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RESUMO 
 
 

Para atender a demanda energética de um país em desenvolvimento como o Brasil, 

considerando a sua diversidade regional, uma das alternativas é implantar várias usinas 

hidrelétricas de médio e grande porte para a produção de energia limpa e renovável. A 

implantação da usina de Itaipu foi necessária para cobrir o déficit de produção de energia no 

país. Porém a implantação e a operação da usina causam significativos impactos de natureza 

socioambiental. Na década de 70, o município de Foz do Iguaçu não estava preparado para 

receber a massa trabalhadora para a construção da usina. Sem infraestrutura e planejamento 

urbano, Foz do Iguaçu foi extremamente impactada com o elevado crescimento demográfico e 

alto índice de urbanização. Neste contexto, este trabalho tem como objetivos realizar 

levantamento histórico da implantação da usina hidrelétrica de Itaipu, avaliar a formação da 

cidade com base na dinâmica populacional e avaliar a expansão da malha urbana, 

considerando o período de 1960 a 2007. Durante o período de 1960 a 2007, o município de 

Foz do Iguaçu passou por grandes transformações tais como: redução da área territorial em 

14,91 %, crescimento populacional na ordem de 920,12 % e crescimento da malha urbana 

10.520,00 %. Por outro lado o município recebeu da Itaipu compensações financeiras na 

ordem de US$ 190,54 milhões Em face dos atuais problemas que o município vem 

enfrentando na área social, como favelização crescente, elevados índices de violência e déficit 

de moradia e alto índice de desemprego. Impactos socioambientais podem ser minimizados se 

aplicado ferramentas adequadas de gestão publica nos municípios situados na área do entorno 

do reservatório.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Foz do Iguaçu, usina hidrelétrica de Itaipu, impacto socioambiental, 

expansão urbana, crescimento populacional, grandes reservatórios, gestão pública. 
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ABSTRACT 
 
 

To reach the energy demands of a developing country, an alternative is to implant several 

large production hydroelectric plants for the production of clean and renewable energy, such 

as Itaipu hydroelectric plant. The construction of this plant caused significant environmental 

and social impacts in the Western region of Paraná State, mainly in the Foz do Iguazu County. 

In the 1970’s, the city was not prepared to receive the large numbers of workers for the 

plant’s construction, which arrive in Foz do Iguazu from different regions of Brazil. Without 

infrastructure and urban planning, the town of Foz do Iguazu was highly impacted due to the 

elevated population growth and the high rate of urbanization. Therefore, this thesis has as 

main goals to undertake a historical survey of implementation of the Itaipu hydroelectric 

plant, to analyze the population growth and the expansion of the urban area of the Foz do 

Iguazu town considering the period between 1960 and 2007. During this period, Foz do 

Iguazu County has suffered several changes such as: reduction of its surface area of 14,91%, 

population growth of 920,12% and growth of urban area of 10.520,00 %. On the other hand, 

the county has received financial compensation in the order of US$ 263 million. Despite 

receiving these funds, the county has been facing problems in the social area, such as growing 

slums, high levels of violence, large housing deficit and high unemployment rate. Social 

impacts can be minimized if applied appropriate tools for managing public administration in 

the counties situated around the reservoir. 

 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Foz do Iguassu, Itaipu hydroelectric plant, environmental impact, urban 

sprawl, population growth, large reservoirs, public management. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1. 1   Considerações gerais 

 

A grande crise econômica mundial dos anos 80 teve como marco histórico, a decisão 

árabe de embargar as exportações de petróleo para o Ocidente durante a guerra árabe-

israelense de 1973. A partir daí, o modelo de desenvolvimento, baseado na substituição de 

importações de bens industrializados, começou a decair.  

O suprimento eficiente de energia passou a ser uma das condições básicas para o 

desenvolvimento econômico do país, elevando o crescimento da economia em 9% ao ano, o 

que refletiu diretamente no aumento do consumo da energia elétrica no país. Neste período, o 

Brasil contava com uma população de 90 milhões de habitantes e com um índice de 

urbanização de 56% (IBGE, 2004) e o consumo médio de energia elétrica em todo o território 

nacional, era de cerca de 110.000 GWh, sendo que a produção energética brasileira era da 

ordem de 126.456 GWh (EPE, 2006). Para atender a demanda do crescimento da economia de 

9% ao ano, foi imprescindível o aumento da produção energética. 

A década de 1970, no período do regime militar, foi de grande desenvolvimento para a 

engenharia civil no Brasil. Projetos de grande porte saíram das pranchetas de desenho para 

uma sucessão de obras que incluíram pontes, rodovias, túneis, viadutos, vias expressas, 

barragens, elevados e usinas termoelétricas, hidrelétricas e nucleares. 

 Segundo Takeuchi (2009), para atender as cidades em desenvolvimento e com alto 

índice de urbanização foi necessário construir vários reservatórios para o abastecimento de 

água, controle de enchentes e, principalmente, geração de energia.  

Em função da grande demanda começou então a corrida pela obtenção de energia em 

alta escala. Assim, os projetos para a construção das usinas termoelétricas, hidroelétricas (Ilha 

Solteira, Tucuruí I e II, Paulo Afonso, Jupiá, Porto Primavera, Itaipu), nucleares (Angra I e II) 

e de extração de Petróleo (refinaria da Petrobras), passaram a fazer parte dos projetos 

prioritários do governo federal.  

Estas obras juntas transformaram o Brasil em um grande canteiro de obras em busca do 

seu desenvolvimento e produção de energia. Neste período, imensas áreas, naturalmente 

preservadas, foram destruídas para a implantação destas obras, causando grandes impactos 

ambientais e sociais. Não havia audiência publicas para a apresentação do empreendimento 

junto à comunidade e nem incluíam discussões junto à sociedade para mostrar os planos do 

setor elétrico, plano de ação que contemplasse a população afetada e as questões ambientais, o 
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que permitiu com total liberdade a construção de grandes obras hidrelétricas como, por 

exemplo, Sobradinho-Bahia (MARTINS et al., 2011), Tucuruí - Pará (NERES, 2008) e Itaipu 

- Paraná (LIMA, 2004) e, a partir daí, surgiram pressões sociais em vários pontos do Brasil 

(MENDES, 2005). 

 No caso da construção da usina hidrelétrica de Itaipu foi preciso modificar todo um 

conjunto do patrimônio natural do rio Paraná para a construção do canal de desvio, da 

barragem e da criação do reservatório de 1.350 km² em uma extensão de 170 km ao longo do 

rio. De acordo com os dados da Itaipu (1994) a implantação da usina trouxe para esta região, 

um grande prejuízo ambiental com o alagamento de aproximadamente 1.050 km² de terras 

produtivas, fonte da economia da região, em prol de uma política de desenvolvimento. 

 O espetáculo natural das cataratas de Setes Quedas desapareceu do mapa quando o 

reservatório começou a encher, processo este que demorou 14 dias para atingir a cota normal 

de 140 metros e um volume de 29 bilhões de metros cúbicos de água. Grandes áreas 

destinadas à agricultura foram submersas como também a cidade de Santa Helena que 

guardava em suas terras a história da formação do oeste paranaense.  

Foz do Iguaçu, na década de 70, era uma das cidades declaradas de interesse da 

segurança nacional de acordo com a Lei Federal nº 5.449 de 1968 (BRASIL, 1968), mas 

mantinha sua característica de cidade de interior, atendendo apenas aos turistas que em 

pequena escala, buscavam a beleza proporcionada pelas Cataratas do Iguaçu e Sete Quedas 

em Guaíra e ao turismo de compras na pequena Ciudad del Leste no Paraguai.  

Com 88 anos de formação (1914), Foz do Iguaçu não apresentava crescimento 

significativo em sua população e economia. A cidade não estava devidamente preparada para 

receber uma população de aproximadamente 40.000 operários com suas respectivas famílias, 

vinda de vários estados do país para a construção da usina.  

Aliado à vinda desses operários, novas estradas, hospitais, escolas, condomínios 

residenciais, estabelecimentos comerciais, mudança de hábitos e costumes diferentes da 

população local. Enfim, uma nova infraestrutura foi criada para atender a esta população 

vinculada à construção da maior usina hidrelétrica do mundo, a usina hidrelétrica de Itaipu, 

uma obra que refletia o perfil de grandeza do regime militar. 

 Muitos outros trabalhos apresentados estão relacionados aos problemas climáticos 

causados pela criação dos reservatórios (LIMBERGER; PITTON, 2008: SOUZA, 2010), ao 

processo de assoreamento e as cargas de sedimento lançadas em reservatórios (MENDES, 

2010; CABRAL, 2005), a adequação das áreas rurais e produtivas no entorno de reservatórios 
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(ZAAR, 2000) e as modificações do habitat favorável a piscicultura local (AGOSTINHO et 

al., 1994, 2008). 

Foz do Iguaçu e os municípios lindeiros ao lago de Itaipu tiveram um crescimento 

acelerado e desordenado com a construção da usina de Itaipu. Após a conclusão das obras e a 

formação do reservatório, novas cidades surgiram na região. Neste contexto, este estudo 

pretende mostrar como ocorreu o processo de expansão urbana no Município de Foz do 

Iguaçu e como este crescimento gerou significativos impactos ambientais tanto na região de 

entorno quanto no próprio lago de Itaipu. 

 

1. 2.   Objetivos 

 

1.2.1  Objetivos Gerais 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar a expansão urbana e a evolução populacional 

considerando a área do entorno de uma grande usina hidrelétrica em território brasileiro e 

analisar a evolução populacional em Foz do Iguaçu e o processo migratório decorrente da 

instalação da usina.  

 

 1.2.2  Objetivos Específicos 

 

1. Levantamento histórico da implantação da usina hidrelétrica de Itaipu. 

2. Análise da dinâmica urbana do município de Foz do Iguaçu no período de 1960 

a 2007;  

3. Avaliação dos impactos socioeconômicos da construção da usina hidrelétrica de 

Itaipu no que se refere às questões relacionadas ao planejamento urbano. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1  Impactos Socioambientais de Usinas Hidrelétricas  

 

Para um melhor entendimento deste tópico é preciso conhecer a definição de "Impacto 

Ambiental", termo usado com frequência em publicações e na imprensa, mas nem sempre 

definido adequadamente. Para Sánchez (2008) a definição de "Impacto Ambiental", no 

sentido mais comum, está associada a algum dano à natureza, como por exemplo, a 

diminuição dos peixes na calha do rio em função da alteração da dinâmica das correntes 

hidrológicas devido a construção de reservatórios. 

Moreira (1992) refere-se a "Impacto Ambiental" como a qualquer alteração no meio 

ambiente em um ou mais de seus componentes provocados por uma ação humana. Outra 

definição de Impacto Ambiental é fornecida pelo CONAMA (2012, p.639) no seu Art.1º que 

reproduz a definição oficial brasileira:  

Segundo Sternberg (2006) há mais de 4500 anos, barragens têm sido construídas para 

atender as necessidades da sociedade, como armazenamento e abastecimento de água ou para 

controle de enchentes. Na antiguidade os represamentos dos rios, inicialmente, ocorreram 

para resolver os problemas de irrigação da agricultura em terras áridas e com a formação dos 

núcleos urbanos, as águas represadas foram para suprir as necessidades da população urbana. 

A história brasileira relata a construção de centenas de reservatórios artificiais 

construídos em quase todas as bacias hidrográficas do país. Seus propósitos incluem o 

abastecimento de água para as cidades, irrigação e principalmente, geração de energia.  

O uso e a ocupação irregular do solo vêm causando grandes impactos ao meio ambiente, 

principalmente aos mananciais, no Brasil. Por isso, muitas pesquisas têm sido feitas para a 

preservação dos recursos hídricos, buscando avaliar as complexas interligações que existem 

entre os reservatórios (criados ou não com o intuito de gerar energia) e a expansão urbana em 

suas margens. Para ilustrar melhor esse problema, dois casos de grande repercussão negativa 

podem ser citados: a ocupação do solo no entorno da represa da Guarapiranga e do 

reservatório Billings, ambos situados na região metropolitana de São Paulo.  

No entorno da represa da Guarapiranga atualmente moram mais de 900 mil pessoas, em 

área que deveria ser preservada por ser de preservação permanente - APP. De acordo com 

Whately e Cunha (2006) a represa foi construída com a finalidade de produzir energia e de 

fornecer água, através da estação de tratamento Teodoro Ramos, para o município de São 

Paulo. No final dos anos 1980 a ocupação do entorno já causava impactos na represa. Os 
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filtros de captação de água foram totalmente entupidos devido ao acumulo de algas, resultado 

da grande quantidade de matéria orgânica proveniente do esgoto despejado na represa, 

ameaçando o abastecimento de água para mais de três milhões de pessoas e provocando a 

morte de uma grande quantidade de peixes da Guarapiranga. 

A qualidade das águas e a saúde da represa foram veiculadas em todos os meios de 

comunicação, provocando o alerta quanto ao uso e ocupação das terras em seu entorno. Desta 

forma, o Governo do Estado de São Paulo decreta a Lei nº 12.233 de 16 de janeiro de 2006, 

que definiu a área de proteção e recuperação dos mananciais da bacia hidrográfica do 

Guarapiranga. Um dos objetivos do Artigo 3º desta lei é o de disciplinar e reorientar a 

expansão urbana para fora das áreas de produção hídrica e preservar os recursos naturais da 

bacia hidrográfica da Guarapiranga (SÃO PAULO, 2006).  

Para Carmo e Tagnin (2001) a ocupação das margens do reservatório Billings, assim 

como ocorreu na represa da Guarapiranga, é o resultado do processo da expansão urbana.  

Grande parte do esgoto produzido na bacia foi despejada in natura diretamente na represa, 

comprometendo a qualidade da água. 

Ainda segundo Carmo e Tagnin (2001) a represa Billings foi criada inicialmente para a 

produção de energia, aproveitando a água do Rio Grande, um dos afluentes do Rio Tietê. Em 

um segundo momento, com a crise do abastecimento de água em função da demanda na 

Região Metropolitana de São Paulo, a água da represa Billings passou a ser usada para o 

abastecimento público. Além do despejo do esgoto doméstico, o reservatório recebe um 

volume considerável de efluentes provenientes das indústrias localizadas na Bacia do Alto 

Tietê, contaminando ainda mais a represa. 

De acordo com Sternberg (2006), no passado a preocupação principal dos impactos 

ambientais se concentrava na estabilidade de falhas e cargas de sedimentos. De acordo com 

este autor, os estudos de avaliação de impactos sobre a vegetação e fauna são mais recentes. O 

reassentamento da população atingida pelas águas dos reservatórios é outro motivo de 

preocupação, que serve para instigar críticas contra as barragens, enquanto a vegetação e a 

fauna recebem menos atenção imediata. Além disso, esse autor afirma que, com o aumento da 

magnitude do projeto, especialmente a área do reservatório e o volume de água, os parâmetros 

ambientais podem ser modelados, mas o impacto real somente pode ser avaliado com mais 

precisão em média 10 anos após o fechamento das comportas para a formação do reservatório. 

 Outra observação feita por Sternberg (2006) é que qualquer análise sobre as 

consequências ambientais da implantação de barragens hidrelétricas deve ser equilibrada em 

termos de funções. Assim, o papel da navegação, controle de inundação, regulação da oferta, 
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a produção de peixes, recreação, irrigação, produção de energia, sedimentação e limnologia, 

são itens que precisam ser considerados para o planejamento de análise da viabilidade do 

empreendimento, bem como, para o projeto de construção da usina hidrelétrica. No entanto, a 

maioria dos estudos estão relacionados à polêmica da população atingida pelos reservatórios e 

ao reassentamento desta população. Como exemplo, podem ser citados os casos mais 

notáveis,com conseqüências célebres como os casos das usina hidrelétricas de Três 

Gargantas,  na China (GLEICK, 2011; PONSETI;. PUJOL, 2006) ; Tucurui e Belo Monte, no 

Brasil (FEARNSIDE, 1989, 1999, 2001; MANYARI, 2007; PIMENTEL, 2012); Simón 

Bolivar, na Vezezuela (ROSENBER et al. 1997; MAYA, 2005) e Chixoy, na Guatemala (MC 

CULLY, 2001; MEDEIROS, 2010; PINHEIRO, 2007). 

Para Takeuchi (2009), os registros de barragens baseados na ICOLD-International 

Commission on Large Dams, indicam milhares de unidades sendo construídas em todo o 

mundo desde a década de 70. Em 1900 já existiam 427 barragens e cerca de 29.900 unidades 

foram construídas durante o período de 1951 e 1982.  

De acordo com ICOLD (2009), existem atualmente, cerca de 50.000 grandes barragens 

e aproximadamente 1 milhão de pequenas barragens em operação pelo mundo, que são 

classificadas quanto à potência em: Micro P< 100; Mini 100 < P < 1.000 kW; Pequena 1.000 

< P < 30.000 kW; Média 10.000 < P < 100.000 kW e Grande P ≥ 100.000 kW. As 8 maiores 

hidrelétricas do mundo, em ordem decrescente de potência são: Três Gargantas - China: 

18.200 megawatts (MW); Itaipu - Brasil/Paraguai: 14.000 MW; Simón Bolivar  (Guri) - 

Venezuela: 10.000 MW; Tucuruí I e II - Brasil: 8.370MW ; Grand Coulee - EUA: 6.494 MW; 

Sayano-Shushenskaya -Federação Russa: 6.400 MW; Krasnoyarsk - Federação Russa: 6.000 

MW e Churchill Falls - Canadá: 5.428 MW. 

Conforme Agostinho et al. (2008) todos os grandes rios estão hoje sob a influência de 

barragens, sendo que mais de setecentos grandes reservatórios encontram-se espalhados pelos 

rios do país.  Estes reservatórios favorecem o desenvolvimento econômico local e regional, 

mas também trazem alterações graves e irreversíveis no regime hidrológico natural dos rios, 

afetando a qualidade do habitat e da dinâmica da biota. 

Para Veiga et al. (2007) a construção de reservatórios é, frequentemente, associada aos 

conflitos sociais. Para esse autor a análise desses conflitos não podem ser simplesmente 

reduzida à confrontação de interesses opostos, onde os princípios e os valores incompatíveis 

estão em jogo. Além disso, os conflitos sociais no ambiente podem revelar interesses ocultos 

negociados fora dos espaços de decisão, baixo nível de informação e baixa qualificação dos 

atores envolvidos. 
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De acordo com Deutsch (1973) apud Almeida (1998), os conflitos devem ser estudados, 

segundo as seguintes variáveis: (1) as características das partes no conflito; (2) a relação de 

uma parte com a outra; (3) a natureza da questão que dá origem ao conflito; (4) o ambiente 

social em que ocorre o conflito; (5) o público interessado no conflito; (6) as estratégias 

empregadas pelas partes e, (7) as consequências do conflito para cada parte. 

Neste contexto, Kolln (2009) ressalta que historicamente, muitas usinas hidrelétricas 

são instaladas em áreas, cuja ocupação, é de populações que fazem o uso da terra para sua 

subsistência, por meio da pesca e da lavoura ou mesmo no extrativismo da mata natural. Para 

Kolln (2009), os projetos de construção de grandes barragens acabam ocupando os espaços de 

reprodução social/cultural de proprietários e usuários das terras (meeiros, arrendatários, 

posseiros, assalariados etc.) e acabam por determinar o início de conflitos. Para este autor  a 

apropriação do espaço geográfico é tido como uma forma de mercadoria específica para 

geração de energia hidrelétrica, já para os habitantes da área de conflito, esta área é de uso 

social, de reprodução sociocultural e como meio de subsistência. 

Segundo Ponseti e Pujol (2006), um dos impactos negativos mais evidentes na 

construção de grandes barragens é o elevado número de pessoas reassentadas, o que implica 

não só em mudança de residência, mas também em modificação substancial de seus meios de 

subsistência. Estima-se que, aproximadamente 80 milhões de pessoas foram deslocadas em 

consequência da construção de barragens em todo o mundo. Entre os anos de 1986 a 1993, 

cerca de quatro milhões de pessoas foram reassentadas. 

Os conflitos sociais gerados pelas construções de usinas hidrelétricas foram alvo de 

grandes discussões, nas últimas décadas. Entre os conflitos podem ser citados a usina 

hidrelétrica de Três Gargantas, na China e a usina hidrelétrica de Tucuruí na região norte do 

Brasil, conforme pode ser observado a seguir. 

O projeto do reservatório de Três Gargantas, na China. Projeto que teve como objetivo 

principal o desenvolvimento socioeconômico do país, com a prevenção das enchentes, 

geração de energia e o desenvolvimento do transporte fluvial ao longo do rio Yangtzé. A 

construção da usina de Três Gargantas foi concluída em 2006, seu reservatório cobre uma 

área de 126.000 km²,  nas planícies baixas e médias do vale do rio Yangtze, região onde se 

localizavam  grandes áreas de terras e fazendas produtivas (mais de 25% das terras agrícolas 

chinesas), mais de 30 cidades industriais, além de centros comerciais. Nessa região, habitava 

uma população estimada em 75 milhões de pessoas, onde ocorreram enchentes devastadoras 

(PINHEIRO, 2007).  
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Esta usina está localizada na cidade de Sandouping, que no início das obras era apenas 

uma pequena vila de pescadores. Em 1999, no auge da construção desta usina, mais de 40.000 

trabalhadores migraram para a cidade de Sandouping.Todas as grandes barragens construídas 

na China levaram ao reassentamento da população local, devido às altas densidades 

populacionais das cidades e vilas ao longo dos principais rios chineses (GLEICK, 2011).   

Ainda segundo este autor Gleick (2011), Na época da construção da barragem, devido 

ao grande aumento populacional, era necessário obter licenças especiais para poder morar na 

cidade. Hoje Sandouping é quarta maior cidade da China, depois de Pequim, Xangai e 

Tianjin.   

Para Ponseti e Pujol (2006), na China, a estimativa oficial de pessoas relocadas entre 

1950 e 1990 é de 10,2 milhões de pessoas, porém, somente para a bacia do rio Yangtzé, o 

número de pessoas realocadas foi da ordem de 10 milhões de pessoas. Além disso, o principal 

método de compensação para o pagamento das casas e terras avaliadas pelo Governo foi a 

verba estipulada pelo próprio Estado que não levou em consideração os valores adicionais 

sobre os novos meios de subsistência de pessoas migrantes. Como consequência, atualmente, 

cerca de 2/3 dos 10 milhões de pessoas reassentadas na China estão vivendo em situação de 

extrema pobreza. 

A usina hidrelétrica de Tucuruí, criada em 1984 sobre o rio Tocantins, no Estado do 

Pará, continua causando polêmica. De acordo com Fearnside (2001), para a formação do 

reservatório foi alagada uma área de 2.430 km², destruindo toda a economia das vilas a 

jusante da barragem, criando entre a população do baixo rio Tocantins, uma hostilidade quase 

unânime contra a companhia elétrica no norte do Brasil - Eletronorte.  

Segundo Fearnside (2001) nos primeiros estudos para a implantação da usina 

hidrelétrica de Tucuruí realizados em 1974, não foram contemplados os estudos de impactos 

sociais. Somente em 1977, a Eletronorte contratou apenas um consultor para preparar uma 

"Avaliação Ambiental", porém os estudos foram realizados de forma superficial, em apenas 

30 dias.  

Nos relatórios apresentados da Avaliação Ambiental apontou uma população 

aproximada de 15 mil pessoas, que teriam que ser deslocadas das áreas atingidas pelas águas 

do reservatório. Porém foi ignorado todo o crescimento populacional, inclusive a imigração, 

ao longo do período de 8 anos, entre o levantamento dos dados (1977) e o enchimento do 

reservatório, em 1984 (FEARNSIDE, 2001).  

O município de Tucuruí em 1960 tinha uma população de 5.788 habitantes, passando 

para 9.936 habitantes em 1970. No período da construção da usina a população teve um 
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elevado crescimento, passando para 61.319 habitantes em 1980 e, em 1985, um ano após a 

formação do reservatório, o município contava com uma população de 148.000 habitantes, 

reduzindo para 81.635 habitantes em 1991 (IBGE, 2004).  

De acordo com os dados do IBGE (2012), o município de Tucuruí abriga atualmente 

uma população de 97.128 habitantes em uma área de 2 086 km², enquanto dados do IBGE 

(2004), já mostravam que as vilas à montante e à jusante da região do reservatório de Tucuruí 

apresentaram um crescimento muito elevado. Em 1960 esta região tinha uma população de 

76.498 habitantes aumentando para 101.134 habitantes, em 1970 e para 213.768 habitantes, 

em 1980. Em 1990, Tucuruí já contava com 301.876 habitantes passando para 353.750 no ano 

2000.  

Segundo Fearnside (1999) durante a fase de planejamento da barragem de Tucuruí 

(1970) a região consistia de três municípios à montante de Tucuruí e quatro à jusante. A 

migração em massa e o reassentamento nas regiões lindeiras do reservatório de Tucuruí, 

exigiu a fundação de cinco novos municípios. Com o acentamento de novos colonos, a 

ausência de infra-estrutura adequada, a falta de programas sociais e políticas concretas de 

distribuição de terras, acarretou décadas de conflitos intenso de terra e crises sociais, 

incluindo  violência, tráfico de drogas e prostituição. 

Desde o início das construções de usinas hidrelétricas no Brasil, entre as décadas de 

1960 a 1980 (período do regime militar), as obras eram executadas para atender as 

necessidades de um país em crescimento onde a geração de energia era considerada 

prioridade. Estas construções eram realizadas em ritmo acelerado, sem se preocupar com os 

impactos causados ao meio ambiente.  

Neste período já existia uma legislação que estabelecia os princípios do uso múltiplo 

das águas, como o Código das Águas de 1934. Esse mesmo código no seu Art. 143 relaciona 

o multiuso das águas com a produção de energia elétrica, desde que fossem atendidas as 

exigências de prevenção dos interesses gerais da alimentação e das necessidades das 

populações ribeirinhas; da salubridade pública; da navegação; da irrigação; da proteção contra 

inundações; da conservação e livre circulação do peixe; do escoamento e rejeição das águas 

(BRASIL, 2008). 

Somente em 1987 o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA publicou a 

Resolução nº6 regulamentando a obtenção da Licença Prévia (LP) para a qual seria necessária 

a apresentação do estudo de impacto ambiental (EIA) para os empreendimentos enquadrados 

nas atividades exemplificadas no artigo 2º da Resolução CONAMA nº 1/86. A concessionária 

poderá se isentar do EIA para a obtenção da LP quando apresentar ao(s) órgão(s) estadual 
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(ais) competente(s) um relatório sobre o planejamento dos estudos que deverão ser 

executados, inclusive uma proposta de um cronograma de maneira a possibilitar que sejam 

fixadas as instruções adicionais previstas no parágrafo único do artigo 6º desta resolução. A 

Licença Prévia (LP), só poderá ser emitida após a análise e aprovação do Relatório de 

Impacto do Meio Ambiente (RIMA) fornecida pela concessionária (CONAMA, p.639, 2012).  

De acordo com Müller (1995), o Brasil passou a ter energia elétrica pela primeira vez 

em 1879, na cidade do Rio de Janeiro para a iluminação da estação ferroviária D. Pedro II 

como símbolo do progresso de uma "nova era". Porém, esta energia era gerada 

mecanicamente. Quatro anos depois foi inaugurada a primeira usina termoelétrica no 

município de Campos de Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, passando a ser a 

primeira cidade a ter iluminação pública na América do Sul. A partir desse momento varias 

outras cidades buscaram essa novidade para ter suas ruas iluminadas e para isso novas usinas 

termoelétricas foram construídas para atender a demanda. 

