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RESUMO 
 

 

Esta pesquisa analisou a dinâmica das transformações do espaço dos lagos 

artificiais formados por represas hidrelétricas em função do seu uso e 

ocupação, tendo como foco as atividades de lazer, turismo e recreação. Para 

tanto, desenvolveu-se, inicialmente, um quadro referencial teórico com uma 

releitura dos conceitos acerca do espaço e suas derivações, assim como a 

definição de um método de interpretação e compreensão que envolve as 

transformações espaciais. Na seqüência, por meio de estudo de caso, foi 

realizada uma análise das transformações ocorridas dos lagos artificiais das 

Represas Salto Osório e Salto Santiago, no Médio Vale do Rio Iguaçu, Estado 

do Paraná, desde a sua implantação. A obtenção de dados e a análise 

realizada, sob o enfoque sistêmico, possibilitaram a compreensão do processo 

de transformação espacial nesses locais, resultando em um estudo que visa a 

contribuir para a implementação de pesquisas e ações mais efetivas no que 

concerne a organização e uso futuro dessas áreas.  

 

Palavras-chaves: Lagos artificiais; lazer; turismo; recreação; enfoque 

sistêmico; espaço turístico. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

Com o incremento da atividade turística em todo o mundo, a procura 

por destinos e locais alternativos vem crescendo expressivamente não apenas 

por visitantes oriundos de lugares distantes, mas também por parte das 

populações próximas que, ostensivamente, buscam em suas próprias regiões 

locais que lhes possam servir como opções de lazer e recreação.  Assim, 

novas áreas adaptadas surgem para atender essa demanda, alterando as 

características espaciais originais. Essas transformações, na maioria dos 

casos, apresentam conseqüências indesejáveis, pois ocorrem de forma 

espontânea e sem um planejamento preventivo que vise o ordenamento 

adequado do território. 

 

Esse processo vem ocorrendo, desde a da década de 80, na região 

que abrange o Centroeste e o Sudoeste do Paraná, com a formação de lagos 

artificiais decorrentes da construção de usinas hidrelétricas no Rio Iguaçu, 

apresentando alterações físicas e sócio-econômicas no seu espaço. O uso da 

terra, até então fundamentado na exploração agrícola, modificou-se para 

atender outras necessidades como a geração de energia e, 

conseqüentemente, o lazer e a recreação, ocasionando o surgimento de áreas 

com características eminentemente urbanas e agravando consideravelmente 

uma série de problemas ao meio natural.  Mais recentemente, a elevação do 

preço da terra, vendida em forma de lotes, aponta para o enfoque 

mercadológico da especulação imobiliária que, apesar da contrariedade da 

legislação, cresce ano após ano com a implementação de loteamentos 

clandestinos sem que se tenha qualquer certeza quanto à existência de 

disciplina urbanística nesses espaços.  

Durante muitos anos a indiferença e, em parte, a anuência dos poderes 

públicos, permitiram que essas transformações ocorressem de forma 

espontânea sem ações claras de planejamento que objetivassem o correto 

ordenamento físico-espacial destas áreas tendo, como conseqüência, graves 

impactos negativos sob o ponto de vista ambiental, social e econômico, como 

já citado. 
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Assim, o objetivo central deste estudo foi o de analisar e explicar a 

dinâmica das transformações de uso e ocupação do espaço dos lagos artificiais 

formados por represas hidrelétricas no Médio Vale do Rio Iguaçu, no Estado do 

Paraná.  

Para a consecução final deste objetivo, foram necessárias algumas 

etapas anteriores, como a elaboração de um quadro referencial teórico sobre 

algumas das principais correntes de pensamento acerca do espaço e suas 

transformações, buscando-se identificar pontos de aproximação ou divergência 

entre elas, tendo como enfoque principal a Teoria Geral dos Sistemas (TGS). 

Também foi necessário caracterizar as atividades desenvolvidas no espaço dos 

lagos artificiais de Salto Osório e Salto Santiago e identificar as possíveis 

políticas e ações, públicas ou privadas, relativas ao planejamento e 

organização desses espaços. Isso permitiu a identificação dos elementos 

essenciais necessários à elaboração das análises não apenas da situação 

atual, mas de todo o processo ocorrido ao longo das últimas três décadas de 

intervenção humana no local, objeto espacial dessa pesquisa. 

 
Enquanto finalidade, este estudo se caracteriza como pesquisa 

aplicada e, segundo seu objetivo, trata-se de pesquisa de caráter misto, 

utilizando-se a do tipo descritiva e a do tipo exploratória. Segundo KÖCHE 

(1997:125-126), a pesquisa descritiva, não-experimental, ou ex pos facto, 

“estuda as relações entre duas ou mais variáveis de um dado fenômeno sem 

manipulá-las (...). Na pesquisa descritiva não há a manipulação a priori das 

variáveis. É feita a constatação de sua manifestação a posteriori”. Já a 

exploratória, ainda segundo o autor, aplica-se muito nas ciências sociais e 

pressupõe casos que “não apresentam ainda um sistema de teorias e 

conhecimentos desenvolvidos. Nesses casos é necessário desencadear um 

processo de investigação que identifique a natureza do fenômeno e aponte as 

características essenciais das variáveis que se quer estudar ". 

 
O referencial teórico adotado parte do princípio de que para entender o 

processo de qualquer transformação espacial, é necessário o estabelecimento 

de uma base conceitual e de um método de análise do fenômeno em estudo 

que sejam coerentes entre si, do ponto de vista filosófico e metodológico. O 
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espaço, por ser um ente geográfico extremamente complexo, sempre 

despertou opiniões das mais diversificadas em função de interpretações 

segmentadas das várias áreas de conhecimento relacionadas ao termo.   

Assim, inicialmente, procurou-se estabelecer um quadro conceitual 

sobre a evolução do pensamento científico acerca do espaço, o qual permitiu 

identificar a corrente, ou as correntes mais adequadas às necessidades da 

presente pesquisa. Partindo-se do princípio de que o espaço deve ser 

estudado e compreendido em sua totalidade, integrado pelos seus elementos 

constituintes e pelo meio que o cerca, foi possível delimitar a Teoria Geral dos 

Sistemas aplicada à área da geografia e do urbanismo, como a principal linha 

de pensamento a ser utilizada. Autores como BERTALANFFY e BRANCO, 

serviram de base para o entendimento geral da Teoria dos Sistemas, enquanto 

CRISTOFOLETTI, CHORLEY e HAGGET, propiciaram a compreensão desta 

com as aplicações práticas em estudos mais específicos ligados ao espaço 

geográfico.  

Porém, à medida que o estudo teórico foi sendo aprofundado, 

percebeu-se a necessidade de se desenvolver uma análise comparativa entre 

os métodos de compreensão do espaço sob o ponto de vista do pensamento 

Sistêmico e o da Geografia Crítica, por entender-se que a existência de alguns 

aspectos de aproximação ou divergência entre ambos, poderia colaborar com a 

consecução dos objetivos pretendidos por esta pesquisa. Essa análise permitiu 

uma reflexão acerca do pensamento de alguns autores como SANTOS, 

SOUZA, LEIBNITZ, SERRA, entre outros, em comparação com estudiosos já 

citados e que desenvolvem estudos sob o enfoque sistêmico. 

 

Como outro foco da pesquisa teórica, foi necessário estabelecer a 

ligação entre o espaço e as atividades de lazer, turismo e recreação, sob o 

enfoque sistêmico. Para isso, a contribuição mais ajustada foi fornecida por 

ACERENZA, LEIPER e CUERVO que possibilitou identificar-se um modelo 

descritivo para o funcionamento do Sistema Turístico. A relação entre este 

sistema e o sistema geográfico, composto pelo local objeto de estudo, forneceu 

o embasamento necessário para a formulação de um modelo descritivo 

genérico sobre como ocorreu a ocupação e as transformações do espaço no 

entorno dos lagos do Rio Iguaçu. Outros autores como DUMAZEDIER, TRIGO, 
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ANDRADE, BOULLÓN, MARCELLINO, entre outros, foram também 

importantes para a apreensão do referencial teórico sobre a importância do 

lazer e da recreação como uma necessidade básica das comunidades 

regionais e locais.  

Assim, a construção desse quadro teórico, possibilitou que se 

entendesse a ligação e a interdependência dos vários elementos que 

interferem na formação do espaço geográfico dos lagos de represas 

hidrelétricas, mais especificamente aquele definido como objeto de estudo 

desta pesquisa.  

 

Para o desenvolvimento dos trabalhos de campo, inicialmente 

delimitou-se o espaço objeto deste estudo, o qual caracteriza-se pela 

existência evidente de ações transformadoras, apresentando áreas já alteradas 

espacialmente, seja pelo seu uso ou pelos tipos de atividades exercidas, 

consolidando certo grau de urbanização.  Assim, mesmo que em certos 

momentos, a análise aborde espaços mais amplos como as regiões Sudoeste 

e Centro Oeste ou a área total das duas represas hidrelétricas, o foco principal 

se concentra em dois locais específicos: o primeiro, denominado “São Bento 

dos Lagos do Iguaçu”, localiza-se às margens da Represa Hidrelétrica de Salto 

Osório, no município de São Jorge d`Oeste; e o segundo, denominado apenas 

de “Beira-Lago”, localiza-se às margens da Represa Hidrelétrica de Salto 

Santiago, pertencente ao município de Candói. Ambos estão inseridos na Bacia 

do Médio Rio Iguaçu, no Estado do Paraná. 

 

A coleta de informações e o processo de análise, contou com os 

seguintes procedimentos e instrumentos: a observação “in loco” , com visitas 

esporádicas às áreas de estudo, preferencialmente em períodos de maior fluxo, 

como em finais de semana, feriados e férias escolares (principalmente no 

verão), tendo na fotografia um dos principais meios de registro; a análise de 

documentos, como os Planos de Uso e Ocupação das Águas e Entorno dos 

Reservatórios de Salto Santiago e Salto Osório – elaborados pela empresa 
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concessionária 1 e o Estudo para Regulamentação de Usos Múltiplos de Lagos 

Artificiais em Represas Hidrelétricas – elaborado por vários órgãos estaduais, 

assim como de mapas, ortofotocartas e/ou outras imagens existentes dessas 

áreas; análise de projetos de loteamentos privados, da infra-estrutura urbana e 

dos equipamentos existentes; finalmente, foram utilizados instrumentos de 

abordagem direta – entrevistas à técnicos de órgãos públicos (Prefeituras de 

Candói e São Jorge d`Oeste, órgãos do Estado  e empresas concessionárias e 

membros da comunidade). Neste caso, por se tratar de coleta de informações 

direcionada a profissionais que possuem conhecimento técnico sobre o tema 

abordado, foi utilizada a entrevista não estruturada, porém, do tipo focalizada, 

conforme classificação de Ander-Egg (in: MARCONI & LAKATOS, 1999: 96), 

pois a mesma permite maior flexibilidade na busca das informações que 

realmente possam interessar.  

 

A pesquisa efetuada possibilitou a consecução final desta Dissertação, 

cuja apresentação e análise são formalizadas com um capítulo inicial tratando 

das questões e reflexões teóricas; um segundo capítulo contendo uma breve 

descrição das regiões Sudoeste e Centro Oeste e dos locais objeto desta 

pesquisa; um terceiro capítulo destinado às análises das transformações 

ocorridas conforme objetivo proposto inicialmente e, finalmente, as 

considerações e anexos considerados pertinentes.   

Assim, a partir dos resultados da investigação, obteve-se parâmetros 

que auxiliaram na definição de indicadores descritivos e que poderão ser 

utilizados futuramente em empreendimentos turísticos e recreativos nos 

espaços gerados a partir da formação de lagos artificiais em represas 

hidrelétricas. A análise constatou a necessidade de implementação de ações 

mais efetivas no que concerne à organização e disciplinamento do uso dessas 

áreas, para a melhoria da qualidade de vida da população e um correto uso 

dos recursos naturais.  

 

 

                                                           
1 Após o processo de privatização das Usinas Hidrelétricas de Salto Osório e Salto Santiago, a 
sua exploração, que era efetuada pela COPEL, passou para a GERASUL e, atualmente, esta 
mudou sua denominação, passando a se chamar TRACTEBEL ENERGIA. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O referencial teórico para essa pesquisa inicia-se com a construção de 

um quadro conceitual por meio de uma releitura dos conceitos acerca do 

espaço e suas derivações, sobre o lazer, turismo e recreação, assim como a 

definição de métodos de interpretação e compreensão que envolvem as 

transformações espaciais, o que auxiliará na análise do processo que vêm 

ocorrendo na área em estudo. 

 

 
2.1 O ESPAÇO E AS DIFERENTES CORRENTES DE PENSAMENTO 

 

Compreender a evolução conceitual do espaço, de suas derivações, 

bem como dos métodos utilizados visando seu conhecimento, por meio da 

análise de algumas das principais correntes de pensamento foi fundamental 

para a definição do referencial teórico desta pesquisa. Assim, essa abordagem 

se desenvolveu a partir de uma breve releitura que envolve as principais 

correntes de pensamento existentes na geografia e no urbanismo, desde a 

clássica, passando pela crítica até, mais recentemente, às idéias organicistas 

ou sistêmicas. Em decorrência, esta análise procurou entender os pontos 

fundamentais de discordância ou similaridade entre essas várias correntes de 

pensamento, principalmente no aspecto teórico-metodológico visando a 

compreensão e análise das questões colocadas por esta pesquisa, ou seja, 

para a abordagem de temas complexos como a totalidade do espaço, sua 

divisão por partes e também a categorização dos seus componentes. 

Para entender essas correntes de pensamento e suas diferenças foi 

necessário retornar às visões de mundo dos alguns pensadores da antiguidade 

que influenciaram filosoficamente todo conhecimento científico até o presente. 

Uma dessas visões tem como base as idéias de René Descartes, entre outros, 

chamada de reducionista, elementarista ou dissociativa. Essa visão é 

fundamentada na divisão do todo em partes para que, por meio da análise 

individualizada de cada uma delas, se possa “transportar” a síntese obtida, a 

partir da generalização, para o conhecimento desse mesmo todo. O 

reducionismo pode ser entendido como sendo 
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uma tendência a admitir que qualquer corpo (ou fenômeno) 

poderá ser sempre dividido em unidades menores, as quais 

deverão ser examinadas isoladamente (...). O conhecimento 

das partes, por sua vez, deverá ser, depois, reunido em uma 

síntese, da qual se originará o conceito genérico (BRANCO, 

1989:15). 

Ainda segundo BRANCO (1989:3), uma das principais críticas à essa 

visão cartesiana, é considerar que “o todo é igual à soma das suas partes e 

corresponde a um conceito matemático, portanto quantitativo e não qualitativo”.  

A outra corrente de pensamento, chamada de integrativa ou unificada, 

possui antecedentes também em alguns pensadores como Aristóteles e 

Pitágoras, então críticos das idéias reducionistas. A visão integrativa, ao 

contrário da reducionista, 
reconhece que embora estruturalmente todo corpo ou sistema 

complexo seja formado de partes, as suas funções não podem 

ser subdivididas sob pena de, pelo menos serem deformadas. 

O funcionamento, o equilíbrio, dependem da organização e do 

tipo de organização das partes no todo (BRANCO, 1989:4). 

 

A partir dessas duas correntes de pensamento filosóficas pode-se  

atribuir a origem da discussão sobre o espaço (geográfico, urbano, etc.) e 

sobre os métodos utilizados para o seu conhecimento e análise. Ainda hoje, 

com o aprofundamento da pesquisa científica em várias disciplinas, entre elas, 

a geografia e o urbanismo, não existe unanimidade e consenso entre as várias 

linhas de pensamento. Primeiramente, a geografia clássica, apesar de admitir e 

aceitar o espaço unitário, enquanto forma de estudá-lo, sempre foi mais 

propensa à utilização dos métodos fundamentados na divisão e análise das 

partes, utilizando-se de uma abordagem centrada em metodologias de caráter 

meramente descritivos e matemáticos dos objetos sem o cuidado de trabalhar 

as interrelações entre eles. Esta abordagem, além de ser desprovida de crítica 

é atemporal, ou seja, o espaço é visto como algo completamente desconectado 

do tempo e considera na análise, apenas o momento presente. Já a geografia 

crítica, fundamentada nas idéias hegelianas e marxistas, contrapõe-se à visão 

mecanicista na análise das categorias (e até não aceita algumas delas – como 
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a paisagem e a região, por exemplo) do espaço, reduzindo-as à sua simples 

descrição. Essa visão considera que a análise deve perpassar por uma 

abordagem dialética entre espaço e tempo, segundo as teorias do materialismo 

histórico. Algumas das principais críticas sofridas por essa corrente, vem de 

alguns dos seus próprios integrantes: Milton Santos, por exemplo, afirma que a 

geografia crítica se prendeu demais às questões do discurso ideológico e 

político do marxismo e que, de certa forma,  não  avançou no amadurecimento 

de aspectos conceituais e analíticos da disciplina. Segundo SANTOS (1998), 
(...) quando a crítica não é acompanhada pela análise, ela 

permite a mobilização mas não a construção. A crítica deveria 

suceder a análise, mas o que acontece na maioria dos casos, é 

que a necessidade de ser crítico opera como se o analítico 

fosse dispensável (SANTOS, 1998: 172). 

 

Embora a compreensão de elementos relacionados ao tempo seja de 

importância significativa para qualquer pesquisa, tendo em vista a necessidade 

de uma  interpretação histórica2 dos fatos,  é conveniente ressaltar que, pelos 

seus objetivos, esse estudo procura o entendimento dos aspectos relativos ao 

espaço e às suas transformações físicas e sociais. Naturalmente, o fator tempo 

é intrínseco a qualquer  análise sobre o espaço, notadamente no que se refere 

ao espaço transformado. 

 

 

2.2 O ESPAÇO GEOGRÁFICO 
 

Com relação ao espaço geográfico, REYNAUD (in: SANTOS e SOUZA, 

1986:6-7), diz que Kant e Leibnitz, no século XVIII, foram os precursores de 

estudos teóricos mais aprofundados sobre o tema, iniciando as tentativas de 

compreensão não apenas desse termo, mas dele ligado a outro, também 

importante – o tempo. Apesar de estarem intimamente ligados e muitas vezes 

perpassarem um ao outro, REYNAUD (In: SANTOS e SOUZA, 1986:8),  cita 

que “espaço e tempo não são noções que se situam no mesmo plano”.  O 

                                                           
2 Para Kant, o tempo possui ligação direta com a disciplina da História, e trata do “relato dos 
fatos que se sucedem um após outro no tempo” enquanto o espaço se vincula muito mais à 
Geografia. (in SANTOS e SOUZA, 1986:7). 
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conceito de espaço, pela sua complexidade, sempre gerou várias 

interpretações entre estudiosos das mais diversas áreas de conhecimento 

ligadas à filosofia, sociologia, física, economia, arquitetura, entre outras, além 

de diferentes opiniões dentro da própria geografia, por ser um tema 

intrinsicamente ligado à essa disciplina. Sobre isso, SANTOS e SOUZA 

(1986:1) abordam a dificuldade de compreensão do termo e o seu uso pelos 

profissionais de cada uma dessas áreas, tendo em vista a parcialidade – visão 

individualizada - com que o mesmo é interpretado.  Assim, inicialmente, 

necessária se faz a busca por uma linha de pensamento mais abrangente, que 

aproxime ou contemple pontos comuns entre esses conteúdos fragmentados. 

Desta forma, SANTOS (1997), considera o espaço como 
Uma instância da sociedade, ao mesmo título que a instância 

econômica e a instância cultural-ideológica. Isso significa que, 

como instância, ele contém e é contido pelas demais 

instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele 

contida. A economia está no espaço, assim como o espaço 

está na economia. O mesmo se dá com o político-institucional e 

com o cultural-ideológico. Isso quer dizer que a essência do 

espaço é social. Nesse caso, o espaço não pode ser apenas 

formado pelas coisas, os objetos geográficos, naturais e 

artificiais, cujo conjunto nos dá a Natureza. O espaço é tudo 

isso, mais a sociedade: cada fração da natureza abriga uma 

fração da sociedade atual (SANTOS, 1997: 1). 

 

SANTOS (1998), em outra versão, vê o espaço como 
algo dinâmico e unitário, onde se reúnem materialidade e ação 

humana. O espaço seria o conjunto indissociável de sistemas 

de objetos naturais ou fabricados e de sistemas de ações, 

deliberadas ou não. A cada época, novos objetos e novas 

ações vêm juntar-se às outras, modificando o todo, tanto formal 

quanto substancialmente (SANTOS, 1998: 49). 

 
Aparentemente, pode-se criar uma falsa imagem de que o espaço é 

“um todo” homogêneo onde tudo está na mais completa perfeição. Na verdade, 

o espaço pode ser entendido como a soma ou a junção de um conjunto de 

sistemas, os quais são, por sua vez, formados por outros sistemas menores e 



 
 

 

19

assim sucessivamente. Segundo MEYER e DOLLFUS (in SANTOS,1997:33), 

um sistema corresponde à  “uma sucessão de situações de uma população em 

um estado de interação permanente, cada situação sendo uma função das 

situações precedentes”. Isso pressupõe que esses sistemas, que por sua vez 

compõem o espaço,  não se configuram apenas por “coisas” ou “ações” 

estanques mas, sobretudo, pelos processos evolutivos das relações 

estabelecidas. SANTOS (1997: 14) ainda diz que os sistemas apresentam 

como características positivas o fato de que as relações entre os elementos3 

que o compõem , não existem apenas entre  si  ou por si próprios, mas  

também  entre  as  “suas qualidades e atributos”, propiciando interações muito 

mais complexas. Essas interações se materializam por meio das relações entre 

espaço e população, termos estes que, vistos sob a ótica da geografia, se 

caracterizam, em última instância, pela indissociabilidade entre si.  Não há 

espaço sem população, assim como o inverso também é verdadeiro.  Segundo 

SILVA (1986: 28), espaço e população são considerados “categorias4 

fundamentais do conhecimento geográfico” sendo a primeira mais ampla e 

mais geral do que a segunda, estando essa, portanto, contida pela outra.  

MARX, citado por SILVA (1986:29), diz que a população “é a base e o 

sujeito de todo ato da produção social”, ou seja, a população é sintetizada por 

um dos elementos componentes dos sistemas descritos anteriormente: os 

homens. O importante, contudo, é o fato de que estes elementos se 

interrelacionam, por vezes, de forma harmônica e equilibrada e, por outras, de 

maneira conflituosa, deixando claro que a essência da relação é a ação, o 

movimento, a dinâmica, tendo como conseqüência alterações constantes nos 

sistemas e nos seus elementos: nada agora é exatamente igual ao que era 

antes. Apesar da complexidade do tema e das inúmeras correntes de 

pensamento discutidas anteriormente acerca do espaço, é possível identificar 

pontos comuns e tendências, cujas idéias são aceitas pela maioria dos 

estudiosos da área.  

                                                           
3 Esses elementos são os homens, as firmas, as instituições, o meio ecológico e as infra-
estruturas. 
4 Sobre o termo categoria, SANTOS ( 1997: 5) diz que a mesma “é tomada no sentido de 
verdade eterna, presente em todos os tempos, em todos os lugares, e da qual se parte para a 
compreensão das coisas num dado momento, desde que se tenha o cuidado de levar em conta 
as mudanças históricas”. 
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 Percebe-se que tanto na visão da Geografia crítica, quanto na visão 

sistêmica, adota-se o todo unitário e a sua divisão por partes – enquanto 

método de análise – como um princípio aceitado pela maioria. Então, onde está 

o foco das divergências?  Atualmente a necessidade de compreender o espaço 

em sua totalidade é aceita pelas principais correntes de pensamento que 

tratam do tema, porém, isso não exclui a possibilidade de subdividi-lo em 

partes como um método para tornar viáveis estudos mais detalhados sobre o 

mesmo. SANTOS (1997) diz que 
O espaço deve ser considerado como uma totalidade, a 

exemplo da própria sociedade que lhe dá vida. Todavia, 

considerá-lo assim é uma regra de método cuja prática exige 

que se encontre, paralelamente, através da análise, a 

possibilidade de dividi-lo em partes. Ora, a análise é uma forma 

de fragmentação do todo que permite, ao seu término, a 

reconstituição desse todo. Quanto ao espaço, sua divisão em 

partes deve poder ser operada segundo uma variedade de 

critérios (SANTOS, 1997: 5). 

 

O próprio Santos, ao discutir o atual papel da disciplina de Geografia 

no estudo do espaço, não admite a separação entre sistemas de objetos e 

sistemas de ações, mas deixa claro que não compartilha com  o pensamento 

dos que defendem propostas fundamentadas na Teoria dos Sistemas.  
Nossa proposta atual de definição da geografia considera que 

a essa disciplina cabe estudar o conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ação que formam o espaço. 

Não se trata de sistemas de objetos, nem sistemas de ações, 

tomados separadamente. Nem tampouco se trata de reviver a 

proposta de Berry & Marble (1968) fundada na teoria de 

sistemas então em moda e segundo a qual “todo espaço 

consiste em um conjunto de objetos, os caracteres desses 

objetos e suas interrelações” SANTOS (1997: 51). 
 

