  de  partida  da  construção  de 

conhecimentos está no plano da singularidade ou do cotidiano, dimensões 

imprescindíveis para construção dos conceitos em geografia que estão no 

plano da abstração ou da generalidade, ponto de chegada do processo de 

ensino-aprendizagem em Geografia. 

Considerando  que  a  quase  total  inexistência  de  material 

didático  sistematizado  sobre  a  realidade  do  município  se  constitui  em 

principal barreira para a aprendizagem dos conteúdos geográficos, esse 

material  didático  propõe  uma  objetivação  do  processo  de  ensino-

aprendizagem  centrada  na  realidade  da  escala  local  que  deve, 

necessariamente,  dialogar  com  as  escalas  regionais  e  mundiais, 

dependendo da amplitude de abrangência do fenômeno estudado. 
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Para o desenvolvimento metodológico do presente trabalho 

buscou-se informações locais com fundamentação científica, para a partir 

das mesmas, organizar de forma clara e objetiva os conteúdos, facilitando 

assim,  o  trabalho  do  professor  de  geografia  do  ensino  fundamental  e 

médio.  A sistematização dessas informações no material ora apresentado 

contribuirá para maior compreensão da organização do espaço local, como 

ponto de partida para articulação com outras unidades escalares (regional 

e mundial).

Este  trabalho  pretende,  por  meio  de  problematizações, 

ensinar  o aluno a entender  os  arranjos  territoriais  vivenciados por  ele. 

Assim,  ao  criar  condições  para  que  o  estudante  compreenda  o  seu 

cotidiano por meio dos conhecimentos e conceitos científicos, o professor 

auxiliará  a  construir  condições  materiais  para  uma  produção  mais 

democrática dos arranjos espaciais. 

A proposta é apresentar ao aluno o conteúdo no plano da 

singularidade, para que o professor possa, a partir de então, dialogar com 

o da generalidade, ensinando o aluno a pensar geograficamente, o que 

supõe  o  desenvolvimento  da  consciência  espacial  e  do  raciocínio 

geográfico.

O presente material  deve ser entendido como um recurso 

pedagógico  imprescindível  ao  professor,  contudo,  como qualquer  outro 

instrumento didático,  deve ser  adequado à  realidade de cada nível  de 

ensino  e  sala  de  aula.  Assim,  o  educador  pode  utilizar  as  partes  que 

compõem  este  material  de  acordo  com  seu  planejamento  de  ensino, 

alterando inclusive a seqüência conforme suas necessidades.

Esperamos  que  este  material   possa  contribuir  com  o 

processo ensino-aprendizagem de conteúdos geográficos.
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Objetivos Específicos

α) delimitar  divisas  e  fronteiras,  áreas  e  extensões  do 

município;

β) identificar as características físicas do município;

χ) distinguir aspectos ambientais do município em sua inter 

relação com as atividades humanas.

1 LOCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

1.1 Objetivo Geral

Compreender que todos os fenômenos possuem localização 

espacial  e  uma  determinada  orientação  e,  a  partir  desta  construção 

conceitual,  estabelecer  as  correlações  entre  as  geograficidades  dos 

fenômenos em diferentes lugares e em múltiplas escalas. Estes conceitos 

constituem os pontos de partida para a alfabetização geográfica, condição 

fundamental para que o aluno compreenda os arranjos espaciais.

1.2 Objetivos Específicos
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a) Observar o entorno identificando a ordenação territorial 

da distribuição dos fenômenos;

b) Reconhecer  a  localização  dos  fenômenos  tendo  como 

referência a sua espacialidade;

c) Construir  habilidades  e  noções  de  localização  e 

orientação (lateralidade em relação ao próprio ponto de 

vista  e  em  relação  a  um  objeto  externo  ao  sujeito, 

relatividade  das  localizações  dos  fenômenos,  pontos 

cardeais,  colaterais  e  subcolaterais,  coordenadas 

geográficas);

d) Elaborar representações gráficas e cartográficas a fim de 

sistematizar a localização e a orientação dos fenômenos;

e) Apreender a localização e orientação dos  fenômenos e 

interpretar  os  seus  significados  em  representações 

gráficas, cartográficas e em outras linguagens (imagens 

as  mais  diversas,  textos  literários,  desenho  animado, 

filmes, entre outros);

f) Correlacionar  as  informações  sobre  localização  e 

orientação dos fenômenos em diferentes escalas;

g) Sistematizar  os  conceitos  de  localização  e  orientação, 

tendo como base as noções e habilidades trabalhadas no 

ensino fundamental;

h) Elaborar  análises  de  síntese  por  meio  da 

operacionalização  dos  conceitos  de  localização  e 

orientação.  

1.3 Limites
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• Quais limites fazem parte do seu dia-a-dia?

• Como  os  diferentes  grupos  sociais  do  seu  município 

estabelecem os limites?

• Para que serve o limite?

• Olhando  para  as  diversas  paisagens  do  seu município, 

você  consegue  visualizar  os  limites  que  os  diferentes 

grupos sociais estabelecem?  

 Segundo  Ferreira,  1986,  os  limites  são  linhas  reais  ou 

imaginárias que separam dois terrenos ou territórios contíguos; são linhas 

de demarcações; acidentes geográficos muitas vezes constituem o limite 

de regiões, de países.