Para Mendes (2005) a primeira usina hidrelétrica construída foi a do estado de Minas 

Gerais em 1883, mais precisamente na bacia do Jequitinhonha, no município de Diamantina. 

A energia produzida nesta usina era para acionar as bombas no garimpo diamantino, mas 

algum tempo depois essa usina estava fornecendo energia para a iluminação da cidade. Outras 

pequenas usinas foram construídas para atender ao uso privado de moinhos, serrarias e 

tecelagens. Estas pequenas usinas hidrelétricas se concentravam no estado de Minas Gerais, 

mas foram se expandindo para o sudeste em direção ao estado de São Paulo até o final do 

século XIX. Durante este período, vários investimentos foram feitos para o desenvolvimento 

da energia hidrelétrica e, já na primeira década do século XX, esse tipo de energia superou a 

produção das usinas termoelétricas. 

Na década de 1950 e 1960 o país passava pelo processo da industrialização onde a 

energia elétrica era de suma importância para a produção das indústrias que estavam sendo 

instaladas nas grandes cidades. Em 1960 foi criado o Ministério das Minas e Energia e da 

ELETROBRÁS e das empresas regionais voltadas para a geração e transmissão: Eletronorte, 

Eletrosul, CHESF e FURNAS 4. A criação desses órgãos associados aos "Estudos 

Hidroenergéticos" foram desenvolvidos a partir de 1962 consolidando a estruturação do setor 

elétrico (GOLDEMBERG; LUCON, 2007). 

Para Santos (2003) o período do regime militar no Brasil, após a revolução de 1964, 

possibilitou aos militares muito poder, e para divulgar essa potência começaram a construir 

projetos macroeconômicos como a Transamazônica, a Ferrovia do Aço, o Sistema de 
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Telecomunicações, o Projeto Carajás como também os grandes projetos hidrelétricos tais 

como Itaipu Binacional, Balbina, Sobradinho, Itaparica e Tucuruí. Com as novas tecnologias 

desenvolvidas nos anos 1970, iniciaram as implantações das linhas de transmissão a longas 

distâncias, possibilitando o aproveitamento dos recursos hídrico nas regiões mais remotas e o 

desenvolvimento do país. 

Na década de 1970 ocorreu a primeira crise internacional do petróleo, o que levou o 

governo a se preparar na questão da produção da energia. Nos países mais desenvolvidos, as 

mudanças foram visíveis, principalmente na questão de importação de matérias-primas e 

empréstimos bancários, pois era conveniente transferir para os países subdesenvolvidos a 

responsabilidade de exportação dos produtos primários que consumissem mais energia para o 

seu beneficiamento. No Brasil, cerca de 15% do total de energia elétrica disponível no país foi 

exportada para outros países embutida nos mais diversos produtos. Paralelamente, os países 

do primeiro mundo fixaram restrições quanto à utilização indiscriminada dos recursos 

naturais e ambientais, impondo uma legislação ambiental muito mais rigorosa (ARRUDA, 

2000). 

De acordo com Müller (1995), uma usina hidrelétrica é projetada para produzir energia 

suficiente para que cubra todos os custos do empreendimento; os danos ambientais e 

socioambientais causados pela construção e pela formação do reservatório e renda lucro por 

décadas. Mas muitas vezes esse tempo de produção pode ser reduzido devido à falta de 

planejamento ambiental na área do entorno do reservatório, levando consequências sérias ao 

próprio empreendimento. A construção de uma usina hidroelétrica sem o devido planejamento 

ambiental traz para a região a ser implantada um grande prejuízo socioeconômico, muitas 

vezes, irrecuperável.  

Ainda que a energia hidrelétrica seja sustentável, algumas regiões atingidas para a 

geração dessa energia tiveram em lugar de desenvolvimento, um retrocesso insustentável dos 

seus recursos naturais como foi o caso da usina hidrelétrica de Balbina localizada sobre as 

águas mansas do Rio Uatumã no Estado do Amazonas. Para Fearnside (1989) a usina de 

Balbina nasceu com base em articulações e interesses políticos com um projeto sem qualquer 

viabilidade técnica e econômica. Com cinco unidades geradoras de 50 MW, Balbina tem a 

capacidade de geração de 250 MW, o equivalente a 10% da energia produzida pela usina 

hidrelétrica de Itaipu. Para a formação do reservatório de Balbina, foi preciso inundar uma 

área de 2.360 km², o equivalente 75% maior que a necessária a criação do reservatório de 

Itaipu, causando um grande desastre ambiental.  
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A usina hidrelétrica de Balbina foi construída na década de 1980, para fornecer energia 

a Manaus, capital do Estado do Amazonas. Neste período, Manaus teve um crescimento 

populacional elevado em virtude dos empregos gerados com a instalação da Zona Franca de 

Manaus.  

Segundo Fearnside (1989), foram cometidos erros irreparáveis na construção da usina 

de Balbina, começando com a escolha do local para a implantação da usina, uma área 

extremamente plana, localizada a 180 quilômetros ao norte de Manaus. O reservatório 85% 

maior que o reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu foi formado sobre uma riquíssima 

floresta, criando um dos maiores lagos artificiais do Brasil.  

Para Kemenes et al.(2007), na formação do reservatório de Balbina, a floresta nativa 

não foi desmatada, comprometendo milhares de árvores que não foram retiradas e ficaram 

submersas pelas águas. Com a vegetação alagada, o reservatório se tornou uma fonte de 

grande dimensão de emissão de gases de efeito estufa. A emissão total dos gases do 

reservatório da usina hidrelétrica de Balbina é de aproximadamente 3 toneladas de carbono 

por megawatt/hora, anualmente, é o equivalente a toda queima dos combustíveis fósseis usado 

no mesmo período na Região Metropolitana de São Paulo. 

De acordo com Sánchez (2008) é de fundamental importância conhecer o projeto de 

construção de uma usina hidroelétrica, seu cronograma de obra, as fases de construção e quais 

as atividades, que compõem cada fase do cronograma para obter uma boa identificação dos 

impactos ambientais causados na sua implantação. Afinal, uma usina hidrelétrica é um 

empreendimento planejado para uma vida útil de varias décadas. A participação de uma 

equipe de técnicos especializados em cada fase do projeto é essencial para a minimização dos 

impactos causados durante as etapas de planejamento, construção e operação de rodovias, 

aterros de resíduos e linhas de transmissão de energia elétrica, pois, trata-se de atividades 

suscetíveis a alterações do ambiente natural e das causas dos impactos ambientais 

significativos. 

Ainda segundo Sánchez (2008) para a construção de um empreendimento precisa ser 

considerado os impactos ambientais causados durante e depois a execução de cada atividade. 

Não há uma forma única na elaboração de um planejamento de execução de um 

empreendimento, pois para cada caso existe característica própria que deve ser respeitada. 

Para uma usina hidroelétrica é importante discriminar as etapas que causam grandes impactos 

como, por exemplo, a etapa do enchimento do reservatório, que causa forte impacto ao meio 

físico, pois quando há um alagamento em uma grande extensão de terra, descaracteriza 

totalmente o meio natural trazendo sérias consequências ao meio econômico, quando essas 
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águas cobrem as áreas com grande atividade agrícola, como no caso da usina hidrelétrica de 

Itaipu. 

A Tabela 1 apresenta as fases da construção de uma usina hidrelétrica. 

 
 FASE ATIVIDADES 

 
 

Fase I 
Planejamento 

1. Estudos hidrológicos; Levantamentos aerofotogramétricos; Serviços topográficos, 
Investigações geológicas- geotécnicas e elaboração de projeto de engenharia. 

2. Estudo da disponibilidade de materiais na construção; Instalação de acampamento. 
3. Perfuração, abertura de tricheira e coleta de amostra; Retirada de material para ensaio 

geológico- geotécnico; Realizações de ensaios de laboratório.  
4. Abertura de vias de acesso; Contratação de pessoal temporário.  

Fase II 
Desenvolvimento 

1. Veiculação de informações sobre o empreendimento. 
2. Aquisição de terras para a instalação do canteiro de obras; Encomenda de máquinas e 

equipamentos. 
 
 
 
 

Fase III 
 

Implantação 

1. Aquisição de terras; Construção ou serviço de melhorias das vias de acesso; Ampliação 
e melhoria da infraestrutura existente (energia, comunicações, fornecimento de água 
potável, coleta e tratamento de esgoto); Implantação de alojamento e vila residencial; 
Construção de oficina, pátio de máquinas, galpões de armazenagem. 

2. Decapeamento e terraplanagem da área do canteiro de obras; Remoção da vegetação; 
Estocagem do solo vegetal. 

3. Contratação de serviço de terceiros; Implantação de canteiro de obra; Contratação de 
mão de obra para a construção. 

4. Construção do canal de desvio; Abertura de área de empréstimo e pedreira. 
5. Implantação das fundações da barragem; Extração de material de empréstimo (solo e 

rocha); Construção de ensecadeiras e desvio do rio; Serviço de terraplanagem, 
compactação, transporte de material e concretagem. 

6. Construção de locais para reassentamento da população; Reinstalação de infraestrutura 
afetada.  

7. Demolição dos edifícios e demais estrutura de apoio à construção; Desmontagem das 
instalações elétricas e mecânicas de apoio à construção; Montagem eletrônica; 
Construção de linha de transmissão. 

8. Revegetação e recuperação de áreas degradadas 
9. Dispensa da mão de obra da fase de implantação 
10. Recrutamento de mão de obra para a fase de operação 

Fase IV  
Enchimento do  
Reservatório 

1. Desocupação da área e transferência da população e Pagamento de Indenizações 
2. Desmatamento e limpeza da área de inundação 
3. Fechamento das comportas 

 
 

Fase V 
 

Operação 

1. Operação de reservatório (controle de vazão); Dragagem e remoção de sedimentos. 
2. Acompanhamento do comportamento das estruturas; Manutenção civil, elétrica e   

mecânica; Controle e eliminação de plantas aquáticas. 
3. Fiscalização da área do reservatório e faixa de segurança 
4. Geração de energia elétrica 

Tabela 1: Principais atividades componentes para a implantação e geração de uma usina hidrelétrica 
Adaptação a partir dos dados fornecidos Müller (1995); Arruda (2000); Souza (2000) e Sánchez (2008). 

 

 Na Tabela 1, elaborada a partir dos dados fornecidos por Müller (1995), pode ser 

avaliada uma proposta de distribuição das atividades e as cinco fases de construção de uma 

usina hidrelétrica. Para cada fase existem atividades com diferentes tipos de impactos de 

escalas e magnitudes, seja no meio físico, social ou econômico. Na Tabela 1 são apresentadas 

as cinco fases com descrição das atividades de cada fase. Esta tabela foi elaborada com os 

dados fornecidos por Müller (1995); Arruda (2000); Souza (2000) e Sánchez (2008) na 
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apresentação das principais atividades componentes na implantação e geração de uma usina 

hidrelétrica.  

Fase I (Planejamento) - As atividades que causam o maior impacto no meio físico estão 

associadas às fases de abertura de vias de acesso dos maquinários e instalação de 

acampamentos dos funcionários, pois na maioria das vezes é necessário o desmatamento e 

abertura de grandes áreas verdes para esta etapa. Em contra partida, os impactos positivos são 

muitos, por exemplo, o levantamento dos dados relacionados ao rio que servirão de base para 

futuras pesquisas, a oferta de empregos para o levantamento destes dados e as realizações dos 

projetos e dos ensaios laboratoriais.  

Fase II (Desenvolvimento) - Nesta fase não é observado normalmente impacto 

ambiental negativo, os impactos são considerados positivos, pois aumenta a perspectiva de 

geração de rendas e ocorre o aquecimento no mercado das indústrias que fabricam os 

equipamentos para o empreendimento.  

Fase III (Implantação) - Os grandes impactos ambientais negativos no meio físico são 

encontrados nesta fase como a remoção da vegetação para abertura de área de empréstimo 

para estocagem do solo vegetal e pedreira, extração de material de empréstimo (solo e rocha), 

implantação de canteiro de obra, construção do canal de desvio, implantação das fundações da 

barragem, construção de ensecadeiras e desvio do rio, serviço de terraplanagem, compactação, 

transporte de material e concretagem da edificação, respectivamente. Estas atividades são, 

portanto altamente impactantes ao meio físico, causando danos, muitas vezes, irreparáveis e 

que precisam de um controle muito rigoroso das equipes de funcionários responsáveis por 

esta área e das autoridades competentes. 

A contratação de mão de obra e de serviço de terceiros desta fase (Item 3), salientando 

que esta fase da obra requer o maior número de operários para construção do 

empreendimento, pode ser considerada como um impacto positivo significativo. A construção 

de uma usina hidrelétrica atrai milhares de trabalhadores de toda parte do país a procura de 

uma melhor oferta de emprego. Por outro lado, a chegada de um número elevado de operários 

pode causar sérios transtornos na região da implantação da usina, causando um grande 

impacto ambiental negativo quando a previsão da explosão demográfica não for devidamente 

planejada. Como o caso da usina de Itaipu e das usinas de Santo Antonio e Jirau (DHESCA, 

2011).  

Por época da finalização dos trabalhos da construção civil na usina ocorre um grande 

impacto socioambiental negativo apontado no Item 9, quando da dispensa na mão de obra da 

construção civil. Durante alguns anos esses operários com suas famílias viveram nos 
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alojamentos e nas vilas residência fornecidas pelo empreendimento, com toda a infraestrutura 

incluída e, num determinado momento, essa estrutura fornecida pelos empreendedores a esta 

população termina, provocando grande desestabilidade social e financeira a esta população. 

Fase IV (Enchimento do reservatório)- Esta fase ocorre impacto ambiental negativo 

significativo, tanto no que se refere aos aspectos de natureza física, no alagamento da área do 

reservatório, como nos aspectos de natureza social, como a desocupação da área e a 

transferência da população. As questões de natureza social em face de sua importância para 

esse trabalho serão discutidas posteriormente. 

  Fase V- (Operação)- Nesta fase os impactos negativos estão associados, por exemplo, 

a dragagem e remoção de sedimento que compromete a vida útil dos reservatórios, pois sob o 

ponto de vista sedimentológico a vida útil de um reservatório cessa quando o assoreamento 

passa a prejudicar a operação do aproveitamento hidrelétrico. No processo de dragagem do 

sedimento da represa, aumenta os impactos ambientais no meio físico, pois eleva 

substancialmente a concentração de sedimentos finos em suspensão em decorrência do 

despejo de dragagem. Isto tem sido observado nos reservatório do país como exemplo o 

reservatório do rio Una, no Estado de São Paulo; Pampulha, construída na calha do Ribeirão 

Pampulha, Estado de Minas Gerais; Euclides da Cunha, no rio Pardo e Pirajú, no rio 

Paranapanema, ambas no Estado do Paraná (CARVALHO et al., 2000). 

  A elaboração de um projeto de grande magnitude somente devrá acontecer quando 

existir um planejamento adequado na região com o envolvimento entre os gestores do 

empreendimento, os órgãos ambientais e as prefeituras dos municípios atingidos para que 

juntos possam elaborar diretrizes para um bom planejamento e ações. Além disso, devem 

estar preparados para receber um número elevado de pessoas atraídas pelo emprego que o 

empreendimento oferece como também, aqueles prestadores de serviços que buscam 

oportunidades tais como comerciantes, profissionais liberais, prestadores de serviços e muitos 

outros.  

De acordo com Müller (1995), para definir a extensão do impacto de um 

empreendimento sobre o meio ambiente, é necessário conhecer suficientemente o meio que 

está sofrendo o impacto como também a ação de intervenção. Os impactos podem ser 

classificados como fixos - quando uma intervenção ocorre em larga escala e não pode ser 

modificada pelas ações antrópicas e variáveis - que são os impactos causados diretamente por 

ações de natureza antropogênica. 

 Desta forma, Arruda (2000) salienta que todos os métodos de avaliação de impactos 

ambientais possuem limitações e são passíveis a erros. Porém, este autor propõe um método 
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de identificação e caracterização qualitativa para avaliação de impactos ambientais por meio 

de uma "matriz interativa". Nesta matriz, os impactos de cada atividade da construção são 

relacionados com os fatores ambientais a serem considerados no meio físico, como por 

exemplo, ar (partículas sólidas, gases e vapor d'água), recursos hídricos (regime hidrológico, 

qualidade da água superficial, assoreamento, nível da água subterrânea), erosão, compactação 

do solo, teor de umidade relativa do ar e fertilidade do solo; no meio biótipo - flora terrestre, 

flora aquática e floresta nativa e meio antrópico - terras produtivas (agrícola), pastos, 

infraestrutura rural, paisagismo, entre outros. 

  Segundo Sadler et al. (2000) das barragens construídas em todo o mundo desde a 

década de 70, mais de três mil encontram-se na Índia e na China. Essas barragens foram 

construídas para diversos usos, como para obtenção de energia, abastecimento de água, 

controle de enchentes e irrigação. Nem todas as barragens provocam grandes impactos 

ambientais, pois muitas dependem da vulnerabilidade do ecossistema em que são 

implantadas, trazendo ao poder público grandes conflitos como também preocupações aos 

órgãos internacionais como os casos das barragens mencionadas a seguir: 

� A barragem Sardar Sarovar, no rio Narmada, Índia - os impactos ambientais causados pela 

barragem são negativos e superam seus benefícios. O impacto dos Projetos Sardar Sarovar 

se estende por uma área imensa, afetando uma grande parte da população regional, 

considerando que pelo menos 100.000 pessoas, em 245 aldeias, vivem na área afetada da 

submersão (FERNANDES, 2008). 

� A barragem Pangue do rio Biobío, no Chile - o processo de implantação está em litígio no 

Supremo Tribunal do Chile desde 1993 por questões ambientais. Esse projeto causou 

grandes impactos a jusante, exigindo a expulsão dos povos indígenas, que ainda mantém 

estilos de vida tradicionais e afetam a floresta nativa temperada. Em 2003, Santiago por 

decisão judicial permitiu a construção da barragem Ralco, à montante da barragem de 

Pangue, mas proibiu o alagamento da área ocupada pelos indígenas (BALAZOTE; 

RADOVICH, 2008).  

� A barragem Gabcíkovo-Nabgymaros, no rio Danúbio, na Eslováquia- esta barragem 

provocou um dos maiores impactos ambientais diagnosticados na construção à jusante do 

rio, onde o aquífero foi rebaixado na área nobre agrícola do país vizinho, a Hungria, onde a 

produção agrícola foi reduzida em 30%. Esse rebaixamento causou grande mortandade dos 

peixes do Rio Danúbio (HICKMANN, 2006).  
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� O complexo de barragens James Bay no Quebec, Canadá - a construção de uma barragem  

foi interrompida por 20 anos em função dos impactos ambientais e sociais que atingiram os 

povos indígenas (QUEIROZ; VEIGA, 2012). 

Similar aos casos acima citados, o Brasil no período do regime militar, entre as décadas 

de 60 a 80, construiu usinas hidrelétricas que causaram impactos irreparáveis ao meio 

ambiente e à população atingida pelo enchimento dos grandes reservatórios. A construção de 

usinas hidrelétricas no Brasil tem sido acompanhada de inúmeros conflitos ocasionados pela 

retirada da população atingida e pelos graves problemas ambientais resultantes de sua 

construção. 

 

2.2 Impactos Socioeconômicos  

 

 A construção de reservatórios é frequentemente associada aos impactos ambientais e 

aos conflitos sociais. Além disso, a análise desses conflitos não pode ser simplesmente 

reduzida à confrontação de interesses opostos, onde os princípios e valores incompatíveis 

estão em jogo. Ao contrário, os conflitos sociais no ambiente em questão, podem revelar 

interesses ocultos negociados fora dos espaços de decisão, baixo nível de informação e baixa 

qualificação dos atores envolvidos (VEIGA et al., 2007). 

No relacionamento entre as empresas do setor elétrico brasileiro e a população atingida 

pela construção de usinas, prevaleceu o interesse do poder público e do crescimento 

econômico. Não houve um preparo junto à população que contemplasse as informações, o 

diálogo e soluções adequadas que assegurassem as compensações financeiras compatíveis 

com as propriedades desapropriadas, assunto muito debatido nas construções das usinas 

hidrelétricas de Balbina e Tucuruí no Estado do Pará (FEARNSIDE, 1989; 1999). Estas 

indenizações devidas à população atingida pelas usinas de Balbina e Tucuruí referem-se ao 

valor da terra, que na maioria das vezes foram avaliadas com um valor bem inferior ao valor 

de mercado, mas também ao investimento aplicado nas terras e seu lucros. 

Como exemplo ainda pode ser citada a usina hidrelétrica Foz do Areia (KOLLN, 2009), 

na cidade de Pinhão no Estado do Paraná onde centenas de famílias foram retiradas de suas 

terras por indenizações financeiras irrisórias ou inexistentes e o processo de reassentamento, 

quando houve, não assegurou a manutenção das condições de vida existentes anteriormente.  

Segundo Kolln (2009), nas áreas de barragem ocorrem, com frequência, diversos 

problemas de saúde pública, como o aumento de doenças de natureza endêmica e o 

comprometimento da qualidade da água nos reservatórios, afetando atividades como pesca e 
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agricultura. Ainda, uma grande quantidade de terra própria para a agricultura ficou submersa 

e, em muitos casos, a perda da biodiversidade foi irreversível;  

Para Müller (1995) a construção de uma usina hidrelétrica gera dois tipos de impactos 

sociais. O primeiro impacto é produzido com a chegada dos trabalhadores para a construção 

da usina, como exemplo, pode ser dado o próprio caso da usina hidrelétrica de Itaipu e a usina 

de Tucuruí. No caso da usina de Tucuruí, próxima à antiga vila de Tucuruí com quatro mil 

habitantes para a construção veio mais de 40 mil trabalhadores procedentes de várias regiões 

do país em um período de três anos. O segundo impacto causado pela construção de usina 

hidrelétrica, de forma inversa ao primeiro caso, é decorrente da remoção das famílias das 

áreas de inundação para a formação do reservatório.  

Semelhantemente no caso acima citado, ocorreu na construção das usinas hidrelétricas 

de Santo Antônio e de Jirau, ambas sobre o rio Madeira no Estado de Rondônia, foram 

contratados aproximadamente 40 mil operários. De acordo com Dhesca (2011), grande parte 

do impacto social causado pelas hidrelétricas do Rio Madeira advém da explosão 

populacional ocorrida em Porto Velho, subestimada no Estudo de Impacto Ambiental 

realizado pelos empreendedores e aprovados pelo IBAMA. O EIA - Estudo de Impacto 

Ambiental previa que Porto Velho teria a população de 349.644 habitantes em 2010, porém 

no Censo 2010 (IBGE, 2010), Porto Velho contou uma população de 426.558 habitantes, 22% 

acima do que havia sido previsto. Em consequência dessa explosão demográfica a cidade de 

Porto Velho suporta hoje uma crise no sistema de saúde, no sistema educacional e um forte 

déficit habitacional, causado por essa explosão desordenada, além do crescimento da 

violência. 

As situações mencionadas anteriormente são impactantes, ora elevando o número da 

população em um local sem a mínima infraestrutura para receber esse grande número de 

habitantes, ora com o esvaziamento de um grupo de moradores, pessoas que deixam para trás 

uma vida estabelecida no local com sistema de relação de cooperação, permanência e seus 

direitos e deveres. 

Para Zhouri e Oliveira (2007) o maior problema da ocupação das terras para a formação 

dos reservatórios de usinas hidrelétricas é a escolha geográfica da área. Na maioria das vezes, 

estas áreas são de grande produtividade agrícola, por serem próximas à grandes rios com 

maior facilidade para a irrigação das lavouras. Seus proprietários e suas famílias se fixaram 

nas terras por muitos anos, investindo na produção altamente rentável para fazer parte, muitas 

vezes, do grupo que cooperam com o aumento do PIB do país. Além disso, a disputa pelo 

lugar geográfico não está simplesmente focada na produção agrícola, mas também na 
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preservação da memória, cultura e nas relações sociais, que são enterradas sob as águas do 

reservatório. 

A luta por ocupação das terras, pelas concessionárias, pelos proprietários de terra, bem 

como também pelos meeiros, arrendatários, posseiros, assalariados que dedicam as suas vidas 

no campo, determina o início dos conflitos, cujo interesse se baseia na apropriação do espaço 

geográfico como uma forma de mercadoria específica para geração de energia hidrelétrica.  

De acordo com Vanclay (2000) é fundamental o entendimento de um impacto social, 

não só para diagnosticar, como também para incluir a gestão adaptativa dos impactos sociais 

nos projetos de implantação das usinas com uma política adequada de previsão e 

monitoramento do processo de adaptação. Parte da população desapropriada deixou de 

trabalhar na área rural e passou a exercer outras atividades na área urbana, principalmente no 

setor terciário, mas muitas das vezes, sem nenhuma especialização do novo oficio. Este 

processo pode trazer dois agravantes. O primeiro é o processo do aumento da população 

urbana totalmente desprovida de moradia e trabalho; o segundo é com a cidade que recebe 

estes moradores sem uma gestão compatível para o aumento populacional por um curto prazo 

de tempo, sem condições de oferecer moradia, trabalho, escola, segurança e lazer.  

Ainda segundo Vanclay (2000), no quadro dos impactos sociais estão incluídos 

impactos de diferentes aspectos, como: sítios de rara beleza da paisagem natural; monumentos 

arqueológicos, formações rochosas, jazidas minerais e paleontológicas; aspectos culturais, 

demográficos, de desenvolvimento, econômicos e fiscais; aspectos relacionados aos direitos 

indígenas, de infraestrutura, políticos, direitos humanos, do turismo e outros impactos sobre 

sociedades. 

Normalmente existe a falta de distinção entre os processos de deslocamento de uma 

população proveniente da implantação de uma usina hidrelétrica e os impactos sociais 

realmente vividos por esse deslocamento. Neste enfoque, um impacto deve ser uma 

experiência (real ou vivida) de um indivíduo, família ou de uma comunidade. Por exemplo, o 

reassentamento de uma comunidade, não é um impacto social, mas pode causar impactos 

sociais, tais como a mudança do potencial de estrutura familiar e a perturbação da vida diária. 

 Do mesmo modo quando se trata de um problema demográfico de aumento ou 

diminuição da população (mesmo por um curto prazo de tempo), a presença dos trabalhadores 

sazonais, não é, a principio, um impacto negativo, mas pode ser considerado como tal. Este é 

o caso típico das construções de grande porte que deslocam para a região do empreendimento 

um número elevado de trabalhadores pelo período da construção. Porém a região que recebe 
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estes trabalhadores não tem a infraestrutura adequada como, moradias, lazer, cultura, 

comércio e transporte (VANCLAY, 2000).  

 

2.3  Legislação 

 

Uma das primeiras preocupações com as nossas reservas naturais relacionadas a 

construções de reservatórios foi com a proteção da migração dos peixes. Influenciados pelas 

medidas americanas na construção de escada de peixes em represas para garantir a subida dos 

salmões, cuja pesca representava um valor de grande importância na economia do país, o 

Governo do Estado de São Paulo sancionou a Lei 2.250 de 28 de dezembro de 1927, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.390, de 14 de Março de 1928 que determinava no Artigo 21º 

a construção de escadas para migração dos peixes em represas e reservatórios paulistas. 