Com essa afirmação de Santos e, retornando a BRANCO (1989) 

quando cita as bases organicistas ou sistêmicas, pode-se avaliar que as 

divergências têm um forte caráter filosófico que passa pela discussão sobre o 
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antropocentrismo, onde a visão sistêmica defende que o homem não seja o 

principal sujeito e único beneficiário das ações sobre o meio mas sim, que o 

mesmo se posicione como mais um elemento integrado ao espaço – trata-se, 

portanto, de uma mudança de paradigma nas relações entre o ser humano e o 

mundo do qual faz parte. 

Assim, pelos objetivos da pesquisa, foram adotados os preceitos que 

compreendem o espaço em sua totalidade, entendida como a interação de 

variáveis de um sistema ou de vários sistemas compostos por um conjunto de 

elementos interligados dinamicamente entre si considerando, também, o feed-

back que realimenta o sistema.   

 Mesmo considerando que o espaço é um todo “indivisível”, existe a 

necessidade prática de estudar individualmente seus componentes principais, 

cujo enfoque será dado preferencialmente às questões ligadas ao espaço físico 

e social e às alterações sofridas pela ação do homem. Assim, as categorias do 

espaço geográfico - forma, função, estrutura e processo - são elementos 

essenciais que deverão ser compreendidos teoricamente, constituindo-se em 

mais um aporte conceitual para a interpretação e análise do objeto em estudo.  

 

 

2.3 AS CATEGORIAS E OS ELEMENTOS DO ESPAÇO 
 

O espaço, enquanto objeto de estudo, pode ser qualificado de diversas 

maneiras conforme as características predominantes em sua abordagem. 

Sobre essas várias derivações terminológicas de espaço, SERRA (1997: 31) 

define-as como sendo variáveis ou representações do conceito básico ou 

principal.  Segundo ele, “expressões como espaço econômico, espaço 

demográfico, espaço social, etc., são entendidas como se referindo a um 

homeomorfismo5 entre espaço físico, ou parte dele, e determinados conjuntos 

de valores de variáveis econômicas, demográficas, sociais, etc.”. 

Visando uma interpretação mais focalizada sobre o tema, convém 

delimitar a extensa amplitude conceitual existente, evitando o uso dessas 
                                                           
5 Termo utilizado por Fréchet e Fan para explicar as relações de representação e 
correspondência existentes entre uma figura (um mapa, por exemplo), e a superfície terrestre 
por ela representada. (in SERRA, 1987:29). 
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inúmeras expressões que, segundo o autor, são metáforas da expressão 

principal. Assim, adotar-se-á que os dois principais sistemas  formadores do 

espaço são, segundo Milton Santos, o meio físico-material, formado pelos 

objetos, pelas coisas, e o meio social, formado pelas pessoas, por suas 

relações e ações com o seu próprio meio e, também, deste com o primeiro.  

Ainda nessa linha de pensamento, SERRA (1997), ao desenvolver 

análise sobre o espaço, faz uma abordagem mais focada na concepção 

geográfica e urbanística voltadas às ações de planejamento, onde diz que  

O espaço com que se lida na geografia, no planejamento e nos 

assuntos urbanos jamais está vazio; não se colocando 

portanto, dúvida sobre sua existência material. Esse espaço é, 

no mínimo, constituído pelo solo, pelo subsolo e pela 

atmosfera. É qualificado como espaço físico (...) (SERRA, 

1987: 29 -35). 

O espaço físico é, assim, resumido pelo autor, em dois grandes grupos: 

o espaço físico natural  e o espaço físico adaptado.  O primeiro é entendido 

como “uma parte da superfície da Terra que não tenha ainda sofrido qualquer 

adaptação pela ação humana”, e o segundo, em contraposição a este, deve ser 

compreendido como “uma parte da superfície da terra que já sofreu 

modificações pela ação humana”.  

O conhecimento de algumas categorias é essencial para o 

desenvolvimento de estudos que envolvem o espaço, sua produção e suas 

transformações: as mais importantes, nesse caso, são forma, função, estrutura 

e processo, as quais devem ser analisadas sob a ótica de conjunto. Conforme 

SANTOS (1997), 

Seria errôneo supor que o trabalho de um espaço deva ser 

estudado apenas através de um desses conceitos, seja ele 

forma, função, processo ou estrutura, isoladamente. Na 

verdade, a interpretação de uma realidade espacial ou de sua 

evolução só se torna possível mediante uma análise que 

combine as quatro categorias analíticas, porquanto seu 

relacionamento é não apenas funcional, mas também estrutural 

(SANTOS, 1997:57).  
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Segundo SANTOS (1997: 50), esses conceitos podem ser assim 

definidos: 

- Por forma entende-se como sendo o aspecto visível de uma coisa, ao 

arranjo ordenado dos objetos;  

- a função trata de uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, 

instituição ou coisa;  

- a estrutura pressupõe a inter-relação de todas as partes de um todo, sua 

construção ou organização;  

- já processo indica uma ação contínua, desenvolvendo-se em direção a um 

resultado qualquer, implicando conceitos de tempo (continuidade) e 

mudança. 

 

A questão fundamental, no entanto, é a compreensão de como cada 

uma dessas categorias se relaciona com as demais, pois, isoladamente, 

perdem completamente o sentido. Processo e estrutura são termos mais 

complexos com características mais abstratas e, geralmente, tratam da 

“amarração” de cada categoria com as demais e, também com o todo, no 

tempo e no espaço. O processo, vinculado ao meio social – pois se caracteriza 

por atos realizados pelo homem – traduz-se pela própria ação transformadora 

que implicará em mudanças ou reconfigurações na estrutura, função e forma, 

durante um período histórico de tempo, enquanto a estrutura é a responsável 

pelas ligações que permitirão a conectividade entre os componentes, 

reordenando o processo e redefinindo as formas e funções. Forma e função 

variam no tempo e se alteram mutua e continuamente, como resultantes dos 

processos ativos e da evolução organizativa da estrutura no espaço.  

A utilização desses elementos na construção de um método de análise 

do espaço merece a atenção sob um enfoque holístico abordado pelo próprio 

SANTOS (1997), onde o mesmo admite a necessidade de uma avaliação com 

características do enfoque sistêmico. Assim, 

Forma, função, estrutura e processo são quatro termos 

disjuntivos, mas associados, a empregar segundo um contexto 

do mundo de todo dia. Tomados individualmente, representam 

apenas realidades parciais, limitadas, do mundo. Considerados 
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em conjunto, porém, e relacionados entre si, eles constroem 

uma base teórica e metodológica a partir da qual podemos 

discutir os fenômenos espaciais em totalidade. (...) Em outras 

palavras, forma, função, processo e estrutura devem ser 

estudados concomitantemente e vistos na maneira como 

interagem para criar e moldar o espaço através do tempo. A 

descrição não pode negligenciar nenhum dos componentes de 

uma situação. Só se pode compreender plenamente cada um 

deles na medida  em que funciona no interior da estrutura total, 

e esta, na qualidade de uma complexa rede de interações, é 

maior que a mera composição das partes6 (SANTOS, 1997: 

52). 

Além das categorias do espaço, outra questão se faz importante para 

embasar esse trabalho: são os elementos do espaço, citados anteriormente, e 

denominados assim por SANTOS (1997) quando discute métodos de análise 

espacial. O entendimento do termo elemento, segundo LEIBNITZ (in: SANTOS, 

1997) pressupõe que  

a sua propriedade essencial é a força e não a extensão. Os 

elementos disporiam, então, de uma inércia, pela qual eles 

podem permanecer nos seus próprios lugares, enquanto, ao 

mesmo tempo, existem forças que buscam deslocá-los ou 

penetrar neles. Desse modo, sendo espaciais (pelo fato de 

disporem de extensão), eles também são dotados de uma 

estrutura interna, pela qual participam da vida do todo de que 

são parte e que lhes atribui um comportamento diferente (para 

cada qual), como reação ao próprio jogo das forças que o 

atingem (SANTOS, 1997:5). 

 

Percebe-se claramente que os elementos, segundo essa interpretação, 

são dotados de movimentos internos, interagindo constantemente entre si, 

tanto quanto de uma dinâmica com o próprio sistema a que pertencem ou até 

mesmo com fatores externos, por meio de um processo dialético e de 

transformação, visando a busca do equilíbrio do todo.  

                                                           
6 Grifo nosso, enfatizando o que pode indicar a aproximação do pensamento de Milton Santos 
à compreensão da análise espacial segundo o enfoque sistêmico. 
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Os elementos e suas definições, segundo SANTOS (1997), são os 

seguintes: 

- os homens: caracterizados pelas pessoas cuja importância, no sistema de 

produção, ou até fora dele, é o de serem os agentes da oferta e/ou 

demanda de trabalho; 

- as firmas: representadas pelas organizações, empresas, etc., que tem como 

papel, a produção de bens, serviços e idéias; 

- as instituições: compostas por organismos e entidades diversas, 

responsáveis pela normatização, definição de regras e leis, visando a 

organização do sistema; 

- o meio ecológico: é a base física-territorial sobre a qual se sedimentará a 

produção material resultante da ação dos homens. No entanto, não se trata 

apenas dos recursos naturais intocados, mas também de elementos 

pertencentes ao meio modificado pelo homem; 

- as infra-estruturas: são os bens físicos-materiais produzidos pelo homem, 

representados por edificações, plantações, etc.. Por vezes podem se 

confundir ou se mesclar com o meio ecológico. 

Esses elementos, juntamente com as categorias forma, função, 

estrutura e processo, freqüentemente trabalhados pela geografia e pelo 

urbanismo, se constituem na base do meio físico-material e do meio social 

citados anteriormente.  

 

 

2.4 O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO 
 

Qualquer transformação espacial denotará, sempre, uma noção de 

movimento, de ação, ou seja, um processo, sendo sempre uma resultante 

desse processo. Nada é agora igual ao que fora momentos antes. Partindo-se 

desse pressuposto e, de que o espaço, como já foi visto, é formado pelas 

complexas relações e interrelações entre objetos e ações e vice-versa, torna-se 

fundamental compreender por que e como ocorrem esses movimentos para, a 

partir daí, entender as transformações. Mesmo considerando-se que ação de 

outros seres vivos, que não o homem, possam também promover ações que 

causem transformações no espaço, elas tornam-se desprezíveis porquanto 
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serão perfeitamente absorvidas e assimiladas pelo meio, geralmente de forma 

harmoniosa. Portanto, o movimento provocado pela ação humana, racional e 

pragmática, por meio do domínio da técnica, é o foco central de qualquer 

transformação e produção do espaço. Por isso, segundo SANTOS (In SERRA, 

1987:34), o espaço é, sobretudo, dentro de uma visão antropocêntrica, um 

objeto social. Segundo SANTOS (1997a: 64), “a produção do espaço é 

resultado da ação dos homens agindo sobre o próprio espaço, através dos 

objetos, naturais e artificiais”. A produção de um “novo” espaço, na verdade, é 

a transformação de um espaço anterior, seja ele natural ou já artificializado; por 

outro lado, a transformação do espaço é, por sua vez, a reprodução de um 

“outro” espaço, com novas funções, novas formas, segundo as necessidades 

impostas pelo sistema. Na visão de SOUZA,  

A dinamicidade com que se processam as transformações 

espaciais é um dado da história da construção do espaço. A 

todo momento, “criam-se novas formas (objetos) para 

responder às necessidades novas e precisas, ao mesmo tempo 

em que velhas formas mudam de função, dando lugar a uma 

nova geografia construída com velhos (e novos) objetos” (in: 

CRUZ, 2001:16). 

As transformações podem ocorrer tanto no meio físico, como no social, 

à medida que o espaço constitui-se pela composição de ambos. SANTOS 

(1997a: 95 -101) cita que, no processo dialético das mudanças que ocorrem 

nos fenômenos geográficos, entre elas as transformações espaciais, existem 

certos elementos que participam ativamente na definição do processo. Entre 

eles, cita o externo e o interno; o novo e o velho; e o Estado e o mercado.  

O interno e o externo podem ser materializados, respectivamente, por 

todo um jogo de interesses em escala local (interno) e em escala extralocal 

(externo), representam toda gama de variáveis no campo social, econômico, 

técnico, cultural, etc., que se relacionarão num processo de ação e reação 

mútua, podendo resultar na não aceitação dos elementos externos por parte do 

local, ou, pelo contrário, na aceitação e conseqüente assimilação e integração 

dos mesmos. Em outras palavras, pode ocorrer do externo tentar se sobrepor 

arbitrariamente ao interno, ou se harmonizar com ele. A resultante do processo 
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dependerá da correlação de forças a favor de um ou de outro; o novo e o velho 

correspondem à substituição ou adaptação de elementos de um dado local, por 

outros de maior eficácia ou que atenda melhor os interesses, geralmente do 

sistema produtivo, desse local. Esse processo normalmente é conflitivo, pois 

causa ruptura em padrões estabelecidos, que podem ser de ordem social, 

cultural, política, etc.; Já o Estado e o mercado também são elementos 

importantes na configuração de um determinado espaço, pois segundo Santos, 

“ambos funcionam como mediadores entre o interno e o externo e entre o novo 

e o velho”. Representam dois dos elementos geográficos citados 

anteriormente: as Instituições e as Firmas. A relação também é dialética, pois o 

primeiro tem a função básica de manter o equilíbrio geral da sociedade e do 

espaço, inclusive intervindo sobre as ações do mercado, enquanto o segundo, 

tem a função de regular e auxiliar mais especificamente, no equilíbrio do 

sistema econômico. Hoje, percebe-se que ambos interferem no funcionamento 

e no equilíbrio do outro, apesar de muitas vezes, possuírem interesses 

conflitivos. Para realizar as transformações ou adaptações, o homem utiliza-se 

de diversos instrumentos, desde os mais simples e móveis, até os mais 

complexos e fixos. Esses instrumentos, no entanto, podem não ser físicos, 

materiais. SANTOS (1997a: 64) diz que “há uma grande quantidade desses 

instrumentos que não são materiais, mas que se elaboram como elementos 

necessários à produção”. Pode-se exemplificar essa situação com as leis, 

normas, etc., as quais, apesar de não possuírem características materiais, 

impõem certas condições ao meio, provocando conseqüências, sejam de 

ordem físicas ou sociais. À medida que o mundo se moderniza, avançam as 

técnicas e o domínio sobre instrumentos mais eficazes para atender os 

requisitos básicos da sociedade atual, sendo o principal deles, a produção.  

A produção de adaptações do espaço é feita pelo trabalho 

humano cooperativo, sendo, portanto, um produto social. À 

medida que se torna mais complexa a divisão do trabalho, 

assim também se tornam mais complexas as adaptações 

construídas pelo homem no espaço. (...) As adaptações do 

espaço são instrumentos fixos destinados ao atendimento das 

necessidades humanas de abrigo ou à produção de outras 
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coisas também destinadas ao atendimento de necessidades 

humanas. (SERRA, 1987:49). 

SERRA ainda continua, exemplificando as adaptações que podem 

ocorrer no espaço físico: “as edificações, a terra arroteada, o bosque cultivado, 

um sistema viário, uma linha de transmissão de energia”, entre outras, e 

conclui afirmando que “dentre esses espaços adaptados o mais complexo é a 

cidade”. Já, a paisagem, é uma categoria do conhecimento geográfico e é por 

meio dela que se pode perceber de maneira mais visível as transformações 

físicas do espaço, ou de parte dele. O fato desse trabalho de pesquisa ter nas 

transformações físicas e sociais o seu foco principal, considera-se fundamental, 

mesmo que não de maneira aprofundada, uma abordagem sobre essa questão 

da paisagem. Assim, 

Tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança, é a 

paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, 

aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, 

mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. 

(SANTOS, 1997a: 61).  

SANTOS ainda adverte sobre a importância de diferenciar os termos 

paisagem e espaço. O primeiro se caracteriza muito mais como o conjunto de 

elementos de uma determinada parte do espaço, num determinado instante 

(tempo determinado); o segundo, contém o movimento, a ação: “o espaço é a 

paisagem mais a vida nela existente”. 

Há uma relação entre os instrumentos de trabalho (objetos dos 

mais diversos tamanhos, que o homem cria para poder 

produzir) e a paisagem. (...) Em eras bastante remotas, os 

instrumentos de trabalho eram um prolongamento do homem, 

mas, à medida que o tempo passa, vão transformando-se em 

prolongamentos da terra, próteses ou acréscimos à própria 

natureza, duráveis ou não. (...) Estradas, edifícios, pontes, 

portos, depósitos, etc, são acréscimos à natureza sem os quais 

a produção é impossível. A cidade é o melhor exemplo dessas 

adições ao natural. (SANTOS, 1987a: 64). 
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2.5 A ANÁLISE ESPACIAL SOB O ENFOQUE SISTÊMICO  
 

A visão sistêmica tem suas origens em filósofos como Condillac no 

século XVIII, mas foi a partir de Bertalanffy, biólogo austríaco que, de 1920 a 

1950, elaborou e publicou estudos fundamentados em preceitos organicistas 

denominados teoria geral dos sistemas, a qual ampliava o foco para além dos 

preceitos filosóficos, podendo ser aplicada em qualquer campo do 

conhecimento científico, inclusive aos sistemas físicos (BRANCO, 1989:56). 

Segundo DURAND (in BRANCO, 1989), pode-se citar várias definições 

de sistema, sendo algumas delas: 

Para BERTALANFFY, é “um conjunto de unidades em interrelações 

mútuas”; para MORIN é uma “unidade global organizada de interrelações entre 

elementos, ações ou indivíduos” e, para  DE SAUSSURE, é “uma totalidade 

organizada, formada de elementos solidários os quais não podem ser definidos 

a não ser uns em relação aos outros, em função da sua situação nessa 

totalidade”. 

BRANCO (1989) cita que em todas essas definições ficam evidentes 

algumas características comuns que podem ser traduzidas pela interrelação 

ou conexão entre os elementos componentes de um sistema ou, até mesmo, 

entre vários sistemas; e pela complexidade e organização do conjunto. 

O sistema, tomado assim como um modelo estrutural e 

funcional  de um princípio muito mais amplo e extenso, adquire 

as características de unidade funcional. Sua dimensão mínima 

é a de uma organização capaz de funcionar por si só. Pode-se 

conceber, evidentemente, um sistema formado de vários sub-

sistemas, que terão que ser, cada um, um sistema menor com 

funcionamento autônomo. O que não é concebível é um 

sistema que dependa de um outro para seu funcionamento: 

neste caso ele será apenas um elemento de um sistema 

(BRANCO, 1989:58). 

Resumidamente, um sistema é composto por alguns princípios 

fundamentais que regem o seu funcionamento, assim como possuem 

características que o identificam (QUADROS 1 e 2). 

Já, para CHRISTOFOLETTI (1979: 2), um sistema deve possuir: 
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a) os elementos ou unidades, os quais constituem-se nas partes componentes 

do sistema;  

b) as relações, caracterizando-se pelas ligações de inter-dependência entre os 

elementos que integram o sistema. Estas ligações são determinadas pelos 

fluxos ou “trocas” que ocorrem entre os elementos; 

c) os atributos, que são as qualidades atribuídas ao sistema ou aos seus 

elementos. Segundo o autor, “podem se referir ao comprimento, área, 

volume, características da composição, densidade dos fenômenos 

observados e outros”; 

d) entrada ou “input” , representa aquilo que o sistema recebe, sendo que 

cada sistema é alimentado por determinado tipo de entrada; 

e) saída ou “output” , onde as entradas recebidas são transformadas no 

interior do sistema, sendo, então reelaboradas como novos produtos ou 

resultados. O autor, no entanto, não faz referência a outro aspecto 

importante: a retroalimentação do sistema, ou seja, para que um sistema 

possa estar completo, deve-se acrescentar a esses ítens o que alguns 

autores denominam de “feedback”, onde as saídas, ou entradas já 

transformadas no interior do sistema, interagem com o meio externo e 

retornam novamente ao sistema, com novas características e atributos, 

sendo novamente reelaboradas e assim, sucessivamente.  

 

QUADRO 1 - CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA TEORIA DOS SISTEMAS 

Conceitos Características 
Interação Trata-se da ação recíproca que modifica o comportamento ou a natureza dos 

elementos componentes de um sistema. Pressupõe uma ação de via dupla, de troca 
entre os elementos. Destacam-se as relações de causa-efeito; relação temporal de 
um evento para outro; relação de retroação e interação indireta envolvendo dois ou 
mais elementos. 

Totalidade Pressupõe-se que um sistema não é igual à soma das suas partes, de forma 
cartesiana. O todo é mais complexo, pois apresenta qualidades que não existem, 
individualmente, nas partes. Pressupõe a noção de hierarquia nos sistemas, desde 
os mais simples aos mais complexos, conforme a diversidade dos elementos que o 
compõem. 

Organização Principal conceito da sistêmica, pressupõe o arranjo de relações entre os 
componentes, produzindo nova unidade, possuidora de propriedades não contidas 
nos componentes. Implica o aspecto estrutural, representado por um organograma; 
e o aspecto funcional, que pode ser representado como um programa. A 
organização se caracteriza pelo seu grau de estabilidade. 

Complexidade Está diretamente ligada ao número de elementos e o número de tipos de relações 
que ligam, entre si, os elementos do sistema. Caracteriza a originalidade do sistema 
e mede a riqueza de informações nele contidas. A complexidade não pode ser 
definida apenas pela quantidade de elementos componentes de um sistema. 

Fonte: DURAND, 1979 ( in BRANCO, 1989) 
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QUADRO 2 - CARACTERÍSTICAS DE UM SISTEMA 

Características Componentes Atributos 
Limites Definem as fronteiras do sistema, separando-o do mundo 

exterior (membrana de uma célula, as fronteiras de uma 
cidade, um país, etc.). 

Elementos Componentes do sistema e que podem ser separados ou 
agrupados segundo categorias, famílias ou populações 
(moléculas de uma célula, habitantes de uma cidade, 
etc.). 

Reservatórios Onde se acumulam elementos, energia, informação ou 
matéria (reservatórios de elementos químicos na biosfera, 
memória dos computadores, bibliotecas, gordura dos 
animais, etc.). 

Estruturais 

Rede de 
Comunicações 

Permitem o intercâmbio energético, material ou 
informático entre os elementos do sistema e entre os 
reservatórios ( tubulações, fios, nervos, estradas, etc.). 

Fluxos  São fluxos de energia, matéria e informação circulantes 
entre os reservatórios (pessoas, moeda, automóveis, 
informações – em bits por microsegundo, etc.). 

Válvulas Controlam a vazão dos diferentes fluxos. São centros de 
decisão que recebem informações e as transformam em 
ações (um chefe de empresa, uma enzima, etc.). 

Amortecedores Resultam de velocidades diferentes de circulação de 
fluxos, tempos de estocagem nos reservatórios, ou atrito 
entre elementos do sistema (importantes como inibidores 
ou amplificadores em sistemas complexos). 

Funcionais 

Retroação É o “feed-back”: ação retroativa de informação procedente 
da saída (ou resultado) do sistema, sobre a entrada, na 
forma de dados, com efeitos cumulativos (retroação 
positiva); reforçando ou acelerando a entrada ou com 
efeitos estabilizadores (retroação negativa), amortecendo 
a entrada e mantendo o equilíbrio geral. 

Fonte: DE ROSNAY, 1975 ( in BRANCO, 1989) 
 

 

Ao escrever sobre a aplicação da teoria sistêmica nas ciências sociais, 

BERTALANFFY (1975) cita que  

(...) o enfoque dos sistemas não se limita às entidades 

materiais em física, biologia e outras ciências naturais, mas é 

aplicável a entidades que são parcialmente imateriais e 

altamente heterogêneas. (...) A ciência natural trata de 

entidades físicas no tempo e no espaço, partículas, átomos e 

moléculas, sistemas vivos em vários níveis, conforme o caso. A 

ciência social tem de tratar com seres humanos no universo da 

cultura criado por eles (BERTALANFFY, 1975: 261-262). 

Ainda segundo BERTALANFFY (1975)  

É necessário estudar não somente partes e processos 

isoladamente, mas também resolver os decisivos problemas 

encontrados na organização e na ordem que os unifica, 
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resultante da interação dinâmica das partes, tornando o 

comportamento das partes diferente quando estudado 

isoladamente e quando tratado no todo (BERTALANFFY, 

1975:53). 

 

Dessa forma, pode-se representar esquematicamente um sistema 

(FIGURA 1), o qual mostra todo o processo, desde a entrada, as relações e 

transformações e, conseqüentemente, a saída de novos resultados 

realimentando novamente o sistema. 

 

 

FIGURA 1: ESQUEMA GENÉRICO DE REPRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA 

 

 
 

 

 

Fonte: Adaptada a partir de CHRISTOFOLETTI (1979: 2) 

 

Assim, o enfoque da análise nesse trabalho, será aquele em que a 

noção de sistemas considera o todo como uma complexidade organizada, a 

interação entre seus componentes (ou “partes”) e o feed-back (realimentação) 

que assegura o funcionamento ou a coesão do sistema.  

