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“Bacias 
Hidrográficas: 

recuperando sua 
história...”

...padronização dos processos...

“um conjunto de normas e 
procedimentos que consistem 

em diferentes etapas 
complementares entre si, 

observando que cada etapa é 
pré-requisito para a próxima, 

atestando e declarando que um 
produto...está em conformidade 

com os requisitos técnicos 
especificados”.



......”o desconhecimento....leva à ignorância......

......que leva ao desprezo....

........................que leva ao abandono.....

.......que leva ao esquecimento.........pela falta de 

conhecimento”....
Izabella Maria Swierczynski/1990

Geógrafa



● A Toponímia, do grego topos=lugar e onyma = nomes, um dos ramos da
onomástica que trata dos nomes próprios de acidentes geográficos naturais,
culturais e antrópicos, propicia recuperar características sócio-histórico-culturais e
físico geográficas as quais são representadas em documentos cartográficos em
escalas diversas.
●Tradicionalmente a arte de nomear pessoas, lugares, ou acidentes geográficos é
evidenciada pela simples necessidade de reconhecimento, identificação e
localização geográfica.
● Observando um mapa é possível verificar tanto pelas convenções cartográficas
como pela simbologia que rios, montanhas, lagos, cidades, localidades, dentre
tantos outros acidentes geográficos, naturais, culturais e antrópicos, têm uma
identificação, um nome pelo qual é conhecido e se torna uma referência geográfica
no campo econômico e socioambiental.
● Cumpre também a função de identificar extratos linguísticos de grupos étnicos,
assumindo valores que transcendem a função apenas identificadora.

A importância da padronização toponímica no planeta 



GRUPO DE PERITOS DAS NAÇÕES UNIDAS EM NOMES 
GEOGRÁFICOS – UNGEGN
United Nations Group of Experts on Geographical Names
“Principles and Procedures for Geographical Naming 2011 
Geographical Names Board of Canada” 
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/gnames/GNBC_english_accessible.pdf

•CONFERÊNCIAS DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) SOBRE PADRONIZAÇÃO DE NOMES 
GEOGRÁFICOS
-1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1998, 2002, 2007, 2012, 2016
São realizadas  nos países membros, 400 membros + 100 países
• GRUPO DE PERITOS DAS NAÇÕES UNIDAS EM NOMES GEOGRÁFICOS GPNUNG/ 1959 -
(UNGEGN)

-Comitê Permanente; 
-Estatuto; 
-Princípios que regem o GPNUNG; 
-Estrutura; 
-Divisões linguísticas/geográficas;
-Cooperação com o Instituto Pan-Americano de Geografia e História
-Criação de uma Divisão Celta e da Divisão do Mediterrâneo Oriental (não Árabe); 
Criação da Divisão da África Meridional; da Divisão Báltica; e de uma Divisão da Europa 

Oriental; Divisão da América Latina; 



O Comitê recomenda que os nomes
sejam registrados e definidos de forma
inequívoca, para isso o Comitê deve conter um
Grupo de Trabalho de Pronúncia de Nomes
Geográficos, além de especialistas em
linguística!!!

Recomendação:



...o uso dos nomes nas áreas turísticas 
como fonte de renda....

Uso de nomes em mapas turísticos, desejando assegurar o uso 
consistente  e sistemático em mapas turísticos dos nomes geográficos 
padronizados por cada país, tendo em conta o aumento da distribuição 
e da influência de mapas turísticos no mundo moderno, recomenda que 
o Grupo de Peritos entre em contato com a União Internacional de 
Organizações Oficiais de Viagens (International Union of Official Travel
Organizations - IUOTO) e sugerir que este recomende a todos os seus 
membros a usar, em seus mapas turísticos, os nomes geográficos 
padronizados de acordo com os princípios de padronização nacional 
confirmados nos trabalhos da Primeira e da Segunda Conferências das 
Nações Unidas sobre a Padronização de Nomes Geográficos.

...um exemplo apenas....



Geocartográfico

• identificação do nome geográfico como

código

• nome geográfico oficial (e variantes)

• coordenadas geográficas, geometria e

classificação do feição cartográfico

Histórico-

geográfico

• histórico territorial

• alterações toponímicas

• variantes históricas do nome geográfico

Linguístico

• etimologia

• ortografia

• classificação gramatical

• datação

• referência bibliográfica dos nomes

geográficos

Instrumentalizar os

tomadores de decisão, os

agentes técnicos e

sociedade civil, com

informações cartográficas e

geográficas confiáveis,

atualizadas, padronizadas e

precisas. (de fé pública)

A imprecisão de nomes

geográficos aliada a uma

base cartográfica

desatualizada pode levar a

sérios problemas de ordem

legal.