Desde a década de 30 quando o Governo Federal sancionou o Código das Águas e 

depois o primeiro Código de Pesca, Decreto-lei 794 de 19 de Outubro de 1938 que inclui os 

preceitos para a proteção da migração reprodutiva dos peixes ao longo dos rios represados.  

Em 1965 o Congresso Nacional decreta o Código Florestal através da Lei 4.771 de 1965 

que determina a área de preservação permanente situada ao longo dos rios, lagos natural e 

artificial. No caso dos reservatórios das usinas hidrelétricas a lei se aplica na área do entorno 

do reservatório, onde a área destinada à área de preservação permanente será determinada em 

função da largura do reservatório. 

Em 1969 foi publicado no Boletim Informativo Nº 4 da Fundação Brasileira para a 

Conservação da Natureza a necessidade da criação em cada empresa vinculada ao MME - 

Ministério de Minas e Energia de um Setor de Recursos Naturais, com o objetivo de aplicar as 

modernas técnicas de conservação da natureza e dos recursos naturais nas áreas de jurisdição 

do MME. 

 Na década de 1970 o Brasil se deparou com um problema muito sério com a falta de 

planejamento para a preservação ambiental nas construções das usinas hidrelétricas como o 

caso da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, do Complexo de Urubupungá. Na formação do 

reservatório não foram previstos medidas para a retirada dos animais que habitavam nessa 

área, causando o confinamento dos mesmos em pequenas ilhas não alagadas. Para resolver o 

problema foi solicitada, em caráter de urgência, a orientação da Fundação Parque Zoológico 

de São Paulo para o salvamento da fauna silvestre daquela região (MÜLLER, 1995). 

Para SÁNCHEZ (2008) os estudos ambientais produzidos no Brasil para alguns projetos 

de grandes usinas hidrelétricas na década de 1970, em grande parte foram realizados por 
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influências externas e não por pressões internas no país para a preservação ambiental, como o 

caso do estudo do impacto ambiental da usina hidrelétrica de Tucuruí. O "estudo de impacto 

ambiental- (EIA)" não influenciou em nada na execução do projeto em 1977, pois as obras já 

haviam sido iniciadas no ano anterior da elaboração do estudo. Este estudo foi feito por 

apenas um profissional que basicamente compilou dados disponíveis e identificou os 

principais impactos ambientais. Entretanto, no meio acadêmico já se iniciavam vários estudos 

e pesquisas sobre impactos ambientais de grandes obras. 

Somente em 1981, a avaliação de impactos ambientais (AIA) foi incorporada à 

legislação brasileira com a aprovação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 

fortalecida posteriormente com o art. 225 da Constituição Federal de 1988: 
Art. 225 - Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencialmente à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Publico e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes 
e as futuras gerações. 
1º Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao Poder Público: 
�...� 
IV - exigir, na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação ambiental, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade (BRASIL, 2008, p. 139). 
 

O Plano de Conservação e Usos Múltiplos do Reservatório da UHE Lajeado, elaborado 

em 2003, cumpre uma das exigências da Resolução CONAMA nº 302/2002 (CONAMA, 

2012, p 70) e da Instrução Normativa do IBAMA nº184/2008 (IBAMA, 2008), que busca 

compatibilizar o aproveitamento das potencialidades do reservatório à preservação do 

entorno, utilizando, principalmente, o zoneamento da faixa de proteção do reservatório. Esta 

área, de acordo com a resolução acima citada, constitui área de preservação permanente 

(APP), respeitando a largura de trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas 

urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais. 

A legislação brasileira de proteção ambiental teve o inicio a partir do SEMA-Secretaria 

do Meio Ambiente em 1973, como resultado da participação do Brasil na Conferência de 

Estocolmo - UNEP em 1972, porém outras leis foram fundamentais para a composição da 

legislação, tais como: Código de Águas (ANA), de 1934; Código Florestal, de 1935; Decreto-

lei de proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico (IPHAN) de 1937; Código 

de Pesca (SUDEP), de 1938; Estatuto da Terra, de 1964 e Lei de proteção à fauna (IBAMA), 

de 1967 (SOBRAL et al., 1994). 

Em 2002 a legislação brasileira sanciona a lei que se aplica diretamente aos 

reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno, como a Resolução nº 302 de março de 

2002, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de áreas de preservação 
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permanente de reservatórios artificiais. Em 2010 foi sancionada a Lei  nº 12.334, que 

estabelece a política nacional de segurança de barragens.  

 De acordo com MÜLLER (1995) um ano depois de firmada a Declaração de 

Estocolmo, na cidade Dubrovnik, Croácia, ocorreu a 11º International Congress on Large 

Dams (1973), onde um dos temas abordados foi "As Consequências da Construção de 

Barragens sobre o Meio Ambiente". Esse evento se tornou um marco na história, pois pela 

primeira vez s foi discutido o impacto ambiental causado pelas construções de barragens. No 

mesmo ano em Madri na Espanha, foi realizado outro congresso onde foram apresentados 

trabalhos que abordavam os impactos ambientais positivos e negativo causados pela 

construção de reservatório de hidrelétrica.  

De acordo com Takeuchi (2009), o despertar ecológico em relação as usina hidrelétricas 

surgido na década de 1970 está relacionado com o número de represas construídas naquele 

momento ao redor do mundo, e como também, aos desastres ambientais ocorridos em 

barragens no mesmo período. Até 1900 já haviam 427 barragens construídas em todo mundo 

e cerca de 29.900 barragens foram construídas durante 1951-1982.  

Ainda segundo Takeuchi (2009), os grandes reservatórios construídos desde 1950 até a 

década de 70, principalmente os reservatórios de usinas hidrelétricas tais como, a usina de 

Bratsk e Krasnoyarsk (Russia), Akosombo (Africa), Kariba (Zâmbia) e Cahora Bassa 

(Moçanbique), são reservatórios de baixa eficiência energética e de grande impacto ambiental. 

Nos países desenvolvidos, a preocupação ambiental é crescente sendo que não existem novos 

reservatórios em construção e mesmo os existentes, como o caso dos reservatórios de Elwha 

(1913) e Glines (1927), foram derrubados em setembro de 2011 para restaurar o fluxo original 

do rio e restabelecer o habitat natural dos peixes no rio Elwha, em Washington, USA. 

Da década de 70 até os dias de hoje, vários eventos têm sido realizados pelo mundo com 

o intuito de abordar e aprofundar o conhecimento dos impactos dos reservatórios sobre os 

recursos naturais buscando desenvolver medidas preventivas e mitigatórias para os efeitos 

impactantes das grandes barragens ao meio ambiente e à sociedade. Baseado neste tema, 

formada em 1995 com o apoio da ONU e da UNESCO a IHA- International Hydropower 

Association que também tem como objetivo promover e divulgar boas práticas e 

conhecimento da energia hidrelétrica sustentável como fonte de energia renovável. 

Juntamente com o Brasil mais 70 países são membros da IHA, que promove 

bienalmente o "World Congress on Advancing Sustainable Hydropower". No ano passado 

(2011) este evento foi realizado no Brasil na cidade de Foz do Iguaçu com a participação dos 

71 países, representantes da indústria de energia hidrelétrica, que são membros da IHA, 
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incluindo utilitários e operadores, bem como representantes das comunidades sociais e 

organizações ambientais não-governamentais (ONGs), comunidades indígenas, instituições 

financeiras multilaterais e centros de pesquisa. 

Neste congresso (IHA, 2011) foi lançado o Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade 

da Hidroeletricidade que avalia novos projetos em quatro áreas vitais: social, econômica, 

ambiental e técnica. Em parceria com organizações nacionais e internacionais em conjunto 

com as construtoras de usinas hidrelétricas e indústrias de energia hidrelétrica que são 

atualmente responsáveis por 16% de toda a eletricidade produzida no mundo e 83% da 

energia elétrica no Brasil. O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade de Hidrelétricas tem 

como meta avaliar novos projetos em quatro áreas vitais: social, econômica, ambiental e 

técnica. 

 A IHA tem parceria com organizações como Transparência Internacional, WWF, 

Oxfam e Nature Conservancy, com o intuito de despertar mais engajamento no setor privado, 

para que ele se comprometa em projetos que possam ocasionar tenham o menor impacto 

possível sobre o ecossistema e sobre as comunidades sociais. 

 

2.4  Localização da área 
 

A área de estudo está localizada na América do sul, na região sul do Brasil (Figura 1), 

mais precisamente no município de Foz de Iguaçu, extremo Oeste do Estado do Paraná. 

Confinada entre os rios Piqueri, Iguaçu e Paraná (Figura 2), esta área foi cenário de grandes 

conflitos retratados na história de nosso país. Muitos desses conflitos devem-se ao fato desta 

área ser trecho de fronteira internacional entre o Brasil, Argentina e o Paraguai (Figura 3). 
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Figura 1: Mapa da América do Sul e o Mapa do Estado do Paraná com a localização da área de estudo-

Município de Foz do Iguaçu. Fonte: (IBGE)- Mapa sem escala. 
 

 
Figura 2: Mapa da localização da Usina Hidrelétrica de Itaipu entre os rios Piqueri, Iguaçu e Paraná. 

Fonte: MMA (2010)- Mapa sem escala. 
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Figura 3: Município de Foz de Iguaçu, fronteira internacional entre o Brasil, Argentina e o Paraguai.  

Fonte: (Acervo Itaipu Binacional, 2006).  
 

Esta região possui forte atividade agrícola e setor industrial voltado ao processamento 

dos produtos gerados na própria região. Este desenvolvimento econômico é muito recente no 

Estado do Paraná e somente se efetivou com a vinda, em grande parte, de imigrantes sulistas 

ocupando o sudoeste e oeste paranaense. A região oeste foi a última fronteira de ocupação do 

Estado do Paraná; a ausência de infraestrutura de comunicação interligando-a ao restante do 

Estado, são fatores que justificam o isolamento e a baixa densidade populacional por tanto 

tempo. 

A Figura 4 mostra as três Microrregiões que compõe a Mesorregião Oeste do Paraná. 

 
 Figura 4: Microrregiões que compõem a Mesorregião Oeste do Paraná. Fonte: PIERUCCINI (2002) - 

Mapa sem escala. 



41 
 

 
 

 Com o Plano de Desenvolvimento do Estado do Paraná (PLADEP) de 1967, foram 

criadas oito mesorregiões geográficas, capazes de manter uma dinâmica de desenvolvimento 

estadual. Entre elas, a mesorregião do Oeste Paranaense com a área de 46.130 km² 

representando 23,10% do Estado que se subdivide em três microrregiões, a saber; Toledo, 

Cascavel e Foz do Iguaçu (Figura 4) onde se localiza a usina hidrelétrica de Itaipu. 

A região do oeste paranaense teve uma evolução com características bem diferenciadas 

no seu processo de ocupação das demais regiões do Estado, o que lhe confere uma dinâmica 

de crescimento e desenvolvimento bastante especial em relação à dinâmica econômica do 

estado paranaense. 

Segundo dados do IBGE (2010), o município de Foz do Iguaçu possui uma população 

de 256.088 habitantes, sendo que a população urbana é constituída de 253.962 habitantes e 

população rural é de 2.126 habitantes, apresentando uma densidade demográfica de 419,67 

(hab./km²) e um grau de urbanização de 99,17% sendo que no Estado do Paraná, o índice de 

urbanização é de 85,31%.  

O município é limitado ao norte pela usina hidrelétrica de Itaipu; ao sul, pelo rio Iguaçu, 

que marca a fronteira com a Argentina e a cidade de Puerto Iguazú; a leste, pelos Municípios 

de Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu e a oeste, pelo rio Paraná, que delimita a 

fronteira com o Paraguai e as cidades de Presidente Franco e Ciudad del Este (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Planta do Município de Foz de Iguaçu. Fonte: Mapa se escala, adaptação da PMFI (2006). 
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2.5  Levantamento de dados do meio físico 

 

2.5.1 Dados Climáticos 

 

O município de Foz do Iguaçu apresenta um clima temperado subtropical úmido, 

mesotérmico com verões quente com tendência de concentração das chuvas, sem estação 

seca. Segundo Amorim et al., (2002), Foz do Iguaçu apresenta uma temperatura média anual 

de 22ºC, oscilando entre 15°C (Junho e Julho) e 23°C (Janeiro e Fevereiro), sendo a insolação 

média total registrada de 2.400 horas por ano. A cidade de Foz do Iguaçu é monitorada por 

apenas duas estações climatológica, a estação do Ministério da Aeronáutica no aeroporto 

internacional de Foz do Iguaçu e a estação da usina hidrelétrica de Itaipu.  

De acordo com Fritzsons et al., (2008), Foz do Iguaçu é considerada um dos municípios 

mais quentes do Estado do Paraná, em virtude da situação topográfica (baixa altitude), por 

estar às margens dos grandes rios, Paraná e Iguaçu, e nas proximidades das escarpas. A cidade 

apresenta uma das maiores variações diárias de temperatura da região oeste paranaense, 

devido à presença de grande formação de neblina cerrada (vapor d'água condensado provinda 

dos rios) e do ar frio que desce das localidades mais altas, favorecendo à ocorrência de 

mudanças bruscas e quedas de temperatura no inverno. 

O grande índice de umidade no ar dificulta o resfriamento noturno devido a menor 

irradiação térmica para a atmosfera. Os antigos moradores e colonos desta região afirmam que 

durante o inverno, nas primeiras horas da manhã, se reconhece o percurso dos rios pelas 

faixas brancas e luminosas de neblina que se estende sobre a paisagem escura das matas. 

Os primeiros dados meteorológicos para o oeste do Estado do Paraná (1968) foram 

baseados em apenas seis séries anuais de observação de temperatura, obtidos nas décadas de 

50 e 60. Estas séries não indicavam as temperaturas máximas e mínimas absolutas e nem a 

altitude da estação meteorológica. Estas séries fizeram referência à variação média de 

temperatura apresentada entre os anos de 1950 a 1952 e 1963 a 1965, conforme a Tabela 2 

(MAACK, 2002). 

O que se pode observar na Tabela 2 é que nestes períodos a temperatura média máxima 

em Foz do Iguaçu não passava dos 32 graus no mês mais quente (janeiro) e a média anual da 

temperatura máxima variava entre 24 e 32 graus, enquanto a temperatura mínima atingia 8 

graus no mês mais frio (julho). A média anual das temperaturas mínimas variava entre 8 e 20 

graus. 
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MÊS Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Médias 25,6 25 24,5 19,9 19,0 16,1 14,8 18,0 18,8 20,5 22,6 23,9 

Medias das Max. 32,4 32,2 31,3 27,7 26,2 23,5 24,4 25,7 25,6 30,0 28,1 29,5 
Medias das Min. 20 19,5 18,5 13,6 12,9 9,2 8,2 11,2 12,5 15,5 16,0 17,7 
Tabela 2: Temperatura de Foz do Iguaçu no período de 1950 a 1952 e 1963 a 1965. Fonte: Maack (2002). 

 

De acordo com Silva e Guetter (2003) tem-se observado variações no ciclo hidrológico 

e na temperatura média no Estado do Paraná. Essas alterações podem ser resultados das ações 

antrópicas (desmatamento da mata natural e a crescente urbanização), ou da variabilidade 

climática natural (aquecimento no sul do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico como 

também as mudanças em grande escala na circulação atmosférica). 

As mudanças no uso da terra têm afetado sensivelmente o clima no oeste do Paraná. 

Desde 1980, vários estudos vêm sendo desenvolvidos para avaliar os efeitos no clima 

regional, associados ao desmatamento da floresta natural, a expansão das atividades agrícolas 

e criação do lago de Itaipu (MARENGO e VALVERDE, 2007). 

Para Limberger (2007), várias pesquisas meteorológicas são realizadas no oeste do 

Estado do Paraná conforme os dados divulgados por EPE (2012), devido à formação do lago 

de Itaipu e sua influência sobre a variação climática na região do entorno do lago. Segundo 

este autor, o padrão geral de temperatura do oeste do Paraná não foi alterado entre os anos de 

1982 (ano da formação do lago de Itaipu) a 2005. Este estudo utilizou como referência para 

esta análise o levantamento da temperatura nos meses de março (Figura 6) e junho (Figura 7) 

nas cidades de São Miguel do Iguaçu, município lindeiro ao lago de Itaipu, distante 41,6 km 

de Foz do Iguaçu, e Cascavel, município localizado a 144 km de Foz do Iguaçu e a 85 km do 

lago de Itaipu.  

 
Figura 6: Temperatura média no mês de março no período de 1982 a 2005.  

Fonte: (LIMBERGER, 2007). 



44 
 

 
 

 
Figura 7: Temperatura média no mês junho no período de 1982 a 2005. 

 Fonte: (LIMBERGER, 2007). 
 

Observa-se na Figura 6 que a temperatura média referente ao mês de março teve um 

aumento não muito significativo no período de 1982 a 2005. Porém, no mês de junho a 

amplitude térmica, foi mais significativa, conforme se observa na Figura 7. Os dados 

apresentados não indicaram alteração significativa com a presença do lago de Itaipu. 

Para melhor analisar este fato, é necessário se obter os dados climatológicos do período 

anterior da formação do lago. Infelizmente os dados disponíveis correspondem à um período 

muito curto de tempo após a formação do reservatório de Itaipu, de 1982 a 2005. 

Os centros de ação que mais exercem influência na região sul do Brasil são os 

Anticiclone Migratório Polar, o Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul e a Depressão do 

Chaco paraguaio. De acordo com Limberger (2007), o "Anticiclone Migratório Polar" é 

responsável pela frente fria e constitui a grande massa de ar frio e úmido, formando-se nas 

porções do Oceano Atlântico próximo à Patagônia. No entanto, no outono e no inverno no 

hemisfério sul, desloca-se mais para o norte e, por esse motivo, tem mais atuação na região 

sul nesta estação, provocando chuvas e declínio da temperatura. No verão perde a força, pois 

seu movimento é inverso, e outros centros de ação é que atuam mais intensamente na 

determinação dos climas do Sul.  

A "depressão do chaco paraguaio" ou simplesmente "pantanal paraguaio", tem 

importância inclusive no inverno, quando a depressão se reduz a uma simples “calha”, graças 

às ondulações da Massa Polar Atlântica que se define pela fusão de vários outros pequenos 

centros depressivos do interior do continente, exercendo, assim, importância na atração dos 

sistemas intertropicais para o sul (LIMBERGER, 2007). 
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De acordo com Stivaris et al. (2005) os ventos aparentemente inconsistentes sobre o 

lago de Itaipu podem estar se movimentando na mesma direção das correntes de ventos 

existente no vale do rio Paraná, impedindo a precipitação sobre o lago e no seu entorno. Além 

disso, o tipo de precipitação nesta região é fortemente influenciado pelos efeitos do "El Niño", 

que tem a tendência de elevar a precipitação em toda a região do Vale do Rio Paraná. 

Entretanto é importante ressaltar que não existem muitos dados climatológicos anteriores à 

construção da usina de Itaipu, o que dificulta a comparação climática de antes e depois de sua 

implantação.  

O ano hidrológico na região sul e sudeste do Brasil inicia-se em outubro. Em relação as 

chuvas, os meses mais chuvosos, conforme a análise feita para o período de 2000 a 2005 são 

os meses de maio com precipitação média de 262,06 mm e outubro, com a média de 226,58 

mm. Considerando para o mesmo período (2000 a 2005), os meses menos chuvosos são os 

meses de março, com precipitação média de 56,88 mm e agosto, com media de 59,25 mm 

conforme se observa na Tabela3.  
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media/ mês 

Janeiro 415,00 180,80 276,50 111,20 5,70 206,70 199,31
Fevereiro 311,50 172,60 96,10 158,30 45,90 15,00 133,33
Março 41,00 93,20 79,20 73,20 23,80 30,90 56,88
Abril 144,00 100,10 24,60 132,90 168,30 115,00 114,15
Maio 162,50 270,30 411,20 61,90 287,30 379,20 262,06
Junho 232,70 106,10 65,10 60,60 81,40 253,10 133,16
Julho 63,30 86,70 122,70 71,20 152,80 87,60 97,38
Agosto 148,50 50,00 70,00 66,30 16,70 4,00 59,25
Setembro 114,30 171,50 207,50 198,50 42,90 132,70 144,56
Outubro 215,60 89,40 154,02 427,90 264,40 208,20 226,58
Novembro 174,80 214,80 289,20 113,60 166,70 159,90 186,50
Dezembro 320,90 104,00 245,60 385,40 37,20 20,60 185,61
Media p/ ano 195,34 136,62 170,14 155,08 107,75 134,40 -
TOTAL 2344,1 1639,5 2041,72 1861 1293,1 1612,9 
Precipitação Média Anual      1.798,72
Média Total do Ano       149,88

Tabela 3: Precipitação (mm) no Município de Foz de Iguaçu no período de 2000 a 2005. 
Fonte: PMI (2006) 

 
De acordo Limberger (2007), o mês de agosto é considerado como o mês mais seco do 

ano. A Figura 8 e a Tabela 3 mostram que o mês de agosto teve precipitação na ordem de 16,7 

mm e 4 mm nos anos de 2004 e 2005 respectivamente. O período do ano analisado (2004 a 

2005) foi caracterizado pela ocorrência do fenômeno La Niña, que ocasionou uma diminuição 

das chuvas nos meses de junho, julho e agosto na região. Corroborando com esses dados, 

Oliveira et al. (2007) enfatizaram que o ano de 2004 foi um ano atípico e muito seco, 

colaborando com a redução dos casos de dengues nas cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu, 
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sendo que nesta região a incidência de dengue é alta em função das condições climáticas 

favoráveis à disseminação do Aedes aegypti. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

 
Figura 8: Precipitação em Foz do Iguaçu no período de 2000 a 2005.  Fonte: PMFI (2010). 

 

Essas precipitações são motivadas pelas correntes de ar tropical-atlântico provenientes 

do norte do país, o que explicam o alto índice de chuvas no trimestre mais chuvoso 

(dezembro, janeiro e fevereiro). O fenômeno La Niña também influenciou o período das 

chuvas em 2004 e 2005, como pode ser observado na Tabela 3, no mês de janeiro o índice de 

precipitação em 2004 foi de 5,7 mm. 

A variabilidade sazonal entre os meses de janeiro a junho causam eventos extremos, 

como as inundações, que são favorecidas, muitas vezes, em áreas urbanas pelo processo da 

pavimentação das ruas, os processos erosivos e o carreamento de sedimento para o 

reservatório (CARVALHO et al. , 2000).  

Na Figura 9 se compara a precipitação no período de 2000 a 2004 entre os municípios 

de Foz do Iguaçu e as cidades vizinhas de Cascavel e São Miguel do Iguaçu, sendo esta 

última, uma das cidades lindeiras do lago de Itaipu. Observar-se nesta figura que não foi 

apontado o índice de precipitação do Município de São Miguel do Iguaçu no ano 2000 e neste 

mesmo ano o Município de Foz do Iguaçu obteve o maior índice de precipitação no período 

de 2000 a 2004. 

Com base na Figura 9, Foz do Iguaçu teve o menor índice de precipitação, que ocorreu 

no ano de 2004. Na mesma figuram, pode se observar que o Município de Cascavel obteve 
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índice de precipitação mais uniforme comparado a Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu, 

duas cidades lindeira ao lago de Itaipu. 
 
 

 
Figura 9: Precipitação em Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Cascavel no período de 2000 a 2004.  

 Fonte: PMFI (2010); Limberger (2007). 
O elevado índice de umidade relativa do ar na região de Foz do Iguaçu está relacionado 

à proximidade dos dois grandes rios, Paraná e Iguaçu e do lago da Hidrelétrica de Itaipu, 

conforme se observa na Tabela 4 e na Figura 10, referente ao período de 2000 a 2005.  

 
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media/ mês 

Janeiro 76 72 74 75 60 76 76,66 
Fevereiro 77 72 74 77 66 67 72,16 
Março 72 78 71 76 66 65 71,33 
Abril 75 81 72 75 75 78 76,00 
Maio 81 80 81 76 87 80 80,83 
Junho 83 83 80 80 80 85 81,83 
Julho 77 75 81 75 80 77 77,50 
Agosto 76 67 72 66 70 70 70,16 
Setembro 76 73 68 65 66 77 70,83 
Outubro 76 66 75 67 76 78 71,50 
Novembro 72 72 72 66 71 65 69,66 
Dezembro 73 72 75 76 69 65 71,66 
Media p/ ano 76,16 74,25 74,58 72,83 72,16 73,58 - 
Média Total Anual    73,92    

Tabela 4: Umidade Relativa do Ar (%) em Foz do Iguaçu no período de 2000 a 2005. Fonte: (PMFI, 2006) 
 

Verifica-se na Tabela 4 e na Figura 10, que o menor índice de umidade relativa foi no 

mês de janeiro de 2004 com 60%, mês este em que a precipitação chegou a 5,70 mm. O mês 

que registrou o maior índice de umidade foi o mês de junho de 2005 apresentando 8. A 

evaporação média anual tem sido de 1000 mm e a umidade relativa do ar chega a atingir uma 

média de 80% (LIMBERGER, 2007). 
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Figura 10: Umidade Relativa do Ar em Foz do Iguaçu no período de 2000 a 2005. Fonte: (PMFI, 2006). 

 
O que também pode ser observado na Figura 10 e na Tabela 4 é que o período de agosto 

a outubro são os meses que apresentam o menor índice de umidade relativa do ar, chegando a 

atingir a 66 %. 

O fenômeno La Niña que influenciou a precipitação no período de 2004 e 2005, 

também influenciou a umidade relativa do ar no mesmo período, como pode ser observado na 

Figura 10, onde no período de 2000 a 2003 se manteve em equilíbrio. 

Ainda segundo a Tabela 10, o ano que apresentou a maior uniformidade do índice de 

umidade relativa do ar, foi o ano 2003. Porém o ano seguinte, 2004, foi o ano que o índice da 

umidade teve a maior variação. 

 

2.5.2  Geologia 
 

Assim como os demais estados do sul do Brasil, o estado do Paraná possui uma grande 

diversidade geológica.  De acordo com o "Atlas Geológico do Estado do Paraná" 

(MINEROPAR, 2001), na região litorânea estão as rochas mais antigas, da idade pré-

cambriana, ou seja, com mais 500 milhões de anos. Tanto no litoral quanto em todo o 

Primeiro Planalto Paranaense (ver item seguinte), bem como na região da Serra do Mar, 

afloram rochas ígneas e metamórficas de idades entre o Arqueano e início do Paleozóico, 

correspondendo a um largo período geológico, entre 250 a 500 milhões de anos. Em comum, 



49 
 

 
 

estas rochas possuem grande resistência e são responsáveis pelas altas declividades da 

paisagem. 

 Na região oeste do estado, as rochas ígneas e metamórficas, do embasamento cristalino 

recobrem uma espessa sequência de rochas sedimentares e vulcânicas, denominada Bacia do 

Paraná (Figura 11). Esta sequência abrange o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense. Sua 

formação teve início no Siluriano, terminando no Período Cretáceo. As rochas magmáticas do 

Mesozóico cobrem atualmente uma superfície de aproximadamente 1.200.000 km², que se 

estendem pelo Estado do Paraná. A evolução da Bacia do Paraná durou mais de 350 milhões 

de anos e foi construída em grandes ciclos geológicos, acompanhados de avanços e recuos da 

linha de costa de um antigo oceano que circundava o Super Continente Gondwana 

(MINEROPAR, 2006). 