 

 

 

Entrada Saída 

A

B

C

D 

        Realimentação 
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2.6 ABORDAGEM CONCEITUAL DO LAZER, DO TURISMO E DA 
RECREAÇÃO 

 
São muitas as interpretações sobre esses três termos: lazer, turismo e 

recreação. Sem a intenção de aprofundar ou ampliar qualquer discussão à 

respeito, esse trabalho visa unicamente situar alguns parâmetros e conceitos 

básicos necessários à compreensão do seu objeto de estudo principal: o 

espaço e as suas transformações. Assim, inicialmente, pode-se entender que, 

enquanto área de conhecimento, o lazer é um campo muito vasto onde podem 

ser inseridas várias atividades correlacionadas: entre elas, o turismo e a 

recreação. Segundo TRIGO (1998), 
As atividades de recreação e entretenimento fazem parte de 

um universo maior denominado ‘lazer’. (...) O lazer é muito 

mais amplo do que a recreação, e a denominação começa a se 

firmar a partir de 1950, com as profundas mudanças nas 

sociedades dos países desenvolvidos (TRIGO, 1998: 13). 

 

Com relação ao turismo, Trigo afirma que 
O turismo está inserido em um universo de divertimentos e 

prazeres maior que é o universo do lazer, sendo articulado por 

um vasto e complexo conjunto de atividades. (...) Sendo  duas 

áreas vastas e complexas, é um pouco dificultoso separar, nos 

níveis econômico, operacional e administrativo, o que é lazer e 

turismo. Na verdade, de acordo com a lógica do que foi 

afirmado na primeira linha deste parágrafo, toda atividade 

turística é lazer, mas nem todo lazer é turismo (TRIGO: 1998: 

15 -16). 

 

Esclarecida assim, essa questão, pode-se adotar algumas definições 

necessárias à seqüência desse trabalho. ANDRADE (2001), ao dar sua versão 

sobre o conceito de lazer, faz inicialmente, uma abordagem crítica do lazer 

segundo as óticas mercadológica e sociológica, mostrando as diferenças entre 

essas duas visões. Segundo ele, a maioria das pessoas ainda encara o lazer 

sob uma visão mercantilista e ligada ao sistema produtivo da sociedade 

industrial. 
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Em síntese: a maioria dos componentes do grupo profissional 

que se ocupa com a orientação de pessoas e a produção do 

lazer, considera o fenômeno apenas como o tempo que não é 

destinado à produção metódica e habitual de bens de valor 

econômico ou de mercado. Número menor desses 

profissionais, reputando-se com melhores informações, 

também falha em seus posicionamentos, porque tende a 

identificar lazer pura e simplesmente como recreação 

(ANDRADE, 2001: 41). 

 

Por outro lado, sob um enfoque mais amplo o lazer pode ser definido 

segundo as palavras de DUMAZEDIER (1976), como sendo 
O conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-

se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, 

recrear-se ou entreter-se, ou ainda, para desenvolver sua 

informação ou formação desinteressada, sua participação 

social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-

se das obrigações profissionais, familiares e sociais (In: 

ANDRADE, 2001: 42). 

 

Finalizando, percebe-se claramente que a visão funcional ou 

mercadológica do lazer tem a intenção da segregação social por meio de 

aspectos sócio-econômicos da população, ou seja: usufrui mais do lazer quem 

tem condições de arcar com os seus custos. RODRIGUES (1999: 109), ao 

abordar criticamente a questão do tempo livre na sociedade industrial, diz que 

“o tempo livre torna-se um tempo social e o lazer torna-se um produto da 

sociedade de consumo, mercadoria que se vende e se compra”.  

Pelo lado oposto, o lazer visto sob o aspecto mais amplo, denotando 

atitude, um estado de espírito, torna-se mais democrático e menos excludente, 

devendo ser essa, a compreensão, principalmente, por parte do Estado, que 

tem a incumbência de garantir o bem-estar das pessoas. 

(...) o lazer aparece como realidade integrante da vida pessoal, 

da mesma forma que o trabalho, a religião, a cultura e outros 

fatos que, naturalmente ou por aquisição cultural, compõem o 

cotidiano humano. Assim, a pobreza não impede sua 
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realização, nem a riqueza garante sua qualificação ou 

excelência (ANDRADE, 2001: 42). 

O turismo é uma atividade que se desenvolveu de forma espantosa a 

partir da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, em função da 

modernização tecnológica das comunicações, transportes, entre outros fatores. 

Para FRANK M. GO, o turismo pode ser definido como: 

O movimento de indivíduos e grupos de uma localização 

geográfica para outra por prazer e/ou por negócios, sempre em 

caráter temporário; o atendimento das necessidades dos 

viajantes, seja em trânsito ou no destino; e os impactos 

econômico, sociocultural e ecológico que tanto os turistas como 

o setor turístico provocam nas áreas de destino. Essa definição 

implica que o turismo deve ser visto como: a) uma indústria 

composta por atrações, transportes, facilidades/serviços em 

geral, e informação e promoção; b) um ato social que permite 

às pessoas se expressar enquanto viajam a negócios ou 

prazer; c) o reflexo da expressão cultural local, da identidade e 

da composição social. Nesse sentido, o turismo pode atuar 

como peça importante em um contexto maior de planejamento 

ambiental e auxiliar a qualidade de vida, especialmente no 

nível local (in: TRIGO, 1998:16). 

 
A recreação deve ser entendida como uma forma de manifestação ou 

de materialização do lazer, por meio de diversas atividades ligadas à diversão, 

ao lúdico, ao esforço físico ou psicológico. Assim, o termo recreação 

denota ocupações diferenciadas das atividades de trabalhos 

profissionais ou sistemáticos, e acentua características 

particulares de tipos, formas e modos das realizações das 

atividades. (...) a recreação, em todas as suas múltiplas formas 

e seus diversos tipos, é meio para que a realidade do lazer se 

concretiza como seu próprio fim ou objetivo (ANDRADE, 2001: 

52). 
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Porém, é importante observar que, do ponto de vista funcional, existem 

diferenças que devem ser observadas quanto à classificação das atividades de 

turismo e recreação. Segundo a OMT – Organização Mundial do Turismo 

Para que exista el turismo es necesario que el usuario 

permanezca fuera de su domicilio habitual por un tiempo 

superior a las 24 horas, es decir, que debe realizar al menos 

una pernoctación en un lugar distinto al de su residencia. Por 

oposición queda definida la recreación como todos aquellos 

usos del tiempo libre por periodos inferiores a las 24 horas (in: 

BOULLÓN, 1990: 70). 

 
 
2.7  O ESPAÇO DO LAZER, DO TURISMO E DA RECREAÇÃO  

 

Apesar das diferenças conceituais existentes, e da amplitude do lazer 

como fenômeno psicossocial, todos esses termos se materializam 

funcionalmente por meio de diversas atividades e formas utilizando-se, para 

isso, do espaço, seja no seu meio físico ou social. Essa utilização pressupõe 

ações que interferem no funcionamento geral do sistema ou dos subsistemas 

espaciais, assim como dos elementos que fazem parte dos mesmos. Logo, faz-

se necessário identificar as necessidades sociais quanto a essas atividades, 

seus diversos tipos e formas, bem como os impactos ou transformações no 

espaço delas decorrentes. 

 
2.7.1 Lazer, turismo e recreação: uma necessidade da sociedade 

contemporânea  
A sociedade industrial, baseada tanto nos moldes do capitalismo, como 

do socialismo, ao longo de aproximadamente dois séculos, vem sofrendo 

sérios questionamentos e que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. 

O sistema produtivo alienante e mecanicista não supre mais (se é que em 

algum momento supriu) as necessidades dos indivíduos que cada vez mais 

buscam a felicidade como um estado de espírito e liberdade pessoal, e não 

mais sob a visão simplista, única e exclusiva da religião e do trabalho, 

caracterizada com a negação constante do direito ao prazer.  Assim, alguns 
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autores buscam na chamada sociedade pós-industrial, as explicações para 

esse fenômeno que se fundamenta na busca constante do bem-estar. 

A sociedade, ou parte substancial dela, ficou atônita perante as 

mudanças ocorridas e a valorização crescente do tempo livre e 

do direito de sentir prazer. (...) as pessoas, de repente, têm 

acesso a mais e melhores formas de desfrutar sua vida, de se 

divertir e se apropriar de coisas e sensações antes encaradas 

como proibidas, pecaminosas, ou exclusivas dos ricos (TRIGO, 

1998: 34-35). 

O lazer e todas as suas formas de materialização se manifesta como 

uma necessidade das pessoas, seja pelo aspecto social, psicológico, físico, 

político, cultural, etc. Tentando entender a motivação que induz os indivíduos a 

realizarem algumas atividades de lazer, estudos feitos sobre o comportamento 

e a satisfação das pessoas, indicam que  

os benefícios psicológicos das viagens de lazer derivam da 

interação de duas forças: sair da rotina e de ambientes 

estressantes, e procurar oportunidades recreacionais em busca 

de certas gratificações intrínsecas (ROSS, 2001: 24). 

Fica evidente que, diante do mundo moderno e das condições de vida 

estabelecidas, a fuga do cotidiano torna-se um dos principais motivos das 

pessoas buscarem atividades de lazer, turismo e recreação e, se possível, 

empreendendo algum tipo de movimentação geográfica que as façam sair do 

seu local tradicional de moradia ou trabalho. 

ANDRADE (2001:137) cita que os principais aspectos que motivam os 

consumidores a definir por determinados tipos de lazer são: a liberdade; a paz 

de espírito; a companhia agradável; a ausência de problemas; a solitude; a 

convivência comunitária; a conveniência econômica; a conveniência financeira; 

as situações novas; as expectativas de conforto; o poder aquisitivo; o desejo de 

rupturas; o desejo de aparecer; o amor; a paixão. 

Do ponto de vista de cidadania, o atendimento das necessidades 

ligadas ao lazer e à recreação, são garantidas por lei e constam da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948: “todo homem tem direito à 

repouso e lazer, inclusive à limitação razoável das horas de trabalho e as férias 
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remuneradas” (in: ANDRADE, 2001: 55). No Brasil, a atual Constituição 

brasileira, deixa claro o que, segundo RODRIGUES (1999) é mais uma retórica 

da legislação do país. Assim, diz a Constituição de 1988: 
são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa 

Constituição (in: RODRIGUES, 1999: 112). 

 

ANDRADE (2001) cita que 
Por força da legislação brasileira, compete ao poder público 

ordenar recursos para capacitar e estimular toda a sociedade a 

planejar, criar, administrar e desenvolver meios eficientes de 

lazer e de recreação, nos locais de necessidades e/ou de 

convivência, nos bairros e nas cidades, nos ambientes e 

recintos de trabalho e nos centros sociais de convivência 

(ANDRADE, 2001: 53). 

 

MARCELLINO (1996), ao analisar criticamente a situação do país com 

relação à qualidade de vida das pessoas e as políticas públicas de lazer, cita a 

situação contraditória existente, pois se o lazer é um indicador de qualidade de 

vida, percebe-se que há investimentos maiores por parte da iniciativa privada, 

obviamente visando o aspecto comercial, em detrimento dos investimentos 

públicos. 

Pois é nesse contexto mundial e nacional que, ao enfocarmos 

a problemática do lazer – enquanto um dos elementos 

indicadores da qualidade de vida de um povo – nos deparamos 

com uma situação aparentemente paradoxal, perceptível nas 

notícias que, a par da realidade denunciada pelos dados 

acima, indicam um crescente investimento no setor de 

entretenimento por parte da iniciativa privada, associado à 

indústria do lazer no Brasil (MARCELLINO, 1996: 12). 

Parece claro que cada vez mais as pessoas necessitarão de espaços 

para desenvolverem ou “praticarem” o lazer, o turismo e a recreação. Muitos 

desses espaços são oferecidos pela iniciativa privada, visando a 
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comercialização de produtos; porém, também cabe ao Estado suprir as lacunas 

vazias e que o mercado não irá atender por questões óbvias de desinteresse 

econômico. Traçar políticas claras e ampliar as opções e alternativas de lazer, 

turismo e recreação para as populações regionais e locais, torna-se fator 

impositivo às instituições públicas. 

 

2.7.2 Os tipos de atividades ligadas ao lazer, ao turismo e à recreação  
Visando a compreensão das atividades fins que vão ter influência na 

formação e/ou transformação do espaço, é necessário que se tenha noção dos 

vários tipos ou formas de lazer, turismo e recreação. Para efeito prático, apesar 

do turismo e da recreação estarem, conceitualmente, inseridos em uma área 

maior que é o lazer – como já foi visto – elas serão aqui separadas para uma 

melhor interpretação.  

ANDRADE (2001: 97-114), descreve que o lazer quanto às suas 

formas pode ser espontâneo; programado; esporádico e habitual e; quanto aos 

tipos, pode ser físico e psíquico.  

Quanto ao turismo, as formas e tipos possuem uma classificação 

extremamente complexa, pois dependem dos inúmeros critérios utilizados por 

cada autor. BARRETO (1995:17-24), ao analisar essa questão, diz que “o 

turismo é um fenômeno social complexo e diversificado. Há diversos tipos de 

turismo, que podem ser classificados por diferentes critérios”. Apenas para 

ilustrar, os vários autores que tratam do assunto podem classificá-lo quanto à 

nacionalidade, à economia, ao território, à composição social, à motivação, à 

faixa etária, ao meio de transporte, ao tipo de alojamento, etc. Para facilitar e 

atender aos objetivos desse trabalho, será adotada a classificação fornecida 

por BOULLÓN (1990: 145-157). Segundo o autor, a classificação destas 

atividades segue dois critérios básicos: primeiro, as características dos 

diferentes atrativos e segundo, as coisas que os turistas podem desenvolver 

nesses atrativos. As atividades turísticas e recreativas, assim, podem ser 

subdivididas em cinco categorias principais: 

a) Esparcimiento: incluem passeios por diversos meios (a pé, com animais, 

veículos especiais, etc.); uso de praias e piscinas; realização de picnics; 
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excursões por montanhas ou áreas que não requerem treinamento especial; 

uso de locais de diversão urbanos como discotecas, restaurantes, etc; 

b) Visitas culturales: atividades desenvolvidas em museus; lugares históricos; 

monumentos artísticos; feiras e mercados; manifestações religiosas ou 

populares; locais de artesanato; centros científicos ou de exploração 

agropecuária, mineral e industrial; entre vários outros locais; 

c) Visitas a sitios naturales: observação e desfrute da natureza (parques, 

praias, grutas, quedas d’água, rios, etc.); 

d) Desportivas: incluem todas as atividades ligadas à prática desportiva, como 

pesca e caça esportiva, natação, sky aquático, vela, entre várias outras; 

e) Asistencia a acontecimientos programados: espetáculos de luzes e som; 

exposições; festivais; concursos de beleza; partidas de futebol; espetáculos 

noturnos; congressos e convenções; parques temáticos, etc. 

Ainda, segundo BOULLÓN, todas essas atividades podem ser 

separadas conforme a sua adaptação à realização em espaços abertos ou ao 

ar livre e em espaços cobertos, devendo, para isso, existir a infra-estrutura 

adequada.  

Percebe-se, portanto, que as atividades turísticas e recreativas 

possuem uma gama muito grande de opções e que podem ser desenvolvidas 

necessitando e utilizando-se dos mais diversos espaços, sejam eles naturais 

ou artificiais, assim como uma diversidade infinita de equipamentos físicos. A 

forma como ocorrem esses usos e as técnicas utilizadas, entre outras coisas, 

terão influência decisiva nas transformações do espaço. 

 
2.7.3 As transformações espaciais decorrentes das atividades turísticas 

e recreativas 
As transformações espaciais provocadas pelas atividades de turismo e 

recreação perpassam pela análise conjunta da questão da produção e do 

consumo do espaço. RODRIGUES (1997) cita que 

Há, na bibliografia relacionada ao turismo, dois enfoques 

principais: um que trata da produção e outro que analisa o 

consumo da paisagem, do território, do espaço. A produção e 

os produtores e o consumo e os consumidores da paisagem 

“produzida” e, ou, apropriada pela atividade turística não 
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podem, na realidade, ser desvinculados. Mas embora não seja 

possível separar a produção do consumo o que se observa nos 

trabalhos, acadêmicos ou não, é que ora se enfoca a produção, 

ora se analisa o “consumo”. Isto sem falar na forma como a 

mercadoria natureza é “vendida” em imagens e símbolos que 

são apresentados pelas empresas de turismo. (in: 

RODRIGUES, 1997: 42). 

A autora ainda continua sua análise afirmando que o ambiente a ser 

apropriado pelo turismo pode ser representado tanto pelo ambiente natural 

como pelo ambiente sociocultural, tratados como elementos do espaço. 

Continuando na mesma linha crítica sobre o “consumo” comercial dos espaços 

destinados ao turismo, outra autora, Adyr B. RODRIGUES (1999), cita: 

A natureza tornou-se mercadoria e é vendida como capaz de 

devolver ao homem a paz e a tranqüilidade roubadas pela vida 

cotidiana nas cidades. A fuga do cotidiano, os prazeres 

oferecidos por outros espaços, preferencialmente “naturais”, 

são apelos publicitários que atingem todas as classes sociais. 

(RODRIGUES, 1999: 113). 

As transformações geralmente podem ser mensuradas tendo como 

instrumento a análise dos impactos causados pelas atividades nos núcleos 

receptores e que, segundo BACAL & MIRANDA (in: RODRIGUES, 1997: 67), 

se resumem em dois aspectos principais: 

- as conseqüências do crescimento rápido e desordenado das atividades em 

regiões que apresentam uma economia embasada no setor primário, e; 

- as mutações socioculturais que ocorrem no local, por conta da introdução 

de novos valores. 

Logicamente, as conseqüências citadas acima dizem respeito também 

ao meio natural, amplamente afetado, tendo em vista a sua composição, 

fundamentada em elementos naturais ou de pouca adaptação, como é o caso 

das áreas rurais. O consumo do espaço tem a ver com a apropriação de 

determinadas porções desse mesmo espaço que, segundo CRUZ (2001:19), 

“resulta da convergência de diferentes fatores (sociais, econômicos, culturais) e 

não, simplesmente, de seus atributos naturais”. Assim, ainda segundo a autora, 
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o consumo pode se dar por meio de diversas formas como a implementação de 

meios de transporte, de hospedagem e alimentação, serviços e comércio de 

bens de consumo de modo geral,  e que a forma que esse processo ocorre 

“depende da política pública de turismo que se leva a cabo no lugar”. O 

consumo também é vinculado à questão de como é entendido o tempo livre na 

atual sociedade. PORTUGUEZ (2001) diz que 

Nas sociedades pós-modernas, o tempo livre se converte cada 

vez mais em tempo de consumo, motivo pelo qual este tem-se 

tornado cada vez mais objeto de investigação de muitas 

ciências (PORTUGUEZ, 2001:7). 

O correto ordenamento dos espaços e dos equipamentos é fator 

fundamental para o desenvolvimento de ações visando o lazer e a recreação 

das populações regionais e locais. ANDRADE (2001: 68) cita quatro pontos 

importantes que considera carentes na oferta de espaços e equipamentos 

visando atender as necessidades da demanda por lazer e recreação:  

a) a conservação, reforma ou adaptações de áreas naturais ou espaços 

criados no atendimento das necessidades individuais ou comunitárias; 

b) a criação de espaços apropriados e amplos para o atendimento de grandes 

áreas populacionais nos centros urbanos e periferias; 

c) a consciência comunitária de que espaços já disponíveis e não utilizados, 

possam ser perfeitamente apropriados para a prática do lazer e recreação; 

d) a implementação de planos e projetos com seleção criteriosa de tipos e 

formas de lazer e recreação, consideradas as necessidades de todas as 

camadas sociais da população. 

Sobre a importância do planejamento das atividades, ANDRADE 

(2001) ainda afirma que 
Na realidade, a missão do poder público deve realizar-se 

sempre nos limites do legal e do ético. Portanto, tem que ser 

madura e especializada, reservando áreas ou locais para o 

exercício do lazer e da recreação para todos, com plena 

garantia da preservação de todo o conjunto dos recursos 

naturais, culturais e artísticos, públicos e privados (ANDRADE, 

2001: 62). 
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2.8 ABORDAGEM SISTÊMICA PARA A ANÁLISE DAS ATIVIDADES  
TURÍSTICAS E RECREATIVAS 

 
Como afirmado anteriormente, considerando-se que as atividades 

ligadas ao turismo e à recreação são, ao mesmo tempo, produtoras e 

consumidoras do espaço geográfico, seja ele físico ou social, cabe entender, 

sob o ponto de vista científico e metodológico, como ocorre esse processo e 

quais os elementos fundamentais que participam do mesmo. Para isso, 

segundo o que se propõe esta pesquisa, é necessário que se faça uma breve 

abordagem dessas atividades sob o enfoque sistêmico.  

 

Para efeito de uma maior simplificação e por carência de obras 

específicas que tratem do enfoque sistêmico das atividades recreativas, 

considerar-se-á para esse estudo, prioritariamente a atividade turística. Isso, 

porém, não invalida a análise, já que a recreação e o turismo, apesar de 

possuírem características próprias, estão diretamente interligados e podem 

perfeitamente ser incluídos num mesmo contexto.  

 

Mesmo com a existência de muitos autores que trabalham o fenômeno 

turístico tendo como referência a teoria dos sistemas, pode-se citar Miguel 

Ángel ACERENZA (2002) como um dos mais conceituados. O autor menciona 

que o turismo, ao longo do tempo, geralmente foi estudado segundo algumas 

abordagens parciais como a econômica, a psicológica, a sociológica e a 

geográfica, sempre de forma segmentada ou individualizada. 

Ainda que esses enfoques tenham contribuído sensivelmente 

para o conhecimento do turismo, (...) também obedecem às 

discussões surgidas das diferentes disciplinas que se 

relacionam com ele. Em outras palavras, trata-se de enfoques 

que analisam um aspecto parcial do turismo, pois focalizam o 

interesse da disciplina, o que, evidentemente, dificulta o estudo 

integral do fenômeno (ACERENZA, 2002: 193). 

Buscando outros caminhos para compreender e explicar teoricamente 

o fenômeno turístico, nas últimas décadas vem se difundindo uma visão mais 

abrangente e que busca estudar a totalidade do mesmo, integrando os 
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conhecimentos desenvolvidos e apreendidos pelas várias ciências e disciplinas 

que possuam alguma relação com a atividade. A aplicação da teoria geral dos 

sistemas, ainda segundo ACERENZA (2002), é perfeitamente aplicável ao 

estudo do turismo, pois 

estabelece as bases conceituais para a organização do 

conhecimento interdisciplinar e representa, portanto, um marco 

de referência coerente que permite identificar os elementos 

componentes e interatuantes de um dado fenômeno, bem 

como as funções, relações e interação deste com o seu 

ambiente (...). É precisamente por esse motivo que a teoria 

geral dos sistemas é considerada um instrumento válido para a 

análise de um fenômeno complexo como o turismo e que, 

como foi indicado, está intimamente ligado a uma série de 

disciplinas (ACERENZA, 2002: 195).  

CUERVO (1967), citado por (ACERENZA, 2002: 196) identificou que 

dentro do grande conjunto denominado turismo, existem os seguintes sub-

conjuntos: os transportes, o alojamento e os serviços de alimentação, todos 

com as suas diferentes formas e modalidades, bem como os centros de lazer e 

de diversão, os estabelecimentos comerciais vinculados às atividades turísticas 

e os serviços complementares (agências de viagens, guias de turismo, etc.).  

Para ele, quem “converte o grande conjunto turismo em um sistema” é 

a existência do ser humano, pois é ele o instrumento de interação. Já LEIPER 

(1981), também citado por ACERENZA (2002: 196-197), trata da questão por 

meio de um modelo gráfico de características descritivas onde, o turismo, sob a 

ótica sistêmica, é 

(...) um sistema aberto, de cinco elementos, interatuando em 

um amplo meio ambiente. Esses elementos são: um dinâmico, 

o turista; três geográficos: a região geradora, a rota de trânsito 

e a região de destino; e um elemento econômico, a indústria 

turística (LEIPER, 1981, in: ACERENZA, 2002: 196). 

 

Assim, o funcionamento do sistema turístico pode ser representado 

pela seguinte figura:  
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FIGURA 2: MODELO DESCRITIVO DE UM SISTEMA TURÍSTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LEIPER, 1981 (in: ACERENZA, 2002:197) 
 
 
2.9  O ENFOQUE SISTÊMICO E OS MODELOS DE ANÁLISE 
 

Para se apresentar os resultados dessa pesquisa, será utilizado o 

método de análise sob o enfoque sistêmico dos fenômenos, seguindo uma 

metodologia descritiva e utilizando-se, para isso, de modelos gráficos, visando 

conhecer a interação e as interrelações existentes entre os elementos 

analisados. Apesar da sua importância e aplicação em muitas áreas do 

conhecimento científico, inclusive as sociais, não serão utilizados modelos 

matemáticos ou físicos, por entender-se que a ciência moderna não mais 

compartilha da concepção clássica de que todos os fenômenos podem ser 

explicados quantitativamente ou numericamente, de forma reducionista. 