O nome geográfico

caracteriza-se como um

conjunto étnico, etimológico

e histórico, referenciado

geograficamente e inserido

num contexto temporal.



Detalhe do Planisfério elaborado 
por Pêro Fernandes – 1545

Cartógrafo alemão Martin Waldseemüller - 1507



Detalhe da Carta do Brasil do Atlas de 
Sebastião Lopes - 1565

Mapa - 1585



...os nomes não nascem nos mapas...

...e são eles, os nomes, que dão vida e significado às informações cartografadas...

...o que faríamos com um mapa mudo?!?...

Atenção!!!



Os mapas vão ficando mais 
legíveis...desde que contenham 
informações:
▪ linhas – cursos de água
▪ linhas – divisas/limites

▪ toponímia/nomes 
geográficos
▪ escala – gráfica/geográfica
▪ coordenadas
▪ rosa dos ventos
▪ legenda
▪ unidades de medida...



...vamos imaginar esses mapas sem os 
nomes...
sem a legenda que nos ajuda a identificar 
as linhas, polígonos e números/cores...

...é possível imaginar um 

mapa sem nomes, sem 

informações?!?..



Mapas Temáticos
Os mapas temáticos são 
aqueles que focam num
tema específico para 
apresentar as informações.
Nem sempre obedecem à uma escala, 
como é o mapa “Trilha da Graciosa”.



Área física de trabalho
A Bacia Hidrográfica?!?

▪Contornos/limites definidos 
geomorfologicamente;
▪sua preservação é responsabilidade:
▫ dos setores de planejamento públicos 
ou privados;
▫ dos moradores/residentes;
OBS: todas as atividades realizadas nessa 
área resultará na melhor ou pior 
qualidade da água dos rios (superficiais) 
e dos aquíferos (aquífero é uma unidade 

geológica onde se infiltra e se armazena água
que pode ser utilizada como fonte de abastecimento. 

Geralmente, ao penetrar em camadas porosas, 
quase sempre de rochas sedimentares, a água passa
por um natural processo de filtragem, 

tornando-se própria para consumo. Em um aquífero
ocorre também uma permeabilidade
que permite a movimentação do 

volume de água em seu interior. 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/aquifero.htm)

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/aquifero.htm


A 21 Km de ........., é uma excelente alternativa para quem busca sossego e contato com a natureza, 
opções de lazer e turismo rural ............formada predominantemente por italianos, portugueses, 
poloneses e alemães, conserva seu patrimônio histórico e cultural, oferecendo opções de lazer, 
turismo rural e ecoturismo. Os principais atrativos estão: ............, excelente ponto para prática de 
voo livre, caminhadas e passeios a cavalo. Está localizado no ..................... . A ................é o trecho 
mais preservado de .................do ............ e foi a primeira via carroçável do ................ e guarda em 
sua tradição a passagem do imperador ...................e sua comitiva, que em visita oficial ao Estado, em 
1880, descansaram à sombra de um pinheiro. O ....................., originou-se de trilhas indígenas, é o 
caminho mais antigo do ................ que liga ...............a ................ Quase todo o percurso é 
pavimentado com pedras, colocadas por escravos entre os anos de 1625 e 1654. O ........................foi 
uma das principais vias de comunicação entre o primeiro planalto paranaense e a planície litorânea, 
desde o século XVII até a conclusão da .................. em 1873 e a efetivação da ..................– .................. 
Hoje é considerado um monumental sítio arqueológico em plena ................., na .................... .

OBS: Como os topônimos são uma mescla de uma palavra que designa o genérico e outra o específico, se tirarmos 
o específico deste texto.....jamais saberíamos até do que se trata.
Genéricos neste caso são: rio, estrada, cidade, caminho, morro, ....os específicos são as palavras que diferenciam 
um genérico do outro: Rio Iguaçu;  Caminho do Itupava; Estrada Don Pedro II; Estrada da Graciosa.....

Abaixo, um mapa temático, com nomes, que, com esses, será possível a localização do texto acima.