 Os  limites  estão  presentes  na  vida  da  sociedade,  sendo 

estes  visíveis  ou  não  no  espaço  geográfico.  Os  limites  visíveis  são 

representados por demarcações territoriais privadas ou públicas e os não 

visíveis, podem ser percebidos pela aparência e organização do espaço, os 

denominados limites socioeconômicos. As fronteiras políticas são as que 

dividem o espaço territorial do município com outros espaços territoriais 

vizinhos.

Fronteira – Limite de separação entre diferentes unidades territoriais. Em 
Geografia  diz  respeito  ao  limite  entre  os  diferentes  países.  (Garrido  e 
Costa, 2006)

Fronteira política –  delimita unidades político-administrativas, ou seja, 
limite  entre  municípios,  estados  e  países.  Estes  limites  podem  ser 
acidentes naturais ou criados pelo homem (MICHAELIS).
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Observe a localização do município de Califórnia nos mapas 

a seguir.

Mapa 1 - Brasil - Paraná – Califórnia

               Brasil                                  Paraná 
Califórnia

 

  Org. E. M.C. Gaspar, 2007 - Fonte: Wikpedia, 2007 e P.M.Califórnia, 1981. 

• Faça  um  levantamento  das  informações  contidas  no 

mapa.

• Quais destas informações permitem identificar os limites 

do município?

• Faça  um levantamento dos  significados  da  delimitação 

político-administrativa  de  um  município  entre  pessoas 

que você convive.

• Determine  as  funções  de  uma  unidade  político-

administrativa. 

• Em quais unidades político-administrativas este município 

está inserido?

• Identifique  e  evidencie  as  divisões  político-

administrativas presentes no mapa a seguir, destacando 

o município que você mora.
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          Os limites municipais delimitam o território onde o município 
exerce sua autonomia administrativa subordinada e de acordo com as 
leis estaduais e federais. A administração municipal tem como funções 
básicas: segurança, educação, saúde, planejamento urbano, saneamento 
básico, entre outras.

1.4 Limites e Fronteiras

Figura 1 – Município de Califórnia

Figura 2 – Limites do Município de Califórnia
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          O município de Califórnia está localizado no norte do Paraná, 
com  altitude  entre  700  e  800  metros  acima  do  nível  do  mar,  nas 
coordenadas  geográficas  de  Latitude  de  23°  39’  Hemisfério  Sul  e 
Longitude de 51° 21’ oeste do Meridiano de Greenwich. Faz limite com 
o  município  de  Apucarana  a  Norte  e  Oeste  e  com  o  município  de 
Marilândia do Sul a Sul e Leste.
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• Com base na imagem, identifique os tipos de fronteiras 

presentes no seu município.

Observe os mapas

• Por  meio  dos  mapas  a  seguir,  identifique  os  limites 

político-administrativos entre o espaço rural e o espaço 

urbano do município.
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• Em  um  mesmo  município  há  um  limite  político-

administrativo  que distingue  o  espaço  rural  do  espaço 

urbano. Como ele é denominado?

• Destaque estes limites no mapa apresentado. 
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Perímetro Urbano:

• Limite entre área urbana e área rural. 1

• Linha que delimita exteriormente o aglomerado urbano, de acordo com o 
plano  e  que  inclui  o  conjunto  dos  espaços  urbanos,  dos  espaços 
urbanizáveis e dos espaços industriais que lhes sejam contíguos. 2

• Perímetro  urbano  caracteriza-se  pela  ocupação  destinada  a 
assentamentos  residenciais,  comerciais  e   de  serviços,  ligados  a 
atividades  urbanas,  bem  como  aos  equipamentos  públicos  e 
institucionais, em áreas urbanizadas (com loteamentos aprovados) ou a 
serem urbanizadas, subdividindo-se em: Zona Residencial, Zona Mista, 
Zona  Comercial,  Corredores  Comerciais,  Distritos  Industriais  e 
Comerciais e Áreas Verdes.3 

1 www.pr.gov.br/mtm/informacoes/glossario.shtml - acesso em 15/08/2007

• A área de cultivo domina a extensão rural. Identifique as 

delimitações dessas áreas nos mapas anteriores.

• Observe  o  mapa  do  sistema  viário  do  município  e 

destaque: 

          O  espaço  rural  é  destinado  preferencialmente  às  atividades 
agropecuárias,  compreendendo  também as  moradias  da  população  rural  e 
também outras atividades de apoio a agropecuária.

          O espaço urbano se apresenta como uma região de maior concentração 
populacional e também de construções, e nesta área se desenvolve atividades 
secundárias e terciárias.

          Entre o espaço rural e urbano ocorre uma área de transição. É um 
espaço urbano com características rurais, mas com a presença de atividades 
urbanas em função da proximidade com o mercado consumidor. (GARRIDO e 
COSTA, 2006)

http://www.pr.gov.br/mtm/informacoes/glossario.shtml
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1.5 Sistema Viário do Município de Califórnia

1.6 Redes de Comunicação e Trocas

O  município  de  Califórnia  é  cortado  no  sentido 

sudeste/noroeste pela rodovia BR-376, que o liga, entre outras cidades, a 

Capital do Estado Curitiba, essa rodovia é chamada de Rodovia do Café. 