BERTALANFFY (1975: 45), diz que “a idéia de sistema conserva seu valor 

mesmo quando não pode ser formulada matematicamente ou permanece uma 

idéia diretriz mais do que uma construção matemática”. Ainda, ao escrever 

sobre a unidade da ciência, BERTALANFFY (1975:124), diz que 
A realidade, na concepção moderna, é vista como uma enorme 

ordem hierárquica de entidades organizadas, numa 

superposição de muitos níveis, indo dos sistemas físicos e 

químicos aos biológicos e sociológicos. A Unidade da Ciência é 

conferida não pela utópica redução de todas as ciências à 

física e à química, mas pelas uniformidades estruturais dos 

diferentes níveis de realidade (BERTALANFFY, 1975:124). 
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econômico e político. 
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Em outras palavras, os métodos lineares de análise, característicos da 

ciência clássica e reducionista, não se aplicam aos estudos que demandam 

muitas variáveis, como é o caso do campo das ciências sociais. Segundo 

BERTALANFFY (1975:131), “muitos problemas, particularmente em biologia, 

nas ciências sociais e do comportamento, são essencialmente problemas de 

múltiplas variáveis, para os quais se exigem novos instrumentos conceituais”. 

Pode-se supor, portanto, que a utilização desses “novos instrumentos 

conceituais” tem, entre seus objetivos, o rompimento com a rigidez científica 

adotada pelos métodos clássicos de análise. Assim, o enfoque sistêmico 

pressupõe uma maior flexibilidade ao método a ser utilizado pelo pesquisador, 

permitindo que o mesmo determine, dentro de critérios científicos plausíveis, os 

limites do seu objeto de estudo, seus elementos componentes e quais ou 

quantas variáveis são fundamentais à sua investigação e aos objetivos 

pretendidos. 

 

Assim, para explicar as transformações ocorridas no espaço dos lagos 

de Salto Osório e Salto Santiago, tendo como principal motivador as atividades 

turísticas e recreativas, utilizou-se, como referência metodológica, modelos 

teóricos fundamentados na Geografia Humana ( CHORLEY e HAGGETT, 

1974) e no Turismo (LEIPER, 1981, In: ACERENZA, 2002). Isso se faz 

necessário pelo fato de que os processos de evolução espacial geralmente são 

muito complexos para serem explicados por meio de métodos informais de 

meros relatos de dados e informações que, muitas vezes, se distanciam 

demais da realidade. Ao desenvolver uma crítica sobre os estudos pouco 

“realistas”, como se o espaço geográfico fosse “único” em qualquer lugar, 

CHORLEY e HAGGETT (1974), fundamentados em RAPOPORT (1953), citam 

que 

Esses trabalhos clássicos sobre a evolução dos padrões 

espaciais foram caracterizados por uma apresentação informal. 

Eram, para citar Rapoport (1953), teorias generalizadas ou 

“metáforas” aplicadas a situações muito complexas. Na melhor 

das hipóteses, essas “metáforas” auxiliam as interpretações 

estimulantes e excitantes de complexos inteiros de história 

humana. Na pior das hipóteses permitem o emprego sutil de 
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falsas analogias para fins de propaganda (CHORLEY e 

HAGGETT, 1974: 103). 

Seguindo em sua crítica, os autores a ampliam para o âmbito da 

investigação científica, afirmando que segundo a forma como essas metáforas 

são construídas, chega um ponto em que as mesmas impedem qualquer 

“julgamento objetivo” do que se está investigando. Assim, segundo eles, o 

pesquisador deve decidir entre dois caminhos opostos:  

Pode enterrar a cabeça como o avestruz nos grãos de areia de 

uma história humana ideográfica, conduzida sobre espaço 

geográfico único, carregar o cenho devido a generalização 

ampla e produzir uma tese descritiva magistral sobre o que 

aconteceu, quando e onde. Ou pode tornar-se um cientista e 

tentar, pelos procedimentos normais da investigação científica, 

verificar, rejeitar, ou modificar as idéias estimulantes e 

excitantes com que seus predecessores o presentearam 

(CHORLEY e HAGGETT, 1974: 103). 

Ao defender o uso de modelos mais aperfeiçoados para explicar o 

processo de evolução espacial, os mesmos autores continuam atestando que 
Os esquemas simples de evolução espacial apresentados no 

princípio do século eram por demais crus e altamente 

genéricos para se adaptarem ao mundo real (...) e que a forma 

real de apresentação das teorias careciam muitas vezes de 

clareza (...) e da precisão necessária para permitir o teste 

adequado dessas teorias e declarações. Em algum estágio a 

teoria teria que sofrer uma declaração mais formal, com as 

hipóteses dispostas numa estrutura lógica (CHORLEY e 

HAGGETT, 1974: 103). 

No entanto, para que os testes e verificações possam ocorrer, essa 

“estrutura lógica” deve ser aperfeiçoada tornando, assim possível, uma leitura 

mais fiel da evolução de um determinado sistema espacial. Neste sentido é que 

CHORLEY e HAGGETT (1974), embasados em BRATHWAITE (1960) e 

ACKOFF (1962), citam que “a maneira mais adequada de aperfeiçoar essa 

estrutura lógica é aperfeiçoar algum modelo elaborado da realidade que 

expresse as noções contidas na teoria” (CHORLEY e HAGGETT, 1974: 104). 
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Sobre o que seja um modelo, CHORLEY e HAGGETT (1974) 

baseados em SKILLING (1964) afirmam que 

(...) um modelo pode ser uma teoria, uma lei, uma hipótese ou 

uma idéia estruturada. Pode ser uma função, uma relação ou 

uma equação. Pode ser uma síntese de dados. Sendo mais 

importante do ponto de vista geográfico, a inclusão ainda de 

argumentos sobre o mundo real por meio de translações no 

espaço (para dar modelos espaciais) ou no tempo (para dar 

modelos históricos). (CHORLEY e HAGGETT, 1974: 3). 

Ao estudar inúmeros modelos para analisar a evolução dos padrões 

espaciais, os autores descrevem que um deles, o modelo sinótico, o qual 

explica que o espaço sofre transformações a partir de uma grande quantidade 

de “decisões humanas”, estas sendo resultado da expansão das formas de 

cultura apreendidas pelos seres humanos. A partir das idéias de SAUER 

(1963), os autores afirmam que  
o relato geral do desenvolvimento e expansão das formas de 

cultura contém os elementos de um modelo de evolução 

espacial. Indica que os padrões espaciais são conseqüências 

de uma miríade de decisões humanas (CHORLEY e 

HAGGETT, 1974: 142-143). 

Segundo o modelo, as transformações espaciais são decorrentes de 

um processo que interliga uma seqüência de ações como resultado de um 

constante aprendizado e tomada de decisões. Esse aprendizado se desenvolve 

desde as primeiras experiências individuais, com seus fracassos e sucessos,  

até atingir um nível superior onde a apreensão do conhecimento se torna 

possível a mais pessoas e assim, sucessivamente, até atingir o seu nível mais 

elevado que é a organização coletiva das pessoas ou dos vários grupos sociais 

participantes. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO  ESPAÇO  DOS  LAGOS SALTO OSÓRIO E   
SALTO SANTIAGO E DO SEU ENTORNO  

 

A descrição dos lagos de Salto Osório e Salto Santiago é fundamental 

para a apreensão do objeto de estudo em suas características físicas, sociais e 

econômicas. Portanto, tem por objetivo reunir as informações consideradas 

necessárias à elaboração de um diagnóstico mínimo do espaço dos lagos, 

objeto desse estudo, tendo como enfoque complementar, o seu entorno 

imediato. Considera-se, aqui, como entorno imediato, os municípios lindeiros 

ao Rio Iguaçu pertencentes às regiões Sudoeste e Centroeste paranaense e 

que possuem estreita ligação com o estudo em questão. O nível de 

detalhamento das informações irá variar em função da sua importância para o 

contexto geral dos objetivos e também da escala considerada para cada 

abordagem, tendo em vista que a análise sistêmica permite que se trabalhe 

com diversos níveis de hierarquia, ou seja, espaços e sub-espaços7, conforme 

um sistema possa estar inserido em outro maior, e assim sucessivamente.  

 

 
3.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS 

 

As regiões Sudoeste e Centroeste situam-se no Terceiro Planalto 

Paranaense, no nível inferior da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, a qual inicia 

na Região Metropolitana de Curitiba abrangendo, ainda, parte do estado de 

Santa Catarina e Argentina. Segundo a classificação de MAACK (1981), essas 

duas regiões pertencem às grandes paisagens e subzonas naturais 

denominadas de “Bloco do Planalto de Guarapuava” e “Declive do Planalto de 

Palmas”. Toda a sua rede de drenagem tem como destino a bacia do Rio 

Paraná, à jusante da represa de Itaipu. A altitude dessas regiões varia de 320 

metros a 1.160 metros. A região compreendida pelo Centroeste e Sudoeste do 

Paraná possui uma localização geográfica privilegiada, sendo área de 

passagem, via terrestre, de um dos caminhos mais curtos entre as principais 

cidades de vários países que vizinham o Sul do Brasil, situadas num raio de 

                                                           
7 Esse aspecto será melhor explicado no tópico 4, quando se tratará da análise das 
transformações desses espaços. 
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1.200km (MAPA 1). Isso demonstra o nível de importância estratégica que esse 

espaço possui. Apesar disso, a realidade demonstra uma região estagnada e 

deprimida do ponto de vista político, econômico e social, conforme apontam 

indicadores sobre a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul8, à qual grande 

parte dos municípios que margeiam o Médio Vale do Rio Iguaçu pertencem. 

Os lagos artificiais das Represas Hidrelétricas de Salto Osório e Salto 

Santiago localizam-se na região do Médio Vale do Rio Iguaçu, no Estado do 

Paraná, com coordenadas geográficas definidas entre 25o 32’ a 25o 36’ de 

latitude Sul; e entre 52o 37’ a 53o 02’ de longitude Oeste, sendo que o primeiro 

situa-se a 385 quilômetros a Oeste da capital Curitiba, enquanto o segundo, a 

340 quilômetros a Oeste da mesma cidade. Situam-se, também, a uma 

distância média de 180 quilômetros a Leste das Cataratas do Iguaçu (MAPA 2). 

 
Antes da chegada do homem branco, os índios Guarani e Caingangues 

foram os habitantes primitivos dessas terras, sendo que a maioria dos 

remanescentes ainda vive em áreas indígenas existentes na região9. 

As disputas pela posse das terras marcaram essas regiões, seja em 

conflitos internacionais ou em conflitos internos. Apenas em 1895 o Brasil 

obteve a posse definitiva da região das Missões, situada entre os rios Uruguai 

e Iguaçu, também pretendida pela Argentina, na chamada Questão das 

Missões. Esse fato justificou a instalação, nessa época, de postos militares por 

parte do governo brasileiro, os quais originaram alguns povoados que viriam, 

posteriormente, se transformar em importantes cidades no contexto regional, 

como é o caso de Chopinzinho. Internamente, o principal conflito iniciado por 

volta de 1845, foi a Guerra do Contestado (1912 a 1916) envolvendo o Paraná 

e Santa Catarina na disputa por uma extensa área da fronteira entre os dois 

estados. Após vários confrontos armados e jurídicos, um acordo determinou as 

atuais divisas territoriais. 

 
 
                                                           
8As mesorregiões são grandes áreas do país - treze ao todo - mapeadas pelo Ministério da 
Integração Nacional (MIN) e que apresentam um grave quadro de estrangulamento no seu 
desenvolvimento social e econômico, ficando abaixo da média da maioria das demais regiões 
brasileiras (www.mesorregiao-gfm.org.br).  
 
9 Reserva Indígena de Mangueirinha, Reserva Indígena de Rio das Cobras e Reserva Indígena 
de Palmas.  
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MAPA 1: SITUAÇÃO GEOGRÁFICA DA REGIAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado a partir de mapa rodoviário da Região Sul do Brasil (não constam mais 

informações sobre o mesmo). In: COBOS, 1999. 
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MAPA 2: LOCALIZAÇÃO DOS LAGOS SALTO OSÓRIO E SALTO SANTIAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  Elaborado a partir do Mapa do Estado do Paraná, produzido pela Coordenadoria de Terras, Cartografia e Cadastro da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, 1995. (Escala aproximada 1:1.000.000). In:COBOS, 1999.   
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A partir do começo do século XIX essas duas regiões foram ocupadas, 

inicialmente, por pioneiros de origem luso-brasileira, e mestiços que 

trabalhavam com a agricultura de subsistência, como a criação de porcos, 

cavalos, burros, bovinos, e ainda se dedicavam às práticas silvícolas como a 

caça, a pesca e,  principalmente, à extração da erva-mate que era exportada 

preferencialmente para a Argentina.  

Segundo WACHOWICZ (1987: 85-86), numa etapa posterior, 

principalmente a partir de 1930, a região começou a ser ocupada por colonos 

migrantes, descendentes de europeus vindos dos demais Estados do Sul, os 

quais desenvolveram o plantio agrícola e implantaram princípios capitalistas no 

trabalho com a terra. Ainda segundo o autor, os primeiros, ou “brasileiros”, 

eram chamados de “caboclos” e, os migrantes do sul, de “gringos” ou de 

“origem”. Descendentes principalmente de italianos e alemães, o sistema 

adotado por esses migrantes implementou uma nova fase para o 

desenvolvimento regional, pois se baseava em moldes capitalistas ainda não 

experimentados pelos antigos ocupantes da região. No entanto, a questão da 

propriedade ainda era um problema sério na região, pois a vinda dessas 

famílias ocorreu em meio a fatos turbulentos envolvendo terras devolutas, 

antigos e novos posseiros, iniciativas de colonização pelo governo federal e 

interesses de empresas de colonização privadas10 . 

O governo federal, para efetuar acertos e pagamento de dívidas às 

empresas colonizadoras privadas, usa as próprias terras já doadas 

anteriormente às famílias, ocasionando sérios conflitos armados, pois a 

truculência utilizada pelos “jagunços” contratados para retirar os colonos de 

suas terras, provoca a reação dos mesmos, os quais saem vitoriosos e 

expulsam definitivamente as empresas colonizadoras. O principal conflito foi a 

chamada Revolta dos Posseiros, em 1957.  

Quando poderosos interesses do capital se instalaram no 

sudoeste paranaense, a violência se tornou inevitável. Eram 

milhares de colonos posseiros de um lado e os interesses do 

capital do outro. Observou-se que o início do apelo para a 

violência não partiu dos colonos. Foram os próprios grupos 
                                                           
10 CANGO – Colônia Agrícola Nacional General Osório, companhia oficial criada em 1943 e a 
CITLA – Clevelândia Industrial Territorial Ltda., empresa privada (WACHOWICZ, 1987).  
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econômicos que apelaram para a violência (WACHOWICZ, 

1987: 166). 

Esse processo histórico de conflitos judiciais e armados envolvendo 

governo, empresas colonizadoras e colonos proprietários, deflagra uma série 

de ações visando um acerto definitivo na questão de posse das terras, tendo 

como principal conseqüência a consolidação de uma estrutura fundiária 

regional, fundamentada nas pequenas e médias propriedades rurais que 

predomina até os dias atuais. 

 

 

3.2 ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 
 

Nos 14 municípios banhados pelos lagos, a presença étnica é de 

italianos, alemães, poloneses, ucranianos, caboclos e índios Guarani e 

Caingangues, com certa predominância para os dois primeiros. Culturalmente, 

as comunidades desses municípios se manifestam por meio dos elementos 

religiosos, das festas populares, cantos e danças, entre outros, fundamentados 

basicamente em temas rurais e no tradicionalismo gaúcho. 

O processo de modernização da agricultura, base econômica dessas 

regiões, desde a década de 70 vem alterando significativamente a configuração 

sócio-econômica regional. Inicialmente, em algumas microrregiões, a retirada 

da cobertura vegetal permanente e das áreas de pastagens para a ampliação 

das áreas plantadas com culturas temporárias fez com que as áreas rurais 

tivessem um acréscimo populacional11, tendência essa, que se inverteu mais 

recentemente, a partir da década de 80, quando a inserção de culturas de 

extensão como a soja, trigo, entre outras, pressionou demograficamente a 

saída das populações do campo para a cidade. 

O comportamento demográfico total dos municípios atingidos pelos 

dois lagos, tanto na região Sudoeste como na região Centro-oeste, pode ser 

demonstrado pelo quadro a seguir: 

 

                                                                                                                                                                          
 
11 Em estudo desenvolvido pela COPEL (COPEL, 1991), nos anos 70 houve um aumento 
populacional de 16% nas áreas rurais de Guarapuava.  



 
 

 

55

QUADRO 3: DEMOGRAFIA DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELOS LAGOS 

População 1996 % 2000 % Crescimento 
1996/2000 (%)

Urbana 52.085 37,9 67.091 43,1 28,8
Rural 85.440 62,1 88.493 56,9 3,8
Total 137.525 100 155.584 100 13,1

Fonte: IBGE, 2000  

 

Percebe-se que de 1996 para o ano de 2000, vem ocorrendo uma 

redução no quadro populacional rural e um aumento no da população urbana, 

sendo que o quadro total ainda indica maioria das pessoas vivendo no 

campo12. 

Economicamente, em média, esses municípios têm na agropecuária a 

sua maior fonte de geração do PIB, algo em torno de 50%, apesar de que em 

alguns deles, os demais setores predominam, como é o caso de Quedas do 

Iguaçu, Mangueirinha e Porto Barreiro, com o Setor Industrial e Chopinzinho e 

Candói, com o Setor de Serviços. Os principais produtos agro-silvo-pastoris 

são o milho, soja, feijão, trigo, cevada, mandioca, arroz, erva-mate, madeiras, 

bovinos de corte, suínos, ovinos e aves (GERASUL, 2001). 

 

Genericamente, o solo na região do entorno dos lagos de Salto Osório 

e Salto Santiago apresenta quase que a sua totalidade sendo utilizadas para o 

desenvolvimento de atividades ligadas ao setor primário. Essas atividades se 

dividem no cultivo de produtos temporários como o milho, soja, feijão, trigo, 

hortifrutigranjeiros e também pela pecuária, por meio de pastagens naturais e 

cultivadas.  Conforme o Quadro 5, uma pequena parcela do solo é destinada a 

outros usos como manutenção de matas e florestas, áreas em descanso, sem 

uso ou com características urbanas.  

 
QUADRO 4: USO DO SOLO POR ATIVIDADES NA REGIÃO DOS LAGOS 

Atividades Percentual 
Culturas temporárias e permanentes 46%
Pastagens naturais e cultivadas 38%
Matas e florestas 12%
Descanso ou outras finalidades 4%

Fonte: GERASUL, 2001 
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Quanto à aptidão agrícola, utilizando-se de critérios como declividade, 

profundidade efetiva, pedregosidade, suscetibilidade à erosão, drenagem e 

necessidade de calagem, percebe-se que o solo da região apresenta um certo 

equilíbrio entre as várias faixas de classificação adotadas.  

 

QUADRO 5: CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA DO SOLO 

Classes Características Percentual 
1 Boa para uso com culturas anuais 18%
2 Regular para o uso com culturas anuais 19%
3 Restrita para culturas anuais 25%
4 Restrita para culturas perenes 23%
5 Ideal para preservação permanente 15%

Fonte: GERASUL, 2001 

 

Com relação às técnicas adotadas na exploração do solo agrícola, percebe-se 

uma distribuição de certa forma eqüitativa nos níveis de manejo tecnológico, 

apresentando o de nível alto, com 38%; o de nível médio, com 32%; e o de 

nível baixo, com 30%. 

 

 

3.3 ASPECTOS FÍSICOS E BIÓTICOS  
 

Os Lagos do Iguaçu são grandes lagos artificiais formados a partir do 

represamento do leito do Rio Iguaçu para a construção de várias usinas 

hidrelétricas13 , as quais representam um dos mais modernos conjuntos de 

obras para geração de energia do país.  

As usinas de Salto Osório e Salto Santiago estão entre os cinco 

empreendimentos hidrelétricos existentes no Rio Iguaçu. Operam de forma 

integrada sob o planejamento e a otimização energética do ONS – Operador 

Nacional do Sistema. As represas de Foz do Areia e Salto Santiago funcionam 

como reservatórios de regularização, ou seja, devido à sua grande capacidade 

de acumulação de água, tem a função de reduzir possíveis enchentes e 

suportar maiores estiagens. Por isso, uma das suas características é a grande 
                                                                                                                                                                          
12  Considere-se que a região recebeu recentemente um dos maiores reassentamentos rurais 
do país, com a entrada de 1.578 famílias (GERASUL, 2001). 
13 Usina de Foz do Areia, Usina de Salto Segredo, Usina de Salto Santiago, Usina de Salto 
Osório e Usina de Salto Caxias. 
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variação no nível do espelho d’água que pode atingir um deplecionamento de 

20 a 25 metros. Já, os reservatórios de Salto Segredo, Salto Osório e Salto 

Caxias trabalham a fio d’água, ou seja, com pequenas oscilações no seu nível, 

com deplecionamentos que variam de 2 a 5 metros. O planejamento e a 

operação desses níveis é efetuado levando-se em consideração fenômenos 

macroclimáticos (como el Ninõ, la Ninã, etc.) e seus reflexos sobre a bacia 

hidrográfica.  As maiores variações ocorrem de abril a novembro, período 

histórico de cheias na região. 

 

• Aspectos Climáticos  

Segundo as Cartas Climáticas do Estado do Paraná (IAPAR, 1994), a 

região apresenta o clima Cfa – Subtropical, com temperatura média do mês 

mais frio inferior a 18o C, e temperatura média do Mês mais quente acima dos 

22o C, com verões quentes, geadas pouco freqüentes e tendência de 

concentração de chuvas nos meses de verão, sem que haja uma estação seca 

definida. Segundo MAACK (1981), o clima Cfa é característico da Zona 

Subtropical úmida, com mata pluvial e acima de 500m, mata de araucária, com 

até 3 geadas noturnas por ano. 

 

• Solos e Relevo 

Segundo os Planos de Uso e Ocupação elaborados pela empresa 

concessionária (GERASUL, 2001), as áreas em estudo estão situadas na 

porção composta pelos derrames de lavas de composição predominantemente 

básica que cobriram as formações a partir do Jurássico Superior, caracterizada 

por Derrames Vulcânicos Juracretáceos e suas manifestações associadas. 

Os tipos de solo predominantes são: 

- o Latossolo Roxo: constituindo-se de solos minerais, não hidromórficos e 

formados a partir de rochas eruptivas básicas. São de coloração arroxeada, 

muito profundos, porosos e bem drenados. Freqüentemente ocupam 

superfícies com declives suaves entre 2% e 8%, sendo propícios à 

mecanização. Podem estar presentes em declives de 8% a 15% e em 

altitudes de 220 a 900 metros. Possuem boa permeabilidade, apresentando, 

porém, problemas de fertilidade, necessitando de corretivos minerais;  
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- o Latossolo Bruno: de formação mineral, não hidromórficos, com argila de 

baixa capacidade de troca de cátions. Possuem coloração bruno-

avermelhada escura. São muito argilosos, profundos, porosos, 

acentuadamente drenados e muito ácidos. Ocorrem em altitudes elevadas, 

condicionando à presença de clima frio e úmido. Respondem bem à 

adubação, possuindo excelente potencial agrícola quando corrigidos e 

adubados corretamente. Requerem práticas conservacionistas, 

especialmente nas declividades mais acentuadas; 

- Terra Roxa Estruturada: de formação mineral, não hidromórficos. São 

profundos, porosos e argilosos e bem drenados. A maioria  desses  solos   

são eutróficos, ou seja, de alta fertilidade natural e moderadamente ácidos, 

podendo ser, também, distróficos, com menor grau de fertilidade natural, 

necessitando tratamentos com fertilizantes e corretivos. Ocorrem em áreas 

de relevo com declividade que varia de 8% a 20%; 

- Terra Bruna Estruturada: são suceptíveis à erosão quando ocorrem em 

relevos fortemente ondulados. Situam-se em altitudes próximas dos 100 

metros e sob influência do clima úmido. São de baixa fertilidade natural, 

sendo mais utilizados para pastagens, e possuem boa aptidão para a 

fruticultura de clima temperado; 

- Cambissolo: são solos rasos ou medianamente profundos, de 

moderadamente a bem drenados, com potencial agrícola variável 

dependendo da natureza do substrato e do regime hídrico. São álicos, 

ácidos e de baixas reservas de nutrientes para as plantas. Não são 

propícios à agricultura, servindo para pastagens, extrativismo vegetal e 

fruticultura; 

- Solos Litólicos: são pouco profundos, tem dificuldades de retenção de água, 

inaptos à mecanização em função do relevo e da sua formação pedregosa. 

Sào encontrados em locais de topografia acidentada e apresentam 

facilidade aos processos erosivos. 

Quanto ao relevo, a região se enquadra na Unidade de Relevo do 

Planalto das Araucárias, a qual engloba uma vasta área que se desenvolve 

desde a escarpa modelada em litologias do Grupo São Bento a Leste, até os 

limites internacionais com o Paraguai e Argentina, a Oeste. No limite Norte, 

estreita-se até próximo à fronteira com o Estado de São Paulo, sendo que os 
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seus limites meridionais estão localizados nas proximidades das planícies 

Jacuí-Ibucuí. A denominação dessa unidade de relevo é em função da 

presença predominante na cobertura vegetal, da espécie Araucária 

Angustifolia, sendo que a sua altimetria possui uma grande variação, de até 

1.800 metros nas suas partes mais altas, a Leste, chegando até próximo dos 

300 metros, no seu limite Oeste. 