Interpretando um texto sem
genéricos e específicos dos topônimos 





Algumas das 27 variações taxionômicas dos topônimos, definidas pela Profª Maria 
Vincentina do Amaral Dick (USP) (a maior referência em estudos de topônimos 
brasileiros):

Animotopônimos (ou Nootopônimos): topônimos relativos à vida psíquica, à cultura 
espiritual. Ex. Vitória (ES); 
Antropotopônimos: topônimos relativos aos nomes próprios individuais. Ex. Barbosa 
(SP); 
Axiotopônimos: topônimos relativos aos títulos e dignidades que acompanham nomes 
próprios individuais. Ex. Coronel Ezequiel (RN); 
Corotopônimos: topônimos relativos a nomes de cidades, países, estados, regiões e 
continentes. Ex. Seringal Quixadá (AC); 
Cronotopônimos: topônimos relativos aos indicadores cronológicos representados 
pelos adjetivos novo(a), velho(a). Ex. Nova Aurora (GO);
Ecotopônimos: topônimos relativos às habitações em geral. Ex. Chalé (MG); 
Ergotopônimos: topônimos relativos aos elementos da cultura material. Ex. Jangada 
(MT); 
Etnotopônimos: topônimos relativos aos elementos étnicos isolados ou não (povos, 
tribos, castas). Ex. Capixaba (AC); 
Dirrematopônimos: topônimos constituídos de frases ou enunciados lingüísticos. Ex. 

Passa e Fica (RN); 



Hierotopônimos: topônimos relativos a nomes sagrados de crenças diversas,
a efemérides religiosas, às associações religiosas e aos locais de culto.
Ex. Capela (AL). Esse categoria subdivide-se em:
Hagiotopônimos: nomes de santos ou santas do hagiológio católico romano.
Ex. Santa Luzia (BA) e Mitotopônimos: entidades mitológicas. Ex. Exu (PE);
Historiotopônimos: topônimos relativos aos movimentos de cunho histórico,
a seus membros e às datas comemorativas. Ex. Plácido de Castro (AC);
Hodotopônimos: topônimos relativos às vias de comunicação urbana ou rural.
Ex. Ponte Alta (SC);

Numerotopônimos: topônimos relativos aos adjetivos numerais.
Ex. Dois vizinhos (PR);
Poliotopônimos: topônimos relativos pelos vocábulos vila, aldeia, cidade,
povoação, arraial. Ex. Vila Nova do Mamoré (RO);

...e assim por diante!!!!!



...alguns poucos exemplos dos 399 nomes de municípios do Paraná:

Braganey : Segundo as normas ortográficas vigentes da língua portuguesa,
este topônimo deveria ser grafado como Braganei. /ANTROTOPÔNIMO;
Cantagalo : Segundo crença regional, o nome Cantagalo origina-se de
antigo pouso de tropeiros, onde, nas frias madrugadas de inverno, se ouvia 
uníssona cantiga de galo. / DIRREMATOPÔNIMO;
Cianorte : Cianorte foi fundada pela Companhia Melhoramentos Norte do 
Paraná – da qual herdou o nome: Cia (Companhia) e norte (de Norte do
Paraná) / ACRONIMOTOPÔNIMO;

Coronel Vivida: Firmino Teixeira Baptista, o Coronel Vivida, nasceu em 

Ponta Grossa a 5 de maio de 1834 e faleceu em 1903, em Palmas. / ANTROTOPÔNIMO;

Entre Rios do Oeste: Como o município fica entre os rios São Francisco

verdadeiro e o São Francisco falso, o nome ficou Entre Rios. / CARDINOTOPÔNIMO;
Mangueirinha : O nome Mangueirinha é proveniente da construção de uma
mangueira de varas, onde os tropeiros recolhiam os animais para pouso,
principalmente as tropas de mulas que eram trazidas do Rio Grande do Sul
para serem comercializadas em São Paulo. / SOCIOTOPÔNIMO.



A metodologia prevê:

- a revisão, a coleta, a

correção, a atualização,

complementação e o

georreferenciamento dos nomes das

feições naturais ou antropizadas

- a recuperação e a valorização

das características sócio-histórico-

culturais e físico-geográficas

O PNGPR
Projeto Nomes Geográficos dos Estado do Paraná

Toponímia passo a passo
Atividades escolares:
● maquete: ciências; geografia; história; matemática...
◦ maquete: materiais básicos necessários – barbante 
(representarão os rios); tesoura; papel craft ; ‘lixo’ 
encontrado nos jardins das escolas – papeis, plásticos, etc
(cuidar ao buscar com os alunos); opcional: 
animais / bichinhos de plásticos em miniatura 
(não é necessário manter a escala, só o bom senso); 
Ainda no jardim da escola coletar galhos com
folhas verdes (serão as árvores), galhos secos –
representarão as florestas queimadas; outros 
galhinhos que serão as pontes; areia que 
representarão as estradas, os caminhos...

USAR A CRIATIVIDADE – LEMBRAR QUE O
PÚBLICO ALVO SÃO CRIANÇAS, PORTANTO

ATENÇÃO



Izabella



Método para a construção da maquete
...nada é rígido, a flexibilidade na criatividade é fundamental!!!...