Califórnia não possui transporte coletivo interno privado.  O 

sistema  de  transporte  de  passageiros  no  município  é  formado  pelo 

transporte intermunicipal por ônibus realizado por empresas privadas, e 

pelo transporte escolar realizado pela Prefeitura Municipal.
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O  principal  eixo  viário  da  área  urbana  de  Califórnia  é  a 

Avenida Getúlio Vargas, que cruza a cidade no sentido sudoeste/nordeste 

e  a  Rodovia  BR-376  (que  dentro  da  área  urbana  de  Califórnia  é 

denominada de Avenida Ponta Grossa),  que cruza a  cidade no sentido 

sudeste/noroeste  e nelas  estão as áreas industriais e comerciais mais 

importantes da cidade.

A  Avenida  Getúlio  Vargas  apresenta  uma  ocupação 

predominantemente  de  comércio  e  de  serviços,  voltados  a  atender  a 

população local.

Na  Avenida  Ponta  Grossa  além  do  comércio  e  serviços, 

abriga também pequenas indústrias. Estas atividades suprem em parte as 

necessidades da população local e também a da população de viajantes 

que  usam  alguns  desses  serviços,  como  principalmente  para  a 

alimentação, pernoite, abastecimento de combustíveis, borracharia entre 

outros.

A ferrovia,  que segue quase paralela à rodovia dentro do 

município,  não  interfere  no  transporte  municipal,  pois  no  município  de 

Califórnia não é feita a carga e descarga deste meio de transporte.

As  vias  rurais,  as  quais  em  sua  maioria  não  são 

pavimentadas, são as que permitem o deslocamento da população rural e 

o escoamento da produção agrícola, sendo assim muito importantes por 

ser a economia do município predominantemente agrícola.

1.7 O Perímetro Urbano

• Observe os mapas a seguir e identifique as áreas, suas 

delimitações e fronteiras
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Mapa 5 – Evolução da Ocupação Urbana

            Org. E.M.C. Gaspar,  2008 - Fonte: Plano Diretor2005/2006. Pref.  Mun. de Califórnia 
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• Com  base  nas  delimitações  e  fronteiras  identificadas, 

indique  as  características  e  funções  das  seguintes 

unidades territoriais: cidade, distrito e município.

 As unidades territoriais possuem diferentes vetores de expansão 
em virtude de:  

• Funções desempenhadas, ou seja, a atividade econômica, 
político-administrativa  ou  social  que  se  desenvolve  num 
certo centro urbano.

• Fluxo ou movimento de capital (dinheiro, bens...)
• Barreiras naturais
• Políticas públicas;
• Conectividade com centros economicamente dinâmicos; 
• Especulação imobiliária: subida desenfreada do preço dos 

imóveis,  como  conseqüência  de  uma  grande  procura  e 
reduzida oferta. 

• Indique as diferentes orientações geográficas dos vetores 

de expansão expressos no mapa.

• Estabeleça  hipóteses  que  expliquem  as  diferentes 

orientações geográficas dos vetores de expansão do seu 

município.

1.8 Vegetação 

 Observe as imagens a seguir:
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Figura 3 – Vegetação Natural e Cultivos do Município de Califórnia
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• O que podemos inferir a partir dessas imagens?

• Que  fenômenos  que  interferiram  e  interferem  na 

manutenção  e  transformação  da  cobertura  vegetal  do 

seu município?
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          Observe a figura a seguir:

           Mapa 7 – Processo de Desmatamento no Estado do Paraná

• Descreva ou indique a orientação geográfica dos vetores 

de desmatamento no estado do Paraná. 

                         O processo de desmatamento do Paraná iniciou-se com o 

tropeirismo de Norte a sul do Estado. Depois partindo do litoral, leste do 

Estado, em

ORG. POR J. C. RUIZ, 2007 – FONTE: IAP
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A ocupação antrópica no estado do Paraná desencadeou um 

processo de devastação das florestas que cobriam todo o território.

A  extração  da  madeira,  a  implantação  de  lavouras  e 

pastagens, a expansão urbana, entre outros fatores, são geradores das 

transformações causadas na vegetação paranaense.  Além destes, outros 

processos ocorreram causando prejuízo ao meio, como a erosão dos solos, 

assoreamento  de  cursos  d’água,  perda  de  solos  férteis,  alterações 

microclimáticas,  pragas,  proliferação  de  espécies  exóticas,  extinção  de 

espécies nativas entre outros.

De toda a cobertura florestal nativa no Paraná, a região dos 

planaltos  do interior  apresenta-se muito degradado,  principalmente nas 

regiões  oeste  e  norte,  onde  havia  a  Floresta  Estacional  Semidecidual, 

espaço este cedido aos empreendimentos agropecuários. No Centro-sul, o 

quadro se apresenta um pouco melhor, mas a região coberta pela Floresta 

de  Araucárias  possui  um  remanescente  bastante  alterado  devido  às 

explorações  madeireiras.  O  litoral  encontra-se  em melhor  conservação, 

principalmente na Serra do Mar por ser uma área de difícil acesso.

• Com  base  na  seqüência  temporal,  delimite  no  último 

mapa áreas onde houve, respectivamente, manutenção, 

ampliação e redução das áreas de cobertura vegetal. 

• Com  base  na  regionalização  anterior,  os  fatores  que 

explicam a geograficidade de cada região são o clima, 

relevo, solo, hidrografia, vegetação, entre outros, isto é, 

fatores ambientais e físicos, mas que foram apropriados 

de forma diferente em tempo diferente, produzindo um 

cenário variado conforme interesses sócio-econômicos. 