A variação altimétrica na região também ocorre em função do 

aprofundamento da drenagem dos rios principais, que apresentam seus vales 

encaixados em vários trechos com desníveis entre as partes interfluviais e o 

fundo do vale, acentuado em função da potência e do gradiente dos rios. Essa 

característica é apresentada pelo vale do Rio Iguaçu, onde os fatores 

estruturais possibilitaram a formação de áreas de relevo intensamente 

dissecado. Essas áreas são cortadas por sulcos e vales profundos, sendo que 

a forma do vale é variável, ora se apresentando em “V” aberto, ora em “V” bem 

estreito, quase sempre com patamares nas vertentes. 

 

• Cobertura Vegetal 

As condições ambientais particulares dessa região, como a 

uniformidade climática e pluviométrica, a variedade de tipos de relevo e 

formações geológicas, permitem o desenvolvimento de uma cobertura vegetal 

bastante peculiar, com ótimas condições à expansão das formações florestais. 

A tipologia florestal da região compreende: 

- Floresta Subtropical Subperenefolia: caracteriza-se por apresentar espécies 

folhosas que perdem parcialmente as folhas no inverno. Normalmente, 

apresenta três estratos, sendo o superior ocupado pelo chamado Pinheiro-

do –Paraná (Araucaria angustifolia), ou por espécies folhosas de grande 

porte; o estrato médio é composto pela erva-mate (Ilex paraguariensis), 

Bracatinga (Mimosa scabrela), Guabiroba (Campomanesia xantocarpa), 

Taquara (Bambusa sp) e outras. O estrato inferior é composto basicamente 

por arbustos e gramíneas. 

- Floresta Subtropical Perenefolia: Caracteriza-se pela mistura de espécies 

de diferentes origens. A floresta primária, com folhas perenes, está 

praticamente desaparecida pela intensa exploração, restando apenas 

poucos remanescentes distribuídos na área. Também apresenta três níveis 
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de estratos, sendo o superior ocupado pela Araucária (Araucaria 

angustifolia), Peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron), Imbuia (Ocotea 

porosa), Canela Preta (Ocotea catharinensis), Cedro (Cedrela fissilis), e 

outras espécies folhosas de grande porte; o estrato médio é composto pela 

Erva-mate (Ilex paraguariensis), Vassourão Branco (Piptocarpha 

angustifolia), Café-do-mato (Casearia silvestris), Bracatinga (Mimosa 

scabrela), Guabiroba (Campomanesia xantocarpa), Taquara (Bambusa sp); 

o inferior, constituído por ervas diversas, samambaias, arbustos e 

gramíneas. 

- Campos Subtropicais Naturais: apresentam gramíneas baixas, recobrindo 

grandes áreas e interrompidas apenas por pequenos bosques ou capões 

próximos às nascentes de rios, ou na transição do campo para a mata. 

Árvores e arbustos ocorrem em faixas próximas aos cursos d’água, em 

meio aos campos, formando as matas de galerias. 

 

• Aspectos faunísticos 

A fauna regional, segundo levantamento efetuado pela empresa 

concessionária (GERASUL, 2001), constitui-se principalmente pelos répteis, 

aves, mamíferos e peixes. Alguns desses grupos são importantíssimos como 

elementos bioindicadores, ou seja, a sua presença fornece subsídios nas 

avaliações da qualidade dos ecossistemas. Segundo Bege e Marterer (in: 

GERASUL, 2001:24), as aves são consideradas excelentes bioindicadores, por 

serem sensíveis às alteração que ocorrem nos locais. 

Assim, esses grupos caracterizam-se pelas seguintes espécies: 

- Répteis: representados por espécies comuns ainda existentes em toda a 

área de influência dos lagos, como a Jararaca (Brotops jararaca), 

Jararacuçu (Brotops jararacussu), Coral verdadeira  (Micrurus corallinus), 

Mussurana ( Clelia clelia), Cobra-d’água (Liophis miliaris), Cobra-verde 

(Chironius exoletus), Caninana, e Cascavel (Spillotes pullatus); 

- Aves: as espécies principais são o Urubu (Coragyps atratus), Gavião-

tesoura (Elanoides forficatus), Gavião (Rupornis magnisrostris), Aracuã 

(Mivalgo sp), Saracura-do-mato (Aramides saracura), entre outras; 

- Mamíferos: Gambá (Philander opossum), Gambá-de-orelha-preta (Didelphis 

sp), Macaco-prego (Cebus apella), Tamanduá-mirim (Tamandua 
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tetradctyla), Quati (Nasua nasua), Lontra (Lutra longicaudis), Rato-de-casa 

(Rattus sp) e Camundongo, Ariranha (Mus musculus); 

- Peixes: Traíra (Hoplias sp), Jundiá (Pimelodella sp), Cará (Geophagus 

jurupari), Lambaris (Astyanax sp), Mandi (Pimelotus ornatus), Pintado 

(Pimelodus Orfamanni), Bagre-amarelo (Rhandia brammeri), Cascudo cinza 

(Hypostumos sp), Carpas e Tilápias (espécies exóticas resultantes da 

criação em açudes da região). 

 

• Qualidade da água 

Estudos realizados pelo IAP – Instituto Ambiental do Paraná, no seu 

setor de Limnologia, utilizando-se dos parâmetros estabelecidos pelo Sistema 

de Avaliação e Classificação da Qualidade das Águas dos Reservatórios do 

Estado do Paraná (in: GERASUL, 2001), classificou os reservatórios de Salto 

Osório e Salto Santiago, com relação à qualidade da água, como Classe dois 

– ou pouco poluído. Essa avaliação da água resume-se pelas seguintes 

características:  

- corpos de água com pequena entrada de matéria orgânica e de nutrientes 

orgânicos;  

- pequena depleção de oxigênio dissolvido;  

- transparência das águas relativamente alta; 

- baixa densidade de algas; 

- pequeno tempo de residência das águas e/ou grande profundidade média. 

A classificação adotada para avaliar a qualidade da água segue a 

gradação do Quadro 6, a seguir. 

 

QUADRO 6: CLASSES DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA RESERVATÓRIOS 

Classes Características 
Classe VI Extremamente poluído 
Classe V Muito Poluído 
Classe IV Criticamente degradado a poluído 
Classe III Moderadamente degradado 
Classe II Pouco poluído 
Classe I Não impactado a muito pouco degradado 

Fonte: IAP (in: GERASUL, 2001) 
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 QUADRO 7: QUADRO-RESUMO DAS REPRESAS EM ESTUDO 

Ítens Usina de Salto 
Osório 

Usina de Salto 
Santiago 

Data de implantação 1975 1979 
Capacidade de geração de energia 1.078 MW 1.420 MW 
N0  de municípios atingidos 6 8 
Área inundada 55 km2 208 km2 
Extensão 70 km 80 km 
Perímetro 220 km 770 km 
Profundidade Média: 25,5 m  

Máxima: 40 m 
Média: 35 m  
Máxima: 70 m 

Volume 1,124 bilhão m3 6,775 x 109  m3 
Tempo de residência  16 dias 50,8 dias 
Nível de operação mínimo (cota) 389 m 481 m 
Nível de operação (cota normal máxima) 397 m 506 m 
Nível Máximo Maximorum (cota de 
desapropriação) 

398 m  508 m 

Fonte: GERASUL, 2001. 
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4  ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS NOS LAGOS DE SALTO 
OSÓRIO E SALTO SANTIAGO 

 

Para entender as transformações espaciais ocorridas sob o enfoque 

sistêmico, é necessário que se estabeleçam alguns pressupostos básicos 

como os limites geográficos do sistema (ou sistemas) estudados, dos sub-

sistemas existentes e as devidas hierarquias entre eles.  

Assim, tendo como referência a base teórica já exposta e para o efeito 

dos objetivos dessa pesquisa, pode-se concluir que, pela sua complexidade, o 

espaço formado pelos Lagos Salto Osório e Salto Santiago é um sistema maior 

composto por vários sistemas menores caracterizados pelos núcleos urbanos 

existentes no interior deste sistema. Esse sistema, bem como seus sub-

sistemas sofrem influência direta do ambiente externo, caracterizado pelo 

grande espaço não contido no interior do sistema dos lagos, mas que o 

influenciam diretamente. Esse espaço externo, apesar de não possuir limites 

definidos, pois é geograficamente ilimitado, constitui-se em fator importante a 

ser considerado nas análises, pois pode-se estabelecer parâmetros de limites 

sob o ponto de vista da influência gerada por ele sobre os lagos. Clareando 

ainda mais essa questão, pode-se atribuir, como um pressuposto, que a região 

de entorno imediato aos lagos (região Sudoeste e Centroeste do Paraná), por 

exemplo, exercem uma influência mais efetiva sobre o espaço dos lagos do 

que outras regiões mais distantes e assim, sucessivamente.  

Referenciando-se teoricamente nos conteúdos já abordados, pode-se 

ilustrar a delimitação do objeto de estudo por meio de um modelo gráfico (FIG. 

3), que descreve genericamente um grande sistema composto por dois sub-

sistemas menores. 

Assim, o sistema principal é delimitado pela porção do Rio Iguaçu 

atingida pelo alagamento das Usinas de Salto Osório e Salto Santiago (Mapas 

3 e 4), desde o seu ponto mais baixo - à jusante do rio, na Represa de Salto 

Osório, até o ponto mais distante de alagamento - à montante do rio, na 

Represa de Salto Santiago, perfazendo um total aproximado ao longo do curso 

do rio de 150 Km de extensão, por uma faixa de 1 Km de largura para ambos 

os lados dos lagos em toda a extensão dos mesmos. Já, os sub-sistemas 1 e 

2, são delimitados pelas duas áreas mais antropizadas: os núcleos urbanos 



 
 

 

64

“São Bento dos Lagos do Iguaçu”, no município de São Jorge d’Oeste e o 

“Beira - Lago”, no município de Candói, respectivamente. 

 

 

FIGURA 3: DELIMITAÇÃO ESPACIAL GENÉRICA DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe ressaltar que, mantendo-se a visão sistêmica, buscar-se-á 

sempre a abordagem que contemple o específico e o geral, alternando-se 

constantemente entre as várias escalas e elementos trabalhados. A prioridade 

é que se mantenha como foco de referência e de maior profundidade analítica 

algumas áreas específicas e que são de interesse desse trabalho. Assim, 

metodologicamente, serão observados os seguintes parâmetros: 

a) como primeiro e principal campo de análise, as duas principais 

formações de características urbanas desses lagos: o balneário São 

Bento dos Lagos do Iguaçu (Área 1), localizado na Represa de 

Salto Osório, pertencente ao município de São Jorge d’Oeste e 

outro balneário denominado popularmente de “Beira-Lago” (Área 2), 

Meio Meio

Meio

Meio

           Sistema  

Sub-sistema
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         2 
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às margens da BR-373, localizado na Represa de Salto Santiago, 

pertencente ao município de Candói. (MAPAS 3, 4, 5 e 6); 

b) como segundo campo, a faixa compreendida até os 100 metros a 

partir da cota de desapropriação, incluindo-se o próprio lago. Essa 

cota é a de 398 para o lago de Salto Osório e a de 508 para o lago 

de Salto Santiago; 

c) como terceiro campo de análise, de forma mais genérica, a faixa 

compreendida até os 1.000 metros a partir das referidas  cotas de 

desapropriação. 

A escolha dessa metodologia explica-se em função de que esses 

limites são os mesmos já adotados pelos órgãos oficiais como IAP – Instituto 

Ambiental do Paraná - e pelas empresas concessionárias quando da 

elaboração dos planos de uso e ocupação dos lagos, os quais possuem uma 

vasta gama de informações importantes para a realização da presente 

pesquisa. 

 
As transformações do espaço dos lagos de Salto Osório e Salto 

Santiago são resultantes de inúmeras variáveis internas e externas, e possuem 

intensidades diferentes considerando-se os sub-espaços existentes em cada 

um desses ambientes. As áreas com características rurais somam a imensa 

maioria do espaço (mais de 95%), conforme visto anteriormente; já as áreas 

com características urbanas, apesar do baixo percentual de solo utilizado, são 

as que mais vem apresentando ações antrópicas junto ao meio natural, além 

de constituírem-se no principal objeto foco desse trabalho em função das 

atividades de lazer e recreação desenvolvidas.  
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       MAPA 3: ÁREA TOTAL DA REPRESA DE SALTO OSÓRIO (FAIXA DE 1000 METROS)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fonte: Adaptado do mapa de uso do solo. GERASUL, 2001                                                                                       Escala aproximada – 1:250.000 
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   MAPA 4: PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NA ÁREA 1 (SÃO JORGE D´OESTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Adaptado do mapa de uso do solo. GERASUL, 2001                                                                                  Escala aproximada – 1:12.500 
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        MAPA 5: ÁREA TOTAL DA REPRESA DE SALTO SANTIAGO (FAIXA DE 1000 METROS) 
 

 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
         Fonte: Adaptado do mapa de uso do solo. GERASUL, 2001.                                                                            Escala aproximada – 1:250.000 
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 MAPA 6: PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA 2 (CANDÓI) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Adaptado do mapa de uso do solo. GERASUL, 2001.                                                                             Escala aproximada – 1: 25.000 
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4.1 A ORIGEM DAS TRANSFORMAÇÕES 
 

Mesmo que a hipótese inicial desse trabalho tenha sido a abordagem 

das transformações ocorridas em função das atividades turísticas e recreativas, 

na verdade, as alterações ocorridas no espaço em estudo têm suas causas já a 

partir da implementação do projeto das usinas e, com mais intensidade, após a 

sua construção.  

Constataram-se grandes transformações dos espaços em análise 

durante todo o período compreendido entre a instalação das usinas, no final 

dos anos 70 e começo dos 80, até a época atual. Segundo informações obtidas 

nas entrevistas, antes da construção das represas, essas áreas às margens do 

Rio Iguaçu eram ocupadas por esparsos moradores dedicados às atividades 

agrícolas e pecuárias nas propriedades rurais existentes. A construção das 

hidrelétricas desencadeia, então, um processo de alteração tanto do meio físico 

como do sócio-econômico.  

 

O Rio Iguaçu, no seu estado original, como já afirmado anteriormente, 

possuía características topográficas extremamente acidentadas o que, por 

conseqüência, limitava a sua ocupação e uso, mesmo para atividades 

primárias em função do difícil acesso às suas águas: O rio basicamente servia 

para a dessedentação de animais das propriedades rurais existentes às suas 

margens. Com a decisão governamental, nas décadas de setenta e oitenta, de 

aproveitar o potencial hidrelétrico da sua extensa bacia hidrográfica, a região 

do Médio Vale do Rio Iguaçu experimenta uma nova fase no seu 

desenvolvimento: a da geração de energia.  

 

São cinco grandes empreendimentos construídos até os dias atuais, 

em menos de 30 anos, entre os quais, a Usina de Salto Osório e a de Salto 

Santiago. Isso sem contar com as usinas de pequeno porte14 executadas em 

outros rios de menor expressão, pertencentes à mesma bacia hidrográfica. A 

instalação dessas usinas irá, então, gerar à região duas expectativas 

antagônicas:  a primeira, defendida pelo governo da época e pelo grande 

                                                           
14 Como exemplo, entre outros, pode-se citar as Usinas de Chopim I e Chopim II, no Rio 
Chopim.  
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capital, de que esse processo iria trazer “desenvolvimento” econômico e social, 

não apenas para o Estado do Paraná, mas também e, principalmente, para as 

populações locais; a segunda,  ancorada por vários movimentos sociais 

organizados, ONGs,  intelectuais, entre outros, a de que esse 

“desenvolvimento” se revestia de certa ilusão, tendo em vista que o processo 

vinha “empurrado” de cima para baixo, sem nenhuma discussão mais 

aprofundada sobre os reais benefícios e prejuízos. Em suma, o centro da 

questão era: a quem mais interessava a construção das barragens? Ao setor 

produtivo, ligado aos grandes investidores nacionais e internacionais, ou à 

comunidade regional?  

Junto a essas indagações de maior amplitude, surgiam outras mais 

localizadas, porém, não menos importantes: quais seriam os impactos 

ambientais, sociais e econômicos à região? E as populações diretamente 

atingidas pelos empreendimentos, como seriam compensadas?  

 

Sobre isso, VAINER (s.d.), diz que os grandes empreendimentos 

hidrelétricos 
Quase sempre realizados em regiões periféricas, eles têm 

imposto às populações das áreas onde se implantam rápidas e 

profundas alterações nos meios e modos de vida: 

deslocamento compulsório de milhares ou dezenas de milhares 

de pessoas, desestruturação das atividades econômicas e dos 

mercados de trabalho e de terras, rupturas das teias de 

relações sociais, afluxo de populações que pressionam as já 

precárias redes de infra-estrutura e serviços básicos, 

mudanças na qualidade da água, no curso e regime dos rios 

com graves conseqüências tanto para as condições sanitárias 

quanto para as atividades econômicas (pesca, agricultura de 

vazante), etc.  Ao  invés  de  funcionarem como focos difusores  

da modernidade e do progresso, como prometem coloridos 

prospectos e vídeos propagandísticos, o reordenamento 

territorial resultante da construção destes grandes 

aproveitamentos hidrelétricos tem sido acompanhado pela 

multiplicação de carências de toda ordem (VAINER, s.d.). 
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O autor continua sua explanação afirmando que os movimentos 

contrários à esses empreendimentos, tem também uma causa pragmática que 

é a indenização dos agricultores pelas terras produtivas inundadas, e o 

reassentamento dessas famílias em novo local, causando sempre traumas 

culturais e socioeconômicos. Assim, 

A resistência a estes grandes projetos vem desde a segunda 

metade dos anos 70, quando agricultores da região de Itaipu, 

através de sindicatos e organizações ligadas à Igreja, se 

mobilizaram por melhores indenizações e reassentamento (...). 

De lá para cá, em Itaparica, em Tucuruí, na Bacia do Rio 

Iguaçu, no Vale do Jequitinhonha, no Xingu, na Bacia do Rio 

Uruguai, um pouco por toda a parte onde se constroem ou 

projetam hidrelétricas, grupos sociais e povos indígenas 

prejudicados têm resistido e levantado as mais diversas 

reivindicações (VAINER, s.d.). 

As Usinas de Salto Osório e Salto Santiago não foram exceção à regra 

e, numa época conturbada da história brasileira – o período militar, foram 

instaladas de forma “ditatorial” na região sendo que agricultores lindeiros e as 

comunidades indígenas da Reserva de Mangueirinha foram muito 

prejudicados. O primeiro indicativo é de que as indenizações das terras só 

ocorreram até a faixa de desapropriação (cota 398 em Salto Osório e 508 em 

Salto Santiago), sendo que a cota de operação - limite máximo do nível da 

água do lago (ou de propriedade do empreendimento), é a de 397 e 506 para 

as usinas de Salto Osório e Salto Santiago, respectivamente. Isso significa que 

uma faixa de apenas 1 metro na primeira barragem e 2 metros na segunda, foi 

efetivamente paga aos proprietários. Teoricamente, esses proprietários 

poderiam, então, continuar a utilizar as terras até esse limite indenizado. 

Porém, com a legislação ambiental em vigor e, com a formação dos lagos, a 

faixa de preservação aumentou para 100 metros a partir do nível da água. 

Assim, o conflito estava colocado: como obrigar os proprietários a respeitar 

uma faixa de preservação bem superior, causada pela construção das usinas, 

sendo que só haviam sido indenizados por uma faixa correspondente a um ou 

dois por cento dessa área? Essa passará a ser a questão mais polêmica e que, 

até hoje, encontra espaço em disputas judiciais. 
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Assim, tem-se um primeiro quadro das transformações do espaço 

nessas áreas, onde, por meio de uma decisão e ação governamental arbitrária, 

implementou-se um grande empreendimento que vem alterando 

substancialmente o meio físico, social e econômico ao longo dessa porção do 

Rio Iguaçu: este passou do seu estado lótico (corrente) natural para um estado 

lêntico (parado), formando-se, então, os grandes lagos, popularmente 

conhecidos como “Alagados do Iguaçu”.  Sob o enfoque sistêmico, onde as 

relações de causa e efeito não são lineares ou mecânicas, mas sim, complexas 

e interativas, percebe-se, então, que começam a se criar as primeiras 

condições para que esses espaços sejam utilizados para outros usos que não 

aqueles tradicionalmente conhecidos (agricultura e a pecuária).  

 

 

4.2 O USO DOS LAGOS PARA FINS DE LAZER, RECREAÇÃO E TURISMO  
 

As condições para o surgimento de outras atividades, citadas 

anteriormente, de forma genérica, são: um ambiente físico transformado; a 

necessidade ou a carência regional de espaços e opções de lazer; as novas 

oportunidades sócio-econômicas e a omissão dos poderes públicos.  

 

O primeiro, ou ambiente físico transformado, diz respeito às condições 

privilegiadas que se criaram com a mudança de forma do meio aquático – de 

um rio extremamente caudaloso e violento, com grandes cânyons e outras 

formações geomorfológicas rudes – para um lago calmo e tranqüilo, com 

margens de relevo mais plano, portanto, com acesso facilitado pois, com a 

elevação do nível das águas, o rio abandonou seu leito natural fixado entre os 

paredões íngremes e se aproximou de terras, caminhos e estradas utilizadas 

pelas propriedades rurais.  As águas do Iguaçu, até então “escondidas” em seu 

ambiente quase inóspito, repentinamente passaram a correr de forma mais 

lenta e escancarada sob os olhos e o nariz dos homens: o Rio Iguaçu começou 

a ser “descoberto”, no sentido mais estrito da palavra.  

 

O segundo aspecto, a necessidade ou a carência regional de espaços 

e opções de lazer, se refere à uma condição regional, de extrema carência de 
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áreas e equipamentos de lazer e recreação voltados às populações locais. 

Conforme informações obtidas nas entrevistas e no conhecimento pessoal 

sobre a região, as opções de lazer e recreação, até por uma questão cultural, 

sempre se resumiram em pequenas festas religiosas, jogos e competições 

comunitárias, alguns eventos culturais e sociais como bailes, festivais regionais 

de música, etc. Com exceção de algumas cidades de maior porte como Pato 

Branco, Francisco Beltrão, Guarapuava, entre outras,  é notória a pouca oferta 

de equipamentos como cinemas, boates, teatros, ou até mesmo estrutura para 

a realização de eventos mais diversificados. Aliado a isso, a oferta de atrativos 

turísticos sempre foi reduzida a alguns pontos de águas termais, geralmente 

mal estruturados.  

Para as famílias com alguma condição financeira, as opções de férias, 

principalmente as de verão, eram viajar ao litoral, seja do Paraná ou de Santa 

Catarina. Porém, as viagens a esses destinos, como Balneário Camboriú, por 

exemplo, sempre encontraram na distância um dos seus grandes problemas. O 

deslocamento efetuado via terrestre, geralmente com distâncias superiores a 

500 Km. começou a se tornar oneroso e difícil, em função das péssimas 

condições de tráfego.  

 

Enquanto isso, algumas poucas pessoas descobriam, nos recém 

formados lagos do Iguaçu, uma opção mais próxima para passar as férias, 

finais de semana e feriados. Inicialmente, a pesca e o descanso15 foram os 

motivos que levaram grupos de amigos a se aproximarem da água dos lagos, 

cada qual arrumando-se da forma que fosse possível: acampados em 

barracas, nas instalações de alguma propriedade rural próxima, etc.  

Após, numa segunda etapa, esses amigos juntam-se para construírem, 

em conjunto, uma edificação que serviria às suas famílias. Eram as primeiras 

experiências, isoladas, do que mais tarde viria a ser uma ação coletiva que 

envolveria muitas outras famílias e grupos sociais.  

Esse padrão de ocupação do espaço se explica segundo o modelo 

sinótico de difusão e apreensão do conhecimento, de CHORLEY e HAGGET 

(1974), já descrito anteriormente. Geralmente residentes nas áreas mais 

                                                           
15 Informações repassadas em entrevista com um dos primeiros moradores do que é hoje o 
Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu. 
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urbanizadas da região (Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão, etc.), 

essas famílias constituíam-se de profissionais liberais, empresários, 

aposentados, funcionários públicos, entre outros, com um poder aquisitivo 

considerado alto, para os padrões locais. 

Com relação a isso, percebe-se, nas entrevistas realizadas, que há 

uma certa “preocupação” dos proprietários em definir que o perfil das famílias é 

de um padrão “mais alto”, talvez na tentativa de que isso possa justificar a 

forma como ocorreu a ocupação, assim como a busca de uma certa 

“heterogeneidade” social e cultural, por meio de padrões estéticos das casas, 

etc. Isso fica claro, quando se aborda a questão da preservação ambiental e do 

bom convívio, onde, sutilmente fica subentendido que pessoas que possuem 

estas características, tenham mais cuidado e zelo pelo espaço natural, social e 

cultural. Interessante notar-se um detalhe que, entre essas famílias, muitas 

delas pertenciam a funcionários públicos ligados ao poder judiciário ou a 

órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização e cumprimento da 

legislação (ambiental, uso do solo, etc.).  