 

 
Figura 11: Principais Unidades Geológicas do Estado do Paraná (mapa sem escala). 

 Fonte: (MINEROPAR, 2006). 
 

Durante o período Jurássico, a extensa bacia transformou-se num imenso deserto, 

correspondendo ao arenito Botucatu, destacando-se como formação individualizada, o arenito 

Caiuá. O arenito Botucatu é considerado o maior depósito eólico contínuo do mundo, com 
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mais de 2,5 milhões de km², cobrindo parte do que hoje correspondem as regiões do sul, 

centro oeste e parte do sudeste do Brasil, além do Paraguai e Uruguai. A Formação Botucatu 

engloba a área de estudo fornecida por arenitos médios a finos, geralmente bem arredondados 

e aspecto fosco, róseos, que exibe estratificação cruzada, de médio a grande porte, 

identificadora de dunas caminhantes, que caracteriza um pronto reconhecimento do antigo 

“deserto Botucatu” em todos os pontos em que aflora. Esta formação representa diversos sub-

ambientes de um grande deserto climático, de aridez crescente, que vigorou até o início do 

vulcanismo basáltico.  Junto à base, localmente ocorrem seixos derivados de um constante 

trabalho eólico sobre depósitos fluviais subjacentes ao campo de dunas (MILANE et al., 

1994). 

Sobre os arenitos ocorreram um conjunto de eventos vulcânicos de natureza fissural, 

que se estendem por aproximadamente 75% de toda a Bacia do Paraná. Os sucessivos 

derrames de lavas basálticas depositadas de forma superpostas abruptamente sobre os arenitos 

da Formação Botucatu, ocasionaram muitas fendas nas rochas basálticas, como pode ser 

observado na Figura 12, cuja origem está relacionada a uma pausa no evento vulcânico, ou até 

mesmo na penetração do magma nos sedimentos pré-vulcânicos (MACHADO, 1996). 

A Figura 12 apresenta um escalonamento dos depósitos basálticos devido à 

movimentação tectônica, que ocasionou um conjunto de falhas com deslocamento vertical. 

 

 
Figura 12: Basaltos de Foz do Iguaçu - Formação Serra Geral. Fonte: Acervo Pessoal (2010). 
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Segundo Machado (1996), os derrames basálticos são relativamente uniformes, 

variando de cinza escuro e granulometria fina, na porção central, para vesicular, amidaloidal e 

breciáceo nas zonas de transição. No período compreendido entre dois derrames, a superfície 

do terreno ficou sujeita ao intemperismo, sofrendo erosão e deposição de sedimentos pelo 

vento e água. O derrame subsequente remoldou esse material, formando as camadas de brecha 

de cada derrame. Outra característica dos derrames basálticos da região é a presença de uma 

descontinuidade abaixo da camada vesicular - Amigdaloidal de cada derrame. Este aspecto 

gera problemas de resistência da Rocha e potencializa o processo de intemperismo nos 

Basaltos, que tendem a formar solos argilosos. 

Todos esses compartimentos estão cortados por uma densa quantidade de diques 

diabásios na direção geral SE-NW. De acordo com a Figura 13, esses diques estão 

relacionados com o Arco de Ponta Grossa e com o vulcanismo continental, toleiítico e 

alcalino da Bacia do Paraná. Essas estruturas de grande porte, consequências sucessivas do 

vulcanismo, foram criadas desde o Arqueano até o Cretáceo, período da extinção dos 

dinossauros (LICHT, 2001). 

 

 
Figura 13: Arcabouço estrutural do Estado do Paraná. Mapa sem escala -  Fonte: LICHT (2001) 
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De acordo com Thá (2007), a barragem de Itaipu e seu reservatório estão localizados 

sobre os sucessíveis derrames basálticos da Bacia do Paraná, da Formação Serra Geral, cuja 

origem remonta ao Período Jurássico.  

Ainda segundo Thá (2007), as principais características geológicas da área de 

implantação da barragem são as seguintes: derrames basálticos, com espessura variando de 20 

a 60 m; camadas de brecha entre os derrames, com espessura de 1 a 30 m; descontinuidades 

em planos paralelos aos derrames de basalto.  

A Figura 14 ilustra o corte transversal da calha do rio Paraná na área onde está 

localizada a barragem principal da usina de Itaipu. Na área ocupada pela usina de Itaipu foram 

detectados cinco derrames principais os quais podem ser observados na Figura 14 

 
Figura 14: Perfil Geológico na área da barragem de Itaipu - Fonte: THÁ (2007) 

 
Com estes derrames basálticos mostram várias feições cisalhadas, provocando mais 

atenção no ponto de vista geotécnico, pois é nesta área que esta localizada a barragem 

principal. 

 

2.5.3  Geomorfologia 

 

O território do Estado do Paraná é caracterizado por um relevo de planaltos sucessivos, 

que exibe de leste para oeste quatro compartimentos denominados de Províncias 

Geomorfológicas: Planície Litorânea, Primeiro, Segundo e Terceiro Planaltos. A Figura 15 

mostra a localização especifica dos três planaltos e da planície litorânea que constituem a 

província geomorfológica do Estado do Paraná. O município de Foz do Iguaçu localizado no 

Terceiro Planalto ou chamado de Planalto de Guarapuava está situado entre o rio Piqueri e o 

rio Iguaçu. 
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Figura 15: Província Geológica - Geomorfológica do Estado do Paraná. Fonte: (LICHT, 2001). 

 

Segundo MINEROPAR (2006) o relevo de Foz do Iguaçu possui inclinação menor que 

6% em uma área correspondente a 2.390,63 km² variando entre 120 metros a 540 metros de 

altitude. O aspecto geomorfológico uniforme é determinado pelas formas de mesetas 

recortadas no nível geral dos derrames e pela forma levemente ondulada, com planos e 

encostas suaves, vertentes convexas e vales em “V” aberto, modeladas em rochas da 

Formação Serra Geral. Os planos são inclinados para oeste, com altitudes próximas dos 1.200 

metros na "Serra da Esperança", declinando para 550 metros de altura na "Serra do Boi Preto" 

e 526 metros para a "Serra São Francisco" onde declina até as margens do Rio Paraná 

predominando altitudes próximas dos 300 metros. Diversas fontes termais, algumas 

sulfurosas, ocorrem no Terceiro Planalto para o desenvolvimento do turismo regional na 

forma de estações balneárias de águas quentes. 

 

2.5.4  Pedologia  

 

No Terceiro Planalto Paranaense, onde está localizado o município de Foz do Iguaçu 

ocorrem solos relativamente profundos, de rochas eruptivas (ácidas e básicas), caracterizados 

por um conjunto de fatores que reunidos, determinaram as classes de solo desta região, como 

exemplo, o clima e as condições do relevo regional. As classes de solos de maior 

predominância no Terceiro Planalto paranaense são: Latossolo, Argissolos, Chernossolos, 

Cambissolo, Gleissolos, Organossolo, Neossolos e  Nitossolos (IAP, 2005). 

No que se refere ao reservatório de Itaipu os principais tipos de solos encontrados no  

seu entorno são (ITAIPU, 1994): 
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a) Neossolos Litólicos - Possui textura argilosa e pedregosa encontrados sob os relevos 

forte ondulados.   

b) Gleissolos - Encontrados nas áreas abrangidas pelo reservatório possuem o caráter 

comum de serem muito influenciados pelo aquífero elevado. Evidencia-se o excesso 

de água no perfil pelo acumulo de matéria orgânica no horizonte superior e pela 

presença de cores cinzentas e mosqueadas nos horizontes inferiores. Permanece 

inundada boa parte do ano e sua utilização é limitada pelo excesso de água. 

c) Latossolos Vermelho Escuro - São solos relativamente profundos de elevada 

fertilidade natural, de alta saturação de bases de baixo teor de alumínio. Atualmente 

são muito utilizados para a agricultura em cultivos de soja, milho, trigo e pasto.  

d) Nitossolos - Ocorrem em menor escala e representam as áreas de relevo mais 

acidentados, forte ondulação ou montanhoso. As atuais limitações ao uso são 

decorrentes de dificuldade de uso de maquinário agrícola e problemas de erosão.   

 

2.5.5 Hidrologia 

 

O Estado do Paraná possui um complexo hidrográfico que abrange dois grandes 

sistemas: bacia do rio Paraná com 186, 321 km² e a bacia Atlântica, com 14.674 km² cuja área 

representa apenas 7,3% do território paranaense (Figura 16). 

 
Figura 16: Rede hidrográfica do Estado do Paraná. Fonte: (LICHT, 2001) 
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Os cursos dos rios como Iguaçu, Ivaí, Piquiri, Tibagi e seus afluentes observados na 

Figura 16, constituem a rede hidrográfica da bacia do Paraná. Estes rios correm para o interior 

do continente, de leste para o oeste, formando o complexo hidrográfico da bacia do Prata que 

deságua no Oceano Atlântico (SOUZA, 2004). A área de estudo faz parte do complexo 

hidrográfico do rio Paraná. 

 

2.5.5.1  Bacia do Rio Prata 

 

A bacia do rio Prata limita-se ao norte com o planalto brasileiro, ao sul com os pampas 

argentinos, ao oeste com a pré-cordilheira dos Andes e a leste com a Serra do Mar. Cobrindo 

uma área de 3.100.000 km², sendo a segunda bacia em área de drenagem na América do Sul e 

a quinta no mundo. Esta bacia se estende nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás (Figura 17).  

 

 
Figura 17: Mapa da Localização da Bacia do Prata (mapa sem escala). Fonte: (ANA- 2001) 

 
De acordo com ANA (2001), o Sistema Platino é formado pelas três grandes unidades 

hidrográficas: a unidade do rio Paraná (48,7 %), unidade do rio Paraguai (35,3%) e a unidade 

do rio Uruguai (11,8%).  

As nascentes do rio Iguaçu são consideradas o divisor de águas entre o oceano Atlântico 

e a bacia do Prata. Os maiores rios do Estado do Paraná somente atingem o oceano Atlântico, 
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através da foz do rio Prata, após percorrer um desvio de 2.500 km pelo interior do continente. 

É nesta região que está localiza a maior área agrícola dos países do MERCOSUL que se 

distribui da seguinte forma como pode ser observado na Tabela 5: 46% no Brasil, 30% na 

Argentina, 13% no Paraguai, 7% na Bolívia e 5% no Uruguai. 
Sub-Bacia 

País Paraná Paraguai Uruguai Superfície da cobertura 
Bacia de cada país 

Argentina 565.000 km² 
(37,5%) 

165.000 km² 
(15%) 

60.000 km² 
(16,4%) 

920.000 km² 
(29,7%) 

Bolívia  205.000 km² 
(18,7%) 

 205.000 km² 
(6,6%) 

Brasil 890.000 km² 
(59,5%) 

370.000 km² 
(33,9%) 

155.000 km² 
(42,5%) 

1.415.000 km² 
(47,7%) 

Paraguai 55.000 km² 
(3,5%) 

355.000 km² 
(32,4%) 

 410.000 km² 
(13,2%) 

Uruguai   150.000 km² 
(41,1%) 

150.000 km² 
(4,8%) 

Total 1.510.000 km² 
(48,7%) 

1.095.000 km² 
(35,3%) 

365.000 km² 
(11,8%) 

3.100.000 km² 
(100%) 

Tabela 5- Distribuição da bacia e sub-bacias do Prata. Fonte: (IAI, 2010) 
 
2.5.5.2  Bacia do Rio Paraná 
  

O rio Paraná é o mais importante do sistema hidrográfico da bacia do Prata e sua bacia 

abrange uma extensão de 1.510.000 km² sendo que, desta área, 890.000 km² está em território 

brasileiro. Ele faz a divisa com os Estados brasileiros do Paraná, e Mato Grosso do Sul e com 

a República do Paraguai (Figura 18). 

 
Figura 18: Região Hidrográfica do Rio Paraná (mapa s/ escala). Fonte: (SEMA, 2010) 

 
 O Estado do Paraná se subdivide em 16 bacias hidrográficas. De acordo com ANA 

(2001), para o melhor gerenciamento de recursos hídricos e visando promover o planejamento 
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territorial a Secretaria Estadual do Meio Ambiente definiu 11 unidades hidrográficas: Bacia 

Litorânea, Bacia do Ribeira, Bacia dos Cinzas, Bacia do Iguaçu, Bacias do Paraná I, II e III, 

Bacia do Tibagi, Bacia do Ivaí, Bacia do Piquiri, Bacia do Pirapó, Bacia do Itararé, Bacias do 

Paranapanema I, II, III e IV. A área de estudo está localizada mais precisamente na Bacia do 

Paraná III (Figura 19). 

 

 
Figura 19: As 16 Bacias Hidrográfica do Estado do Paraná- (mapa s/escala). Fonte: (SEMA, 2010) 
 
Conforme a Figura 19, a bacia hidrográfica do Paraná III possui uma área de superfície 

de 8.389 km², o que corresponde a 4% da área do Estado do Paraná (ANA, 2001). 

Os principais rios afluentes da Bacia do Paraná III, com suas respectivas cidades de 

nascentes são: rio São Francisco Verdadeiro, Cascavel; Arroio Guaçu, Toledo; São Francisco 

Falso, Céu Azul e o Ocoíque, Matelândia (SEMA, 2010). 

De acordo com o censo de 2010 (IBGE, 2010), 28 municípios estão presentes na Bacia 

Hidrográfica do Paraná III abrigando uma população de 987.041 habitantes, o equivalente a 

9,6 % da população de todo o Estado do Paraná. Os principais municípios desta região são: 

Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Santa Helena, Medianeira, Marechal Cândido Rondon e 

Guaíra.  

Na Figura 20, podem ser observados os principais rios afluentes do rio Paraná, cuja 

extensão desde a embocadura do rio Paranapanema, o marco "0" (zero) da fronteira do Estado 

do Paraná até o Município de Foz do Iguaçu é aproximadamente 400 km (ANA, 2001).    
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Figura 20: Bacia Hidrográfica do Paraná III (mapa s/ escala). Fonte: (SEMA, 2010) 

 

Desde as suas nascentes no rio Paraíba até o rio do Prata, o percurso total do rio Paraná 

é de 4.695 km, nascendo na região centro-sul do Brasil, formado pela confluência dos rios 

Grande e Paranaíba, seu curso segue uma direção sudoeste até alcançar a fronteira entre o 

Brasil e Paraguai (ANA, 2001).  A Figura 21 mostra parcialmente o rio Paraná em foto obtida 

em 1972 na região que hoje corresponde ao reservatório de Itaipu. 

 

                                                
Figura 21: Rio Paraná (1972), antes da formação do lago com a margem direita paraguaia e esquerda, a 

brasileira. Fonte: (Acervo da Itaipu Binacional, 1982). 
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De acordo com Ricobom (2001), o rio Paraná após receber as águas do rio Iguaçu, 

forma um arco direcionado para oeste, fazendo a fronteira natural entre o Paraguai e a 

Argentina até a sua confluência com o rio Paraguai. Na Argentina se junta com o rio Uruguai 

para formar o estuário do Rio da Prata, que desemboca no oceano Atlântico.  

Ainda segundo Ricobom (2001), no município de Guaíra, antes da formação do lago da 

usina hidrelétrica de Itaipu a 210 km da foz do rio Paranapanema, o rio Paraná tinha uma 

largura média de 4,5 km e se precipitava em uma queda de 116,98 m de altura em um grande 

"canõn" de 60 a 80 metros de largura, dando origem as Sete Quedas ou Saltos de Guaíra. Esse 

rio precipitava-se por um estreito canal em níveis (camadas "trapp"), com um volume de água 

de 11 mil m³/s com nível de água mais baixo e 70 mil m³ com nível de água mais alto, 

percorrendo uma extensão de 54 km entre Guaíra e Porto Mendes.  

A média da vazão do rio Paraná na sua foz é de 16.000 m³/s, sendo comparável a rios de 

grande importância como o Mississippi nos USA (18.000 m³/s) e o rio Ganges na Índia 

(16.000 m³/s). De acordo com SEMA (2010) a série histórica da vazão do rio Paraná aponta 

que na cidade de Guaíra, entre os anos de 1920 a 1973, antes                   

da formação do lago de Itaipu, a vazão média correspondia a 8.300 m³/s com a vazão média 

máxima registrada em 28.400 m³/s e a vazão média mínima em 2.740 m³/s. 

Após os saltos, o rio alargava-se progressivamente chegando a uma largura de 137 m 

até a cidade de Foz do Iguaçu; com declividade suave, o rio descia em 14 m de desnível, 

totalizando 175 m de declividade entre Guaíra e Foz do Iguaçu e com uma profundidade 

média de 32 m (SEMA, 2010). 

Fatos ocorridos em decorrência da grande variação de vazão do rio Paraná marcaram a 

história de Foz do Iguaçu. O primeiro registro foi em maio e junho de 1905, relatado pelos 

colonos como a maior cheia "de todos os tempos". No ano seguinte, no final do verão de 

1906, as águas do rio subiram a uma altura superior a 30 metros atingindo as bases do porto 

da Colônia Militar que estava a 35 metros de altura da barranca do rio (COLODEL, 2002). 

As enchentes do rio Paraná também foram responsáveis pelo atraso da construção da 

Ponte da Amizade, pois em função do período de cheia do rio Paraná, foi realizado o 

cronograma de obra da fundação da ponte o que perdurou de setembro de 1957 a julho de 

1959. 

Os reservatórios das usinas hidrelétricas que foram construídos ao longo do rio Paraná 

foram os grandes responsáveis pelo controle dos desastres ecológicos naturais causados pelas 

enchentes e estiagens tão comum na história do rio Paraná. As Figuras 22a e 22b registram a 
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grande estiagem de 1978 em que o rio apresentava uma vazão de 89 m³/s expondo totalmente 

as bases dos pilares da Ponte da Amizade e o leito do rio Paraná (PINTO, 2009).  
Não somente as enchentes como as estiagens do rio Paraná, causavam problemas a 

população ribeirinha, pois era do rio Paraná que vinha a água para a irrigação da produção 

agrícola do oeste do Paraná.  

A Figura 22a mostra uma das bases de apoio das colunas de sustentação da ponte da 

Amizade onde a referência do tamanho desta estrutura pode ser avaliado quando comparado a 

base com as pessoas na margem do rio, apresentadas nesta figura. 

 

 
Figura 22a: A estiagem no Rio Paraná em 1978 
Exposição das bases da Ponte da Amizade na 

cabeceira do Rio Paraná. Fonte: (Arquivo Pessoal) 

 
Figura 22b: A Ponte da Amizade no Rio Paraná na 

estiagem de 1978 - Exposição da calha do Rio Paraná. 
Fonte: (Acervo da Itaipu Binacional, 1982). 

 
 
Na ocupação e uso do solo, as margens do rio Paraná passaram por intensas alterações 

após a inundação que originou o lago de Itaipu, adaptações que afetaram o meio físico, 

biológico e social. De acordo com ANA (2009) atualmente a bacia mantém atividades 

agrícolas diversificadas especialmente culturas anuais de soja, milho e trigo, o que leva a 

resultados em que as alterações das vazões sejam permanentes, já que o desmatamento tende a 

aumentar a vazão média de longo período, principalmente com cultivo anual, onde o solo é 

revolvido periodicamente. Áreas destinadas a pastagens para criatórios de bovinos de leite e 

de corte também são encontradas as margens do rio Paraná. 

Ainda segundo ANA (2009) a demanda hídrica do rio Paraná na Bacia do Paraná III é 

de aproximadamente 3 mil l/s, dos quais 63% provém de mananciais superficiais e 37% de 

mananciais subterrâneos. Com relação aos setores usuários, 49% vão para o abastecimento 

público, 24% para uso industrial, 11% para o setor agrícola, 16% para o setor pecuário e o 

setor mineral com menos de 1%. O índice de atendimento para abastecimento público de água 

é de 97% e o índice de atendimento de coleta de efluentes domésticos fica em torno de 32% 

(ANA, 2009). 
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2.5.5.3  Bacia do Rio Iguaçu 

 
O rio Iguaçu é o segundo maior rio do oeste paranaense. Com uma superfície de bacia 

hidrográfica de 70.800 km² no território brasileiro, sendo 57.329 km² somente no Estado do 

Paraná. Ele nasce no lado ocidental da Serra do Mar na Região Metropolitana de Curitiba e 

deságua no rio Paraná no encontro do marco das três fronteiras. Após percorrer mais de 910 

km, no sentido geral leste-oeste, faz divisa natural entre o Estado do Paraná e de Santa 

Catarina e entre o Brasil (Foz do Iguaçu) e Argentina na província de Misiones (RICOBOM, 

2001). 

Na Figura 23 pode ser observado no lado argentino o Porto Aguirre. A navegação 

fluvial era controlada pelos argentinos, pois este país detinha o monopólio do transporte 

fluvial nos rios Prata, Iguaçu e Paraná.  

 

 
Figura 23- Encontro das três fronteiras- (Brasil, Paraguai e Argentina) na década de 1930.  

Fonte: (Acervo Luciano Sergel, 2009) 
 

De acordo com Colodel (2002), a erva-mate e a madeira de lei eram retiradas das matas 

de Foz do Iguaçu até Guairá e embarcadas nos vapores de bandeira argentina no porto 

Aguirre, no rio Iguaçu e transportadas para os portos de Corrientes e Missiones pelo rio 

Paraná. Destes portos os produtos brasileiros seguiam para o rio da Prata, chegando ao porto 

de Buenos Aires, capital da Argentina e exportados para os Estados Unidos e Canadá. 

Segundo Ricobom (2001) o rio Iguaçu atravessa o Parque Nacional do Iguaçu e 

representa o principal captador das águas dos municípios do entorno desta região. Dentro do 

Parque, a altura do quilômetro 889, o rio apresenta os Saltos de Santa Maria ou Cataratas do 

Iguaçu, que se precipitam lateralmente em 272 saltos.  

O rio tem uma vazão média anual de 1.413,50 m³/s. No mês de maior vazão (outubro), o 

volume de água fica em torno de 2.506 m³/s, no mês de menor vazão (abril), o volume fica 
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entorno de 1.326 m³/s. As maiores cheias foram registradas em agosto de 2009, onde foi 

apresentada uma vazão de 8 bilhões m³/s, e no mesmo mês de 2011, a vazão foi de 10 bilhões 

m³/s (RICOBOM, 2001).  

As Cataratas do Iguaçu apresentam uma extensão total em forma de "U" de 2700 m de 

largura sendo que, 800 m de extensão esta no território brasileiro e 1.900 m no lado argentino. 

Como se pode observar na figura 24, a porção direita mostra o lado argentino e a porção 

esquerda, o lado brasileiro.  A partir das cataratas até a sua foz no rio Paraná, o desnível do rio 

é de 82,5 m de altura, num percurso de aproximadamente 23 km. O rio Iguaçu possui largura 

de 1.200m na região das cataratas, estreitando-se até 65m na fenda tectônica em um desnível 

de 72m de altura, no qual sua maior força esta na queda chamada de Garganta do Diabo.  

 

 
Figura 24: As Cataratas do Iguaçu - Vista Superior- lado direito- Argentina e lado esquerdo Brasil, 2006. 

Fonte: (Acervo Itaipu Binacional, 2006). 
 

De acordo com Silva e Guetter (2003) as mudanças climáticas têm interferido 

diretamente no ciclo hidrológico no Estado do Paraná, aumentando consecutivamente as 

vazões dos rios desde 1970. Porém fatos históricos apresentam estiagens críticas como as 

registradas no ano de 1978, nas Figuras 25a e 25a, onde o rio Iguaçu apresentou neste ano, 

uma vazão de 89 m³/s. O rio Iguaçu tem apresentado grandes variações de vazões como as 
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registradas nas figuras 25a, mostrando a estiagem de 1978 e 25b, mostrando as cheias de 

2006. Pode se observar que as fotos das figuras 25a e 25b foram tiradas no mesmo lugar em 

anos diferentes. 

 
Figura 25a: As Cataratas do Iguaçu na seca de 1978.  

Fonte: (Acervo Pessoal, 1978). 

 
Figura 25b: As Cataratas do Iguaçu nas cheias de 2006 

 Fonte: (Acervo Pessoal, 2006). 
 
As cheias no rio Iguaçu em agosto de 2011 que podem ser observadas nas Figuras 26a e 

26b provocaram o fechamento para a visitação do Parque Nacional do Iguaçu, pois as águas 

chegaram a cobrir a passarela de acesso à Garganta do Diabo. A vazão média do rio Iguaçu 

nos meses de julho e agosto é na ordem de 1,2 mil metros cúbicos por segundo, mas as chuvas 

que ocorreram na bacia do rio Iguaçu elevaram o nível do rio em um período atípico 

provocando o aumento do volume na ordem de 10 mil metros cúbicos por segundo, volume 

oito vezes maior que a média neste período. 

 

 
Figura 26a: As Cataratas do Iguaçu - passarela de 
acesso à "Garganta do Diabo" na cheia de agosto de 
2011. Fonte: (Acervo Pessoal, 2011). 

Figura 26b: As Cataratas do Iguaçu-"Garganta do 
diabo" nas cheias de 2011. Fonte: (Acervo Pessoal, 
2011) 

 

2.5.6  Hidrossedimentologia 

 

 Uma grande parte dos municípios do Brasil já apresenta problemas de degradação do solo, 

tanto nas áreas urbanas como em áreas rurais. Considerado como um dos impactos ambientais 
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mais significativos da atualidade, a degradação do solo vem crescendo de forma alarmante na 

deterioração do meio ambiente, no assoreamento, no deslocamento de sedimento, nos 

processos erosivos e na poluição dos cursos e dos espelhos d'águas. Com prejuízos para a 

saúde humana, animal, na geração de energia e na disponibilidade de água para irrigação e 

para o abastecimento urbano (CARVALHO et al., 2000). 

Ainda segundo Carvalho et al (2000), o acúmulo de sedimentos nos reservatórios podem 

ser grandes e de extrema dificuldade de remediar, causando grandes danos ambientais e 

econômicos. Tantos os pequenos quanto os grandes reservatórios são sujeitos a assoreamento. 

Porém os grandes reservatórios no Brasil tais como os reservatórios de Itaipu, Itá, Sobradinho e 

Tucuruí demanda um tempo maior de ter sua vida útil encerrada. No entanto, em tempo muito 

menor, 20 a 30 anos, os depósitos de sedimento na região do remanso, área do delta, já poderão 

estar prejudicando atividades como a de navegação. 

Para Silva et al. (2007) a degradação do solo está intimamente ligada com o avanço da 

agricultura, mas também pode ser consequência do manejo inadequado do solo ou da 

implantação de obras de engenharia e saneamento sem os devidos cuidados: o impacto 

causado pelo deslocamento de sedimento para os fundos de vale ocasionam os assoreamentos 

de várzeas dificultando a agricultura, alterando os traçados dos leitos dos rios e obstruindo 

vãos de pontes e bueiros causando o transbordamento nas enchentes.  

Ainda segundo Silva et al. (2007), o transporte de sedimentação em corpos d'água é um 

dos impactos ambientais mais sérios causados pelo processo de erosão. Nos reservatórios de 

usinas hidrelétricas, é previsto um percentual mínimo para suportar o acúmulo de sedimento. 

Porém na maioria dos reservatórios a taxa de sedimento é tão elevada que chega a perder 5% 

de sua capacidade de armazenamento de água por ano o que implica na vida útil desse 

reservatório. 