• Identifique  os  diferentes  conjuntos  de  vegetação 

apresentados no mapa a seguir:
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Reflorestamento  – Plantio de espécies vegetais, por vezes exóticas, 
sob a forma de monocultivo, com fins econômicos (silvicultura)

Repovoamento – reconstituição vegetal a partir de manejo de espécies 
nativas, que oportunizam a sustentação da diversidade da flora e fauna.

Reservas  florestais–  Parque  florestal  que  serve  para  assegurar  a 
conservação das espécies animais e vegetais.

A espacialização de áreas de reflorestamento, repovoamento e reservas 
florestais está correlacionada à vários fatores, tais como:

- utilização da madeira para a indústria,

- preservação de espécies ameaçadas de extinção,

- recuperação da mata ciliar, entre outros.
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• No seu município, quais fatores que interferiram nestes 

processos?

• Cite os fatores que explicam a espacialidade da cobertura 

vegetal e do reflorestamento no estado do Paraná:

• Qual a importância dos projetos de preservação e 

recuperação da cobertura vegetal e do envolvimento da 

população local nos mesmos?

• Em seu Município existe algum projeto de preservação e 

recuperação da cobertura vegetal? Quais os órgãos nele 

envolvidos?

Segundo  classificação  do  IBGE,  a  área  do  Município  de 

Califórnia está inserida na região da Floresta Estacional Semidecidual, e 

próximo  aos  rios  ocorrem  a  Floresta  Estacional  semidecidual  Aluvial, 

apresentando  também  influência  da  floresta  Ombrófila  Mista,  com 

composição florística de gêneros como:  Parapiptadenia rígida (Gurucaia), 

Cedrella  físsilis (Cedro Rosa),  Araucária angustifólia (Araucária),  Luehea 

devaricata (Açoite-cavalo),  Campomanesta  xanhocarpa (Guabirova), 

Cabralea canjerana (Canjerana), Cassia leptophylla (Canafistula), Talebuia 

alba (Ipê-amarelo),  Ocotea cf.acutifolia  (Canetão),  Patagonula americana 

(Guajuvira), entre outras.

O  Município  começou  a  sofrer  influência  antrópica  com 

maior  intensidade,  a  partir  do  processo  de  ocupação  do  território,  em 

época relativamente recente, por volta de 1954, através da agricultura. A 

A  diversidade  da  cobertura  vegetal  depende 
predominantemente  dos  seguintes  fatores:  relevo,  o  solo,  a 
hidrografia e clima 

Cerca de 83% da superfície do estado do Paraná era ocupada 
por florestas, cabendo ás formações campestres (campos limpos e 
campos  cerrados),  restingas  litorâneas,  manguezais  e  várzeas,  os 
demais  17%.  Atualmente  o  Paraná  possui  somente  3,4  %  da 
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derrubada  das  matas  para  fins  agropastoris  contribuiu  para  o 

desaparecimento de grande parte das florestas nativas da região. 

Califórnia não possui Unidades de Conservação (APA, ARIE, 

Estação Ecológica, Floresta, Parque, Reserva Florestal, Reserva Biológica, 

Horto Florestal) de jurisdição estadual ou federal.

Considera-se  como  Área  de  Preservação  Permanente,  de 

acordo  com a  Lei  do  Código  Florestal  4.771/65,  as  florestas  e  demais 

formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer 

curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura é 

determinada no ART. 2º dessa lei, além de ao redor das lagoas, lagos ou 

reservatórios d'água naturais ou artificiais, nas nascentes, etc.

No município de Califórnia essa lei prevê a preservação de 

diversas áreas, por se tratar de um município densamente cortado por rios 

e com relevo ondulado. A preservação das áreas de fundo de vale tem 

papel fundamental na drenagem natural das águas, por isso a importância 

da preservação das matas galerias ou ciliares.

1.9 Relevo do Paraná

Ao sair de sua casa e ao olhar as paisagens à distância, você 

percebe diferenças de altitudes entre os lugares? 

Veja as imagens a seguir: 
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• A  partir  do  mapa  hipsométrico  de  seu  município  é 

possível identificar as diferentes variações de altitude? 
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• Observando o mapa da expansão urbana do município, 

podemos observar que sua expansão é irregular, em que 

medida o relevo influenciou neste processo?

Observe as imagens a seguir:

O relevo do município de Califórnia caracteriza-se por ser suavemente ondulado, 
apresentando formas de mesetas (pequenos planaltos e patamares (planaltos 
pouco elevados).

Apresenta em geral declividade que vai de 0% a 10% (até 6 graus de inclinação 
do terreno)  em 60% de  sua área  total  e  que  corresponde  a  relevo  plano e 
suavemente ondulado. Genericamente, são áreas aptas à agricultura, inclusive 
mecanizada, bem como à pecuária e ao reflorestamento.
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Bairro Figueirinha - Morro testemunho residual 
Foto: D.K.Portelinha, 2007

Proximidades  da  área  urbana  do  Mun.  de 
Califórnia Foto: D.K.Portelinha, 2007 
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Relevo  suavemente  ondulado,  região  oeste  do 
município. Foto: D.K.Portelinha, 2008.

Relevo  suavemente  ondulado,  região  leste  do 
município.  Foto: D.K.Portelinha, 2007.

Estrada voltada para a cidade de Califórnia, 
assinalando sua declividade e aclividade. 
Foto: D.K.Portelinha, 2007.