Assim, as atividades que passam a se desenvolver nessas áreas são 

as mais diversificadas possíveis, à medida que a ocupação espacial se 

intensifica. O descanso, reuniões festivas com a família ou amigos usando o 

próprio espaço das residências, a pesca com anzol, passeios de barco e “jet-

sky” e algumas atividades individuais ligadas aos esportes radicais como esqui-

aquático, etc. (FOTOS 1 e 2).  

 

FOTOS 1 e 2: ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO 

Fotos: Valdir J. Cobos 
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Esporadicamente ocorrem eventos esportivos ligados aos esportes 

aquáticos, promovidos por grupos de pessoas com o auxílio das prefeituras e 

outras entidades. Em resumo, pelos hábitos culturais regionais, pode-se afirmar 

que praticamente todas as atividades a que essas famílias mais dedicavam o 

seu tempo indo à praia, no litoral, são agora realizadas em sua grande maioria, 

num raio de deslocamento rodoviário de no máximo, 150 Km. Além disso, com 

o processo de urbanização e êxodo rural ocorrido nos últimos 30 anos na 

região, criou-se no coletivo de uma grande parcela das pessoas, aquilo que 

vários autores tratam como um fenômeno de “retorno à natureza”. Apesar de 

não serem cidades de grande porte, esse efeito pode ser sentido até em 

função dos hábitos culturais da população, os quais sempre estiveram muito 

ligados ao meio natural (pescar, nadar em rios e até mesmo caçar – apesar de 

que essa prática vem diminuindo consideravelmente com as gerações atuais). 

Isso, no entanto, não impede que essas atividades, por vezes, sejam 

realizadas de forma predatória, seja pela falta de consciência das pessoas, ou 

até pela ação ineficaz dos órgãos competentes. A própria mídia regional e 

nacional em todas as suas formas, tem incentivado a busca por esses espaços, 

a partir do momento em que desenvolve verdadeiras campanhas, valorizando-

os pela sua extrema beleza, paisagens exóticas, etc. Sobre isso, RODRIGUES 

(1999) aborda que 
O ávido consumo dos produtos do turismo e do lazer relaciona-

se diretamente ao número de habitantes residentes em centros 

urbanos, não só porque constituem um volume maior, mas 

também e sobretudo, pela ideologia do hedonismo consumista, 

que é largamente difundido pela mídia, tornando-se uma das 

características das sociedades pós-industriais (RODRIGUES, 

1999: 64). 

Tecnicamente, dentro do conceito utilizado por nesse trabalho, pode-se 

afirmar que ainda não existe fluxo ou exploração turística significativa, pois não 

há infra-estrutura ou um produto formatado para isso, apesar de que algumas 

iniciativas já começam a surgir no entorno dos lagos.  Exemplo disso, entre 

outros, são pequenos campings (FOTO 3), algumas pousadas e um centro de 

convenções, localizado no Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu.  
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FOTO 3: CAMPING ÀS MARGENS DOS LAGOS 

Foto: Valdir J. Cobos 

 

Uma pesquisa mercadológica16 realizada pelo CEPPE, em 1998, na 

região da Represa de Xavantes, no Rio Paranapanema (divisa entre PR e SP), 

cujo objetivo era a de conhecer o hábito turístico dos consumidores e o 

potencial da região,  identificou que 71,9% dos entrevistados gostaria de visitar 

a localidade (Represa de Xavantes e região). Dessa porcentagem de 

entrevistados, foi identificado o motivo do interesse em conhecer a região, o 

que teve como respostas principais: para conhecer o local (41,4%); pelos 

atrativos (15,6%); porque gosta da região (7,4%) e pela proximidade do local 

(5,9%). Interessante notar que na questão que pergunta sobre o atrativo 

preferido, existe uma diferença considerável entre os entrevistados que 

pertencem às regiões mais próximas e aqueles de localidades mais distantes 

como Curitiba, por exemplo. Os primeiros preferem atividades recreativas como 

a pesca, o turismo ecológico, os esportes náuticos, etc., enquanto os demais 

colocam como opção preferencial os equipamentos de hospedagem mais 

completos como Hotéis-Fazenda, Hotéis de Lazer, entre outros.  

 

                                                           
16 CEPPE – Pesquisas de Mercado e Planejamento Empresarial. Relatório de Jacarezinho – 
PR. Perfil e hábito dos consumidores PR/SP. Produto: turismo. Região: Represa de Xavantes. 
Documento xerocopiado e não editado, até à época. Data da pesquisa: Julho/agosto de 1999. 
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Percebe-se, então, um dado importante: que, segundo os conceitos 

trabalhados na presente Dissertação, essas áreas, por enquanto, se 

caracterizam muito mais como espaços para a realização de atividades de 

lazer e recreação locais, do que como espaços turísticos, propriamente ditos, 

sendo que para isso, é necessário que se desenvolvam toda a infra-estrutura 

básica e de apoio, ainda insipientes. 

 

Como terceiro aspecto, têm-se as novas oportunidades 

socioeconômicas que se criaram a partir da construção dos empreendimentos 

hidrelétricos e a conseqüente formação dos lagos. Apesar dos problemas e da 

polêmica envolvendo mais diretamente uma parcela da população, como já 

citado anteriormente (indenizações, remoção de famílias, alagamento de 

propriedades), não se pode negar que, por outro lado, esse processo fez surgir 

novas oportunidades econômicas, seja para os proprietários rurais lindeiros ou 

até mesmo, para outras pessoas dos centros urbanos que perceberam nisso 

um grande filão para a realização de negócios imobiliários, construção civil, 

comércio, prestação de serviço, etc. 

As transações imobiliárias iniciam-se com o interesse daquelas famílias 

da cidade em construir uma casa na margem dos lagos, demanda essa, que 

aumentava à medida que uns iam percebendo o sucesso de outros. Os 

proprietários rurais detentores das terras, no início sem noção do processo que 

se desenhava para o futuro, vendiam pequenos terrenos à preços baixos para 

um padrão urbano, porém muito acima do que geralmente se costumavam 

realizar as transações no meio rural. Apenas como exemplo17, o primeiro 

terreno vendido no Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu, há 

aproximadamente 22 anos, com área de 6.000m2, foi comprado por um grupo 

de oito amigos da cidade de Francisco Beltrão por um preço de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), transformados em valores de hoje. Um terreno no mesmo local 

com essa metragem, atualmente é comercializado por algo em torno de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Ainda, um lote de dimensões 17,00 X 40,00 metros, 

comum nesses loteamentos, pode custar em torno de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais), enquanto na área urbana da cidade de São Jorge d’Oeste, 

                                                           
17 Informações fornecidas por Adair Wust e Alaor de Melo, vendedor e comprador, 
respectivamente, do primeiro terreno negociado no Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu. 
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sede do município, é vendido por aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). 

Ao mesmo tempo em que os produtores rurais vislumbram que a venda 

de pequenas parcelas de terra às margens dos lagos podem render-lhes um 

acréscimo de capital, alguns profissionais autônomos e empresários das 

cidades, ligados ao mercado imobiliário, à construção civil e, até mesmo, outros 

que sobrevivem como atravessadores de pequenos negócios, efetuando 

“rolos”, “escambos”, etc.,  percebem uma oportunidade de negócios, iniciando-

se, assim, uma etapa mais mercadológica na comercialização das terras. O 

processo, até então, realizado de forma “amadora” pelos agricultores, passa a 

ser desenvolvido por todo um conjunto de mecanismos comerciais e de 

marketing sob várias maneiras: pelos próprios agricultores que, isoladamente 

ainda continuam a vender pequenas áreas, geralmente em faixas lineares na 

borda da água; pelos agricultores associados às categorias profissionais 

citadas acima, sendo que os primeiros geralmente recebiam uma porcentagem 

sobre as transações, em espécie ou em forma de terrenos; e ainda, pela 

compra direta de áreas por parte do mercado imobiliário, ou de grupos de 

pessoas que efetuavam assim, o parcelamento, ou para uso próprio, ou para 

futura comercialização. 

Além da comercialização da terra, surgem oportunidades de pequenos 

negócios voltados à prestação de serviço para esses novos moradores que 

começam a ocupar essas áreas. Apesar de a maioria dessas famílias 

construírem suas casas apenas para passar as férias, feriados e finais de 

semana, a demanda é relativamente grande nesses períodos, exigindo 

serviços como pequenos estabelecimentos comerciais para o fornecimento de 

gêneros de primeira necessidade, locais para venda de combustíveis, 

pequenas oficinas de barcos, entre outros. A família Wust, remanescente da 

época anterior ao alagamento, implantou em parte das suas terras - às 

margens do lago – um dos maiores campings18 da região, com capacidade 

para até 3.000 pessoas na época de final de ano.  
 

 

 

                                                           
18 Informações fornecidas por Adair Wust. 
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Outros pais de família são contratados para os serviços de guarda (os 

chamados “caseiros”) das casas durante a baixa temporada.  

Segundo informações obtidas nas entrevistas, existem hoje, no Distrito 

de São Bento dos Lagos do Iguaçu, 25 famílias com residência fixa ou 

permanente no local, entre as que prestam serviço e aquelas que escolheram o 

balneário apenas para morar, como é o caso de alguns empresários, 

aposentados, etc. Existem, ainda, dois postos de combustíveis e 3 mercearias. 

Quanto aos aspectos sociais, estão ligados a dois elementos 

importantes: o primeiro, diz respeito à parcela da população de moradores 

desses balneários, e refere-se aos efeitos sócio-culturais da manutenção do 

status quo regional de um determinado grupo social. Fazer parte desse grupo 

passa a ser um produto almejado por muitas famílias, o que induz a uma 

euforia coletiva de que hábitos e costumes possam estar sendo compartilhados 

por pessoas que, aparentemente, estão num mesmo patamar social. O 

segundo, tem a ver com as políticas e ações do poder público municipal e 

empresas concessionárias. Talvez como uma forma de compensação pelos 

estragos causados à época do alagamento de parte do território municipal, as 

empresas fazem uma série de concessões aos municípios, auxiliando-os com 

doações ou execução de infra-estrutura e equipamentos19, o que passa a 

induzir, direta ou indiretamente, a ocupação dessas áreas, mesmo à revelia da 

legislação ambiental. Assim, à medida que a ocupação desses espaços se 

intensifica, aumenta a pressão para que a infra-estrutura e serviços básicos 

atendam a esses locais.   

 

E como quarto e último aspecto, está a omissão dos poderes públicos, 

a qual se caracteriza por duas maneiras distintas: a primeira, com o incentivo à 

ocupação irregular dessas áreas, no caso do poder público municipal, 

representando uma omissão “às avessas”; e a segunda, com a omissão, no 

sentido literal, dos órgãos estaduais e federais quanto ao planejamento e à 

fiscalização e cumprimento das legislações sobre o uso do espaço, 

principalmente com relação à questão ambiental. Aqui fica evidente todo o 

                                                           
19 Antes da privatização dessas duas hidrelétricas, a COPEL beneficiou vários municípios da 
região com verbas ou execução de praias artificiais, ancoradouros para barcos, clubes 
recreativos, obras sociais, etc. 
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complexo jogo de força e sistema de relações políticas entre a comunidade, o 

setor público e o poder econômico. Essa omissão inicia-se com o descaso dos 

governos federal e estadual ao tratar dos problemas sociais das 

desapropriações, remoção das famílias, etc., como já descrito anteriormente, 

bem como com questões técnicas de planejamento, tendo em vista que essas 

duas represas foram executadas sem que houvesse, sequer, um estudo ou 

relatório de impacto ambiental20.  

Na seqüência, com os municípios se sentindo alijados do processo e 

pressionados pela população prejudicada, passa a defender as causas dos 

proprietários rurais e, por conseguinte, influenciando no processo de ocupação 

irregular dessas áreas, agora com uma nova característica de uso: o lazer e a 

recreação. Para o poder público municipal, essa re-ocupação significa um 

discurso político não só de defesa dos seus munícipes, mas, sobretudo, como 

uma nova opção de desenvolvimento econômico e social, a partir do momento 

em que podem divulgar amplamente seus belíssimos recursos naturais 

formados com o represamento e as possibilidades de criação de espaços 

únicos na região, para fomentar uma “nova indústria” sem chaminés: o turismo.  

 

O discurso do turismo toma conta de praticamente todos os prefeitos 

desses municípios (ver matérias de revistas e jornais nos anexos) às margens 

dos lagos e passa a ser a palavra de ordem de muitas campanhas eleitorais. 

Isso, aliado à pressão dos segmentos influentes da comunidade interessados 

em ganhar, cada qual segundo seus interesses, bem como as articulações de 

lideranças locais com políticos estaduais e federais, fortalece ainda mais a 

idéia de ocupação dos espaços dos lagos.  

Sobre os interesses locais há que se destacar que os benefícios de 

certas ações públicas como investimento em infra-estrutura, entre outros, por 

vezes auxiliam tendenciosamente aos interesses de familiares diretamente 

ligados aos detentores do poder político. Como exemplo, cita-se parte do 

depoimento de um proprietário de um pequeno negócio, onde diz que 

Para os lados das terras do prefeito e da sua família, são feitas 

as grandes melhorias, como ruas de calçamento (pedras 

                                                           
20 Por obrigação legal, as usinas mais recentes como Salto Caxias, por exemplo, já possuem 
EIA e RIMA elaborados.  
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poliédricas), canteiros centrais, rede de energia, entre outras, 

enquanto para o nosso lado as coisas são meio esquecidas21. 

Percebe-se que muitas terras, loteamentos e outros empreendimentos 

estão de posse de pessoas influentes e que grande parte das benfeitorias 

públicas se direcionam com maior intensidade para determinados locais, sem 

que isso tenha uma justificativa lógica de ordenação territorial ou intenção de 

disciplinar tecnicamente o crescimento. 

A omissão pública continua durante todo o processo, porém torna-se 

mais prejudicial quando se intensificam as ocupações com casas e construções 

diversas, sem que haja uma atuação efetiva para coibir os excessos e abusos 

relativos ao uso do solo. A falta de planejamento e de algum instrumento 

disciplinador local aliado à omissão de órgãos responsáveis pela fiscalização 

ambiental como IAP – Instituto Ambiental do Paraná e IBAMA – Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente, incentiva as ocupações irregulares de maneira 

mais acelerada, principalmente a partir da década de 90.  

 

Em 1996 a concessionária GERASUL (antiga ELETROSUL) elaborou, 

para o lago da Represa de Salto Santiago, um estudo chamado Plano Diretor 

do Reservatório de Salto Santiago (GERASUL, 1996) contendo propostas e 

normas para a utilização  destes espaços visando a sua preservação. Este 

trabalho faz um diagnóstico da situação atual do lago, das suas margens e das 

suas 22 ilhas, concluindo que o “uso mais adequado para estas áreas é a 

recreação, o lazer e o cultivo de plantas perenes como árvores frutíferas e 

nativas” em substituição às atividades agrícolas tradicionais, pois as mesmas 

são inviáveis economicamente e predatórias do ponto de vista ambiental.  

O Plano propõe, ainda, um código de normas de uso e ocupação com 

um detalhamento de “zonas de uso” e também traça as condições para a 

instalação de infra-estrutura, equipamentos e serviços como arruamentos, 

captação de água, trapiches, praias artificiais, quadras esportivas, parques, 

navegação comercial e recreativa, assim como algumas atividades 

relacionadas à piscicultura, etc.  

                                                           
21 Tendo em vista os objetivos dessa pesquisa, os nomes e locais não foram citados, para 
evitar quaisquer possíveis constrangimentos. 
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Por outro lado, apenas em 1999, o governo do estado, através de 

vários órgãos como ECO-PARANÁ, IAP, COPEL e outros, inicia os trabalhos 

com uma Comissão Técnica visando elaborar propostas para uso e ocupação 

do solo das áreas de reservatórios de todo o Paraná.   

 

Em um estudo preliminar, de maio/99, denominado Uso Múltiplo de 

Reservatórios – Propostas para Uso e Ocupação do Solo, são traçadas 

algumas diretrizes que determinam parâmetros técnicos com relação ao 

Zoneamento do entorno dos reservatórios, Faixa de Preservação Permanente 

e critérios para uso das áreas lindeiras ao lago.   A criação de áreas urbanas 

legalmente constituídas através de Distritos Turísticos é uma das propostas, 

onde se teria uma série de critérios urbanísticos a serem seguidos, como taxa 

de ocupação máxima, área mínima dos lotes, etc.  

 

Na questão mais polêmica que é a faixa de preservação permanente, 

determinada pela legislação ambiental, a mesma deverá ser definida em 

conjunto com os órgãos ambientais e o Ministério Público, tendo em vista que é 

objeto de Lei Federal e só poderá ser alterada pelo Congresso Nacional.  No 

entendimento  dos  municípios  a  faixa  de  preservação  de 100 metros, como 

prevê a legislação ambiental, é completamente inviável pois impede qualquer 

tentativa do poder público municipal  utilizar racionalmente os lagos como área 

turística. Desta forma, as dificuldades para conter a ocupação ilegal e 

desordenada que já vem ocorrendo, seriam maiores.  

 

Atualmente, utilizando-se da Resolução do CONAMA No 302/2002, o 

IAP vem conversando com as prefeituras municipais num trabalho de 

conscientização quanto às necessidades de se ordenar a ocupação desses 

espaços e vem exigindo a elaboração, por parte das empresas 

concessionárias, dos planos de uso e ocupação dos lagos e entorno. Os 

documentos mais recentes são os Planos de uso e ocupação das águas e 

entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Salto Osório e de Salto 

Santiago, de março de 2002. 
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4.3 O SURGIMENTO DOS ESPAÇOS URBANOS 
 

Como já citado, as características físicas dos lagos, as condições de 

acesso, a omissão dos órgãos de fiscalização, entre outros, facilitaram a 

ocupação das margens por atividades de lazer e recreação, consolidando um 

novo tipo de ambiente regional: os balneários lacustres. Caracterizam-se por 

chácaras particulares e, principalmente, por loteamentos (FOTO 4) que surgem 

sob as mais diversas configurações: condomínios fechados; grupos de pessoas 

que dividem áreas e estruturam lotes para uso próprio; investidores ou 

imobiliárias que comercializam lotes visando um novo filão mercadológico. 

Enfim, as terras às margens destes lagos tem tido uma valorização brutal 

sendo que os lotes, nestes locais, possuem maior valor de venda e procura do 

que aqueles situados nas áreas centrais da maioria das cidades da região.  

Para ilustrar, considere-se que onde atualmente é o Distrito de São 

Bento dos Lagos do Iguaçu (MAPA 7), com aproximadamente 400 residências, 

até o início da década de oitenta, existiam no local, apenas duas moradias 

rurais. Pode-se aferir, então, sinteticamente, que houve em aproximadamente 

22 anos, um incremento da ordem de 20.000% no número de moradias.  

 

FOTO 4: LOTEAMENTOS NO DISTRITO DE SÃO BENTO DOS LAGOS DO 

IGUAÇU (ÁREA 1) 

Foto: Valdir J. Cobos 
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  MAPA 7: ORTOFOTOCARTA DO DISTRITO DE SÃO BENTO DOS LAGOS DO IGUAÇU (ÁREA 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
         Fonte: Aerolevantamento UHE  Salto Osório. GERASUL, setembro de 2001.                                                                                         Escala aproximada (1:10.000) 
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Já no Distrito de Cachoeira, no local denominado Beira-Lago, no 

município de Candói, existem aproximadamente 250 residências, que 

começaram a ser construídas a partir de 1985 (FOTOS 5 e 6). Segundo 

informações obtidas na entrevista com o técnico da prefeitura municipal,  
os 3 primeiros grandes empreendimentos imobiliários foram o 

“Santiago Iate Clube”, o “Iguaçu Iate Clube” e o “Iguaçu Náutico 

Clube”, sendo que os dois primeiros, com aproximadamente 40 

sócios e o último com 10 sócios. No total, são 3 condomínios 

em forma de “clubes” e 3 loteamentos, com um número 

aproximado de 250 residências (Entrevista com Técnico da 

Prefeitura de Candói, 2001). 

 

FOTOS 5 e 6: CLUBES RECREATIVOS NO DISTRITO DE CACHOEIRA 

(ÁREA 2) 

Fotos: Valdir J. Cobos e Rudi Bodanese 

A maioria desses empreendimentos (MAPA 8) é implementada de 

maneira ilegal, sob o ponto de vista da legislação sobre o parcelamento do solo 

e normas ambientais. A ocupação inadequada se reflete em terrenos com 

dimensões menores do que as previstas pela lei do parcelamento do solo rural, 

assim como em construções muito próximas (quando não sobre) às águas dos 

lagos, não respeitando a faixa de preservação permanente. Assim, como essas 

áreas pertenciam às zonas rurais, os condomínios, em forma de “clubes”, foi a 

maneira encontrada, na época, para que a ocupação ocorresse sem ferir a 

legislação de parcelamento do solo22. 

                                                           
22 A Lei Federal 6.766/79 que trata do parcelamento do solo, não permite terrenos rurais com menos de 
30.000m2 de área. 
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                   MAPA 8: LOTEAMENTO NO LAGO DE SALTO SANTIAGO (ÁREA 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

                      Fonte: Engº Civil Ulisses Viganó Jr., s.d.                                                                                                Escala aproximada -1:500
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Os interessados juntavam-se numa sociedade e adquiriam uma 

determinada área, a qual era subdividida em lotes individuais sendo que a 

documentação, ou escritura, era uma única para a área toda. Apesar de legais 

quanto à propriedade e parcelamento do solo, esses empreendimentos ainda 

permaneciam ilegais quanto à observação das faixas de preservação 

permanente: como áreas rurais, esse  afastamento  deveria ser de 100 metros, o 

que nunca era respeitado, tendo em vista a omissão dos órgãos de fiscalização, 

como já citado.  

No início, na década de 80, a ocupação ocorreu de forma isolada 

por parte de um ou outro proprietário que construía algum 

pequeno barraco para pescar nos finais de semana. Após, inicia-

se uma ocupação mais intensa e de maneira comercial, com 

imobiliárias da região implementando loteamentos, cujos lotes 

eram vendidos à população regional, sem haver documentação 

adequada. Os lotes não possuíam registro em Cartório e o 

empreendimento não tinha licenciamento ambiental por parte dos 

órgãos públicos (Entrevista com Técnico do IAP, 2001). 

Somente a partir de 1999 é que o IAP – Instituto Ambiental do Paraná, 

pressionado pela Promotoria Pública, começa a intervir de forma efetiva para 

tentar disciplinar esses empreendimentos. Como a legislação ambiental permite 

que o afastamento de 100 metros se reduza para 30 metros, no caso de áreas 

urbanas, a solução encontrada para tentar disciplinar esse uso foi a criação, por 

parte dos municípios, com a anuência do IAP, dos chamados Distritos Turísticos, 

os quais passam a ser enquadrados como áreas urbanas. Assim , atualmente 

muitos loteamentos em situação ilegal, podem requerer junto ao IAP a liberação 

do empreendimento, atendendo às novas normas. 

Porém, os problemas desses empreendimentos não se resumem apenas 

às questões legais ou jurídicas, mas também se referem aos aspectos técnicos 

ligados ao planejamento e determinação de padrões urbanísticos mínimos. A falta 

de uma política ou instrumentos disciplinadores por parte do poder público, 

incentiva e determina uma forma de ocupação completamente desordenada e 

aleatória que compromete ainda mais a qualidade desses espaços.  

 



 

 

89

Em função da falta de planejamento preventivo por parte dos órgãos 

competentes, a ocupação ocorreu sem a observância de normas legais, e 

completamente desprovida de qualquer embasamento urbanístico mais 

qualificado, gerando um crescimento espontâneo regido apenas pelo aspecto 

mercadológico. Como as áreas mais procuradas e valorizadas eram aquelas 

próximas da água, a ocupação ocorreu de forma linear, em uma faixa ao longo da 

margem dos lagos, caracterizando-se como uma apropriação privada de um 

espaço que deveria ser de uso público coletivo. O acesso à água, por exemplo, é 

prioritário para aqueles que tem suas residências nessas condições privilegiadas 

(FOTOS 7 e 8). 

 

FOTOS 7 e 8: RESIDÊNCIAS CONSTRUÍDAS ÀS MARGENS DOS LAGOS 

Fotos: Valdir J. Cobos 

 

Mesmo que, a partir de 1999 o IAP, embasado em deliberação normativa 

do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, venha exigindo o 

enquadramento legal dos empreendimentos nessas áreas, são visíveis os 

problemas com saneamento básico, principalmente referentes ao esgoto, 

descontinuidade do traçado urbano, ausência de critérios como taxa de ocupação, 

afastamentos, definição de padrões estéticos e paisagísticos, etc. Outra questão 

importante é a falta de espaços públicos destinados ao uso coletivo nestes 

empreendimentos, assim como a ausência de equipamentos urbanos. Isso vem 

gerando um problema aos cofres dos municípios, pois os mesmos não recebem o 

percentual de área prevista em lei e nem sequer podem cobrar taxas como IPTU, 

em função da ilegalidade destes loteamentos. Por outro lado, tem que arcar com 

os custos de grande parte da infra-estrutura como acesso, energia, coleta de lixo, 

entre outros.  
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Desde o inicio das ocupações no início da década de 80, até o 

ano de 1999, a ocupação se deu de forma desordenada e sem 

nenhuma preocupação com a organização desses espaços. Cada 

loteamento adotava padrões próprios, geralmente sem nenhuma 

preocupação urbanística mais apurada; os casos mais graves 

eram as edificações particulares construídas sobre a linha da 

água, havendo despejo de resíduos domésticos nos lagos. Isso 

era resultado do desenho dos lotes que formavam uma barreira 

linear na orla dos lagos, impedindo o acesso público à água. Em 

outros reservatórios do Estado existem casos em que a 

Promotoria Pública ordenou a demolição dessas construções. Os 

espaços privilegiados por esses projetos sempre foram aqueles de 

uso particular, não havendo qualquer preocupação com a previsão 

de áreas para a instalação de equipamentos de uso coletivo 

(Entrevista com Técnico do IAP, 2001). 