ATENÇÃO: a interação com os alunos é fundamental!!!
...interessante construir a maquete no chão!!! Estará acessível para as crianças; criará um 
clima de alegria e interação....na visualização da paisagem....como se fossem ‘gigantes’....

Explorar:
● os trajetos que os alunos fazem de sua casa até a escola;
● considerar o bom senso – o uso da escala nesse momento é impossível;
● nomes dos elementos que observam no trajeto: cursos de água; placas das ruas; pontes; caminhos; morros; 
montanhas; igrejas; museus; praças; escolas; cemitérios......etc...
● representar, o melhor possível, a paisagem da bacia hidrográfica em que vivem;
OBS: nesse momento é importante o uso de mapas (desconsiderar a escala rígida!!! Apenas usar o bom senso). A 
educação cartográfica; geográfica começa... A leitura e compreensão do espaço onde vivem, e a interação nas suas 
relações tornam-se imprescindíveis como cidadãos, irão aprender a respeitar os vizinhos... os próximos...
USO DOS MATERIAIS SUGERIDOS:
▪ O barbante representará os cursos de água: observar que os rios ‘nascem’ nas montanhas e na medida em que 
‘chegarem’ nas planícies vão se ‘somando’ formando os grandes rios;
▪ os materiais encontrados no jardim da escola serão os elementos da paisagen – ‘monte’ de lixo; florestas queimadas; 
florestas vivas protegidas; pontes; caminhos; estradas; matas ciliares (que são como nossos cílios, protegendo nossos 
olhos de poeira...)etc.
▪ o papel craft : as montanhas, morros,  a base da maquete;
▪ os animaizinhos em miniatura de plástico deverão ser colocados pelas próprias crianças nos seus ‘hábitats’ 
explorando seus hábitos e costumes... (normalmente as crianças não escolhem baratas, ratos, centopeias (tem nojo ou 
medo)....aproveitar e explicar questões de lixo, etc e que nem sempre foram ou são sinal de doenças, proliferação de 
outros problemas...);

▪ BOA SORTE!!!! É uma delícia construir essa maquete com as crianças, inclusive com colegas de trabalho!! Vamos 

nos surpreender sempre!!!! Se divirtam!!! 



A cartografia social vem 
se consolidando como 
instrumento de defesa 
de direitos ....

CARTOGRAFIA SOCIAL
Outra maneira de valorizar o espaço, cultura, 
ocupação étnica e... seus nomes...

http://www.mobilizadores.org.br/entrevistas/
cartografia-social-vem-se-consolidando-com-instrumento-de-defesa-de-direitos/

...A ocupação do território é vista 
como algo gerador de raízes 
e identidade: 
um grupo não pode ser
compreendido sem o seu território, 

no sentido de que a identidade 
sociocultural das pessoas está, 
invariavelmente, ligada aos 
atributos da paisagem....

Explorar  o método da construção participativa da Cartografia Social, 
com os alunos, adequando-o aos interesses locais, 
regionais, valorizando a paisagem e sua toponímia!!! Izabella

http://www.mobilizadores.org.br/entrevistas/


Motivações para pensar o PNGPR

• Identificação de diversos Cursos d'água sem denominação, 
com dúvidas na grafia ou na localização.

• Dúvidas recorrentes na grafia de alguns nomes de municípios 
e suas divisas:

▪ Munhoz de Mello ou Munhoz de Melo

▪ 4° Centenário ou Quarto Centenário

▪ Goioerê ou Goio-Erê

▪ Iguaçu ou Iguassu

▪ Tibagi ou Tibagi

• Nomes ou falta deles que podem gerar confusão

▪ Parque Tingüi e Bairro Tingüi



...na ida, uma informação...
na volta...outra?!?...

Izabella

Izabella



Motivações para realizar o PNGPR

●identificação de muitos problemas nas cartas topográficas e mapas do território paranaense, com relação aos 
nomes, a princípio, dos cursos de água, gerando dentre outros,  problemas nos memoriais descritivos de 
divisas e limites municipais, quando comparados aos mapas e bases cartográficas oficiais;

●identificação de falta de padronização na escrita (linguística) dos nomes, gerando duplicidade no banco de 
dados de Nomes Geográficos do Brasil – IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística);

●identificação de erros crassos quando comparados dois ou mais sites de busca com GPS (Sistema de 
Posicionamento Global);

●Necessidade de recuperar questões culturais e etnológicas da ocupação do território do Paraná. Os nomes 
geográficos/toponímia, por meio de metodologia adequada,  trazem à tona, por meio dos estudos 
antropológicos, arqueológicos, geográficos, históricos e da CURIOSIDADE.....o valor cultural e étnico de uma 
região;