Vale do Córrego D’Ouro, configuração em “V”. 
Foto: E.M.C.Gaspar, 2007.

Relevo  suavemente  ondulado,  região  leste  do 
município.  Foto: D.K.Portelinha, 2008.

Ondulações do relevo. 
Foto: D.K.Portelinha, 2008.
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No primeiro plano da imagem área de grande 
declividade. Ao centro, rodovia e ao fundo morro 
testemunho. Porção Sul da cidade. 
Foto: E. M. C. Gaspar, 2008.

Região de morros residuais da porção oeste do 
município. 
Foto: E. M. C. Gaspar, 2008

Figura 4 – Relevo do Município de Califórnia

As  imagens  apresentam  locais  com  diferentes  altitudes. 

Observe o mapa e o perfil a seguir:
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O relevo do Paraná é constituído por quatro grandes unidades 
(conforme mapa acima): Planície Litorânea;  Primeiro Planalto ou de 
Curitiba; Segundo Planalto ou de Ponta Grossa e Terceiro Planalto ou 
de Guarapuava. 



34

Observe as imagens:

Figura 5 – Litoral - Serra do Mar - Primeiro, Segundo e 
Terceiro Planalto

Planície Litorânea - Litoral do Paraná 
Foto: D.K.Portelinha, 2001.

Litoral – Vegetação de Mangue em Paranaguá 
Foto: E. M. C. Gaspar, 2008

Primeiro Planalto - Região de Campo Largo 
/Curitiba                Foto: D.K.Portelinha, 2008.

Segundo Planalto - Região de Ponta Grossa 
Foto: D.K.Portelinha, 2008.

Terceiro Planalto – Faxinal do Céu / Município de 
Pinhão. 
Foto: E. M. C. Gaspar, 2008

 
Serra do Mar 
Foto: D.K.Portelinha, 2001.
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• Quais os pontos de maior e menor altitude que podem 

ser identificados neste perfil topográfico?

• Quais os pontos mais baixos do relevo a oeste? E a leste? 

• Existem pontos  de  altitudes  intermediárias  neste  perfil 

topográfico?

• Com base no mapa das unidades geológicas do Paraná 

identifique em qual unidade do relevo seu município está 

inserido:

1.10 Solos

A  reprodução  das  sociedades  está  intrinsecamente 

relacionada aos diferentes tipos de solos e sua localização.

• O solo configurou ou configura um fator importante para 

o  desenvolvimento  da  organização  espacial  de  seu 

município? 

• Observe o mapa dos solos do seu município e identifique 

os tipos de solos que podem ser encontrados. Compare-

os com outros tipos de solos do Estado do Paraná.
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• Solo:  camada superficial da crosta terrestre, formada por elementos 
móveis de origem mineral, orgânica (vegetal e animal) e seres vivos. 
(Garrido e Costa, 2006, p. 169)

• Subsolo: corresponde à parte que segue ao solo. É pobre em matéria 
orgânica  e  constituído  principalmente  de  material  mineral.  (Guerra, 
1989, p.401) 

• Rocha matriz: é aquela em que os elementos originais ou primitivos 
não sofreram transformações  motivadas pela meteorização. (Guerra, 

37
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• Qual  tipo  de  solo  predomina  no  Estado  e  no  seu 

município?

Segundo o Instituto de Terras,  Cartografia  e Florestas,  no 

Paraná predominam dezessete diferentes tipos de solos. Os mais famosos 

que  cobrem  o  Terceiro  Planalto  Paranaense  destacam-se  pela  sua 

fertilidade natural, os latossolos vermelho-escuros, os latossolos roxos, os 

latossolo  brumo,  a  Terra  Roxa  Estruturada  e  os  Podzólicos 

Vermelho/Amarelos, desenvolvidos em rochas magmáticas.

Os Latossolos Escuros e a Terra Roxa têm como roxa matriz 

as  rochas  eruptivas  básicas,  portanto,  ph  próximo  a  neutro,  textura 

argilosa, alto poder de dupla troca iônica e de retenção de água.

Os  solos  Litólicos,  pouco  desenvolvidos  apresentam 

propriedades químicas e físicas de acordo com o substrato.

O  Terceiro  Planalto  apresenta  em  linhas  gerais  solos 

profundos, bem desenvolvidos e de alta fertilidade natural.

Os tipos de solos encontrados no Município de Califórnia são 

os seguintes:

a) Terra  Roxa  e  Estruturada  Eutrófica-Trie  3-A  moderado, 

textura  argilosa,  fase  floresta  tropical  superenifólia, 

relevo suave e ondulado;  é formada por solos minerais 

argilosos;

b) Terra  Roxa Estruturada Distrófrica-Trd 1-A proemitente, 

textura argilosa, fase floresta tropical perenifólia, relevo 

ondulado;

c) Associação Latossolo Roxo Distrófico-Lrd 7-relevo suave, 

ondulado  +  terra  roxa  estruturada  distrófica,  relevo 

ondulados  ambos  A  moderado,  textura  argilosa  fase 

floresta subtropical perenifólia;

d) Latossolo  Roxo  Distrófico-Lrd  2-A  moderado,  textura 

argilosa, fase floresta subtropical subperenifólica, relevo 

suave  e  ondulado.  Extensas  áreas  de  solos  profundos, 

muito  porosos,  macios,  friáveis  e  muito  permeáveis, 
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estes  são  os  Latossolos,  predominantes  nas  paisagens 

brasileiras, inclusive nos derrames basálticos da Bacia do 

Paraná. É um dos mais  importantes solos do ponto de 

vista  agrícola  pela  fertilidade  natural.  Este  solo  possui 

uma coloração vermelho fosco, que quando está úmido 

parece tornar-se arroxeado;

e) Associação solos litólicos Eutróficos-R e 10.  Este tipo é 

constituído por solos por vezes, chernozênico, moderado, 

ou  mais  freqüentemente  fraco,  repousa  diretamente 

sobre  a  rocha  e  são  bastante  rasos  e  de  textura  e 

fertilidade  variáveis,  dependendo  da  rocha  matriz.  São 

encontrados  em  áreas  de  relevo  ondulado  ou  mesmo 

escarpados, sob vegetação de floresta ou de cerrado;