Em parte, com a criação dos Distritos Turísticos, esse problema diminui, 

pois o poder público municipal pode efetuar os procedimentos normais de 

cobrança dessas taxas, bem como investir em equipamentos públicos de uso 

coletivo e definir políticas e padrões urbanísticos de ocupação. Percebe-se que no 

Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu, no município de São Jorge d’Oeste, 

algumas ações já vem ocorrendo assim como no município de Candói. O primeiro 

já conta com um Centro de Convenções (FOTO 9) às margens dos lagos - que, 

estranhamente não respeita o afastamento legal - , assim como serviços de coleta 

de lixo (duas vezes por semana), água fornecida por um poço artesiano, energia 

elétrica, telefone, entre outras benfeitorias. O segundo já implementou o 

fornecimento de água para essas áreas, energia elétrica e serviço de coleta de 

lixo (uma vez por semana).  

Ainda com relação às ações públicas, percebe-se que no município de 

São Jorge d’Oeste as mesmas são mais intensas, refletindo-se numa decisão 

política de duas gestões consecutivas que incentivam a ocupação dessas áreas, 

enquanto no município de Candói, os problemas e conflitos políticos de gestões 

interrompidas tem gerado ações mais lentas quanto à organização e 

desenvolvimento desses espaços de lazer e recreação.  
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FOTO 9: CENTRO DE CONVENÇÕES 

Foto: Valdir J. Cobos 

 
 
4.4  OS PRINCIPAIS IMPACTOS CAUSADOS PELA ATIVIDADE 

 

Apesar de a grande maioria das áreas compreendidas no entorno dos 

dois lagos, na faixa dos 1000 metros, ainda ser utilizada para finalidades ligados 

ao setor primário, muitos locais nos diversos municípios banhados pelas águas 

apresentam áreas de ocupação urbana recente, em função do lazer e da 

recreação. Considerando-se especificamente os dois locais de estudo (Área 1 e 

Área 2), os impactos são significativos.  

Com a ampliação das funções nesses espaços, passando a desenvolver-

se uma série de atividades com características eminentemente urbanas, os 

impactos causados por esse processo de urbanização atingem tanto o meio físico 

e biótico, quanto o meio social e econômico. Mesmo que a intensidade e as 

proporções ainda sejam quase insignificantes (ver estudo da qualidade da água 

dos lagos), não se pode desprezar aspectos como o esgoto doméstico e resíduos 

derivados de barcos, jet-sky e outros equipamentos de lazer com propulsão 

motorizada.  Além disso, fatores como a retirada de cobertura vegetal para a 
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construção de residências e outras edificações também podem ser observadas, 

com transformações significativas no aspecto paisagístico do local. 

Desde a implementação das usinas, as várias atividades 

desenvolvidas nessas áreas têm causado alguns problemas 

ambientais, sendo que o pior deles foi o impacto da própria 

construção das represas. Além disso, o uso indiscriminado das 

margens, tanto com os loteamentos bem como com as atividades 

agrícolas sem planejamento, tem proporcionado impactos como 

processos erosivos pontuais ao longo da orla, o despejo de 

resíduos como o esgoto doméstico nas águas e, também, 

prejudicado a fauna com a interrupção dos caminhos naturais 

utilizados para a circulação das várias espécies existentes no local 

(Entrevista com Técnico do IAP, 2001). 

No âmbito sócio-cultural, pode-se perceber que uma série de famílias já 

está abandonando ou adaptando suas atividades e seus hábitos tradicionais 

ligados às áreas rurais. A incorporação de hábitos urbanos faz-se sentir, entre 

outras formas, na alteração da produção familiar de insumos de primeira 

necessidade: o que antes era produzido na propriedade agora passa a ser 

adquirido nos mercados e mercearias da região, pela maior facilidade de acesso 

ou pela redução das áreas agricultáveis em função da mudança de prioridade nas 

atividades produtivas. Um exemplo disso é a família Wust que, mesmo não tendo 

abandonado completamente a agricultura, dedica grande parte do seu tempo à 

prestação de serviço no camping estabelecido em sua propriedade. 

Especificamente, no entorno da Área 2, às margens da BR-373, com a presença 

da Reserva Indígena de Mangueirinha, é comum ver-se os visitantes adentrarem 

no território dos índios para pescar, muitas vezes com o consentimento dos 

mesmos em troca de alguns “trocados”. 

Do ponto de vista social, a construção das usinas causou 

desequilíbrio social e econômico, pois milhares de pessoas 

(operários e técnicos) vieram para a região na época da 

construção, gerando um crescimento econômico sazonal, pois 

assim que a obra era concluída, essas pessoas abandonavam o 

local, reduzindo-se drasticamente os investimentos e a circulação 

de riquezas no comércio, etc.. Outro fator negativo foi os impactos 
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sócio-culturais nas comunidades locais, como o aumento da 

prostituição, entre outros, em função do grande número de 

pessoas “de fora” que eram atraídas para trabalhar nas 

construções, os chamados “barrageiros” (Entrevista com Técnico 

do IAP, 2001). 

Do ponto de vista econômico, destacam-se as alterações no sistema 

fundiário das terras e o surgimento de pequenos negócios nessas áreas 

urbanizadas. Com relação às terras, muitos agricultores estão vendendo áreas 

para empreendedores da cidade, ou eles mesmos procedem a subdivisão em 

formas de loteamentos, por vezes possuindo infra-estrutura básica, por vezes, 

não. O problema é que agricultor lucra, inicialmente, com a venda das áreas, 

porém se descapitaliza e se desfaz de parte do seu principal bem de produção e 

de sobrevivência. O impacto nesse sentido, só não é maior porque geralmente as 

áreas loteadas são as próximas à água, de maior interesse comercial (FOTO 10), 

sobrando as demais para que o agricultor continue a desenvolver sua atividade 

tradicional.  

FOTO 10: COMÉRCIO DE LOTES ÀS MARGENS DOS LAGOS 

Foto: Valdir J. Cobos 
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Mesmo que ainda insipientes, até porque a maioria dos residentes traz da sua 

cidade de origem os insumos de que necessita para a sua estadia, surgem vários 

pontos de serviço e comércio como lanchonetes, pequenas “vendinhas” de 

produtos de primeira necessidade (FOTOS 11 e 12), entre outros. Outro aspecto 

diz respeito ao surgimento de novas atividades como as dos “caseiros”, que 

cuidam das residências em época de baixa temporada em que os proprietários 

utilizam-nas esporadicamente.  

FOTOS 11 e 12: ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Fotos: Valdir J. Cobos 

 

É importante ressaltar que os impactos não têm apenas aspectos 

negativos. Deve-se observar que esses locais estão se tornando uma nova opção 

enquanto atividade econômica local, agregando renda e gerando empregos à 

uma pequena mão-de-obra que está sendo expulsa do campo, em função do 

êxodo rural que atinge a região desde a década de oitenta. Outro fator a se citar, 

é a melhoria da infra-estrutura e serviços públicos (FOTO 13) que acaba 

beneficiando os poucos moradores rurais que ainda permanecem fixos nesses 

locais. A organização da comunidade e do poder público local em torno de 

benefícios comuns também deve ser destacada, com o surgimento de entidades 

como as associações de moradores, os consórcios entre municípios, entre outros.  

Essa organização se reflete em campanhas de preservação ambiental (FOTO 

14), festividades de datas comemorativas, eventos esportivos e atividades das 

mais diversas, mesmo que muitas vezes as mesmas se configurem como ações 

isoladas e não venham acompanhadas de um processo de conscientização e 

formação coletiva e permanente. 
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FOTO 13: INFRA-ESTRUTURA URBANA 

Foto: Valdir J. Cobos 

 

 

FOTO 14: ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

       Foto: Valdir J. Cobos 
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4.5  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

 

Para ilustrar e sintetizar o processo ocorrido e já descrito de ocupação e 

transformação dos espaços nos lagos do Iguaçu é possível apresentar um modelo 

gráfico teórico, conforme o disposto a seguir.  

Esse modelo identifica e explica o funcionamento de um grande sistema 

que contém todos os demais já citados, ou seja, o meio ambiente externo, o 

sistema principal das Represas Hidrelétricas e seus subsistemas (Área urbana 1 e 

Área urbana 2) e o sistema das atividades turísticas.  Todos esses sistemas 

interagem e se alteram mutuamente, num processo de ação e realimentação 

contínua entre seus elementos componentes.  

 

 

FIGURA 4: MODELO GRÁFICO DO  PROCESSO  DE TRANSFORMAÇÕES NO 
ESPAÇO DOS LAGOS DE SALTO OSÓRIO E SALTO SANTIAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A ação governamental (federal e estadual) inicial, imposta 

autoritariamente sobre a sociedade e o espaço, por motivos econômicos ligados à 

geração de energia, transforma o meio físico do Rio Iguaçu e as bases 

econômicas locais, gerando, inicialmente, uma situação de instabilidade e 

descontentamento social, apesar de algumas esparsas expectativas de que isso 

traria desenvolvimento para a região.   
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Com a base física alterada (lagos formados), cria-se uma situação 

privilegiada de acessibilidade à água o que, somado às necessidades regionais e 

locais de espaços para o lazer e a recreação, permitem as primeiras experiências 

individualizadas de alguns grupos na ocupação dessas áreas. Inicia-se assim, a 

primeira etapa de ocupação, onde o sucesso dessas famílias é transmitido e 

assimilado por uma coletividade cada vez maior de pessoas (vide modelo sinótico 

de CHORLEY e HAGGETT já descrito), que incentivado pela inoperância e a 

omissão dos órgãos estaduais e federais no cumprimento das normas, tem como 

conseqüência as primeiras transformações espaciais decorrentes das atividades 

de lazer e recreação.  

O poder público municipal, por sua vez, pressionado pela opinião pública 

e influências políticas locais, incentiva ainda mais essa ocupação, com o 

agravante da não existência de planejamento e disciplinamento desse processo, 

tendo em vista as contradições com relação às competências legais sobre o tema 

(o que realmente pertencia à esfera federal, estadual, municipal, ou até mesmo às 

empresas concessionárias?).  

 

Portanto, a atuação pública, nessa primeira etapa, age como um 

incentivador do processo desordenado de ocupação dessas áreas, por isso o 

sinal de “(+)” no gráfico, demonstrando que há uma realimentação positiva ao 

fenômeno.  

Por outro lado, o sucesso obtido com as adaptações iniciais do espaço, 

pelas primeiras famílias, aliado a todo um trabalho de mídia e organização 

“profissional” e comercial do setor imobiliário e da construção civil, realimentam o 

consumo cada vez mais acentuado dessas áreas, formando um círculo vicioso 

representado pelo sinal “(+)”. A intensificação do uso irregular e descontrolado, no 

decorrer do tempo, induz aos poderes públicos as informações reais da situação, 

ou o “feedback” necessário para alertar as autoridades do fenômeno, forçando-as 

a mudar a sistemática de atuação, ou seja, a situação caótica que começava a se 

instalar, realimenta positivamente a necessidade da tomada de decisões, 

representada também pelo sinal “(+)” na 2a etapa. Do conhecimento da situação, 

passando pelas decisões políticas e técnicas, vão-se muitos anos, até que se 

iniciam as intervenções, representados também na 2a etapa do processo pelo 

sinal “( - )” , indicando um refluxo quanto à intensidade da ocupação, o que 
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demonstra uma realimentação negativa do processo, sendo que isso vem 

ocorrendo apenas a partir de 1999. Essas ações governamentais, entre outros 

exemplos, podem ser entendidas como a exigência do IAP – Instituto Ambiental 

do Paraná – quanto à elaboração de planos e programas de disciplinamento 

dessas áreas por parte das empresas concessionárias, bem como o 

enquadramento de empreendimentos ilegais às normas ambientais, em conjunto 

com a Promotoria Pública, além das ações municipais no sentido de promover 

estudos e normas desses locais, a partir do momento em que foram decretados 

como áreas urbanas (Distritos Turísticos).  

 

Percebe-se que, apesar dos esforços dos últimos anos, ainda há um 

desequilíbrio entre as “entradas” e “saídas” do sistema, ou seja, o fluxo positivo 

que alimenta o sistema descontrolado de ocupação dessas áreas ainda é maior 

ou possui mais “força” do que o fluxo negativo agindo em sentido contrário, 

visando interromper esse processo de urbanização desordenada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Tendo em vista os objetivos pretendidos por essa pesquisa, sejam os de 

cunho teórico-metodológicos, ou aqueles visando o estudo e conhecimento de um 

fenômeno ou objeto específico, pode-se fazer algumas considerações importantes 

e que sintetizam a ampla análise desenvolvida.  

 
Inicialmente há que se considerar que as duas principais linhas de 

pensamento estudadas sobre o espaço, ou seja, aquela ligada à geografia crítica, 

tendo como alicerce fundamental - o professor Dr. Milton SANTOS - e a que 

utiliza o enfoque sistêmico – tendo sido citados vários autores não apenas ligados 

à Geografia - apesar das bases filosóficas diferentes que as originaram, pode-se 

encontrar pontos de convergência ou semelhança, assim como aspectos 

conflitivos. Ambas tentam entender e analisar o espaço sob a ótica da sua 

totalidade, como algo indissociável do ponto de vista físico, social e econômico, 

diferente do enfoque clássico, onde esses enfoques eram, quando muito, 

estudados isoladamente não havendo relação entre um e outro, e por meio de 

relatos meramente descritivos, principalmente atendo-se ao espaço físico. O 

pensamento crítico rompe com esse paradigma e evidencia o aspecto pluralista 

do espaço geográfico, com ênfase para o social e o político como elementos 

fundamentais das transformações onde o homem é o protagonista principal. 

Porém, sem esquecer os avanços proporcionados, essa visão ainda é parcial a 

partir do momento em que evidencia o antropocentrismo, onde o foco é o ser 

humano e o seu “espaço transformado”. Esse novo modelo quase inquestionável 

de interpretação da realidade espacial vê o espaço natural como um mero recurso 

material à disposição das necessidades econômicas e sociais, sujeito às 

condições e padrões culturais apreendidas por cada sociedade. 

 

Já, os pressupostos organicistas da Teoria Geral dos Sistemas, a 

princípio aplicados às Ciências Biológicas, foram gradativamente sendo 

absorvidos pelas mais diversas áreas de conhecimento científico, inclusive na 

Geografia, Urbanismo, entre outras, difundindo a necessidade de se interpretar a 

realidade sob um enfoque holístico: apesar de ser o principal agente das 

transformações espaciais, o homem nada mais é do que um dos vários elementos 
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componentes de um grande sistema composto por inúmeros outros sistemas 

menores, porém, todos interligados e interdependentes.  

Assim, o ambiente como um todo, o natural, o “artificial” ou construído, o 

sócio-cultural e o econômico são compreendidos observando-se não apenas os 

elementos que os compõem, mas também as suas relações de “troca” e fluxos de 

energia existentes. A compreensão das transformações do espaço passa, então, 

a ser enfocada por características de análise não-lineares, que permite uma visão 

integrada dos elementos e suas conexões, ou seja, o estudo do objeto não é 

efetuado analisando-se uma a uma, individualmente, as suas partes, de forma 

“mecanicista”: primeiro uma, depois a outra e assim sucessivamente, para depois 

se construir o todo.  

Essa questão remete a outra quebra de paradigma quanto aos métodos 

tradicionais de pesquisa sobre o espaço, efetuado pela abordagem sistêmica: a 

pesquisa científica não mais pode depender da rigidez de variáveis pré-

estabelecidas e fixas, mas sim, deve-se permitir que o estudo seja desenvolvido 

pelo pesquisador, tendo-se em vista os objetivos e necessidades estabelecidas 

para a compreensão do seu objeto. Ao discutir a prática dialética em estudos e 

análises científicas, HALL (2001) cita HARVEY (1995), o qual afirma que  

hoje em dia, a prática meticulosa das humanidades é guiada, 

talvez em excesso, pelas preocupações em dissolver categorias 

fixas dentro de campos e fluxos conflitantes de práticas 

sociolingüísticas e de representação (in: HALL, 2001: 138). 

É nesse sentido, no método de análise, onde percebe-se uma primeira 

grande divergência entre as duas linhas de pensamento: enquanto no enfoque 

tradicional o espaço é geralmente compreendido por meio das categorias e 

elementos  já estabelecidos, no enfoque sistêmico isso ocorre de maneira mais 

flexível, cabendo a cada caso, a determinação das variáveis a serem priorizadas 

ou enfocadas com maior ou menor grau de precisão devendo-se, observar, 

contudo, o estabelecimento de limites necessários para garantir a cientificidade do 

estudo. Importante observar que isto não significa, no entanto, que essas 

categorias e elementos não possam estar implícitos ou subentendidas na 

abordagem sistêmica, diluídas em todo o processo de análise desenvolvida. A 

categoria forma e o elemento homem, por exemplo, assim como os demais, 
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poderão estar presentes na análise sob o enfoque sistêmico, porém não de 

maneira estanque, seccionada, mas de forma dialética, permeadas em uma 

análise  que contempla mutuamente o todo ou as suas partes, os vários níveis 

hierárquicos e suas relações, etc., num processo contínuo e interativo de 

transformações e realimentações que abarcam todo o conjunto.  

Assim, com relação ao objeto específico de estudo, ou as transformações 

no espaço dos lagos do Iguaçu, pode-se concluir que a abordagem sistêmica 

ofereceu as bases teóricas e conceituais adequadas para atingir os objetivos a 

que essa pesquisa se propôs. O sistema geográfico composto pela porção do Rio 

Iguaçu, nas Represas de Salto Osório e Salto Santiago, está inserido em um 

sistema maior representado pelo sistema turístico, pois esse abarca a região de 

origem, a rota de trânsito e a região de destino dos turistas, conforme o modelo 

de LEIPER apresentado. 

Teoricamente, então, o sistema geográfico estudado corresponde à 

região de destino desse sistema turístico, ou seja, apenas o núcleo receptivo. 

Pode parecer que, num primeiro momento, ao enfocar-se prioritariamente a região 

de destino (lagos das represas hidrelétricas), a análise torna-se parcial ou 

limitada. No entanto, isso não é verdadeiro, pois apesar dos objetivos serem os 

de entender o processo de transformação no espaço dos lagos, a análise teve a 

abrangência necessária e suficiente para explicar todo o funcionamento do 

grande sistema: desde a problemática das regiões de origem (Centroeste e 

Sudoeste), a região de trânsito e dos seus elementos ou variáveis principais, 

incluindo-se o meio externo que influencia decisivamente em todo o processo.  

 

As transformações que vêm ocorrendo nos lagos artificiais das Represas 

Hidrelétricas Salto Osório e Salto Santiago possuem suas origens bem definidas 

no espaço e no tempo, assim como suas causas e suas conseqüências, como já 

visto anteriormente: a oferta de atrativos naturais em abundância (água em todas 

as suas formas – lacustre, cachoeiras, termais - paisagens bucólicas, etc.), aliada 

a boas condições físicas (acessibilidade - proximidade das  vias locais e 

regionais, topografia, etc.), somadas, ainda, à carência regional de espaços para 

lazer e recreação e ao descaso ou atitudes incoerentes dos órgãos competentes 

em todos os níveis das políticas e ações governamentais, formam o cenário 

perfeito para o surgimento e realimentação de um complexo sistema que têm nas 
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transformações desordenadas – principalmente representadas pelo processo de 

urbanização – a sua materialização física, social e econômica. 

 

Em que pesem as ações corretivas que vêm sendo tomadas nos últimos 

quatro ou cinco anos, essa forma de ocupação já produziu, ao longo de 

aproximadamente duas décadas, efeitos difíceis de serem solucionados. O que 

fazer, por exemplo, com as residências ou construções já existentes ao longo da 

faixa que deveria ser de preservação permanente, sendo que muitas delas 

edificadas praticamente sobre a linha da água? E o transtorno social causado 

pela apropriação individualizada ou “privatização” forçada de um espaço que 

deveria ser público, como é o caso das margens desses lagos? E as novas 

represas hidrelétricas que já estão em processo de implantação na região, 

causando polêmica com manifestações preocupadas de uma parcela da 

população local que não é chamada a participar e não sabe exatamente quais as 

novas conseqüências desses empreendimentos (ver reportagem de jornal nos 

anexos)? 

Essas entre outras inúmeras questões, também extremamente relevantes, 

são o que motivam e justificam a necessidade de realização de outros estudos 

muito mais aprofundados sobre o tema.  Outras hidrelétricas estão previstas para 

serem instaladas na região, inclusive em rios menores, subsidiários do Iguaçu. No 

entanto, são praticamente inexistentes as pesquisas científicas com um enfoque 

mais amplo sobre essas ocupações e suas conseqüências.  

Com a decisão do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), desde 1999, de 

exigir que as empresas concessionárias elaborem planos de ordenação para 

todas as represas é um ponto positivo a se destacar, porém, ainda com muitos 

avanços a serem conquistados, pois a participação das populações locais e das 

administrações municipais nesse processo ainda é muito limitada: servem apenas 

como fornecedores de informações para que equipes técnicas tomem as 

decisões, sendo que os planos continuam a ser desenvolvidos de “cima para 

baixo”, num processo de relativa exclusão de grande parte dos interessados.  

Outra questão, até agora pouco abordada nos estudos realizados, é 

exatamente o crescimento espontâneo das atividades de lazer e recreação, as 

quais se incluem nos chamados “usos múltiplos” que essas áreas podem 

desenvolver.  Apesar de isso ser, até o momento, um fenômeno mais 
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regionalizado, a tendência é que com o surgimento de pequenas instalações e 

equipamentos turísticos, aumente consideravelmente a vinda de pessoas de 

outras regiões, consolidando os lagos do Iguaçu como um destino turístico 

importante, porém sem as devidas condições de planejamento e preparo no 

atendimento à essa demanda. Assim, as transformações ou impactos no 

ambiente natural, social e econômico, que até o momento são perfeitamente 

administráveis, poderão tomar proporções muito maiores e de conseqüências 

irremediáveis no futuro. Grande parte dos trabalhos realizados sobre essas áreas 

é extremamente parcial e com algum enfoque específico, principalmente aqueles 

relativos aos impactos ambientais na fauna e flora do meio aquático, até por força 

das normas ambientais.  

 

Assim, o enfoque sistêmico permite, dentro de sua ótica holística, que 

sejam aprofundados os estudos não apenas dos elementos e variáveis que 

influenciam nesse processo sinérgico, mas também e, principalmente, nas 

relações de troca e intercâmbio entre os mesmos e entre os sistemas e sub-

sistemas a que pertencem.  
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Entrevista 1 
Entrevistado: Sr. PEDRO FUENTES DIAS 
Órgão:IAP – Instituto Ambiental do Paraná               
Função/Cargo: Chefe do Departamento de Licenciamento Estratégico 
Data: 21/06/2002        Hora: 17h 00min. 
Local: Sede do IAP: R. Engenheiros Rebouças, 1206                CURITIBA - PR 

 

Aspectos Abordados 
1) Sobre a caracterização do ambiente físico e social da área e entorno imediato, antes 

e depois da formação dos lagos. 
R. Toda essa área lindeira ao Rio Iguaçu, antes da formação dos lagos, era basicamente 
utilizada para atividades rurais e era coberta por matas ciliares. O Rio Iguaçu possuia 
muitas corredeiras - estado lótico - passando para o estado lêntico com o surgimento dos 
lagos, havendo, então, a passagem de um ambiente aberto para um ambiente fechado, o 
que ocasionou certos problemas ambientais como a mudança de hábitos das espécies 
faunísticas; acúmulo de resíduos (efluentes concentrados), entre outros. 
Do ponto de vista social, a construção das usinas causou desequilíbrio social e econômico 
pois milhares de pessoas (operários e técnicos) vieram para a região na época da 
construção, gerando um crescimento econômico sazonal, pois assim que a obra era 
concluída, essas pessoas abandonavam o local, reduzindo-se drasticamente os 
investimentos e a circulação de riquezas no comércio, etc.. Outro fator negativo foram os 
impactos sócio-culturais nas comunidades locais, como o aumento da prostituição, entre 
outros, em função do grande número de pessoas “de fora” que eram atraídas para 
trabalhar nas construções, os chamados “barrageiros”.  
 