●Necessidade de atualização das bases cartográficas do Estado do Paraná, principalmente da Base Hídrica, no 
entanto, o PNGPR possibilita e prevê a atualização de todos os elementos da paisagem, desde que se 
destaquem como elementos de referência e tenham um nome específico – cidades, vilas, vilarejos, povoados, 
templos religiosos, cemitérios, estradas, placas de sinalização, pontes, caminhos, trilhas, cursos de água, 
montanhas, morros, morrotes, lagos, praias, etc...;

...na medida em que o PNGPR se desenvolve vão surgindo novidades,  
questionamentos e soluções.....é do processo......

“..cada nome com sua implicação...e possibilidades de exploração...o significado lexical na mente, na cultura e na sociedade...histórico, 

geográfico, cultural, linguístico...” http://www.uff.br/cadernosdeletrasuff/41/artigo1.pdf

http://www.uff.br/cadernosdeletrasuff/41/artigo1.pdf








Atenção!!!
A participação da comunidade, nos 
levantamentos em campo e na 
certificação dos nomes é premissa básica 
para o sucesso dos resultados

A metodologia do PNGPR prevê:

- a revisão, a coleta, a correção, a atualização,

complementação e o georreferenciamento

dos nomes das feições naturais ou antropizadas;

- a recuperação e a valorização das características

sócio-histórico-culturais e físico-geográficas;



-conversa com a comunidade local;
-uso do GPS;
-uso de mapas e cartas;
-caderneta de campo e lápis e prancheta;
-fotografias de placas de sinalização e 
outros;

No campo...

-roupas adequadas;
-jaqueta contra vento e impermeável;
-botas ou calçados confortáveis e impermeáveis;
-polainas quando o trabalho é dentro de florestas;
-cantil para água;
-chapéu; protetor solar; repelente contra insetos;



Programas e projetos que o PNGPR integra e contribui:
Angra Doce – Turismo; PSA-Pagamento por Serviços Ambientais;
CAR- Cadastro Ambiental Rural; Parques Paraná; Planos Diretores; 
ZEE- Zoneamento Ecológico-Econômico;  Programa de Gestão de Riscos e Desastres; 
Ações da Defesa Civil; Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio 
Iguaçu e também especificamente do Rio Belém; Programas de Educação 
Ambiental; Censo Agropecuário; dentre outros programas e projetos
governamentais;

Instituições parceiras ao PNGPR – Instituições e Secretarias do Estado do 
Paraná, da Federação e municipais: Sanepar; COPEL; Cultura; Educação; 
Turismo; Instituições de Ensino Superior Estaduais e Federal; Agricultura; Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos; IHGP – Instituto Histórico e Geográfico do Paraná; 
IBGE; ITCG; IPPUC; Prefeituras; Paranacidade; ALEP; ONGs; Departamento de 
Estradas - DER; Saúde; ....

Reforçando: participação, integração da COMUNIDADE é premissa básica para que o 
PNGPR alcance  os resultados propostos!!!

OBS: na medida em que o projeto vai se desenrolando novas parcerias vão se 
agregando....sejam benvindos!!!



“Conhecer os rios é navegar na cidadania!”
Elizabeth Pires / 2014

Rio Paraná, margem 
esquerda a cidade de Foz do
Iguaçu e margem direita a 
Ciudad Del Este.

É possível avistar ao longe a
Foz do Iguaçu (Cataratas), 
uma pequena 
mancha branca; avista-se 
também a Ilha Acaraí
pertencente ao Estado do 
Paraná

Izabella

...analisando a imagem com um mapa...exercício....





...certos de que essa imagem é 
no Estado do Paraná...

.... uma grande 
mancha verde, preservada,
cortada por um curso 
de água largo e sinuoso.....
fazendo limite bem definido
com essa grande área 
explorada...

Dicas: vôo sentido Curitiba –
Foz do Iguaçu.....AGOSTO/2017

Resposta: Parque Nacional do Iguaçu e o Rio Iguaçu 
no município de São Miguel do Iguaçu, ao fundo, na margem 
esquerda do Rio Iguaçu é território Argentino.

Izabella



Explorando uma imagem:

- Nome curso de água;
- Nome do município;
- Identificar a vegetação
ciliar;
- Nome da estrada;
- Nome do personagem;

Respostas:
- Rio Miringuava;
- São José dos Pinhais;
- Provavelmente é 
“Branquilho”;
- Estrada da Barragem;
- Sérgio José da Cruz –

estagiário de 
geografia/UFPR, no ITCG.

Izabella



Izabella

Izabella
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