De acordo com Carvalho (1994) a degradação do solo implica nas alterações das suas 

propriedades físico-químicas e dos nutrientes, bem como nos processos que causam a erosão 

do solo. A erosão é um processo que corresponde à separação e remoção das partículas da 

rocha e do solo provocados por ações naturais como água, vento, gelo e os agentes biológicos. 

As ações antrópicas, como o manejo inadequado do solo causam grandes impactos, 

acelerando o processo erosivo do solo. Esses agentes podem atuar combinados ou 

isoladamente. 

Segundo Carvalho et al. (2000), a ação da água através da chuva, escoamento pelo solo 

e pelos cursos d'água é o agente natural que causa maior preocupação, pois pode gerar três 

tipos de erosão nos solos: 
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a) A erosão interna ou piping, causada pelo aumento da taxa de infiltração no solo 

provocando a formação de canais de fluxo no solo;  

b) A erosão causada por meio do aumento da porosidade do solo ou da esqueletização 

que é o processo da dissolução de componentes minerais no solo;  

c) A erosão de superfície, que pode ser gerada pela ação das águas de chuva, pelas 

ondas do mar e dos rios.  

As gotas da chuva caindo diretamente sobre a superfície da terra podem ser 

consideradas como minúsculas bombas, causando ruptura dos agregados, provocando o 

deslocamento e a remoção da camada superficial do solo. A erosão hídrica do solo é um 

processo físico de desagregação, transporte e deposição de partículas do solo, chamadas de 

sedimentos, provocado pela ação da água das chuvas e do escoamento superficial 

(CARVALHO, 1994).  

Para Guerra et al. (2010), o processo erosivo causado pela água de chuvas é bem maior 

em áreas onde o índice pluviométrico é elevado principalmente quando existem concentrações 

de chuvas em certas estações do ano. O processo tende a se acelerar quando há desmatamento 

nessas áreas, uma vez que estes solos ficam totalmente desprotegidos da cobertura vegetal 

ficando vulnerável a ação direta das chuvas sobre a superfície do solo.  

Segundo Carvalho  et al. (2001) a erosão de superfície gerada pelas águas de chuva passa 

por um processo evolutivo onde as fases poderiam ser classificadas em ordem cronológica como 

erosão laminar, sulcos, ravinas e voçorocas. Destaca-se ainda que os fenômenos de erosão interna 

e do aumento da porosidade no solo podem exercer influência direta na definição do modelo 

evolutivo das erosões de superfície. 

  De acordo com Guerra (2010) o transporte das partículas finas desagregadas 

(sedimentos) ocorre quando o solo está saturado ou quando a velocidade de água precipitada é 

superior a capacidade de infiltração de água no solo, ocasionando o escoamento superficial do 

excesso de água, em áreas com declividades elevadas. Desta forma, o sedimento se deposita 

em locais mais baixos, que podem ser depressões naturais do terreno ou reservatório de água, 

como nas calhas dos rios, lagos, açudes, represas, concluindo o processo erosivo. 

Para Silva et al. (2007) a escassez de solos produtivos vem forçando o homem a tomar 

dois tipos de atitudes: a) Procurar novas terras, que naturalmente ainda produzem quantidade 

de alimentos específicos para a sustentação humana sem qualquer manipulação local. Este foi 

o caso típico da migração dos agricultores do Rio Grande do Sul para o oeste do Estado do 

Paraná, assunto que foi abordado anteriormente; b) Permanecer no mesmo local e investir 
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com novas tecnologias para melhorar o potencial de produção na agricultura. Este 

procedimento vem ocorrendo em todo o oeste paranaense no cultivo da soja. 

Ainda segundo Silva et al. (2007) a erosão e o transporte de sedimentos superficiais de 

uma região urbanizada muito se diferem da região rural, pois a infiltração das águas no solo é 

dificultada pelas grandes áreas impermeabilizadas existente nas áreas urbanas e a falta de um 

sistema adequado de drenagem dificulta o fluxo dessas águas.  A movimentação de terra para 

construção de grandes obras, loteamentos residenciais e industriais interferem diretamente na 

topografia do terreno. Com a execução dos cortes profundos e aterros para a implantação 

desses empreendimentos podem deixar o solos dessas áreas expostas às erosões laminares.  

Para Carvalho (1994), a erosão é o processo inicial da sedimentação provocando sérios 

impactos, tais como:  

a) Destruição das nascentes, quando a erosão estiver ocorrendo nas cabeceiras dos rios. 

b) Desertificação dos solos. 

c) Remoção das camadas férteis do solo em zonas agrícolas causando o 

empobrecimento do solo das áreas. 

d) Deposição de sedimento nas calhas dos rios.  

De acordo com Carvalho et al. (2000), os sedimento depositados nos reservatórios se 

estendem para montante e para jusante e não se distribui uniformemente, mesmo dentro do 

reservatório. Esses depósitos podem causar diferentes impactos ou consequências e se 

denominam das seguintes formas:  

�  Depósito do remanso (backwater deposit). Corresponde aos depósitos de sedimentos 

de montante ou remontante, à medida que aumenta o depósito nesta área e podem 

causar as enchentes a montante. Os depósitos de sedimentos do interior de 

reservatório causam a redução da capacidade de armazenamento, a vida útil do 

reservatório;  

�  Depósito delta. Reduz gradualmente a capacidade útil do reservatório e é formado 

pelos sedimentos grossos e finos. Porém os sedimentos mais finos se depositam no 

leito do rio, formando a lama, que muitas vezes, quando sem nutrientes, afastam os 

peixes e os micro-organismos. A variação do nível d’água condicionará a formação 

do delta;  

�  Depósito de margem (overbank) O depósito de sedimento às margens dos 

reservatórios facilita o crescimento de plantas aquáticas, cuja remoção é efetuada 

pela elevação do nível d’água. Essa vegetação flutuante provoca problemas diversos, 
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como seu apodrecimento, deposição no fundo do lago e transformação em minerais, 

indo se adicionar ao assoreamento. Parte da vegetação poderá chegar às tomadas 

d’água, prejudicando a operação caso não sejam retiradas. 

�  Depósito do leito (bottom-set deposit). Correspondem aos depósitos que reduzem o 

volume morto, parte do depósito delta está contida no volume morto. Os sedimentos 

que alcançam a barragem e passam pelo vertedouro e condutos, provocam abrasões 

nas estruturas, comportas, tubulações, turbinas e outras peças. 

A sedimentação acumulada no reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu é um exemplo 

típico da necessidade do controle ambiental do uso da terra das margens do reservatório, das 

áreas de influência do lago e dos afluentes ao rio Paraná. O controle da sedimentação no 

reservatório é o que garante o tempo útil de produção de energia na usina.  

Os estudos sobre sedimentação do reservatório realizados durante a fase de viabilidade 

com base na avaliação de 45 milhões de tonelada/ano de sólidos afluentes, esse volume 

indicou uma vida útil do reservatório de 340 anos (ITAIPU, 1994). Porém Mendes (2010) 

apresenta uma análise sedimentológica no reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu que 

prevê a geração de energia para apenas 146 anos, o que representa uma vida útil até o ano de 

2156. 

 

2.6  Parque Nacional do Iguaçu  
 
 

O Parque Nacional do Iguaçu (PNI), localizado na fronteira do Brasil com Argentina, 

foi criado pelo então Presidente da República Getúlio Vargas, através do Decreto Federal nº 

1.035, de 10 de Janeiro de 1939 para a preservação de um pouco de mata nativa ainda 

existente no oeste do Estado do Paraná, abrangendo uma área aproximada de 33,60 km².  

Após diversas desapropriações e decretos, foram definidos os limites da área do parque em 

1.852,625 km² nos cinco municípios da região oeste do Estado do Paraná: Céu Azul, Foz do 

Iguaçu, Matelândia, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu, representando uma área 

total de 3.752,83 km² (BRESOLIN, 2002). 

O Parque Nacional do Iguaçu, no lado argentino, cobre uma área total de 555 km². A 

conservação deste parque é crucial, pois abriga uma grande área remanescente de floresta do 

Bioma Mata Atlântica. O parque é rico em fauna e inclui 68 espécies de mamíferos, 422 de 

aves, 38 de répteis e 18 de anfíbios, um grande número de espécies dos quais estão ameaçados 

de extinção (UNEP, 2003). 
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Para o INPE (2011) a área do Parque Nacional do Iguaçu no município de Foz do 

Iguaçu representa 0,706% de floresta remanescente do Bioma Mata Atlântica no Estado do 

Paraná, sendo que a floresta remanescente no estado atinge uma área de 19.606,44 km² 

(9,97%) do total do bioma. 

De acordo com o IPARDES (2011) o Parque Nacional do Iguaçu ocupa uma área de 

138,570 km² do Município de Foz do Iguaçu, representando 22% de ocupação da área 

territorial do município, assunto que será discutido no Item seguinte. O parque também abriga 

duas estradas que fizeram parte da história do oeste paranaense, hoje desativadas por estarem 

dentro da abrangência da área de proteção ambiental (APA) do Parque Nacional do Iguaçu, a 

estrada velha de Guarapuava e o caminho do Colono, como foram destacadas na Figura 27. 

 

 
Figura 27: Mapa de Localização do PNI e da Estrada do Colono. Fonte: (CELLA et al, 2009). 

 
O caminho do Colono, como era chamado à antiga BR 163, depois a PR 495, ligava as 

cidades de Capanema a Serranópolis do Iguaçu cortando o parque no sentido Noroeste/ 

Sudeste, na zona classificada pelo Plano de Manejo do Parque, como zona primitiva, não 

destinada a esse tipo de utilização (RICOBOM, 2001).  

Esta estrada caracterizava-se por uma faixa de desmatamento dentro do parque de 17,6 

km de extensão, por 12 m de largura e chegava às barrancas do rio Iguaçu, onde a 

transposição era efetuada por uma balsa, que atravessava os veículos e transeuntes até o outro 
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lado da margem do rio, no lugarejo conhecido como Porto Lupion, no Município de 

Capanema (IBAMA, 2001). 

 

2.7 Uso e Ocupação da Terra 

 

O uso da terra é a forma como o espaço esta sendo ocupado pelo homem. Todos os 

dados levantados do uso e da ocupação do solo são de grande importância, na medida em que 

os efeitos do uso inadequado possam causar danos tanto ao meio ambiente natural quanto ao 

ambiente construído. Entre estes danos pode-se destacar; erosão do solo, inundação, 

assoreamentos dos rios e reservatórios, contaminação dos cursos das águas superficiais e das 

águas subterrâneas (FERREIRA et al, 2005). 

De acordo com Ferreira e Motisuke (1997), a falta da infraestrutura nas cidades formais 

e informais traz sérios riscos ao meio ambiente como a falta de tratamento de esgoto. Sem 

esse tratamento adequado, o esgoto é lançado na rede das águas pluviais, que escoa 

diretamente para os rios urbanos que por sua vez, percorre pelo processo natural, poluindo os 

aquíferos. Conhecidos os processos e suas consequências, é necessário planejar o espaço 

urbano e sua infraestrutura nas condições adequadas para que essa ocupação não agrida o 

meio ambiente.  

A população urbana brasileira teve um aumento significativo no último censo de 2010, 

com uma taxa de urbanização de 84,35% (IBGE, 2010), próxima à saturação. O processo de 

urbanização acelerado ocorreu depois da década de 60, gerando uma população urbana 

praticamente sem infraestrutura, principalmente na década de 80, quando os investimentos 

para os serviços públicos foram reduzidos devido a crise econômica na época.  

Ainda segundo Ferreira e Motisuke (1997), o problema da urbanização acelerada está 

intimamente relacionado com o impacto ambiental no uso e a ocupação do solo. Com o 

aumento demográfico repentino, evidentemente, os centros urbanos não tinham nenhuma 

infraestrutura urbana, equipamentos públicos, muito menos moradias para atender essa nova 

massa de moradores urbanos. Consequentemente, a população menos favorecida, passou a 

ocupar as áreas de periferia urbana/rural e as áreas de proteção ambiental, como beira de 

córregos, mananciais e encostas.  

Segundo Tucci (2005), o uso do solo em áreas urbanas tem sido responsável por uma 

grande parcela dos prejuízos ambientais nos recursos hídricos. Os principais problemas 

relacionados com a falta de infraestrutura e a urbanização nas cidades brasileiras são:  
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a) Grande concentração populacional em pequena área com falta de abastecimento de 

água potável e tratamento do esgoto causando poluição das águas dos rios e córregos e 

provocando impacto quanto ao uso inadequado do solo.  

b) Aumento da periferia das cidades de forma desordenadas pela migração rural. Essas 

áreas geralmente estão desprovidas de segurança, de infraestrutura básica de água, esgoto, 

drenagem e captação das águas pluviais, transporte e coleta de resíduos sólidos. 

c) Planejamento urbano, na maioria das vezes é realizado com população existente em 

áreas legais. Existe invasão nas áreas ilegais e públicas como também a ocupação em áreas de 

risco de inundações e de deslizamento.  Normalmente essas ocupações ocorrem sem nenhuma 

fiscalização e impedimento pelo poder público. Boa parte da população das grandes cidades 

vive em algum tipo de favela, isto é, na cidade informal aonde o planejamento urbano não 

chega a atingir.  

 

2.7.1 A Dinâmica do Uso e Ocupação das Terras no Oeste do Estado do Paraná 

 

A região oeste paranaense está inserida na bacia do Paraná III (Figura 28), uma das 16 

bacias hidrográficas que compõe o Estado do Paraná. Esta bacia abrange uma área de 

8.778,83 km² dividida em com 27 municípios. 

 

 
Figura 28: Divisas Municipais da Bacia do Paraná III. Fonte: (IPARDES, 2010) 
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O município de Foz do Iguaçu está localizado na região oeste do estado Paraná e para 

entender o uso e a ocupação do solo desta região e os entraves políticos e diplomáticos entre o 

Brasil e Paraguai no processo de construção da usina hidrelétrica de Itaipu é de fundamental 

importância conhecer a história da ocupação desta região. 

De acordo com Colodel (1988) a região oeste do Estado do Paraná, no início da sua 

colonização, possuía uma grande mata nativa que cobria quase a totalidade do território. Nas 

áreas baixas, ao longo dos vales fluviais predominava a floresta tropical e nas terras mais 

altas, predominava a mata de araucária. Pouco restou desta vegetação, pois foi praticamente 

destruída em função da extração da madeira, a principal atividade econômica da região e pelo 

desenvolvimento da agricultura de subsistência das colônias dos imigrantes do Rio Grande do 

Sul e de Santa Catarina que se instalaram na região a partir da década de 1940.  

Para Müller (2007) a enorme extensão original de floresta do norte e oeste do Paraná 

ficou praticamente devastada pelo avanço da agricultura cafeeira provinda do sul do estado de 

São Paulo. Essa cultura cresceu de forma muito rápida na ocupação das áreas de florestas 

devido à riqueza do solo fértil da terra roxa. 

 Segundo INPE (2011), a Mata Atlântica está distribuída ao longo da costa atlântica do 

país, atingindo áreas da Argentina e do Paraguai nas fronteiras das regiões sudeste e sul do 

Brasil. De acordo com o Mapa da Área de Aplicação da Lei Federal nº 11.42, de 2006, 

segundo Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, originalmente a Mata Atlântica 

abrangia uma área de 1.315.460 km² no território brasileiro o que correspondia a 

aproximadamente 15% da área do país. Seus limites originais contemplavam áreas em 17 

estados brasileiros e entre eles o Estado do Paraná com uma área de 196.674,85 km², o que 

correspondia a 98% da área territorial de todo o Estado. A floresta nativa foi reduzida 

consideravelmente e segundo o levantamento feito pelo INPE em 2010, a área remanescente 

do Bioma Mata Atlântica no Estado do Paraná corresponde a 19.606,44 km² o que representa 

9,97% da área territorial do Estado. 

Ainda segundo IPARDES (2010), em 1953 a bacia do Paraná III tinha uma área de 

cobertura vegetal nativa de floresta tropical pluvial de 940,44 km², correspondente a 10,7% da 

mata original; em 1980 esta área passou para 381,65 km² representando 4,38% e em 2008, a 

área de cobertura passou para 430,07 km² correspondendo 4,90% da área original. Da mata 

nativa que restou na bacia do Paraná III, 32% esta localizada no município de Foz do Iguaçu, 

correspondendo a uma área de 138,576 km² protegida pela APA do Parque Nacional do 

Iguaçu conforme está demonstrado anteriormente na tabela 6, no Item 4.1.6 deste trabalho.  
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Na Figura 29, pode ser observada a divisão das 16 bacias hidrográfica do Estado do 

Paraná. A maior bacia hidrográfica é a do Iguaçu, situada no sul do estado, com 54.983,81 

km² de área. Mantém uma cobertura de mata nativa de 8.917,892 km², a bacia com a maior 

área de mata nativa do Estado, correspondendo a 16,22 % de toda área. A menor bacia é a do 

Paranapanema 2, localizada no extremo norte do Estado. A região com menor conservação de 

mata nativa corresponde àquela próxima ao rio Paranapanema com uma área de mata nativa 

de 726,854 km², um divisor natural do Estado do Paraná e de São Paulo (INPE, 2010).  

 

 

 
Figura 29: Evolução da área de cobertura vegetal nativa segundo bacias hidrográficas do Estado do Paraná.  

Fonte: (IPARDES, 2010) 
 

 Devido à falta de um sistema adequado de transporte rodoviário nas regiões norte e 

oeste do Estado do Paraná no início de suas atividades econômicas, os rios Paraná e 

Paranapanema foram as vias de acesso e de escoamento de toda a madeira extraída desta 

região. Foram abertas grandes clareiras ao longo de suas margens para o armazenamento das 

madeiras extraídas como também foram instaladas serras para os cortes das toras. O sistema 

de transporte fluvial era apoiado por uma estrada de ferro que circundava o trecho não 

navegável.  

 A Tabela 6 apresenta a distribuição dos tipos do uso da terra no Estado do Paraná, na 

Bacia do Paraná III e no Município de Foz do Iguaçu no período de 2005 a 2008.  
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ÁREA ESTADO DO  
PARANÁ 

BACIA DO  
PARANÁ III 

MUNICÍPIO DE 
FOZ DO IGUAÇU 

USO DA TERRA ÁREA  
(km²) 

% ÁREA  
(km²) 

% ÁREA  
(km²) 

% 

Área Territorial Total 199.880,20 100 8.778,83 100 617,70 100 
Agricultura Intensiva - (A1) 81.870,93 40,96 5.665,39 64,53 80,55 13,04 
Uso Misto - (A2) 34.319,45 17,17 1.195,30 13,60 42,31 6,85 
Agricultura e pastagem - (AP) 17.649,42 8,83 58,99 0,67 5,07 0,82 
Floresta nativa - (F) 22.366,60 11,19 430,07 4,9 138,58 22,43 
Pastagem e/ou campos naturais - (P) 26.983,82 13,48 464,50 5,29 6,43 1,05 
Reflorestamento - (R) 8.894,66 4,45 19,23 0,22 0,31 0,05 
Represas  - (REP) 2.358,60 1,18 740,95 8,44 149,31 24,20 
Aglomerados urbanos - (U) 2.298,62 1,15 206,303 2,35 195,16 31,80 
Tabela 6: O uso da terra no Estado do Paraná, na Bacia do Paraná III e no Município de Foz do Iguaçu no 

período de 2005 a 2008. Fonte: Adaptado pelos dados do IPARDES (2010; 2011). 
 

Nota: 1 
 (A1)=Áreas com atividades de agricultura dominante em parcelas que fazem uso intensivo de máquinas e 
insumos; (A2) =Áreas com atividades de agricultura dominante em pequenas parcelas, associadas a pastagem 
reflorestamento e pequenas porções de florestas nativas; (AP)=Áreas com agricultura e pastagem (com 
predominância de pastagem); (E) =Solo Exposto; (F)=Floresta nativa; (P)=Pastagem intensiva, extensiva e 
abandonada; campos naturais e inundáveis; (R) =Reflorestamento; (REP)=Represas hidrelétricas e de 
abastecimento; (U)   =Aglomerados urbanos.  
 
Nota: 2  
 As ilhas do rio Paraná foram consideradas áreas com pastagem, apesar da fase recente de recuperação da 
vegetação nativa, após as queimadas. 
 

 Avaliando o uso da terra das três áreas da Tabela 6, pode-se observar que o uso na 

agricultura intensiva é significativamente maior na bacia do Paraná III (64,53%) comparando 

com o uso do município de Foz do Iguaçu (13,04) e de todo o Estado do Paraná (40,96%). De 

acordo com INPE (2011), o uso das terras na agricultura na bacia do Paranapanema III é de 

90,21%, porém os municípios desta bacia, que apresentam a maior índice de uso na 

agricultura são os municípios de Pirapó (85,74%) e Paranapanema 2 (77,13%).  

  Na Figura 30 pode-se observar de forma mais evidente os dados da Tabela 6 onde 

apresenta na bacia do Paraná III o uso da terra na agricultura com78,80 %  (A1+A2+AP) bem 

mais intensificado do que nas outras áreas de uso como, por exemplo, as áreas de pastagem e 

campos naturais que representa 6% de toda a bacia. É importante ressaltar que o reservatório 

de Itaipu esta localizado nesta região, ocupando (8.44%) da área da Bacia do Paraná III.  

 O uso da terra em Foz do Iguaçu é bem diferente quando comparado com o uso na 

Bacia do Paraná e no Estado do Paraná, como pode ser observado na Tabela 6 e Figura 30, 

pois neste município, o uso pelos aglomerados urbanos (31,80%) é muito mais intensificado 

do que nas outras áreas. 
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Figura 30- Uso e ocupação da terra no Estado do Paraná, na bacia do Paraná III e no Município de Foz do Iguaçu 

no período de 2005 a 2008. Fonte: Adaptação da autora a partir dos dados fornecidos pelo IPARDES (2010). 
 

 Observando a Tabela 6 e comparando com a Figura 30, nota-se que o uso da terra no 

Estado do Paraná está bem direcionado ao uso com a agricultura e pouco com os aglomerados 

urbanos (1,15%). O reflorestamento vem se apresentando em outras áreas do Estado (4,45%), 

pois na Bacia do Paraná III a área de reflorestamento representa apenas 0,22 %. No Uso 

Misto, as duas áreas se equiparam. Quanto ao uso em pastagem na Bacia do Paraná III, é 

praticamente nulo (0,67) comparado ao uso de todo o Estado do Paraná (8,83%), 

evidenciando que a Bacia do Paraná III não tem a vocação para a pecuária como em outras 

áreas do Estado do Paraná. 

 Com a conclusão das obras da usina hidrelétrica de Itaipu e a formação do reservatório, 

oito novos municípios foram criados na região lindeira ao reservatório em função dos 

processos de desmembramento territorial, como os casos de: Santa Terezinha de Itaipu, 

Itaipulândia, Missal, Diamante D'Oeste, São José das Palmeiras, Mercedes, Pato Bragado e 

Entre Rios (Tabela 7).  
 MUNICÍPIOS ANO ÁREA (km²) MUNICÍPIOS ANO ÁREA (km²) 

Diamante d’ Oeste-PR 1989 309 Mercedes-PR 1993 201 
Entre Rios do Oeste-PR 1993 122 Missal-PR 1983 324 
Foz do Iguaçu-PR 1914 618 Pato Bragado 1993 135 
Guaíra-PR 1951 560 Santa Helena-PR 1967 758 
Itaipulândia-PR 1992 331 Santa Terezinha de Itaipu-PR 1982 259 
Mal. C. Rondon-PR 1960 748 São José das Palmeiras-PR 1989 182 
Medianeira-PR 1960 329 São Miguel do Iguaçu-PR 1961 851 
Terra Roxa-PR 1961 801 Mundo Novo- MS 1976 478 
Tabela 7: Municípios lindeiros ao Lago de Itaipu e respectivas áreas. Fonte: (IBGE, 2011) 
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  A Tabela 7 mostra os 16 municípios lindeiros ao lago de Itaipu com suas respectivas 

áreas territoriais e o ano de criação de cada município, destacando os 8 municípios que foram 

criados após a formação do lago (1982). Dos 16 municípios lindeiros, 15 municípios pertence 

ao Estado do Paraná e 1 município (Mundo Novo) ao Estado do Mato Grosso do Sul. 

 Com a fertilidade natural dos solos existentes no extremo-oeste do Estado do Paraná, a 

agricultura intensiva com pequenas porções de campos naturais e floresta nativa são as 

atividades predominantes no uso e na ocupação do solo na região lindeira do lago de Itaipu.  
 

2.7.2 Cobertura Vegetal e Uso da Terra do Município de Foz do Iguaçu 

  

A criação do município de Foz do Iguaçu é o resultado de um ciclo histórico na 

colonização e ocupação do oeste paranaense. Em sua área urbana mostra uma população de 

diferentes etnias, línguas, usos e costumes. Conforme foi abordado anteriormente, o 

município teve uma urbanização muito rápida e sem um planejamento urbano e ambiental 

adequado. 

No início da colonização do oeste paranaense a cidade de Foz do Iguaçu ocupava uma 

área territorial que margeava o rio Paraná com o encontro do rio Iguaçu até as Cataratas de 

Sete Quedas se estendendo até os campos de Guarapuava, assunto que será tratado 

posteriormente. Toda área era coberta pela mata nativa do Bioma da Mata Atlântica, com 

muita erva mate. Existiam pequenos núcleos urbanos formados por agricultores de produção 

familiar. As pequenas fazendas não cocorriam com a floresta nativa e a pequena produção 

agrícola era para atender as necessidades da região. 

Somente após os anos 60, com o desenvolvimento da agricultura intensiva foi que o 

cenário mudou principalmente no território de Foz do Iguaçu, na região oeste do Estado do 

Paraná. 

Ainda que Foz do Iguaçu pertença a uma região com a vocação voltada para a 

agricultura, a área rural não passa de 21%, sendo que na região da Bacia do Paraná III o uso 

da terra com agricultura intensiva é de 64,53%, conforme observado na Tabela 6 apresentado 

anteriormente. 

Como pode ser observado na Figura 31 e na Tabela 6, o uso da terra no município de 

Foz do Iguaçu é bem peculiar quando comparada a outros municípios brasileiros. Isso se deve 

ao fato de que a ocupação da terra pelo Parque Nacional do Iguaçu e pelo lago de Itaipu ser 

muito significativa.  
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Figura 31: Uso da terra do Município de Foz do Iguaçu. Fonte: PMFI (2011) 

  

Na implantação da obra da usina de Itaipu, uma grande parte da floresta pluvial tropical nativa 

da região do oeste paranaense foi desmatada para dar lugar a construção da usina hidrelétrica 

e a formação do reservatório, conforme pode ser observado na Figura 32. Com o fechamento 

das comportas da barragem de Itaipu, uma área de 1.010 km² de terras produtivas, mata nativa 

e áreas urbanas, públicas e privadas, foram inundadas. Parra isto a Itaipu Binacional realizou 

8.519 desapropriações adquirindo estas áreas no valor estipulado pelo Governo e não pelo 

valor de mercado (LIMA, 2004).   

 
Figura 32: A paisagem natural ainda preservada no rio Paraná e o inicio da construção da usina de Itaipu, 1974. 