2) Sobre as transformações ocorridas: o processo de surgimento dos lagos e a 
ocupação do seu entorno para uso de lazer e recreação. 
R. Na década de 70, o governo da época, verificou o potencial existente para a geração de 
energia e iniciou o processo de desocupação das terras que seriam atingidas. Esse 
processo, de certa forma, ocorreu de maneira impositiva – governo militar, causando 
insatisfação da população. Esse fato ainda hoje gera reclamações de prefeitos da região, 
os quais cobram compensações pelas perdas das terras e, conseqüentemente, de 
geração de divisas. A reivindicação é a permissão para o desenvolvimento do turismo e 
lazer utilizando-se dos lagos artificiais. 
No início, na década de 80, a ocupação ocorreu de forma isolada por parte de um ou outro 
proprietário que construía algum pequeno barraco para pescar nos finais de semana. 
Após, inicia-se uma ocupação mais intensa e de maneira comercial, com imobiliárias da 
região implementando loteamentos, cujos lotes eram vendidos à população regional, sem 
haver documentação adequada. Os lotes não possuíam registro em Cartório e o 
empreendimento não tinha licenciamento ambiental por parte dos órgãos públicos. 
Há uma mudança de hábitos com relação aos locais de destinos da população regional 
para o lazer: as famílias deixam de passar as férias no litoral de Santa Catarina ou 
Paraná, e passam a usufruir dos lagos como opção para fins de semana, feriados e férias 
escolares. 

 Atualmente, percebe-se o início de uma nova fase que é o surgimento de pequenas 
iniciativas empreendedoras para  fins de exploração comercial como pousadas, campings, 
áreas de lazer, etc. 

 
3) Sobre as atividades atuais e as possíveis: conflitos, potencialidades e restrições. 

R. Desde a implementação das usinas, as várias atividades desenvolvidas nessas áreas 
tem causado alguns problemas ambientais, sendo que o pior deles foi o impacto da 
própria construção das represas. Além disso, o uso indiscriminado das margens, tanto 
com os loteamentos bem como com as atividades agícolas sem planejamento, tem 
proporcionado impactos como processos erosivos pontuais ao longo da orla, o despejo de 
resíduos como o esgoto doméstico nas águas e, também, prejudicado a fauna com a 
interrupção dos caminhos naturais utilizados para a circulação das várias espécies 
existentes no local.  
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Qualquer atividade a ser desenvolvida nessas áreas devem seguir o princípio da 
coexistência pacífica e não degradante com relação às finalidades principais das represas 
que é a geração de energia, com o meio social e,  de forma especial, com o meio natural. 
Existem várias solicitações de proprietários querendo desenvolver atividades produtivas 
ligadas ao setor primário até então não existentes, como aqüicultura (confinamento em 
tanques e redes) e também várias atividades ligadas ao lazer e recreação como a pesca, 
a navegação esportiva e recreativa, entre outras. Todas essas atividades deverão seguir 
as orientações dos planos de uso e respectiva aprovação dos órgãos competentes.  

 
4) Sobre a organização do espaço: padrões urbanísticos, acessibilidade, espaços 

públicos e privados,  equipamentos de uso coletivo, o uso nas várias faixas da orla. 
R. Desde o inicio das ocupações no início da década de 80, até o ano de 1999, a 
ocupação se deu de forma desordenada e sem nenhuma preocupação com a organização 
desses espaços. Cada loteamento adotava padrões próprios, geralmente sem nenhuma 
preocupação urbanística mais apurada; os casos mais graves eram as edificações 
particulares construídas sobre a linha da água, havendo despejo de resíduos domésticos 
nos lagos. Isso era resultado do desenho dos lotes que formavam uma barreira linear na 
orla dos lagos, impedindo o acesso público à água. Em outros reservatórios do estado 
existem casos em que a Promotoria Pública  ordenou a demolição dessas construções. Os 
espaços privilegiados por esses projetos sempre foram aqueles de uso particular, não 
havendo qualquer preocupação com a previsão de áreas para a instalação equipamentos 
de uso coletivo. 
Após 1999, o IAP passou a controlar de maneira mais efetiva não reconhecendo esses 
empreendimentos e passando a exigir das empresas concessionárias de energia a 
elaboração de planos de uso para disciplinar esses espaços. Mesmo assim, ainda existem 
emprendimentos clandestinos, porém a maioria está tentando se adaptar às novas regras. 
As faixas permissíveis ao uso privado adotadas pela norma são de 30m para áreas 
urbanas e 100m para áreas rurais. Inferior a essas faixas considera-se como áreas de 
preservação permanente, sendo permitido a construção dos acessos coletivos à água e 
obras de paisagismo sem equipamentos. Atualmente o IAP aceita que equipamentos de 
uso coletivo sejam instalados nessas faixas.  

 
5) Sobre as ações de planejamento e controle: instrumentos adotados e competências. 

R. Durante anos, as prefeituram municipais na tentativa de pressionar o uso dessas áreas 
para fins de lazer e recreação, e tornar as restrições mais brandas instituiram, via decreto, 
várias áreas urbanas nas margens dos lagos.  
O IAP – Instituto Ambiental do Paraná, criado na década de 80, repassou, a partir de 
1999, às empresas concessionárias de energia, a incumbência de desenvolver os Planos 
Diretores de Uso e Ocupação das áreas do lago e entorno, pois as mesmas detém a 
outorga de uso desses espaços. Esses planos, avaliados e aprovados por uma comissão 
envolvendo vários órgãos públicos (IAP, ECOPARANÁ, IBAMA) e com o 
acompanhamento da Promotoria Pública seguem as determinações da Resolução do 
CONAMA/MMA de No 302/2002, sendo que as prefeituras também estão tendo que se 
adaptar à essas normas. A filosofia adotada pelo IAP junto às prefeituras é a negociação e 
a conscientização, sendo que alguns prefeitos ainda são reticentes à adoção dessas 
novas formas de controle e uso das áreas. 
É permitido ao município desenvolver planos e normas urbanísticas em seu território 
desde que atendam às determinações maiores que são esses planos das 
concessionárias. No caso das propostas de nível local, como a implementação de 
empreendimentos, etc., os mesmos passam pela avaliação das comissões estabelecidas 
nos escritórios regionais do IAP. 
As ocupações e empreendimentos clandestinos, anteriores à implementação dessas 
novas normas, estão sendo avaliadas individualmente, caso a caso, com a possibilidade 
de regularização dos mesmos ou não.Antônio da Silva. 
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Entrevista 2 
Entrevistado: Sr. MARCO ANTÔNIO DA SILVA 
Órgão: Prefeitura Municipal de Candói - PR               
Formação/Função: Biólogo e Técnico da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente  
Data: 18/11/2002        Hora: 14h 00min. 
Local: Sede da Prefeitura Municipal: Av. XV de Novembro, 900         CANDÓI - PR  

 

Aspectos Abordados 
1) Sobre como iniciou a ocupação das margens do lago. 

R. A ocupação iniciou-se logo após a formação do lago artificial, com o fechamento das 
comportas da barragem, por volta de 1985. O entrevistado não soube dar muitos detalhes 
pois não residia na região, à época. Informou, no entanto, que os 3 primeiros grandes 
empreendimentos imobiliários foram o “Santiago Iate Clube”, o “Iguaçu Iate Clube” e o 
“Iguaçu Náutico Clube”, sendo que os dois primeiros, com aproximadamente 40 sócios e o 
último com 10 sócios.  

 
2) Atualmente, quantos empreendimentos e quantas residências existem nessa área às 

margens do lago? 
São 3 condomínios em forma de “clubes” e 3 loteamentos, com um número aproximado de 
250 residências. 

 
3) Por quê esses empreendimentos foram organizados como “clubes”? 

R. Os empreendimentos em forma de “clubes” foi a solução encontrada pelos interessados 
para atender a legislação, pois essas áreas são consideradas como solo rural, o que 
impede o parcelamento em pequenos lotes. O empreendimento tinha a característica de 
um único imóvel, não sendo necessário atender às normas de um loteamento urbano. 
Assim, foi implementado com uma única entrada (medidor) de energia elétrica, por 
exemplo. E outros elementos de infra-estrutura ficavam sob os critérios e as decisões dos 
próprios sócios. 

 
4) Sobre a organização atual dos empreendimentos. 

R. Não. Os empreendimentos mais recentes tem sido implementados em forma de 
condomínios, o que prevê, do ponto de vista legal, a existência de lotes individuais, como 
se fossem loteamentos urbanos, sendo que cada lote tem a sua entrada de energia 
específica.  

 
5) Sobre a situação legal dos empreendimentos. 

R. Alguns deles, os mais antigos, ainda são ilegais, pois essas áreas ainda eram 
consideradas áreas rurais na época da implantação dos mesmos. Hoje, o município já 
transformou parte dessas terras em áreas urbanas, pela Lei N0  480/2001, exatamente na 
tentativa de disciplinar o uso nas margens do lago. 
 

6) Sobre a infra-estrutura e serviços públicos existentes, hoje, nessas áreas. 
R. Atualmente, essas áreas são servidas por água tratada proveniente de um reservatório 
elevado da SANEPAR instalado em uma comunidade próxima (Distrito de Cachoeira), 
conta com energia elétrica da COPEL, e com o recolhimento do lixo que é efetuado uma 
vez por semana. Está se estudando a possibilidade de no período de verão haver mais do 
que uma coleta semanal, exatamente por ser época em que o fluxo de pessoas aumenta 
muito. 

 
7) Sobre quem são os empreendedores desses loteamentos e de onde vem as pessoas 

que adquirem lotes nestas áreas. 
R. Inicialmente, quando eram em forma de “clubes”, os próprios sócios eram os 
empreendedores. Já, os loteamentos atuais, são executados por empresários aqui mesmo 
de Candói e cidades próximas. Os lotes são comercializados, em sua grande maioria, para 
pessoas vindas das regiões de Pato Branco e Guarapuava, cidades próximas daqui, num 
raio de 80 a 150 km de distância. 
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8) Sobre as normas ou leis municipais para disciplinar o uso e a ocupação nessas 
áreas. 
R. O Plano de Uso e Ocupação do Solo do município, elaborado em 1995, trata 
superficialmente do assunto, descrevendo que essas áreas na margem do lago devem ser 
consideradas como Áreas de Interesse Turístico, porém, sem nenhum detalhamento 
maior. Na época, havia a intenção de se desenvolver estudos para disciplinar esses 
loteamentos, mas com a troca de gestão (em 1996), a administração que assumiu não 
tinha esse interesse. Com a administração atual, que reassumiu em 2001 (pois é a mesma 
que deixou a prefeitura em 1996) a intenção é retomar esses estudos. Uma dessas 
iniciativas, foi o traçado de uma via pública (avenida beira-lago), ao longo do perímetro do 
lago, afastada em 5 metros da cota 508.000 (cota do nível máximo da água). Esse traçado 
só foi respeitado no início, sendo que os loteamentos mais recentes já não estão mais 
seguindo essa iniciativa. 

 
9) Sobre o interesse da administração municipal em investir com planejamento e com 

infra-estrutura em uma área em que os empreendimentos não são legalizados e, 
portanto, não sendo possível cobrar taxas urbanas como IPTU, por exemplo. 
R. Existe o interesse em organizar essas áreas e fazer com que o potencial para o turismo 
e o lazer sejam aproveitados. O município quer desenvolver nesses espaços áreas de 
lazer coletivas, que beneficiem a toda a população e também tentar atrair investidores 
privados. Por isso é que está se retomando a idéia de elaborar diretrizes para disciplinar o 
uso nas margens do lago.  

 
10) Sobre os projetos em andamento para a área. 

R. Seguindo essa idéia de desenvolver áreas públicas de lazer, a UFPR está elaborando 
estudos no local para determinar o melhor local para a perfuração de um poço artesiano 
visando as águas termais existentes no sub-solo. Com isso, se poderia desenvolver um 
balneário público e incentivar empreendimentos particulares no entorno.  
Outra idéia que está sendo discutida com a empresa concessionária da usina, é o 
represamento dessa parte do lago, por meio de uma pequena barragem local. Isso 
permitiria que o nível da água se mantivesse estável durante todas as épocas do ano, 
além de contribuir com um ambiente mais estável para as espécies de animais (aquáticos 
e terrestres) que sofrem com a oscilação constante no nível das águas. 

 
11) Sobre a participação do município na elaboração do Plano de Uso e Ocupação das 

Águas e Entorno do lago, que vem sendo desenvolvido pela empresa 
concessionária de energia. 
R. Sabemos que a empresa está elaborando esse Plano, porém o município não está 
participando da discussão do mesmo. Há algum tempo a prefeitura foi procurada por 
técnicos da empresa que estavam coletando informações e querendo saber qual a 
intenção do município para essas áreas. Mas a participação municipal foi apenas no 
sentido de repassar dados e intenções. 
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RESOLUÇÃO DO CONAMA 
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CONAMA 
 

 Resoluções  
 
 
RESOLUÇÃO Nº 302, DE 20 DE MARÇO DE 2002 

 
Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas 
de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e 
o regime de uso do entorno. 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe 
são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto 99.274, 
de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto nas Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 
1965, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e no seu Regimento Interno, e 
Considerando que a função sócio-ambiental da propriedade prevista nos arts. 5º, inciso XXIII, 170, 
inciso VI, 182, § 2º, 186, inciso II e 225 da Constituição, os princípios da prevenção, da precaução 
e do poluidor-pagador; 
Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.771, de 1965, no que concerne 
às áreas de preservação permanente no entorno dos reservatórios artificiais; 
Considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil por força da Convenção da 
Biodiversidade, de 1992, da Convenção de Ramsar, de 1971 e da Convenção de Washington, de 
1940, bem como os compromissos derivados da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992; 
Considerando que as Áreas de Preservação Permanente e outros espaços territoriais 
especialmente protegidos, como instrumento de relevante interesse ambiental, integram o 
desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações; 
Considerando a função ambiental das Áreas de Preservação Permanente de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 
e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas, resolve: 
 
Art. 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e 
limites para as Áreas de Preservação Permanente de reservatório artificial e a instituição da 
elaboração obrigatória de plano ambiental de conservação e uso do seu entorno. 
Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
I - Reservatório artificial: acumulação não natural de água destinada a quaisquer de seus múltiplos 
usos; 
II - Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do reservatório artificial e suas 
ilhas, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem 
estar das populações humanas; 
III - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial: conjunto de 
diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a conservação, recuperação, o uso e 
ocupação do entorno do reservatório artificial, respeitados os parâmetros estabelecidos nesta 
Resolução e em outras normas aplicáveis; 
IV - Nível Máximo Normal: é a cota máxima normal de operação do reservatório; 
V - Área Urbana Consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 
a) definição legal pelo poder público; 
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana: 
1. malha viária com canalização de águas pluviais, 
2. rede de abastecimento de água; 
3. rede de esgoto; 
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 
c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2. 
Art 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção 
horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de: 
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem 
metros para áreas rurais; 
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia elétrica com 
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até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental. 
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento 
público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de superfície e localizados em área 
rural. 
§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I, poderão ser ampliados 
ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta metros, conforme estabelecido no 
licenciamento ambiental e no plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere, se 
houver. 
§ 2º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso II, somente poderão ser 
ampliados, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, e, quando houver, de acordo com o 
plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere. 
§ 3º A redução do limite da Área de Preservação Permanente, prevista no § 1º deste artigo não se 
aplica às áreas de ocorrência original da floresta ombrófila densa - porção amazônica, inclusive os 
cerradões e aos reservatórios artificiais utilizados para fins de abastecimento público. 
§ 4º A ampliação ou redução do limite das Áreas de Preservação Permanente, a que se refere o § 
1º, deverá ser estabelecida considerando, no mínimo, os seguintes critérios: 
I - características ambientais da bacia hidrográfica; 
II - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica; 
III - tipologia vegetal; 
IV - representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da bacia hidrográfica em que 
está inserido, notadamente a existência de espécie ameaçada de extinção e a importância da área 
como corredor de biodiversidade; 
V - finalidade do uso da água; 
VI - uso e ocupação do solo no entorno; 
VII - o impacto ambiental causado pela implantação do reservatório e no entorno da Área de 
Preservação Permanente até a faixa de cem metros. 
§ 5º Na hipótese de redução, a ocupação urbana, mesmo com parcelamento do solo através de 
loteamento ou subdivisão em partes ideais, dentre outros mecanismos, não poderá exceder a dez 
por cento dessa área, ressalvadas as benfeitorias existentes na área urbana consolidada, à época 
da solicitação da licença prévia ambiental. 
§ 6º Não se aplicam as disposições deste artigo às acumulações artificiais de água, inferiores a 
cinco hectares de superfície, desde que não resultantes do barramento ou represamento de 
cursos d`água e não localizadas em Área de Preservação Permanente, à exceção daquelas 
destinadas ao abastecimento público. 
Art. 4º O empreendedor, no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental, deve elaborar o 
plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial em conformidade com o 
termo de referência expedido pelo órgão ambiental competente, para os reservatórios artificiais 
destinados à geração de energia e abastecimento público. 
§ 1º Cabe ao órgão ambiental competente aprovar o plano ambiental de conservação e uso do 
entorno dos reservatórios artificiais, considerando o plano de recursos hídricos, quando houver, 
sem prejuízo do procedimento de licenciamento ambiental. 
§ 2º A aprovação do plano ambiental de conservação e uso do entorno dos reservatórios artificiais 
deverá ser precedida da realização de consulta pública, sob pena de nulidade do ato 
administrativo, na forma da Resolução CONAMA nº 09, de 3 de dezembro de 1987, naquilo que 
for aplicável, informando-se ao Ministério Público com antecedência de trinta dias da respectiva 
data. 
§ 3º Na análise do plano ambiental de conservação e uso de que trata este artigo, será ouvido o 
respectivo comitê de bacia hidrográfica, quando houver. 
§ 4º O plano ambiental de conservação e uso poderá indicar áreas para implantação de pólos 
turísticos e lazer no entorno do reservatório artificial, que não poderão exceder a dez por cento da 
área total do seu entorno. 
§ 5º As áreas previstas no parágrafo anterior somente poderão ser ocupadas respeitadas a 
legislação municipal, estadual e federal, e desde que a ocupação esteja devidamente licenciada 
pelo órgão ambiental competente. 
Art. 5º Aos empreendimentos objeto de processo de privatização, até a data de publicação desta 
Resolução, aplicam-se às exigências ambientais vigentes à época da privatização, inclusive os 
cem metros mínimos de Área de Preservação Permanente. 
Parágrafo único. Aos empreendimentos que dispõem de licença de operação aplicam-se as 
exigências nela contidas. 
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Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, incidindo, inclusive, sobre os 
processos de licenciamento ambiental em andamento.  
 
JOSÉ CARLOS CARVALHO 
Presidente do Conselho 
 
Publicada DOU 13/05/2002 
 

ANEXO  
 

IAP - DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE USO NO 
ENTORNO DE RESERVATÓRIOS 

Fonte: www 
 
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE USO E OCUPAÇÃO DAS ÁGUAS E DO 
ENTORNO DE RESERVATÓRIOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS E DE MANANCIAL DE 
ABASTECIMENTO PÚBLICO 
 
1. OBJETIVO  

A realização dos estudos e a elaboração de Planos de Uso e Ocupação das águas e do 
entorno de reservatórios de Usinas Hidrelétricas e de Mananciais de Abastecimento 
Público têm o objetivo de subsidiar as ações de licenciamento e controle ambiental a 
serem implementadas nas áreas objeto dos mesmos. 

2. EXIGÊNCIAS DE APRESENTAÇÃO 
2.1.PRAZO 
Os estudos e Planos de Uso e Ocupação devem ser entregues no prazo determinado pelo 
IAP, sendo condicionante para o licenciamento ambiental de empreendimentos.  
2.2.NÚMERO DE CÓPIAS 
Os estudos e Planos de Uso e Ocupação do Solo deverão ser apresentados em 05 (cinco) 
vias. 
2.3.EQUIPE DE ELABORAÇÃO 

• A equipe técnica responsável pelos estudos e pelos Planos deverá ser 
multidisciplinar e estar devidamente discriminada no início do trabalho, com o 
nome e qualificação de cada técnico, número de registro no respectivo conselho 
regional de classe e função nos trabalhos apresentados.  

• Todos os técnicos deverão assinar as cinco cópias, não sendo aceitas assinaturas 
fotocopiadas.  

• Todas as páginas dos trabalhos apresentados deverão estar rubricadas pelo 
coordenador geral da equipe.  

3. CONTEÚDO MÍNIMO 
Os trabalhos apresentados deverão ter no seu conteúdo, no mínimo, os seguintes itens 
desenvolvidos: 
3.1 Objetivo do estudo. 
3.2 Material e métodos utilizados na elaboração. 
3.3 Diagnóstico da área: diagnóstico da região de entorno e do reservatório, 
considerando-se os meios físico, biológico e sócio-econômico. 
3.4.Análise da área:  

• Análise da área, numa faixa mínima de 1.000 (um mil) metros no entorno do 
reservatório, considerando-se aspectos dos meios físico, biológico e sócio-
econômico, incluindo-se os relativos à qualidade da paisagem.  
Nesta análise devem ser explicitados com o maior detalhamento possível, no 
mínimo, os seguintes aspectos: 
I. Cota máxima de inundação das águas correntes e /ou dormentes.  
II. Declividade.  
III. Geologia.  
IV. Qualidade dos recursos hídricos e da biodiversidade.  
V. Permeabilidade dos solos.  
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VI. Sistemas de coleta e tratamento de esgotos.  
VII. Uso do solo e cobertura vegetal.  
VIII. Sistema Viário Regional.  
IX. Sócio-economia da região de influência contemplando situação anterior e 

posterior à formação do reservatório.  
X. Variação dos níveis de operação do reservatório e seus impactos 

ambientais.  
3.5. Plano de desenvolvimento:  

• Zoneamento, incluindo, no mínimo: zonas urbanas ou de expansão urbana, zonas 
de uso público, zona de segurança, zona de proteção do entorno do reservatório, 
zonas de preservação, conservação e desenvolvimento da vida silvestre, incluindo 
atividades de piscicultura, zonas de usos excepcionais e/ou especiais, zonas de 
atividades agro-silvo-pastoris e zonas especiais de turismo e lazer.  

• Potencial de Uso Múltiplo: levantar e apontar a potencialidade de uso do 
reservatório, da região do entorno, para os diversos usos permitidos, permissíveis 
e proibidos, incluindo os de turismo e lazer, aproveitamento, conservação e uso da 
ictiofauna, educação ambiental e outros que possam ser gerados a partir dos 
dados levantados no diagnóstico.  

• Programas de Controle Ambiental: programas específicos de manejo florestal, 
ecoturismo, turismo rural, recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e 
enriquecimento vegetal das áreas de entorno dos reservatórios, recuperação da 
paisagem, programas de manejo da fauna aquática e terrestre, programa de 
monitoramento dos recursos naturais e outros que possam ser levantados durante 
o diagnóstico, que assegurem as funções conservacionistas da área.  

• Estabelecimento de critérios para uso e ocupação do solo em áreas urbanas e 
distritos turísticos incluindo aspectos técnicos de urbanização, dentre outros: área 
mínima de lotes, taxas de ocupação, coeficientes de aproveitamento, recuos, etc.  

4. COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANO COM PROGRAMAS ESTADUAIS ESPECIALMENTE 
"REDE DA BIODIVERSIDADE", SISTEMA ESTADUAL DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E 
PROTEÇÃO DA RESERVA LEGAL E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – SISLEG E 
ICMS-ECOLÓGICO. 
5. PLANO DE AUTOMONITORAMENTO  

• Auditoria permanente com apresentação de relatórios de monitoramento ao órgão 
licenciador.  

6. PROPOSIÇÃO JUSTIFICADA DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E MITIGADORAS DOS 
IMPACTOS GERADOS. 
7. COMPATIBILIDADE E ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA PROPOSTA. 
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
9. ANEXOS: 

• Mapas.  
• Fotografias.  

Demais técnicas de ilustração que forem determinadas ou julgadas como oportunas e/ou 
necessárias. 
 

Atualizado em 15 mar 2001 
 
 
 

(Fonte: SEMA/IAP, 2000) 
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ANEXO 3 
LEI MUNICIPAL QUE CRIA ÁREA URBANA ÀS MARGENS DOS LAGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

119

 



 

 

120

 



 

 

121

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 4 

ARTIGOS DE JORNAIS E REVISTAS 
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Jornal Diário do Povo. Pato Branco, Quinta-feira (12 de dezembro de 2002, p.3). 
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Revista da AMSOP (junho de 2002, p.46). 
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Jornal Correio Regional. Palmas, domingo (15 de dezembro de 2002, p.8). 
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Boletim Pró-Caxias – comemorativo dos 5 anos do projeto. Cascavel (novembro de 2002, p.18). 
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Boletim Pró-Caxias – comemorativo dos 5 anos do projeto. Cascavel (novembro de 2002, p.17). 
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Boletim Pró-Caxias – comemorativo dos 5 anos do projeto. Cascavel (novembro de 2002, p.16). 
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   Boletim Pró-Caxias – comemorativo dos 5 anos do projeto. Cascavel (novembro de 2002, p. 3). 
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     Jornal de Pato Branco. Pato Branco (sexta-feira, 10 de janeiro de 2003, p.3).
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     Jornal Opinião. Francisco Beltrão (17 de fevereiro de 2003. p. 13). 
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        Folder da Prefeitura de São Jorge d’Oeste (frente). 
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        Folder da Prefeitura de São Jorge d’Oeste (verso). 