1.11 Aptidão Agrícola

1’ ABC - são terras de aptidão boa para os níveis de manejo 

A,  B  e  C,  necessitando  de  um  nível  baixo,  mínimo  do  emprego  de 

fertilizantes, apenas para manutenção de seu estado nutricional do solo e 

em práticas conservacionistas, praticamente não são suscetíveis à erosão. 

Alto uso de mecanização, obtendo-se excelente rendimento.

1’  aBC  -  são  terras  de  aptidão  regular  para  o  nível  de 

manejo A, e boas para os manejos B e C, necessitando de um nível médio 

em investimentos no uso de fertilizantes e em práticas conservacionistas, 

praticamente  não  são  suscetíveis  à  erosão.  Alto  uso  de  mecanização, 

obtendo-se excelente rendimento.

3 (ab) - São terras com restrições no nível A e B. São solos 

com fertilidade variável, onde em muitos casos é imprescindível o uso de 

fertilizantes  e  corretivos,  bem  como  o  emprego  de  práticas 
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conservacionistas para que se possam obter resultados satisfatórios. Em 

algumas terras a presença conjunta ou isolada de solos litólicos com o 

relevo dobrado, cria fortes impedimentos à mecanização, expondo o solo à 

erosão.  O uso da mecanização é muito baixo, pois o rendimento do trator 

é baixo.

Aptidão específica: culturas de ciclo curto com um cultivo 

por  ano.  Também apresenta terras  com aptidão para  culturas  de  ciclo 

longo.

1.12 Hidrografia

          

Rio: Curso d’água natural que deságua em outro rio, lago ou 

mar. 

De  acordo  com  a  hierarquia  e  o  regionalismo,  os  cursos 

d’água recebem diferentes nomes genéricos: córrego, ribeirão, lajeado, 

sanga, arroio, igarapé, etc. genéricos: ribeirão, lajeado, córrego, sanga, 

arroio, igarapé, etc.

 Córrego: é  uma denominação dada a um corpo de água 

corrente de pequeno porte. Rotineiramente, é utilizado para se referir a 

algo de menor tamanho que um riacho.

 Mananciais: são todas as fontes de água, superficiais  ou 

subterrâneas,  que podem ser  usadas para o abastecimento público. 

Isso inclui,  por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis freático.  Para 

cumprir  sua  função,  um  manancial  precisa  de  cuidados  especiais, 

garantidos  nas  chamadas  leis  estaduais  de  proteção  a  mananciais. 
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Figura 6 – Cursos d’água

• A  presença  de  cursos  d’àgua  (rios,  córregos,  riachos, 

entre outros) é fator essencial para o desenvolvimento de 

uma região?

• Quando ocorreu o processo de colonização do município 

os rios eram fatores preponderantes na divisão dos lotes 

rurais.  Hoje,  como esses rios interferem nas atividades 

dos moradores do seu município?

• Delimite e identifique as bacias hidrográficas do Estado 

do Paraná no mapa a seguir. 

Córrego 
Foto: D.K.Portelinha, 2001

Córrego 
Foto: D.K.Portelinha, 2001

Ribeirão 
Foto: D.K.Portelinha, 2007
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• Em  quais  das  bacias  hidrográficas  seu  município  se 

localiza?

Observe a seguir o mapa da hidrografia do seu município.
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O município de Califórnia está localizado no espigão divisor 

de águas das bacias hidrográficas do rio Ivaí e do Rio Tibagi. 

Os principais rios, córregos e ribeirões da porção leste deste 

divisor de águas são:

a) Ribeirão  Jacucaca,  próximo  ao  limite  norte  com  o 

município de Apucarana;

b) Rio Taquara;

c) Ribeirão Califórnia;

d) Ribeirão Taquarinha;

e) Córrego do Saltinho;

f) Córrego Água Seis;
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g) Córrego Água Sete, manancial de abastecimento de água 

para a cidade de Califórnia;

h) Córrego Água Oito;

i) Córrego São João;

j) Córrego do Piriza;

k) Córrego Água Rasa;

l) Córrego Lima;

m)Córrego Boa Vista;

n) Os principais rios, córregos e ribeirões da porção oeste 

são:

o) Córrego Marsuíno, no limite ao sul com o município de 

Marilândia do Sul.

p) Córrego  D’Ouro,  que  estabelece  o  limite  oeste  com  o 

município de Apucarana;

q) Córrego Silvio;

r) Córrego Atum;

s) Córrego Marta ou Laranjal;

t) Córrego Dragão;

u) Córrego Barra Nova;

v) Córrego Jacutinga.