Fonte: (Acervo Itaipu Binacional, 2006). 
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 O lado direito da Figura 32 corresponde a margem brasileira destacando a formação do 

canteiro de obra, a estrada de acesso ao canteiro de obra e dos maquinários, o início da 

construção dos galpões de armazenagem das ferramentas e materiais de construção no 

canteiro de obra e o início das escavações do canal de desvio. Do lado esquerdo, lado 

paraguaio, pode ser observado o desmatamento para a formação do canteiro de obra. 

Na parte superior da figura tanto no lado brasileiro como no lado paraguaio, a vegetação 

nativa ainda estava preservada no inicio da construção da usina, em 1974, na Fase I do 

cronograma de obra da construção da usina hidrelétrica de Itaipu. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Levantamento Bibliográfico 

 

A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho baseou-se em pesquisa 

bibliográfica; levantamento de dados do meio físico, regionais e locais (Município de Foz do 

Iguaçu), climáticos, geológico, geomorfológicos, pedologia, hidrológicos, sedimentologia e 

uso e ocupação da terra. 

Para Santos (2004) o estudo de caso é uma pesquisa de dados que investiga um 

problema atual dentro do contexto da realidade do país em relação ao uso da terra e usinas 

hidrelétricas, baseado em princípios teóricos, critérios analíticos e indicadores de crescimento, 

como ferramentas para adquirir um maior conhecimento no uso e ocupação do solo em áreas 

de hidrelétrica.  

Para isso, foi realizado o estudo de caso do município de Foz do Iguaçu com a 

implantação e a operação da usina hidrelétrica de Itaipu. O uso e ocupação da terra é um tema 

básico para planejamento ambiental, porque retrata as atividades humanas que podem 

significar pressão e impacto sobre os elementos naturais.  

De forma geral, o uso e ocupação da terra são identificados pelo tipo de uso, área de 

ocupação (mapa de uso), pela intensidade de uso, indício de manejo e pelo percentual de área 

ocupada e tipo de uso. As informações sobre este tema devem descrever não somente a 

situação atual, mas as mudanças recentes e o histórico de ocupação da área de estudo que até 

hoje não estavam disponibilizados. Em face da dificuldade em obter dados históricos esta 

pesquisa utilizou dados climáticos (chuva, temperatura, vento e umidade relativa do ar), dados 

hidrológicos (vazão dos rios, sedimentação fluvial, traçados e ocupação), todos obtidos após a 

década de 70. 

O Município de Foz do Iguaçu está localizado na região de fronteira e por ser área de 

segurança nacional e de ocupação muito recente, os dados obtidos correspondem a 

levantamentos e pesquisas que começaram a ser desenvolvidas a partir da década de 70 na 

região oeste do Estado do Paraná.  

Muitos documentos, fotos, mapas e cartas relatando fatos históricos, foram obtidos 

através dos arquivos pessoais dos moradores que viveram na região desde o início da 

formação do município. Vários documentos oficiais, fotos, mapas e alguns dados técnicos 

foram fornecidos pela Itaipu Binacional, porém os dados registrados na estação 
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meteorológica, próxima à usina não foram disponibilizados. Isso se deve ao fato de ações 

judiciais acionadas pelos agricultores da região contra a Itaipu Binacional reivindicando 

indenizações devidas às possíveis alterações climáticas ocorridas na região em função da 

construção da usina e da formação do reservatório. Assim sendo, a empresa optou por não 

disponibilizar estes dados até que este processo seja concluído. Porém, muitos mapas, dados, 

fotos e documentos da usina foram cedidos por antigos funcionários da Itaipu Binacional que 

trabalharam e vivenciaram o período da construção.  

Grande parte da coleta de dados para elaboração deste trabalho foi obtida nas prefeituras 

das cidades lindeiras ao lago de Itaipu, que permitiram o acesso aos dados cadastrados nos 

departamentos de planejamento e ação social de cada município; na ANA- Agencia nacional 

das Águas; EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; IBAMA- Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; INPE- Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais; MINEROPAR- Minerais do Paraná; MMA- Ministério do Meio 

Ambiente e SANEPAR- Companhia de Saneamento do Paraná - Foz do Iguaçu. 

Um levantamento minucioso dos projetos aprovados dos loteamentos e das construções, 

das legalizações dos loteamentos irregulares e das ocupações ilegais das áreas do Município 

de Foz do Iguaçu foi realizado comparando com os dados estatísticos do IBGE e pelo 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES. Esses órgãos 

forneceram dados preciosos sobre a evolução da ocupação de área desde a implantação da 

usina (IPARDES, 1977 e 1999), (IBGE, 2010) até o último relatório, apresentando o Caderno 

Estatístico do Município de Foz do Iguaçu de 2011 (IPARDES, 2011). 

Estes dados foram essenciais para a elaboração dos mapas da evolução da ocupação 

urbana do Município de Foz do Iguaçu no período de 1960 a 2007, que foram elaborados a 

partir da planta do zoneamento urbano de Foz do Iguaçu de 2007 do Plano Diretor de 2008 

(Figura 6).  Além dos levantamentos do meio físico, foram obtidos dados bibliográficos nas 

bases nacionais e internacionais existentes, com o objetivo de identificar estudos relacionados 

ao tema abordado neste trabalho. 

 

3.2.2  Produção de Mapas 

 

Através da planta do Município de Foz do Iguaçu de 2007 e da planta digital de 

zoneamento do município (Figura 32) na extensão DWG do programa Autocad, executada 

para a elaboração do Plano Diretor de Foz do Iguaçu, para foram utilizados os layers das ruas 
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e contorno das quadras como matrizes para a elaboração dos mapas da evolução urbana do 

Município de Foz de Foz do Iguaçu no período de 1960 a 2007. 

Os mapas foram gerados utilizando os dados numéricos coletados da ocupação das 

áreas de Foz do Iguaçu e as ferramentas (polyline; hatch; blocks; layers; tools; solids) do 

programa AutoCAD 2007. Cada área ocupada bem como as ruas e quadras criadas ao longo 

dos anos das últimas quatro décadas, foram redesenhadas sobre os layers da planta matriz, 

mostrando a ocupação urbana de ano a ano de Foz do Iguaçu, no período de 1960 a 2007. 

 
Figura 33: Planta de Zoneamento do Município de Foz de Iguaçu do Plano Diretor de 2008. Fonte: PMFI (2008). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4. 1  Histórico de Foz do Iguaçu  

 

A proposta deste tópico é apresentar a cidade de Foz do Iguaçu na região oeste 

paranaense, dentro do contexto histórico e econômico do país e não de fazer uma abordagem 

exaustiva da história de Foz do Iguaçu. 

 

4. 1.1  Foz do Iguaçu na história da Região Oeste Paranaense. 

 

Em meados do século XIX, o Estado do Paraná ainda era uma província de São Paulo 

quando em 1853, consegue sua emancipação. Até este período, sua atividade econômica 

estava centrada na agricultura de subsistência dominada pela exploração de erva mate e de 

madeiras extraídas da grande concentração de mata nativa que cobria dois terços do território 

do Paraná. 

Após o término da guerra do Paraguai em 1870 surgiu à necessidade de criar Colônias 

Militares no extremo-oeste paranaense. Essa idéia partiu dos oficiais do Exército Imperial, 

principalmente aqueles ligados ao Ministério da Guerra que reconheceram esta região como 

uma área de um valor estratégico muito grande e não podia ficar desguarnecida por se tratar 

de uma região tríplice fronteira.  

A guerra do Paraguai havia demonstrado tragicamente o quanto era temerário deixar as 

fronteiras do Brasil abandonadas. Além disso, entendia-se que essa colônia deveria abrigar 

sob a sua jurisdição um núcleo urbano, ponto inicial da colonização e povoamento de toda a 

região do oeste do Paraná. Somente em 22 de novembro de 1889 ocorreu a fundação da 

Colônia Militar na foz do rio Iguaçu com o propósito de domínio e integração desta região ao 

território brasileiro, pois pela sua localização estratégica esta colônia serviria de comunicação 

direta com a República do Paraguai, com o intuito de estreitar os laços comerciais com esse 

país e com a Argentina, cujo contato seria feito através das localidades de Posadas, São José 

das Trincheiras e Husaingo (SWAIN,1988). 

  De acordo com Wachowicz (1994) os planos para essa colônia foram inicialmente bem 

ambiciosos, pois além de impulsionar o progresso para essa região, a colônia na foz do rio 

Iguaçu serviria de base da esquadrilha naval brasileira para assegurar toda a malha fluvial na 

fronteira do Brasil. Com o passar do tempo, no final da década de 1890, as relações 
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diplomáticas do Brasil com os países vizinhos se tornaram cada vez mais estáveis 

ocasionando certo relaxamento dos preparativos logístico de segurança nas fronteiras. Com 

esta nova postura deu início a um lento abandono dos objetivos estratégicos por parte do 

Governo e a Colônia Militar passou a receber menos verba para a sua manutenção tendo que 

sobreviver a sua própria sorte e o caminho que ligava Foz do Iguaçu a Guarapuava, aberto 

estrategicamente com intuito de ligar essa região à capital do país, ficou no esquecimento. 

Segundo Colodel (2002), os argentinos tinham praticamente o monopólio da navegação 

fluvial no rio Paraná, mas é bom observar que para a região este rio era de fundamental 

importância sendo, pois este, o único meio de transporte e o principal meio de comunicação 

do oeste do Estado do Paraná ao Estado do Mato Grosso, São Paulo e a região norte do país. 

O transporte de toda a madeira e erva-mate extraídas ilegalmente das matas brasileiras era 

feito pelo rio Paraná desde Guaíra até Foz do Iguaçu sem nenhum controle das autoridades 

brasileiras.  

A conjuntura econômica de mercado favorecia a procura por esses produtos extraídos 

das florestas brasileiras e os lucros neste comércio eram muito elevados. Consumia-se erva 

mate em larga escala em todo o mercado platino e a madeira, também muito procurada na 

Argentina e facilmente exportada para os Estados Unidos e para o Canadá. As toras de 

madeira eram derrubadas e transformadas em pranchas e levadas até o rio Paraná. Esse tipo de 

extrativismo conhecida como "obrages" perdurou na região por mais de meio século e marcou 

a história do oeste do Estado do Paraná. O comércio extrativista entrou em colapso quando o 

Governo brasileiro passou a nacionalizar a região e a impedir a exploração das riquezas 

naturais das matas brasileiras a partir da década de 1930 (ROSEIRA, 2006). 

De acordo com Abreu (2001) as companhias beneficiadoras da erva mate tiveram um 

papel expressivo na ocupação da fronteira oeste do Brasil, pois contribuíram diretamente no 

surgimento das colônias e trechos das vias de transporte rodoviários e ferroviários para o 

escoamento de seus produtos em toda área de influência destas companhias como também 

foram as responsáveis pelo desmatamento de grande parte da floresta nativa da região. Estas 

empresas surgiram após o fim da guerra do Paraguai e ocuparam uma área de mais de um 

milhão de hectares de terra, abrangendo o oeste do  Estado do Paraná e o sul do então Estado 

do Mato Grosso. 

Nos primeiros anos do século XX, vários portos foram instalados no rio Paraná nas 

margens brasileira, da foz do rio Iguaçu até o município de Guairá (Figuras 34a e 34b) e 

através deles, a população tinha o acesso aos produtos básicos para a sobrevivência nesta 
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região, tais como: ferramentas para o trabalho, café, banha, açúcar, carne, remédios, roupas e 

combustível. Todos esses produtos eram procedentes dos países vizinhos do Brasil 

(COLODEL, 2002). 
  

 
Figura 34a: Porto Fluvial em Foz do Iguaçu  

na década de 1960.  
Fonte: (Acervo Luciano Sergel, 2009). 

 

 
Figura 34b: Porto Fluvial em Foz do Iguaçu  

na década de 1960. 
 Fonte: (Acervo Luciano Sergel, 2009). 

 
De acordo com Rippel (2005) a formação do lago de Itaipu interrompeu o tráfego 

fluvial desta região. Com o enchimento do reservatório os portos existentes e que permitiam o 

transporte fluvial foram cobertos pelas águas e os municípios lindeiros não tiveram mais o 

interesse em optar pela hidrovia no rio Paraná e passaram a usar a rodovia como meio de 

transporte.  

A região de Foz do Iguaçu durante muito tempo se manteve isolada e mantida mais por 

interesses estratégicos militares de fronteira do que uma região com interesse efetivo de 

ocupação. Esse isolamento trazia para a região uma situação de insegurança e grande 

desmotivação aos colonos de se estabilizarem nas terras concedidas pelo Estado e aos poucos, 

essa população foi abandonando suas terras já que as mesmas eram invadidas impunemente 

pelos obrageros, cujo único interesse se baseava na expansão do seu império exploratório. 

Segundo Colodel (2002) a Coluna Prestes e os líderes da revolução de Getúlio Vargas 

marcaram presença na região oeste do Paraná entre 1924 e 1925. Eles encontraram o oeste 

paranaense ainda despovoado e dominado pelos obrageros, exploradores de madeira e da erva 

mate que na maioria deles eram argentinos e paraguaios. Tomaram posse de Guaíra e de Foz 

do Iguaçu e com isso puderam ver de perto a realidade da fronteira e dos colonos brasileiros 

que viviam em condições de semiescravidão, na exploração e no contrabando em prol dos 

obrageros. Os revolucionários da Coluna Prestes permaneceram por oito meses na região e 

marcaram a história de muitas famílias da região, colocando fim nas “obrages”, estabeleceram 

a ordem e resgataram as terras ocupadas ilegalmente pelos estrangeiros da fronteira. 
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A partir de 1930, novas medidas foram tomadas pelo Governo Brasileiro para a 

nacionalização da região. Para facilitar o controle da área, baseado em suas características 

regionais, foi criado o Território Federal do Iguaçu por um período de três anos, de 1943 a 

1946, um território econômico inteiramente desvinculado do restante do Estado do Paraná, 

como um estado independente (LIMA, 2004). 

A Constituição de 1937, promulgada sob a proteção do Estado Novo, em seu artigo 165 

determinou que dentro de uma faixa de 150 quilômetros ao longo das fronteiras nacionais 

nenhuma concessão de terras ou abertura de vias de comunicação poderia ser realizada sem a 

prévia autorização do Conselho Superior de Segurança Nacional. Este artigo retira dos 

Estados toda e qualquer iniciativa de colonização próxima na linha de fronteira e a área que já 

estava povoada era impedida de ter qualquer tipo de desenvolvimento o que afetou 

diretamente o município de Foz do Iguaçu por ser uma cidade formada próximo às margens 

dos rios que fazem divisa com Paraguai e Argentina. No Paraná, esta faixa cobria uma área de 

47.154 km² e abrigava uma população de 3.600 famílias vivendo na faixa de segurança 

nacional (COLODEL, 2002).  

Foi a partir de 1940, quando o ciclo da erva mate já estava em extinção, o processo de 

colonização em Foz do Iguaçu começou a ser efetivado, atraído pelo ciclo da madeira e 

posteriormente pela agricultura. O Estado passou a desenvolver políticas de ocupação nessa 

porção do país. A Figura 35 mostra a Av. Brasil, o marco zero do centro urbano de Foz do 

Iguaçu no início da década de 1930 onde apenas existiam algumas casas residenciais e pontos 

comerciais, mas nesta avenida de terra batida eram realizados os eventos festivos da cidade. 

 

 
Figura 35: Área Urbana de Foz do Iguaçu- Av. Brasil em 1933 era de terra batida com algumas casas residências 

e pontos comerciais. Fonte: (Acervo Luciano Sergel, 2009) 
 
Nos primeiros anos do Governo de Getulio Vargas foi criado um movimento visando a 

"Marcha para o Oeste" e neste enfoque, as terras do oeste paranaense foram concedidas à 

empresas colonizadoras sediadas no Estado do Rio Grande do Sul, região que absorveu 

grande parte de imigrantes chegados ao Brasil durante o século XIX. Esses sulistas, 
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descendentes de italianos e alemães, detinham um conhecimento agrícola bem avançado e 

perceberam problemas de redução da fertilidade do solo do sul do Brasil causada pela intensa 

exploração agrícola. Para sanar esse problema e como a fronteira agrícola gaúcha havia se 

expandido na divisa com Santa Catarina e não encontrava mais espaços vazios para se 

expandir, a solução para colonos gaúchos foi a ocupação do oeste do Estado do Paraná e de 

Santa Catarina (RIPPEL, 2005). 

De acordo com Swain (1988), nos anos de 1950, em plena alta do preço do café e do 

plano de expansão da colonização paranaense, cerca de 956.000 migrantes se dirigiram para o 

Paraná em busca de trabalho. Esses imigrantes vieram para o oeste do Estado do Paraná com 

a intenção de ficar e criar raízes nas novas áreas com o intuito de desenvolver uma agricultura 

e pecuária de subsistência e também expandir suas atividade. Depois de 20 anos enraizados 

nessa região, esses imigrantes tiveram que deixar essas terras e tudo que investiram para o 

alagamento dessas áreas para a formação do lago de Itaipu.  

O desenvolvimento das atividades agrícolas no oeste paranaense na década de 60 

desencadeou diversas transformações que geraram crescimento e desenvolvimento para a 

região tais como: a integração do sistema de telecomunicações (1965), a construção do 

aeroporto internacional de Foz do Iguaçu (1965), a construção da Ponte da Amizade (1965) e 

a conclusão das obras da BR- 277 ou Rodovia Pan-Americana, concretizadas em 27 de março 

de 1969.  

A rodovia BR-277 facilitou a integração do município de Foz do Iguaçu com as demais 

regiões do Estado e passou a ser a rota principal de ligação entre o Brasil e o Paraguai. A 

pavimentação da BR-277 em 1969 e a construção da Ponte da Amizade em 1965 (Figura 36), 

foram o ponto de partida para o fortalecimento das relações diplomáticas e comerciais do 

Brasil com o Paraguai, prejudicadas até a década de 1960 pelos episódios da Guerra do 

Paraguai.  

 
Figura 36: Ponte da Amizade inaugurada em 1965. Fonte: (Acervo Luciano Sergel, 2009) 
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O acesso ao oceano Atlântico era desejo da Republica Paraguaia desde o século XVI. 

Com o estreitamento das relações com o Brasil em 29 de maio de 1956 foi assinado o tratado 

para a construção da ponte que ligaria a capital da Republica Paraguaia ao maior porto 

exportador de produtos agrícolas do Brasil, o Porto de Paranaguá. A ponte colaborou para a 

aceleração da urbanização dessa região e a intensificação do comercio entre os dois países 

(PERIS; LUGNANI, 2003). 

Ainda segundo Peri; Lugnani (2003), este bom relacionamento levaram os presidentes 

do Brasil (Juscelino Kubitschek) e do Paraguai (Alfredo Stroessner) a emitiram uma 

declaração conjunta que, além de reafirmar os laços de amizade e cooperação econômica 

entre os dois países, anunciavam alguns compromissos. Entre eles, destacavam-se: o 

oferecimento da Eletrobrás para prestar assistência financeira à Comissão Mista Técnica 

Brasileiro-Paraguaia, criada em 12 de fevereiro de 1967, para estudar o aproveitamento 

hidrelétrico do rio Paraná desde o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de Guaíra, acertado 

na Ata de Iguaçu de 1966.  

Esses acontecimentos favoreceram ao Paraguai a concretização de ter uma ligação 

rodoviária com o Oceano Atlântico o que facilitaria o seu comércio exterior. Para o Brasil, o 

fortalecimento das relações comerciais e de interesses estratégicos e econômicos com o 

Paraguai foi de suma importância uma vez que o Brasil já planejava a construção de uma 

usina hidrelétrica no rio Paraná, fronteira entre os dois países (PINTO, 2009). 

Com o desenvolvimento e mecanismo da agricultura vinculado ao processo da 

comercialização a região do oeste paranaense contribuiu para que o Estado do Paraná tornar-

se o maior produtor de café do Brasil o que não impediu o crescimento da produção agrícola 

familiar. Ainda segundo Swain (1988) a região era totalmente desprovida de meios de 

comunicação, transporte e outros serviços públicos com as demais regiões do Estado até a o 

final da década de 60. 

A comercialização a nível industrial modificou o antigo modelo familiar de comércio no 

final da década de 1960. As indústrias começavam a comprar os produtos agrícolas dos 

agricultores, vendiam sementes, agrotóxicos que podiam ser financiados por bancos oficiais e, 

posteriormente, pelas próprias indústrias. Essa ação teve como meta uma ampliação dos 

números de exportação, incrementando principalmente o cultivo da soja e do trigo para 

consumo interno. Neste período, o Estado do Paraná contava com 162 municípios, 403 

distritos e 226 Vilas (CODESUL, 1976). 
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Essa mudança tecnológica provocou a expansão da fronteira agrícola paranaense na 

década de 1970 e foi estimulada a ocupação de novas áreas e reestruturação das áreas 

existentes, pois estes centros urbanos passaram a funcionar estritamente vinculados ao 

dinamismo das atividades rurais ocasionando uma forte migração rural para os centros 

urbanos.  

De acordo com Rippel (2005), a população rural do oeste do Paraná na década de 70 era 

aproximadamente de 80% e a população urbana 20%. Nesse período o Estado do Paraná 

contava com 244 municípios e 350 vilas. Porém, nos anos 80, devido à industrialização e a 

mecanização agrícola, houve uma significativa perda da população rural que migraram para 

os centros urbanos e a partir da década de 1980, a população urbana ultrapassou a população 

rural no oeste do estado do Paraná.  

Segundo Lima et al. (2006), entre os estados do sul do país, o estado do Paraná 

apresentou a maior reestruturação espacial no uso da terra no período de 1975 a 1995. A 

dinâmica agrícola paranaense está baseada na diversidade dos usos da terra com um padrão de 

produtividade calcada nas lavouras permanentes e temporárias (safra e safrinha), estimulando 

o retorno mais lucrativo e usando o solo com mais intensidade. O estado do Paraná foi o 

último estado a ter suas fronteiras agrícolas ocupadas, o que beneficiou o desenvolvimento e a 

expansão da lavoura pelo uso dos novos recursos e tecnologia agrária. 

Na Figura 37, pode ser observado o aumento da população urbana como também a 

diminuição da população rural no período de 1970 a 2000.  

 
Figura 37: Evolução da População do Oeste do Estado do Paraná segundo situação de domicílio. 

Fonte: RIPPEL (2005). 
 

Dez anos depois, concluíram os estudos sobre a localização e implantação da barragem 

para a usina hidrelétrica de Itaipu e em 1974, inicia-se a construção da usina com a execução 

do desvio do leito do rio (ITAIPU, 1994).  
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A obra da usina de Itaipu trouxe para Foz do Iguaçu um grande número de funcionário. 

Até o final da década de 1970 a população cresceu em torno de 300%, passando de 34 mil 

habitantes em 1974, para 136 mil habitantes em 1980. O município não tinha infraestrutura 

para esse elevado crescimento populacional.  

Segundo Fernandes (2007), desde 1967, o Governo Federal através do SERFHAU- 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo financiava a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento de todos os municípios brasileiros. Porém, Foz do Iguaçu não teve o seu 

plano elaborado, mas em função do crescimento explosivo do município, o Governo Federal 

realizou alguns investimentos na infraestrutura urbana para minimizar o impacto causado no 

município (ITAIPU BINACIONAL, 1979). Na Tabela 8 podem ser observados os 

investimentos realizados pelo Governo do Estado na infraestrutura do município de Foz do 

Iguaçu comparando com a infraestrutura existente em 1974. 

 
Evolução da infraestrutura urbana do município de Foz do Iguaçu de 1974 a 1979 

Sistema 1974 1979 
Ruas pavimentadas 36 km² 1.200 km² 
Edificações ligadas a esgoto sanitário 485 un.  2.401 un. 
Rede de esgoto na área urbana 11.800 m 85.584 m 
Edificações servidas de água tratada 1.234 un. 4.442 un. 
Rede de abastecimento de água 26.850 m 118.000 m 
Rede de canalização das águas pluviais 170 m 19.000 m 
Rios canalizados 30 m 2.600 m 
Consumo de energia elétrica 8.800.00 kwh 25.000.000 kwh 
Linhas telefônicas 300 un. 3.000 un. 
População escolar 1.391 alunos 12.945 alunos 

Tabela 8: Evolução da Infraestrutura urbana do município de Foz do Iguaçu entre os anos de 1974 a 1979. 
Fonte: Revista Construção Pesada (1979). 

 
A partir da década de 70, o município de Foz do Iguaçu é local de intensas intervenções 

e interações por parte do Governo Federal. Isso se deve ao fato do município ser a sede da 

usina hidrelétrica que fornece em torno de 17 % da energia consumida em todo território 

nacional e abastece o mercado paraguaio em 73 % de energia. (ITAIPU BINACIONAL, 

2012). Outro item que reforça a situação do município ser classificado como área de 

segurança nacional e a sua própria localização de fronteira, Foz do Iguaçu passou a ser um 

"Ponto Nodal" do MERCOSUL e consequentemente da América do Sul. 

 

4.1.2  A Formação da cidade de Foz do Iguaçu 

 

O município de Foz do Iguaçu começou a ser conhecido a partir da fundação da Colônia 

Militar, em 23 de novembro de 1889; antes sob o domínio das Repúblicas do Paraguai e 
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Argentina. No início do século passado a região de Foz do Iguaçu, hoje denominada como 

"Região do oeste do estado do Paraná", compreendia toda a margem lindeira ao rio Paraná, 

das Sete Quedas na divisa com o estado do Mato Grosso até a foz do rio Iguaçu no sentido 

norte/sul e no sentido leste/oeste fazia divisa com o território de Guarapuava até às margens 

do rio Paraná. 

De acordo com Colodel (2002), Foz do Iguaçu cobria uma área territorial de 23.523 

km². Desde o início da colonização do oeste do Paraná, a principal atividade econômica 

estava calcada na extração de madeira e produção da erva mate. Esta atividade extrativista 

atraiu muitos investidores para a região, empresas de médio e grande porte se instalaram para 

beneficiar as madeiras que eram retiradas das matas e com isso se desenvolveu o comercio 

local. Em 9 de abril de 1910 sob a Lei Federal Nº  971, foi criada a Vila Iguassú.  

Quatro anos depois, a Vila Iguassú foi transformada no município de Foz do Iguaçu 

pela Lei Estadual Nº. 1383, em 14 de março de 1914. Neste período o município já contava 

com 324 habitantes. 

  A Figura 38 representa o primeiro registro cartográfico de Foz do Iguaçu, elaborado 

em 1929 pelo Departamento de Geografia e Geologia do Estado do Paraná. Pode se observar 

nesta figura o limite do município de Foz do Iguaçu das margens do rio Paraná, pelo oeste do 

estado, até o município de Guarapuava, no sentido leste. No sentido norte/sul, o município se 

confrontava com o estado do Mato Grosso e pelo município de Guarapuava ao norte, usando 

como limite natural o rio Piquiri e ao sul o rio Iguaçu como limite natural da República da 

Argentina. Podem ser observados os portos fluviais brasileiro no rio Paraná e em seus 

afluentes como também na margem esquerda deste mesmo rio os portos paraguaios.  

O porto argentino Aguirre localizado a margem esquerda do rio Iguaçu, também é 

apontado neste mapa, pois o porto era de grande importância na região. Deste porto saiam as 

embarcações em direção ao rio da Prata.  

Foz do Iguaçu era caracterizada como abrigo de um núcleo urbano, núcleo este, 

considerado como ponto inicial do povoamento e colonização da recente região oeste 

paranaense. Os inúmeros núcleos de povoamento que ficavam à margem do rio Paraná 

também pertenciam ao município de Foz do Iguaçu como também o Parque Nacional do 

Iguaçu, criado em 1939. 

Também podem ser observados na Figura 38, os pequenos núcleos urbanos e o depósito 

central às margens das estradas (caminhos). As estradas revelam todo o meio de comunicação 

terrestre na região tais como: a estrada de ferro que ligava o porto fluvial de Guaíra até o 
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Porto Mendes, as estradas de terra que fazia a interligação entre os portos fluviais bem como a 

estrada que dava o acesso da região oeste do Paraná à capital do Estado.  

 

 
Figura 38: Mapa do Município de Foz do Iguaçu de 1929. Mapa sem escala. 

Fonte: Museu Municipal de Foz do Iguaçu (2006). 
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A Figura 39 mostra o município de Foz do Iguaçu entre os anos de 1940 a 1990 no 

âmbito do Estado do Paraná, sua divisão administrativa e o desenvolvimento do Estado 

salientando o território de Foz do Iguaçu. 

 

 
Figura 39: Território de Foz do Iguaçu de 1940 a 1990. Mapa sem escala. Fonte: PMFI (2006) 

 

Em 1940 o desenvolvimento do Estado do Paraná se concentrava no entorno da capital 

Curitiba, com muito mais municípios emancipados do que no restante do Estado, como pode 

ser observado na Figura 39. No entanto, é preciso levar em consideração que a região leste do 

Estado está às margens do oceano Atlântico, região da localização do porto de Paranaguá, 

porto este, de grande importância econômica para o Estado do Paraná. Era por este porto que 

embarcava toda a produção agrícola produzida no Estado como também os produtos extraídos 

da floresta nativa.  

Na década de 40, o núcleo urbano de Foz do Iguaçu se concentrava no entorno da 

Colônia Militar, localizado à 550 m do rio Paraná e à 4.900 m do rio Iguaçu onde o único 

acesso até ele, era por via terrestre, pela antiga  estrada que ligava o município de Foz do 

Iguaçu até o município de Guarapuava. 
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De acordo com Alves (2006) em 1943 o município de Foz do Iguaçu passou a fazer 

parte do Território Federal do Iguaçu pelo decreto nº 5.812 de 13 de setembro 1943. A cidade 

de Laranjeiras do Sul era a Capital desse território que apresentava área de 23.523 km². 

Ainda segundo Alves (2006) em 1947 a Constituição Estadual do Paraná ampliou as 

possibilidades emancipacionistas no Estado através das leis estaduais Nº. 64, de 21 de 

fevereiro de 1948 (Lei Orgânica dos Municípios), e Nº 666, de 11 de julho de 1951, que 

estabeleceu novos critérios para a criação de municípios, menos restritivos do que as 

Constituições anteriores. 

De acordo com Pieruccini et al. (2005), a primeira cidade a ser emancipada do 

município de Foz do Iguaçu foi a cidade de Laranjeiras do Sul, em 1947. Com esta 

emancipação a área territorial de Foz do Iguaçu foi reduzida em aproximadamente em 20%. 

A Figura 39 mostra o município de Foz do Iguaçu em 1950 e o surgimento de novos 

municípios nas regiões norte e oeste do Estado. Estas emancipações ocorreram devido ao 

desenvolvimento da agricultura cafeeira, posicionando o Estado do Paraná como o maior 

produtor de café do país. Entretanto, na região oeste do Estado do Paraná, onde se situa o 

município de Foz do Iguaçu, o processo de desmembramento ocorreu em função do grande 

fluxo migratório de pequenos agricultores familiares em busca de terras férteis dos Estados do 

Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (PIERUCCINI et al., 2005). 

Em 1950 o município de Foz do Iguaçu contava com uma população de 12.010 

habitantes em uma área territorial de 19.600 km².  Segundo Pieruccini et al. (2005), a partir da 

década de 1950, a região do oeste paranaense teve um crescimento significativo tanto 

econômico como populacional. A população de Foz do Iguaçu cresceu em torno de 114%, 

elevando o número da população de 7.645 para 16.400 habitantes.  

Este aumento populacional deve-se a expansão das fronteiras agrícolas de São Paulo e 

do Rio Grande do Sul apoiada pelos planos do Governo Estadual e do Governo Federal de 

expansão da colonização paranaense e do desenvolvimento agrícola do estado do Paraná.  

Estas medidas foram decisivas para o aumento da população como também para o 

surgimento de novos centros urbanos no oeste paranaense principalmente ao longo do eixo 

rodoviário Cascavel – Foz do Iguaçu (PIERUCCINI et al, 2005).  

Após o desmembramento do município de Laranjeiras do Sul ocorreu uma série de 

outros desmembramentos a partir do município de Foz do Iguaçu. Foram desmembrados os 

municípios de Guaíra (1951), Toledo (1951) e Cascavel (1951). Estes municípios possuíam 

grande extensão territorial, porém ainda apresentavam as vias de acesso precárias e mal 
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traçadas, dificultando todo o tipo de comunicação com o restante da região. Com essas 

emancipações o Município de Foz do Iguaçu passa e ter uma área territorial de 4.137 km² 

representando uma redução de 473,78 % da área do município. 

Na Figura 39 apresenta o mapa de Foz do Iguaçu em 1960 que mostra a redução da área 

territorial e o surgimento de novos municípios em todo o do Estado do Paraná, principalmente 

ao norte do Estado, região de fronteira com o Estado de São Paulo e ao sul, região de fronteira 

de Santa Catarina. A expansão agrícola destes dois estados foi decisiva para o crescimento 

destas regiões paranaenses. Na região leste onde se localiza a capital do Estado do Paraná, 

praticamente não houve alterações em emancipação de municípios. 

Na década de 1960, o processo de desmembramento continuou a ocorrer, pois as 

políticas de desenvolvimento inseridas nos planos de governo contribuíram de forma positiva 

para a expansão da região oeste do Estado do Paraná, o que influenciou no desmembramento 

do Município de Foz do Iguaçu: Medianeira (1960) e São Miguel do Iguaçu (1961), refazendo 

a área territorial de Foz do Iguaçu em 877 km² (PIERUCCINI et al 2005). 

Para ALVES (2006) a ação do Governo Estadual de estimular o aumento das divisões 

territoriais em novos municípios foi visando às verbas liberadas pelo Governo Federal aos 

Estados. Estes recursos eram distribuídos de acordo com o número de municípios existentes, 

quanto maior o número de municípios, maior era a verba federal destinada ao Estado. Com as 

leis estaduais nº 02/47, nº 790/51 e nº 4.245/60, o Governo do Estado do Paraná propiciava 

ainda mais a divisão territorial, através de estímulos fiscais, na criação de novos municípios 

no período de 1947 a 1967 (Figura 40).  

 

 
Figura 40: Quadro do aumento dos municípios do Estado do Paraná  

Fonte: Adaptação do autor a partir da figura de ALVES (2009). 
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No período do Governo Militar, a partir de 1967, a União passou direcionar mais as 

suas verbas para as construções das grandes obras visando o progresso do país e desta forma, 

os Estados ficaram mais limitados em criar novos municípios como pode ser observado na 

Figura 40, somente 30 municípios foram criados no Estado do Paraná entre os anos de 1972 a 

1987, porém no período de 1988 a 1996, após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, esse número passou a ser de 80 novos municípios.  Portanto, as emancipações no Brasil 

se intensificaram nas décadas de 1950 e 1960 e foi restringido pelos governos militares entre 

1970 e 1980. Após o término do regime militar, as emancipações se intensificaram 

novamente, como pode ser observado na Figura 40 (ALVES, 2006).  

A economia de toda a região cresceu consideravelmente o que fez Santa Terezinha de 

Itaipu se tornar um município emancipado em 1982. Com essa emancipação a área de Foz do 

Iguaçu passou a ser de 617 km² e o mapa do município foi novamente redesenhado 

permanecendo assim até hoje, como pode ser observado na Figura 40, no ano de 1990 

A área territorial do município de Foz do Iguaçu sofreu redução 3.812,48% o 

equivalente a 22.900 km² em decorrência dos desmembramentos causados com as 

emancipações em outros municípios, no período de 1940 a 1990. 

Entre os anos de 1940 a 1950 a redução territorial foi de aproximadamente 3.900 km² o 

que representa 20 % da área total do município. Neste período a cidade contava com 7645 

habitantes. Em cinco anos a área de Foz do Iguaçu sofreu mais uma redução de 15.400 km² e 

passou a ter 19.600 km2, com uma população de 16.412 habitantes.  

O município sofreu outra redução entre os anos de 1950 a 1955 e passou a ter 4.137 

km², o que significa 473,78% de redução de área territorial, porém a população aumentou 

para 21.300 habitantes. Nos cinco anos posteriores de 1955 a 1960 essas reduções de áreas se 

repetem em 3.260 Km² o equivalente a 471,72%, reduzindo a uma área territorial menor que 

1000 Km², porém a população aumentou em 645%. 

Em 1982 com a emancipação do distrito de Santa Terezinha de Itaipu, a área territorial 

do município de Foz do Iguaçu passou a ser de 617 Km² e nesse período o município contava 

com uma população de 258.368 habitantes.   

 

4.2 Ocupação humana no entorno do reservatório de Itaipu 
 

Segundo Rippel (2005) o oeste do Estado do Paraná, na década de 70, passou por varias 

transformações. Grande parte desta transformação foi causada pela modernização na produção 

agrícola. A tecnologia e as grandes máquinas tomaram o lugar da mão de obra de uma boa 
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parte da população rural que se viu obrigada á migrar para os centros urbanos em busca de 

emprego. 

De acordo com Roseira (2006), as duas grandes obras viárias construídas no oeste do 

estado do Paraná foram de fundamental importância para a transformação desta região e para 

a Bacia do rio Prata: a Ponte Internacional da Amizade, Brasil-Paraguai (1965) e a rodovia 

BR-277 (1969), obras de grande importância para a integração territorial brasileira. Estas duas 

construções colocaram o Brasil em condições de acesso aos países da América do Sul, antes 

proporcionada somente pelo Porto de Buenos Aires na Argentina.  

Neste mesmo período o Município de Foz do Iguaçu passa a fazer parte da área de 

interesse da segurança nacional pela Lei nº 5.449, de 04 de junho de 1968, e os seus prefeitos 

passam a ser nomeados pelo Governo do Estado com anuência do Presidente da República. O 

município de Foz do Iguaçu só deixou de ser considerado como “área de segurança nacional” 

e a eleger seus prefeitos depois que entrou em vigor o Decreto-Lei 2.183 de 19 de dezembro 

de 1984 (ROSEIRA, 2006). 

Em meados de 1970, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu trouxe para Foz do 

Iguaçu mais de trinta e cinco mil funcionários com as suas respectivas famílias oriundas de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e de vários estados do Nordeste do país. Boa parte 

dos trabalhadores fixou residência no próprio município de Foz do Iguaçu e nas proximidades 

do distrito de Santa Terezinha de Itaipu (ZAAR, 2000). 

De acordo com Roseira (2006), a oferta de trabalho durante o período da construção da 

barragem de Itaipu, era voltada para trabalhadores da construção civil, com baixo grau de 

escolaridade e baixo nível salarial, os trabalhadores "peões de obra".    

Com a formação do reservatório, uma significativa faixa de terra de grande produção 

agrícola foi alagada. Os agricultores que ocupavam estas áreas foram obrigados a sair, 

migrando para o centro urbano de Foz do Iguaçu e de outras cidades lindeiras, mas uma boa 

parte imigrou para outros estados, como Mato Grosso e Rondônia, em busca de terra para 

agricultura (ZAAR, 2000). 

A evolução populacional de município de Foz do Iguaçu foi inversamente proporcional 

a redução da área de seu território. A figura 43a mostra a evolução populacional de Foz do 

Iguaçu no período de 1940 a 2010. Nas Figuras 41a e 41b, pode ser observado que o 

crescimento populacional ocorreu de forma atípica às reduções territoriais do município, 

mostrando que a partir de 1970 a população aumento progressivamente. Na década de 

1970/80, período da implantação da usina de Itaipu, a população cresceu em torno de 300%, 
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passando de 34 mil para 136 mil habitantes. Este assunto será discutido de forma mais 

detalhada no item 4.4.1 desse trabalho.  

 
Figura 41a: A População do município de Foz do 
Iguaçu no período de 1940 a 2010. Fonte: IBGE– 
Censos Demográficos 1960, 1970, 1980, 1991, 1996, 
2000 e 2010. 

 
Figura 41b: Redução da área do Território de Foz do 
Iguaçu em decorrência dos desmembramentos 
ocorridos em 1940 a 1990. Fonte: (PIERUCCINI, 
2003). 

 

Nas décadas seguintes ocorreu um quadro acentuado de crescimento populacional no 

período de 1980 à 2000. A partir daí, o quadro de crescimento se estabiliza.  

A Tabela 9 mostra os dados mais detalhados do crescimento populacional do município 

de Foz do Iguaçu. Esta Tabela mostra que desde o ano de fundação (1889) até 2010, Foz do 

Iguaçu teve 3 fases de crescimento acentuados. A primeira fase ocorreu no período de 1889 a 

1920, período da implantação da Colônia Militar, a população cresceu aproximadamente 

1.890 %. A segunda fase foi na década de 50, período da migração dos colonizadores 

agrícolas e do avanço da agricultura regional. A terceira fase ocorreu na década de 70, quando 

da construção da usina de Itaipu. 

 
EVOLUÇÃO POPULACIONAL 

ANO N.º HAB. CRESCIMENTO (%) ANO N.º HAB. CRESCIMENTO (%) 
1889 324 - 2000 258.368 35,84% 
1920 6.430 1.884,57% 2001 266.771 3,25% 
1940 7.645 18,90% 2002 272.939 2,31% 
1950 16.412 114,68% 2003 279.620 2,45% 
1960 28.080 71,09% 2004 293.646 5,02% 
1970 33.966 20,96% 2005 301.409 2,65% 
1980 136.321 301,35% 2010 250.918 -(20,12%) 
1990 190.194 39,52%    

Tabela 9: Evolução populacional de Foz do Iguaçu. Fonte: (PMFI, 2010) 
 
Segundo Roseira (2006), as características urbanas do município de Foz do Iguaçu, 

como os traçados das ruas, localização dos bairros e serviços urbanos, foram surgindo sem um 

traçado urbano planejamento, mas de acordo com as necessidades. Por outro lado o 
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crescimento está limitado pelo próprio contexto geográfico. Na região sul, o município é 

limitado pelo encontro dos rios Paraná e Iguaçu (Figura 42), ao norte com o lago de Itaipu e a 

leste com o Parque Nacional. Nestas condições, o seu crescimento ocorreu em direção ao 

oeste, no sentido da conurbação com as cidades fronteiriças e lindeiras ao lago de Itaipu.  

Na Figura 42, ilustra o encontro do rio Iguaçu com o rio Paraná, destacando o marco 

das três fronteiras no lado brasileiro. Como pode ser observado no lado argentino, o perímetro 

urbano está bem próxima das margens do rio Iguaçu ao passo que no lado do Brasil, as 

margens dos rios Iguaçu e Paraná, apresentam evidência de cobertura vegetal. 

 
Figura 42: Encontro do rio Iguaçu com o rio Paraná. Fonte: Adaptação Itaipu Binacional (2012).

 
 

 

4.3 Implantação da Usina Hidrelétrica de Itaipu 
 
 

A Itaipu Binacional está localizada no rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai, a 12 km 

do centro da cidade de Foz do Iguaçu, 06 km a montante da Ponte da Amizade, 38 km das 

Cataratas do Iguaçu e a 20 km da confluência do rio Paraná com o rio Iguaçu. 

Localizada na Bacia do Paraná III, conforme os itens abordados anteriormente, a área 

onde foi formado o reservatório tinha uma floresta pluvial subtropical (Figura 43) que cobria 

75% do oeste paranaense até 1960. Com o desenvolvimento da agricultura na região, grandes 

áreas da floresta nativa foram desmatadas. Além disso, a construção da usina hidrelétrica de 

Itaipu com a formação do lago, as áreas destinadas para a construção, áreas de empréstimo, 

áreas de e para o canteiro de obra da barragem, contribuíram no seu conjunto para o 
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desmatamento de grandes áreas da floresta nativa que ainda tinha nesta região. Atualmente 

esta floresta foi reduzida para aproximadamente 5,0 % da mata original. 

Na Figura 43, ainda podem ser observados os cortes da mata natural para a execução 

das estradas de acesso dos maquinários para a construção da usina. Observando os 

maquinários e os caminhões pode-se ter uma ideia das alturas das árvores que foram cortadas 

e que representam uma diversidade impar de espécies florestais do Bioma Mata Atlântica. 

 

 
Figura 43: O corte da mata nativa para dar início as obras de Itaipu em 1974.  

Fonte: (Acervo Itaipu Binacional, 2006) 
 

Os primeiros projetos sobre a construção de uma grande usina na região das Sete 

Quedas datam da década de 60. Em 1966, um ano após a inauguração da Ponte da Amizade 

sobre o rio Paraná, ligando o Brasil (Foz do Iguaçu) ao Paraguai (Cuidad del Este) o projeto 

tomou corpo e se concretizou com a assinatura da Ata do Iguaçu. Esta ata estabelece a 

utilização do potencial hidráulico do rio Paraná, em condomínio dos dois países, incluindo o 

Salto Grande de Sete Quedas até Foz do Iguaçu. 

 De acordo com Pinto (2009), no primeiro instante na década de 50, a proposta era de 

uma usina brasileira, sem interferência política e/ou econômica do vizinho Paraguai. Não se 

cogitava a construção de uma usina de grande porte na região, por conta da falta de recursos e 

também por não ter a necessidade efetiva, nesta época, de tanta energia. Porém, a partir da 

década de 60, com desenvolvimento do parque industrial brasileiro, a energia hidrelétrica 

passou a ser fundamental para o país, pois a proposta do governo era de estabelecer um 

progresso acelerado no país. 
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Ainda segundo Pinto (2009) a construção de uma grande usina hidrelétrica no rio 

Paraná, passou a ser a solução encontrada para a deficiência energética brasileira; desta forma, 

usar as águas do rio Paraná para a produção de energia era de fundamental importância a 

parceria com o país vizinho, Paraguai.  

Depois de um longo tempo de divergências e negociações diplomáticas, Brasil e 

Paraguai assinam a Ata do Iguaçu firmada em Foz do Iguaçu, em 22 de junho de 1966. A Ata 

estabelece as concordâncias diplomáticas entre os dois países como também, o acordo que a 

energia elétrica eventualmente produzida pelos desníveis do rio Paraná, desde e inclusive o 

Salto Grande de Sete Quedas até a foz do rio Iguaçu, seria dividida em partes iguais entre os 

dois países.  

Em 1967 foi criada a Comissão Mista Técnica (Brasileiro-Paraguaio) para realizar os 

estudos preliminares da construção da usina, conforme a Ata de Iguaçu. No dia 10 de abril de 

1970, foi firmado o Convênio de Cooperação entre essa comissão, as Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. - Eletrobrás, do Brasil e a Administración Nacional de Electricidad - ANDE, 

do Paraguai. Esse Convênio realizou o estudo de viabilidade técnico e econômico do 

aproveitamento do potencial do rio Paraná no trecho de fronteira entre o Brasil e o Paraguai 

(RIBEIRO, 2006).  

Concluído os estudos e após várias reuniões, finalmente o acordo entre os dois governos 

foi selado e em 26 de abril de 1973, Brasil e Paraguai assinam o Tratado de Itaipu criando a 

entidade autônoma denominada Itaipu Binacional - Decreto Legislativo nº 23, de 1973. Esta 

entidade tem por sócios o Brasil e o Paraguai, em partes iguais; já que as águas do rio Paraná 

no seu trecho de fronteira, a partir de Guaíra pertencem em condomínio aos dois países. 

Qualquer aproveitamento nesse trecho, somente poderia ser feito por concordância mútua de 

acordo com a Ata de Iguaçu, de 1966, confirmado pelo Tratado de Itaipu (PINTO, 2009). 

De acordo com Brasil (1973), no Tratado de Itaipu ficou acordado que o Brasil arcaria 

com todos os custos da construção da usina de Itaipu e, em troca, o Paraguai venderia parte da 

energia produzida e não utilizada, que seria sua por direito, ao Brasil por um tempo 

estabelecido de até 2023 para a quitação da dívida, a preço justo e de mercado que hoje esta 

avaliado em US$ 45,31 o MWh. Essa foi a forma encontrada para que o Paraguai pagasse sua 

parte nos custos da construção da usina. Nos dias de hoje, a obra da usina está avaliada em 

US$ 60 bilhões sendo 50% da dívida brasileira e 50% da dívida paraguaia.  

Ainda pelo tratado original de Itaipu ficou estabelecido que, do valor que o Brasil paga 

pela energia ao Paraguai (US$ 45,31 por MWh), 93,80%  (US$ 42,50) do valor pago pela 
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energia ao Paraguai, são descontados para amortização da dívida que o Paraguai assumiu na 

construção da usina. Logo, o governo paraguaio receberia US$ 2,81 por MWh (BRASIL, 

1973). O tratado da Itaipu Binacional manteve-se inalterado até 2010 quando os Governos 

brasileiro e paraguaio reformularam o Tratado de Itaipu no quesito do valor da energia 

excedente para ao Paraguai pelo Brasil. 

 De acordo com o jornal da Itaipu Binacional (2012), o Brasil pagava US$ 120 milhões 

por ano ao governo paraguaio pelo uso da energia excedente da usina hidrelétrica de Itaipu. 

Porém, em abril de 2010 foi aprovado pelo Senado do Brasil o acordo firmado entre os 

presidentes Luis Inácio Lula da Silva, Brasil e Fernando Armindo Lugo de Méndez, Paraguai 

que o Brasil passaria a pagar o triplo da tarifa acordada no Tratado de Itaipu (US$ 360 

milhões). Com isso o valor que o governo paraguaio recebe pela energia nos dias de hoje é de 

US$ 8,43, já descontado o valor da amortização da divida com a construção da usina. 

A usina hidrelétrica de Itaipu envolveu diretamente as cidades de Foz do Iguaçu no 

Brasil e Hernandárias no Paraguai, com a construção da barragem. Esta obra modificou 

totalmente a paisagem natural da região com a formação do reservatório de 29 bilhões de m³ 

de água cobrindo uma área de 1.350 km² (780 km² no Brasil e 570 km² no Paraguai).  

De acordo com Ribeiro (2002), a construção do reservatório da usina hidrelétrica de 

Itaipu alagou uma área de 780 quilômetros quadrados pertencente aos oito municípios da 

região lindeira ao rio Paraná: Foz do Iguaçu, São Miguel, Medianeira, Santa Helena, 

Marechal Cândido Rondon, Terra Roxa, Guairá e Mundo Novo. Em virtude do alagamento, 

estes municípios deixaram de colher aproximadamente 100 mil toneladas de soja, 31 mil 

toneladas de trigo, 34 mil toneladas de milho, 1.500 toneladas de feijão, 27 mil toneladas de 

mandioca, 1.700 toneladas de arroz e 24 toneladas de café. Em suma, deixaram de colher mais 

de 200 mil toneladas de produtos agrícolas. 

Segundo Ribeiro (2006) as obras da usina de Itaipu iniciaram com a primeira fase em 

1975. Porém no segundo semestre de 1974 foram feitas as abertura das estradas de acesso 

(Figura 43), abertura para a preparação das áreas de empréstimo, limpeza da área da 

construção da usina, instalações das redes de utilidade e instalação do canteiro de obra. A área 

de domínio da Itaipu Binacional no início da construção era em torno de 20.380 km².  

A Figura 44 destaca o início das obras de terraplanagem para a execução da estrada na 

margem esquerda do rio Paraná, lado brasileiro. Pela figura pode-se ter uma dimensão dos 

cortes de terra ao compara-los ao caminhão sobre a estrada, como também as alturas das 

árvores cortadas da mata ciliar do rio Paraná. 
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Figura 44: Inicio das obras de Itaipu com o desmatamento do lado Brasileiro em 1974. 

Fonte: (Acervo Itaipu Binacional, 2006) 
 
Na Figura 45 pode ser avaliada a grande área desmatada da floresta nativa no lado 

brasileiro bem como as aberturas das estradas para o transporte dos maquinários e materiais 

para o canteiro de obra. Na porção de cima da figura mostra os campos naturais, uma pequena 

área de mata nativa que ainda não tinha sido desmatada e o lago natural que é usado 

atualmente como apoio ao canal da Piracema.  

 

 
Figura 45: Preparação do canteiro de obra do lado brasileiro com a escavação do Canal de Desvio em 1975. 

Fonte: (Acervo Itaipu Binacional, 2006). 
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Ainda na Figura 45, podem ser observadas na área desmatada do lado brasileiro, as 

escavações para a formação do canal de desvio, as áreas destinadas a instalação do canteiro de 

obra e as áreas de empréstimo. Do lado paraguaio, o desmatamento da mata nativa ocorreu no 

mesmo período que ocorreu no lado brasileiro para a formação do canteiro de obra paraguaio. 

Todo o material removido nas escavações (rochas e solo) foi depositado em áreas de 

empréstimo para serem utilizados posteriormente na construção das ensecadeiras e das 

barragens de terra e enrocamento. As rochas retiradas nas escavações foram utilizadas como 

agregados na preparação do concreto para execução das estruturas da obra. 

Essas rochas são encontradas em abundância, porém a areia, outro componente utilizado 

no preparo do concreto, procedente da erosão dos arenitos de origem eólica, encontrada em 

quantidade modesta nas margens do rio Paraná é muito fina, inviável seu uso para o preparo 

do concreto e para a utilização nos filtros das barragens de terra e enrocamento. A solução 

encontrada pelo corpo técnico do empreendimento para completar a granulometria da areia 

fina, foi adicionar à areia o basalto triturado (pó de pedra).  

De acordo Thá (2007), as rochas basálticas da formação Serra Geral que predominam 

nesta região mencionada anteriormente, foram usadas como agregado para o concreto 

excluindo-se a brecha e o vesicular-amigdaloide em face de não propiciarem resistência 

adequada. Todas as rochas procedentes das escavações foram utilizadas para a construção das 

enseradeiras e das barragens de terra e enrocamento. A argila vermelha residual do basalto foi 

utilizada para a construção do núcleo das barragens em aterro. Esse procedimento foi feito 

tanto no lado brasileiro como no lado paraguaio. 

A usina de Itaipu foi construída em um planalto de cota 180 metros acima do nível do 

mar. A profundidade do rio Paraná no trecho da construção da barragem varia de 20 e 60 

metros. O projeto compreende uma série de barragens, de diversos tipos que atravessa o rio e 

se estende da cota 225 da margem direita à mesma cota na margem esquerda. A Casa de 

Força, com 20 unidades geradoras, esta localizada a jusante da Barragem Principal, 

transversalmente ao rio e o Vertedouro está situado no planalto na margem direita. Para a 

construção da Barragem Principal e da Casa de Força sobre o leito do rio, foi necessário abrir 

um canal de desvio (ITAIPU, 1994).  

A Figura 46 mostra a implantação geral da usina de Itaipu no lado brasileiro e 

paraguaio. Também pode ser observada a área desmatada para a formação do lago, tanto do 

lado brasileiro, como também a mata ciliar preservada no lado paraguaio. A área de campo 
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natural não foi alagada como também o lago natural no lado brasileiro. A figura 48 ainda 

destaca diversos elementos relacionados ao empreendimento. 