• Delimite  e  identifique  as  bacias  hidrográficas  do  seu 

município. 

• Qual o principal rio desta bacia?

• Destaque o(s) manancial(s) de seu município.

• Verifique  se  sua  cidade está  à  jusante  ou  à  montante 

deste manancial.
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• Existe em seu município sistema de tratamento de água 

e esgoto? 

• Em  seu  município  são  desenvolvidos  projetos  de 

recuperação  das  bacias  hidrográficas?  Destaque  a  sua 

localização.

• Caso não existam projetos de recuperação, identifique os 

rios  nos quais a poluição pode ser observada.  

• Em quais  aspectos  socioeconômicos  e  culturais  os  rios 

interferem na vida dos munícipes?

1.13 Clima 

Observe o mapa a seguir
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1.13.1 Clima do Paraná

O Paraná é localizado na região de clima subtropical, com 

temperaturas amenas, e tem pequena parte na região de clima Tropical.

A amplitude térmica anual do Estado varia entre 12 e 13ºC, 

com exceção do litoral, onde as amplitudes térmicas variam de 8 a 9ºC

O Paraná não apresenta uma estação seca bem definida. As 

menores  quantidades  de  chuvas  estão  no  extremo  noroeste,  norte  e 

nordeste do Estado e as maiores ocorrem no litoral, junto às serras, nos 

planaltos do centro-sul e do leste paranaense. 
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De  acordo  com a  classificação  de  Köppen,  no  Estado  do 

Paraná domina o clima do tipo C (Mesotérmico) e, em segundo plano, o 

clima do tipo A (Tropical Chuvoso), subdivididos da seguinte forma: 

a) Af – Clima Tropical Superúmido, com média do mês mais 

quente  acima  de  22ºC  e  do  mês  mais  frio  superior  a 

18ºC, sem estação seca e isento de geadas. Aparece em 

todo o litoral e no sopé oriental da Serra do Mar; 

b) Cfb – Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico), com média 

do mês mais quente inferior a 22ºC e do mês mais frio 

inferior a 18ºC, sem estação seca, verão brando e geadas 

severas, demasiadamente freqüentes.  Distribui-se pelas 

terras  mais  altas  dos  planaltos  e  das  áreas  serranas 

(Planaltos  de  Curitiba,  Campos  Gerais,  Guarapuava, 

Palmas, etc);

c) Cfa – Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico), com média 

do mês mais quente superior a 22ºC e no mês mais frio 

inferior a 18ºC, sem estação seca definida, verão quente 

e  geadas menos freqüentes.  Distribuindo-se pelo  Norte 

Centro,  Oeste  e  Sudoeste  do  Estado,  pelo  vale  do Rio 

Ribeira e pela vertente litorânea da Serra do Mar.

suapesquisa.com/clima/.

http://www.suapesquisa.com/clima/
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Identifique o tipo climático de seu município.

                   

De acordo com a classificação de Wladimir Koppen, o tipo de clima 

que ocorre no Município de Califórnia é o Cfa.

O  tipo  de  clima  Cfa  -  Clima  Subtropical  Úmido  Mesotérmico  – 

apresenta verões quentes e geadas pouco freqüentes, com tendência de 

concentração de precipitações nos meses do verão, sem estação seca 

definida.  Apresenta  temperaturas  médias  anuais  nos  meses  mais 

quentes  superiores  a  22ºC  e  nos  meses  mais  frios  inferiores  a  18ºC 

(IAPAR – 1994).

A  climatologia  da  região  de  Califórnia  é  dinâmica,  sofrendo  a 

influência  das  massas  de  ar  polares,  sendo  estas  mais  comuns  no 

inverno.

A direção dos ventos dominantes em Califórnia vem pela medição da 
estação do IAPAR, em Apucarana, e é basicamente de leste/oeste.

Ventos Dominantes
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Mapa 19 – Paraná – Clima

Classificação climática do Paraná segundo IAPAR

Fonte: IAPAR apud Plano Diretor de Sertanópolis-Pr, 2005/2006 

Observe a seguir o painel têmporo espacial de Califórnia.

   Org. D.K.Portelinha, 2007 – Fonte: SUDERHSA (2006)
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• Destaque  no  painel  os  meses  em  que  se  iniciam  as 

estações do ano.

• Identifique a estação mais seca e a mais chuvosa.

• Identifique o mês mais seco e mais chuvoso. 

• Qual foi o ano mais chuvoso e o mais seco?

Estações do ano na Europa Estações do ano no município
Primavera inicia  após  o  Inverno 
inicia aproximadamente no dia 20 de 
Março e termina aproximadamente no 
dia 21 de Junho no Hemisfério Norte  
As  principais  características  da 
primavera é o reflorescimento da flora 
(das  plantas)  e  da  fauna  terrestre.  
Segundo  estudiosos,  as  noites  da 
primavera possuem a mesma duração 
de  tempo  que  os  dias,  mas  esta 
duração  vai  diminuindo 
gradativamente  com  o  passar  do 
tempo e os dias vão se tornando mais 
longos do que as noites. 

Verão tem seu início em 21 de Junho 
e  finda  em  23  de  Setembro  no 
Hemisfério  Norte.  Suas  principais 
características  são  dias  longos  e 
quentes  (temperatura  elevada),  mas 
também  possui  dias  geralmente 
chuvosos.  
O  Verão  é  marcado  por  intensas 
chuvas, em regiões com o Clima bem 
definido.  
Por possuir dias quentes, a tendência 
é  acontecer  evaporação  da  águas  e 
com isso acontecer a precipitação, ou 
seja,  a  formação  das  nuvens  de 
chuva. Chove  mais  nos  meses  de 
junho,julho e agosto no Norte.

Outono inicia no dia 23 de Setembro 
e tem fim no dia 21 de Dezembro no 
Hemisfério  Norte.  
O Outono é uma estação que indica a 
passagem do verão para o inverno e 
suas principais características são: O 
amarelar das folhas e posteriormente 

Primavera é a estação do ano que se 
segue ao inverno e precede o verão. 
Inicia-se no dia 21 de Setembro no e 
termina no dia 21 de Dezembro no 
Hemisfério Sul. A primavera inicia no 
equinócio (dias e noites com a mesma 
duração) de Setembro e termina no 
solstício de Dezembro, no Hemisfério 
Sul. 
Em relação a temperatura, a primavera 
tem temperaturas amenas ao longo da 
estação.

Verão Tem  seu  início  em  21  de 
dezembro e termina em 21 de março no 
hemisfério  sul.  Neste  período,  as 
temperaturas  permanecem  elevadas  e 
os dias são longos. No verão chove mais 
que  nas  outras  estações,  pois  quanto 
mais  quente  a  cidade,  mais  água  irá 
evaporar, sendo então dezembro, janeiro 
e fevereiro, os meses mais chuvosos no 
sul.

Outono inicia-se  em  22  de  março  e 
termina em 20 de junho. É caracterizado 
por  queda  na  temperatura  ,  e  pelo 
amarelar das folhas de algumas árvores, 
que indica a passagem de estações.

Inverno se inicia no dia 21 de junho e 
termina  no  dia  23  de  setembro  no 
hemisfério  sul.  Sua  principal 
característica é a queda da temperatura 
chegando a atingir até 0º ou menos. O 
inverno  se  prolonga  pelos  meses  de 
junho,  julho,  agosto  e  setembro  no 
hemisfério sul.
No Brasil as quatro estações não são tão 



51

suas  quedas  que  pode  causar  um 
visual bastante agradável para nossos 
olhos. As  árvores  de  folhas  caducas 
(caducifólias)  são  um  símbolo  do 
outono.

Inverno inicia aproximadamente no 
dia  21  de  Dezembro  e  termina 
aproximadamente no dia 21 de março 
no  Hemisfério  Norte.  
A principal característica do inverno é 
a  queda  da  temperatura,  podendo 
variar  em  algumas  regiões  bem 
abaixo de 0ºC, onde ocorre a queda 
de  neve  nos  meses  de  dezembro, 
janeiro,  fevereiro  e  março.  
Isso  acontece  porque  o  Sol  bate  no 
outro  hemisfério  quando  está  no 
Inverno.        
          Na Europa o ano é dividido em 
quatro  estações,  pois  há  quatro 
períodos  com  condições  climáticas 
muito distintas, como o inverno (frio), 
primavera  (flores),  verão  (calor), 
outono (queda da folhas).
          Resumidamente  podemos 
assim  descrever  as  quatro  estações 
nessa  região:  O  inverno  é  marcado 
pela  presença  da  neve,  de  uma 
paisagem  que  mostra  árvores  com 
aspecto de mortas e poucos animais. 
Na primavera essas árvores parecem 
ressuscitar  cobrindo-se  de  folhas  e 
flores  e  uma  intensa  camada  de 
gramas  e  arbustos  surgem  no  solo 
como  por  encanto.  Aves  e  animais 
que antes do inverno tinham migrado 
para regiões mais quentes em busca 
de alimentos, agora retornam para se 
alimentar  da  nova  vegetação  e 
procriar.  No  verão  ocorre  o 
nascimento dos filhotes e as árvores 
frutíferas  fornecem  mais  alimentos. 
No  outono  os  filhotes  já  estão 
crescidos,  a  disponibilidade  de 
alimentos  diminui,  as  folhas  das 
árvores começam a cair deixando as 
árvores  quase  nuas  anunciando  a 
chegada de um novo inverno. É nesse 
período  que  muitos  animais  partem 
novamente a procura de regiões mais 
quentes onde há mais alimentos

distintas.  As  estações  acontecem  de 
forma diferente nos estados do norte e 
do sul. Califórnia, que está localizado nos 
estados  do  sul  do  Brasil,  apresenta  as 
características  típicas  dessa  região,  ou 
seja,  nos  estados  do  sul  é  mais  fácil 
dividir o ano em quatro estações, pois a 
natureza  apresenta  as  quatro 
predominâncias,  ela  caracteriza-se  por 
verões quentes e úmidos e invernos frios 
e  secos.  Chove  muito  nos  meses  de 
novembro  à  março.  O  índice 
pluviométrico  anual  é  de, 
aproximadamente,  2000  mm.  As 
temperaturas médias ficam em torno de 
20º C. Recebe influência, principalmente 
no  inverno,  das  massas  de  ar  frias 
vindas da Antártida.
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• Correlacione a variabilidade climática  apresentada com 

as atividades socioeconômicas e culturais desenvolvidas 

no seu município? 

Observação: 

 O trabalho postado apresenta-se de forma parcial.

O Material Didático se encontra, na íntegra, disponível e impresso

 em cd room na Secretaria da Educação - PDE - 2007-2008.
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