 

 
A-Barragem Principal E-Crista do Vertedouro I- Barragem de Enrocamento 
B-Estrutura de Desvio F-Ensecadeira de Montante J- Barragem de Ligação 
C-Barragem Lateral Direita G-Ensecadeira de jusante L-Canteiro Industrial M. D. 
D-Calhas do Vertedouro H-Ponte de Serviço M- Canteiro Industrial M. E. 
Figura 46: Locação Geral da Usina Hidrelétrica de Itaipu em 1978. Fonte: Adaptação acervo  Itaipu  (2006). 

 

O canal de desvio (Figura 47) foi iniciado em 1975 e tem aproximadamente, 2000 

metros de comprimento, 150 metros de largura e 90 metros de profundidade. O rio Paraná 

teve que ser desviado para que a montagem da barragem principal e a construção da casa de 

força fossem iniciadas. 

O desvio do rio Paraná foi um dos eventos mais importante da construção da usina, por 

se tratar de um rio de certa magnitude.  De acordo com Itaipu (1994) o canal de desvio foi 

projetado para no prazo de 4 anos, prazo de construção da usina e da barragem de Itaipu,  

desviar um volume de até 35.000 m³/s de água (capacidade de descarga). 

Na Figura 47 pode-se observar o início da execução das ensecadeiras a montante e a 

jusante como também o canal de desvio com os arcos de contenção e a ponte de serviço na 

margem esquerda do rio Paraná (lado brasileiro). Ainda na margem esquerda destacam-se as 
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áreas de empréstimo e o canteiro de obra. Na margem direita (lado paraguaio) observa-se o 

inicio das escavações para a fundação da barragem lateral e o canteiro de obra paraguaio. Na 

porção de cima da foto, ainda pode ser observado a mata ciliar brasileira e paraguaia. 

 

 
Figura 47: A execução do Canal de Desvio e das duas ensecadeiras em 1976. Fonte: Adaptação Itaipu ( 2006) 

 

A Figura 48 ilustra em outro angulo os canteiros de obra do lado brasileiro e paraguaio. 

Pode ser observado o lago natural na Figura 48, lago esse usado para apoio do canal da 

piracema. O canal da piracema tem aproximadamente 10 km de extensão, sendo 7 km dentro 

da mata, aproveitando o leito de um córrego existente e 3 km de calha de concreto armado. 

Esta calha foi construída a céu aberto com seção trapezoidal para vencer o desnível de 

aproximadamente 170 m entre o rio Paraná (à jusante) e o nível da cota superior do grande 

lago da barragem (à montante). Para se vencer este desnível de 170 m, são usados pequenos 

lagos como plataforma de descanso para a subida dos peixes por época da piracema, alguns 

desses lagos naturais e outros artificiais. 
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Figura 48: Instalação do canteiro industrial em 1976. Fonte: Adaptação acervo Itaipu (2006). 

 

De acordo com Ribeiro (2006), com a conclusão das ensecadeiras, ocorreu a abertura do 

canal de desvio com a explosão dos arcos de contenção que se tornou um acontecimento 

social e político de grande magnitude na região de Foz do Iguaçu. Esse evento atraiu milhares 

de visitantes, políticos e repórteres para cobrir a explosão dos muros de contensão para a  

abertura do canal de desvio das águas do rio Paraná, dando início, na época, à construção da 

maior usina hidrelétrica do mundo.  

Na Figura 49 pode-se observar a explosão dos arcos de contenção do canal de desvio no 

dia 20 de outubro de 1978. 

 

 
Figura 49: Explosão dos arcos de contenção em 1978. Fonte: Acervo Itaipu (2006). 
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A barragem da margem esquerda do rio apresenta uma crista de 12 metros de largura, 

com 2300 metros de comprimento e uma altura máxima de 30 metros e é considerada o 

principal maciço de terra de Itaipu. Na Figura 50 pode ser observada a barragem lateral 

esquerda, a barragem de enrocamento, a área de empréstimo, o canteiro de obra, o lago 

natural no lado brasileiro (margem esquerda). No lado paraguaio, a mata ciliar ainda 

preservada da margem direita. 

 
Figura 50: Barragem lateral margem esquerda e a barragem de enrocamento em 1979.  

Fonte: Adaptação acervo Itaipu (2006) 
 

O ano de 1982 foi o marco histórico para a região oeste do estado do Paraná, mais 

precisamente, do município de Foz do Iguaçu até o município de Guaíra.  

Com a conclusão das obras da barragem de Itaipu (Figura 51), as comportas do 

vertedouro são fechadas e grades áreas das cidades lindeiras do rio Paraná são alagadas para a 

formação do reservatório (LIMBERGER, 2007) 

.  

Figura 51: O início do enchimento do reservatório de Itaipu em outubro de 1982. Fonte: Acervo Itaipu (2006) 



107 
 

 
 

Segundo Itaipu (1994), formação do reservatório e a construção da usina 

comprometeram uma área de 103.485 ha de terras do território paranaense e 1.471 ha de terras 

do território do estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a Tabela 10, as águas do 

reservatório inundaram 8.519 propriedades, sendo 6.913 rurais e 1.606 urbanas.   

 
ÁREAS N.º Propriedades Área (ha) 
RURAIS 6.913 104.471,22 
URBANAS 1.606 484,78 
T O T A I S 8.519 104.956 

Tabela 10: Número de propriedades e áreas invadidas pelo lago de Itaipu. Fonte: (Itaipu, 1994) 
 

Como mostra a Figura 52, várias áreas rurais, vilas residenciais e distritos ficaram 

submersos pelas águas do reservatório como o caso de Alvorada do Iguaçu e Itacorá. Outras 

áreas foram parcialmente inundadas, como Porto Mendes, São José do Ocoí e Santa Helena. 

Na Figura 52 pode ser observada uma propriedade rural parcialmente abandonada e destruída 

pelas águas do reservatório de Itaipu no município de Santa Helena (GERMANI, 2003). 
 

 
Figura 52: Inundação das áreas rurais para formação do reservatório de Itaipu em Santa Helena em 1982. 

Fonte: Acervo Itaipu (2006) 
 

Com a conclusão da Fase III do cronograma de construção da usina de Itaipu, em 1986, 

inicia-se a Fase IV com a construção da casa de força do canal de desvio e a conclusão das 

montagens das unidades geradoras restantes. Porém, foi em 1984 (Tabela 11) que a primeira 

unidade geradora da usina hidrelétrica de Itaipu começou a funcionar. 

O Brasil passou por crise econômica de 1979 a 1983, diminuindo o ritmo da construção 

da usina. Em 1992, a usina hidrelétrica de Itaipu passou a produzir energia com as 18 

unidades geradoras e somente em 2007 completou o quadro das 20 unidades geradoras em 

funcionamento (LIMA, 2004).  
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De acordo com a EPE (2012), o Brasil tem uma produção anual de energia hidroelétrica 

de 428.333 GWh, das quais 21,54%  é gerada pela usina de Itaipu, conforme pode ser 

observado na Tabela 11  a produção anual real de energia da usina nos 27 anos de geração de 

energia em Itaipu, entre 1984 e 2011. 

 
Ano N.º de unidades 

instaladas 
Produção anual de 

energia  (GWh) 
Ano N.º de unidades 

instaladas 
Produção anual de 

energia (GWh) 
1984 0 – 2 277 1998 18 87.845 
1985 2 – 3 6.327 1999 18 90.001 
1986 3 – 6 21.853 2000 18 93.428 
1987 6 – 9 35.807 2001 18 79.307 
1988 9 – 12 38.508 2002 18 82.914 
1989 12 – 15 47.230 2003 18 89.151 
1990 15 – 16 53.090 2004 18 89.911 
1991 16 – 18 57.518 2005 18 87.971 
1992 18 52.268 2006 19 92.690 
1993 18 59.997 2007 20 90.620 
1994 18 69.394 2008 20 94.685 
1995 18 77.212 2009 20 91.651 
1996 18 81.654 2010 20 85.970 
1997 18 89.237 2011 20 92.245 

Tabela 11: Produção de energia gerada pela Itaipu de 1984 a 2011.  
Fonte: http:/www.itaipu.gov.br/energia/geracao  

 
.A construção da usina hidrelétrica de Itaipu ficou marcada como a maior obra da 

construção civil já realizada na história do país ou mesmo na América do Sul. Um canteiro de 

obra onde aproximadamente quarenta mil funcionários falando três idiomas diferentes, 

português, espanhol e o guarani, trabalhavam em três turnos sem interrupção superando 

índices excepcionais de desempenho. O prazo curto do cronograma pela urgência da obra e a 

falta de espaço para operarem no canteiro da construção eram os desafios a serem superados 

para a conclusão da Itaipu (ITAIPU BINACIONAL, 2003). 

 
4.3.1  Fase da implantação da usina hidrelétrica de Itaipu e o crescimento populacional 

 
O município de Foz do Iguaçu foi diretamente impactado em cada fase da construção da 

usina. Em 1974 quando do início da construção, o município tinha população de 33.966 

habitantes, de acordo com o censo de 1970 (IBGE, 2011). Porém com o início das obras os 

consórcios das construtoras, UNICON e CONEMPA, contrataram 35.158 funcionários, dos 

quais, 23.252 brasileiros e residentes em Foz do Iguaçu.  

Profissionais autônomos, prestadores de serviços e comerciantes oriundos de várias 

regiões do país, viram a construção da usina hidrelétrica de Itaipu como âncora para alavancar 

grandes oportunidades de trabalho e com isso, a população de Foz do Iguaçu em 1978 cresceu 

em aproximadamente 300%.  



109 
 

 
 

Com a conclusão da Fase I, em 1979, uma boa parte dos operários, os chamados 

barrageiros, foram dispensados e transferidos para outras barragens. Portanto, 

aproximadamente 13.000 trabalhadores e suas famílias deixaram o município de Foz do 

Iguaçu. Desta forma a população do município que em 1978 era de 150 mil (PMFI, 2006), 

diminuiu para 136.321 habitantes de acordo com o censo de 1980 (IBGE, 2010).   

Na Fase II a contratação de operários foi em número não expressivo para a construção 

civil. Somente no término desta fase, foram contratados novos funcionários especializados 

para as montagens eletromecânicas principais. Com o término da Fase II, uma grande parte 

dos trabalhadores da usina foi dispensada, porém a maioria desta população não voltou para a 

sua cidade de origem, permaneceu em Foz do Iguaçu. 

Na Fase III não houve contratação de funcionários, mas mesmo assim a população do 

município continuou a crescer conforme a tabela 12, em 1985, Foz do Iguaçu contava com 

145.421 habitantes (PMFI, 2006). Com o fechamento das comportas na Fase III, finaliza a 

construção da usina, restando poucos trabalhadores para concluir alguns trabalhos da 

construção civil da Fase IV. 

Na Fase lV a contratação de funcionários pela Itaipu Binacional também foi em número 

não muito expressivo, porém a população do município de acordo com o censo (IBGE, 2010), 

era em número de 190.194 habitantes, conforme a Tabela 12. 

As etapas da obra podem ser avaliadas na Tabela 12. Esta tabela demonstra o tipo de 

obra, o período de execução de cada etapa da construção bem como, o aumento da população 

de Foz do Iguaçu relacionada a cada Fase da obra. 
FASES OBRAS Ano / Habitantes  

FASE l 

1975 a 1978 

� Escavação do canal de desvio; 
� Construção da barragem de enrocamento; 
� Instalação do canteiro industrial; 
� Execução da estrutura de controle e o desvio do rio Paraná de seu leito 

natural;  

 
� 1970 - 33.966 
 
� 1978 - 150.000 
 

FASE ll 

1978 a 1982 

� Construção da barragem principal; 
� Construção da barragem lateral direita; 
� Construção da barragem de terra e de enrocamento;  
� Construção do Vertedouro; 
� Casa de força do leito do rio;  
� Início das montagens eletromecânicas principais; 

 
 
 

� 1980 - 136.321 
 

FASE Ill 

1982 a 1986 

� Fechamento das comportas da estrutura de controle de desvio;  
� Formação de reservatório;  
� Abertura do vertedouro; 
� Início da operação das primeiras unidades na casa de força do leito do rio; 

 
 
 

� 1985 - 145.421 
FASE IV 

1986 a 1991 
� Construção da casa de força do canal de desvio; 
� Conclusão das montagens das unidades geradoras restantes; 

 
� 1990 - 190.194 

Tabela 12: Fases da construção da usina de Itaipu.  
Fonte: (Itaipu Binacional, 2006) (IBGE –1970, 1980, 1991) (PMFI, 2006). 
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 De acordo com Germani (2003), com a conclusão da Fase III, 42 mil pessoas foram 

atingidas pelo alagamento da área do reservatório de Itaipu sendo que 5.600 pessoas 

pertenciam ao município de Foz do Iguaçu. Essa população é significativa, não só pelo 

número, mas por representar um forte contingente de força de trabalho ativa na agricultura.   

Parte dessa população imigrou para outros estados do país. Porém, uma grande parte 

veio para o centro urbano de Foz do Iguaçu e de algumas cidades lindeiras. O crescimento 

acelerado da população de Foz do Iguaçu foi reforçado pelo processo do êxodo rural e o de 

imigração intrarregional no oeste do estado do Paraná da década de 70 a 2000. (RIPPEL; et al, 

2011). 

Ainda segundo Rippel, et al (2011), a região oeste do Paraná, sofreu um acelerado 

crescimento urbano no período de 1970 a 2000 ocasionado pelos movimentos migratórios, 

frequente em todo o país neste período. O oeste paranaense recebeu diversos números de 

habitantes, sendo que os municípios de Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu, foram os centros 

que mais atraíram esta população migratória. Esses três municípios concentraram 

aproximadamente 48 % da imigração interestadual, somente na região oeste do Paraná, no 

período de 1970 a 1980; 60 %, no período de 1980 a 1991 e 62 %, no período de 1991 a 2000. 

A Tabela 13 apresenta a evolução populacional de cada município lindeiro no período 

de 1970 a 2010 onde pode ser observado o aumento populacional nas cidades existente antes 

da formação do lago, com destaque o município de Foz do Iguaçu que nesse período, teve um 

aumento de mais de 130 mil habitantes. 

 
MUNICÍPIO E  DATA DE FUNDAÇÃO 1970 1980 1991 2007 2010 
Foz do Iguaçu – (PR) 1914 33.966 136.231 190.123 319.218 256.088 
Santa Terezinha de Itaipu – (PR) 1982 - - 14.149 19.552 20.841 
São Miguel do Iguaçu – (PR) 1961 25.747 34.247 24.721 25341 25.769 
Itaipulândia – (PR) 1992 - - - 8.581 9.026 
Medianeira – (PR)1960 31.142 49.361 38.665 38.397 41.817 
Missal – (PR) 1983 - - 10.372 10.412 10.474 
Santa Helena – (PR)1967 26.834 34.884 18.861 22.794 23.413 
Diamante D'Oeste – (PR)1989 - - 9.253 4.944 5.027 
São José das Palmeiras – (PR) 1989 - - 5.596 3.873 3.830 
Marechal Cândido Rondon – (PR)1960 43.776 56.210 49.430 44.562 46.819 
Mercedes – (PR)1993 - - - 4.713 5.046 
Pato Bragado – (PR) 1993 - - - 4.631 4.822 
Entre Rios do Oeste – (PR)1993 - - - 3.842 3.926 
Terra Roxa – (PR)1961 38.273 25.215 19.820 16.208 16.759 
Guaíra – (PR) 1951 32.875 29.190 30.00 28.683 30.704 
Mundo Novo – (MS)1976 - 31.156 22.417 15.968 17.043 

Tabela 13: Evolução Populacional dos 16 Municípios Lindeiros no período de 1970 a 2010. 
Fonte: (IBGE –1970, 1980, 1991, 2007 e 2010) (PMFI, 2007) 
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Na Tabela 13 pode ser observado que os municípios de Terra Roxa e Guaíra, criados na 

década de 60, sofreram um decréscimo da população, fato este que persistiu até o ano de 

2010. As cidades que foram criadas após a formação do lago, como Pato Bragado, Entre Rios 

do Oeste, Diamante D'Oeste, São José das Palmeiras e Mundo Novo, também tiveram 

redução na população após a década de 80. 

O que se pode avaliar ao analisar a Tabela 13 é que as cidades lindeira que tiveram a 

redução da população após o alagamento da região para a formação do reservatório de Itaipu 

eram cidades com vocação agrícola. Sem as terras para cultivo, muitas destas cidades 

sofreram com a redução de sua população. 

Após a formação do lago, o valor das terras nas áreas rurais na região do reservatório, 

ficou muito acima do valor real de mercado. Desta forma, muitos agricultores desistiram da 

vida do campo, pois com as verbas indenizatórias que receberam da Itaipu pelas terras 

alagadas, não conseguiram comprar outras propriedades semelhantes as que eles tinham. 

Viver no campo e trabalhar na lavoura passou a ser realidade para poucos. Portanto uma 

grande massa da população rural migrou para os centros urbanos em buscar de uma melhor 

qualidade de vida (ZAAR, 2000). 

Esses dados esclarecem o aumento da população do município de Foz do Iguaçu nas 

Fases II, III e IV do cronograma de obra da construção da usina hidrelétrica de Itaipu.  

 

4.3.2 Evolução populacional e a ocupação da terra do município de Foz do Iguaçu, 

durante e após a implantação da usina hidrelétrica de Itaipu. 

 

Na década de 1960, o Brasil desenvolveu uma política que visava o incremento das 

exportações dos produtos agrícolas e com isso, a agricultura foi fortalecida para atender o 

mercado mundial. O estímulo à expansão do cultivo de soja e trigo foi o primeiro passo para o 

crescimento agrícola nacional. O segundo passo foi as estratégia do governo de modernizar a 

agricultura, com incentivos financeiros para compra de grandes máquinas e implementos com 

o objetivo de aumentar cada vez mais a produção agrícola nacional. 

O município de Foz do Iguaçu foi um dos municípios que teve a agricultura bem 

desenvolvida nas décadas de 50/60. Além das condições climáticas favoráveis ao 

desenvolvimento agrícola, o município está localizado às margens do rio Paraná, área 

estrategicamente positiva para o desenvolvimento agrícola na região.  
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Ocorreram varias reduções territoriais no município de Foz do Iguaçu no período de 

1940 a 1990, provocado pelos desmembramentos em outros municípios A Tabela 14 mostra a 

redução territorial com crescimento populacional de Foz do Iguaçu.  

 
ANO ÁREA 

(km²) Habitantes ANO ÁREA 
(km²) Habitantes ANO ÁREA 

(km²) Habitantes 

1940 23.523 7.645 1960 1817 28.080 1990 617 190.194 

1950 19.600 16.412 1970 877 33.966 2000 617 258.368 

1955 4.137 21.300 1980 877 136.321 2010 617 256.088 

Tabela 14: Área e a População de Foz do Iguaçu  no período 1940 a 2010. 
Fonte: Adaptação da autora a partir dos dados fornecidos por PIERUCCINI (2003) e IBGE (2011). 
 
 
O que se pode observar é que ocorreram três fases de crescimento acelerado no período 

de 1940 a 2000. A primeira fase ocorreu em 1950, quando a população passou de 7.645 para 

16.412 habitantes, um crescimento de 114,68%. A segunda fase foi na década seguinte, em 

1960. Com crescimento de 71 %, a população do município passou para 28.080 habitantes. 

A terceira e última fase foi em 1980, um crescimento de 300%, a população passou para 

136.321 habitantes. Concluindo; a primeira e segunda fases, o crescimento populacional está 

atrelado a expansão agrícola no oeste paranaense e a terceira fase, o crescimento é devido a 

construção da usina hidrelétrica de Itaipu. 

Em 1974, no segundo semestre, iniciou a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, 

trazendo para Foz do Iguaçu cerca de 40 mil funcionários com suas respectivas famílias. 

Junto a esses funcionários vieram também uma grande massa de trabalhadores (profissionais 

autônomos, prestadores de serviços e comerciantes) em busca de trabalho.  

A população de Foz do Iguaçu, anteriormente estimada em mais de 33 mil passou para 

130 mil habitantes (Tabela 14). A cidade não tinha moradia suficiente para atender os 

funcionários que iam trabalhar na construtora e muito menos para aqueles que vieram em 

busca de trabalho no período da construção da usina. 

De acordo com Rippel et al (2011) o êxodo rural e os movimento migratórios intra -

regionais do oeste do estado do Paraná trouxe para o município de Foz do Iguaçu 26.081 

habitante nos anos de 1975 a 1980, fato que contribuiu para o aumentos de 300% na 

população do município. No período de 1986 a 1991 o município recebeu mais 9.086 

imigrantes e 1995 a 2000, Foz do Iguaçu passou a contar com mais 6.301 imigrantes intra - 

regionais. 
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Para suprir as necessidades de moradias, a Itaipu Binacional adotou medidas como a 

construção 5226 unidades habitacionais. Estas construções foram executadas no espaço de 4 

anos e distribuídas em três bairros denominados Vila A, Vila B e Vila C. 

Estes bairros foram organizados respeitando uma separação de funções. A Vila A 

(Figura 53) possuía um contexto diferente das demais, visto que sua comunidade era formada 

por diversos profissionais de nível técnico e superior, no entanto havia uma setorização social 

no bairro onde a localização e ainda o tipo da casa fornecida ao funcionário eram escolhidos 

de acordo com sua função dentro do canteiro de obras. Na Vila A (Figura 53), foram 

construídas 2.105 unidades residenciais com áreas de 60 a 150 m² cada unidade.  

 

 
Figura 53: Área residencial Vila A-1978.  Fonte: (Itaipu Binacional, 2006) 

 
 

Na Vila B (Figura 54) foram construídas 221 unidades residenciais com área de 150 m² 

a 250 m². Nesta vila moravam os engenheiros e demais profissionais que ocupavam cargos de 

liderança dentro do quadro de funcionários da Itaipu. Esta vila tinha uma configuração rara 

para a época, por apresentar características como as de um condomínio fechado, porém, a 

intenção deste não se baseava na necessidade de segurança como acontece nos condomínios 

atuais, mas sim na separação social dessa comunidade.  
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Figura 54: Área residencial Vila B-1978.  Fonte: (Itaipu Binacional, 2006) 

 
Na Vila C (Figura 55) foram construídas 2.900 residências geminadas em grupo de 

quatro, para atender os funcionários menos graduados, como carpinteiros, armadores, 

pedreiros, operadores de maquinas, maquinistas, cozinheiros eletricistas, encanadores, 

auxiliares de escritório, barrageiros e muitos outros que tinham a função de construir não só a 

barragem, mas, também a infraestrutura de todo o empreendimento.  

 
Figura 55: Área residencial Vila C-1978.  Fonte: (Itaipu Binacional, 2006) 
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Este conjunto habitacional Vila C (Figura 55) foi construído na área prioritária da 

barragem, isto é, junto á área da Itaipu em caráter temporário. Ao término da construção da 

usina todo o conjunto deveria ser demolido e a área do terreno agregada à área da usina, mas 

não foi o que aconteceu, pois até hoje essas unidades residenciais são muito disputadas pelos 

habitantes do de Foz do Iguaçu 

Esses novos bairros, construídos pela Itaipu, não foram suficientes para a grande 

demanda de funcionários que vieram para a construção da usina. Muitas famílias ficaram de 

fora desses núcleos habitacionais o que ocasionou uma grande procura de moradias nos 

bairros urbanos do município provocando uma inflação exacerbada dos valores no mercado 

imobiliário (MANARIN, 2008).  

Para suprir a necessidade de moradias, desencadeou a abertura de novos loteamentos 

que começaram ao longo da BR-277 e da Avenida Costa e Silva e em todo perímetro urbano 

de Foz do Iguaçu. 

O período que compreende 1980 e 1995 foi marcado por muitas mudanças na 

conjuntura de crises e transformações que atingiram o Brasil. O movimento do turismo de 

compras no Paraguai gerou um grande fluxo de pessoas que foram envolvidas no processo do 

comércio e movimentação de mercadorias. Esse período coincidiu com o fim das obras de 

Itaipu, e a dispensa de muitos trabalhadores que decidiram por permanecer e fixar residência 

na cidade para aproveitar este momento da expansão do setor de comércio.  

A cidade manteve-se em crescimento, mesmo após o término da construção da 

hidrelétrica de Itaipu. Além do êxodo rural e movimento migratórios intra-regionais do oeste 

do estado do Paraná, apontado por Rippel et al. (2011),  Rolim (2004) explica que o 

fenômeno  para esse crescimento apoia-se no fato da dinâmica econômica do local estar 

baseada em três grandes elementos: a) a própria existência da hidrelétrica e do grande 

contingente de pessoas empregadas por ela; b) o comercio com o Paraguai, em especial o 

comercio atacadista; c) a existência de um turismo de massa fundamentado no comercio de 

importados e redistribuição no Brasil.  

O crescimento da população refletiu no aumento dos loteamentos na cidade. No fim da 

década de 1970 já existia um total de 49 loteamentos, motivados tanto em resposta à demanda 

de novas moradias pelas obras da usina hidrelétrica de Itaipu, como também pela construção 

da ponte Tancredo Neves, que uniu o Brasil à Argentina. 

Os novos loteamentos nem sempre possuíam condições adequadas de habitação e na 

maioria das vezes estavam muito longe do centro, os novos habitantes eram obrigados a 
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ocupar lotes desprovidos, muitas vezes, de qualquer benfeitoria, enquanto que grandes áreas 

bem localizadas, servidas de energia elétrica, rede de esgoto, transporte coletivo, etc., 

permaneciam vazias, formando os grandes bolsões vazios urbanos.  

Em meados da década de 1980, a usina de Itaipu já não atraia mais os trabalhadores 

para a construção, mas com o aquecimento da economia pelo comercio com o Paraguai, a 

cidade voltou novamente a se expandir formando algumas conexões entre o centro urbano e 

os bairros até então, estavam isolados. Nesta década surgiram mais 69 loteamentos 

O ramo imobiliário na década de 90, também foi promissor, direcionando a criação de 

mais 104 loteamentos. Sabe-se que atualmente existem cerca de 250 loteamentos em Foz do 

Iguaçu e aproximadamente 31 favelas e invasões.  

 

4.4 Dinâmica da expansão da malha urbana de Foz do Iguaçu. 

 
Neste item foi avaliado o avanço da urbanização considerando o período de 1960 a 

2007, ou seja, 47 anos de crescimento urbano do município de Foz do Iguaçu. Verificou-se 

que a expansão da malha urbana ocorreu de forma desordenada e os loteamentos foram 

acontecendo conforme as necessidades e especulações do mercado. 

Mesmo sendo um município voltado para as atividades agrícolas na década de 60, a 

Prefeitura Municipal dispunha de algumas ferramentas para o desenvolvimento de uma cidade 

urbanizada e sustentável tais como: a Lei Municipal nº 200 de 1958, que dispõe sobre código 

de obras e edificações do município e 5 anos depois, em 1964, foi publicada a Lei  Municipal 

nº 427/64, que estabelece as normas de proteção ao manancial do rio M`Boicy, a montante do 

local de captação do departamento de água e esgotos municipal. 

A formação urbana de Foz do Iguaçu, como já abordado, ocorreu no entorno da Colônia 

Militar. Na figura 58 pode ser observado o núcleo urbano localizado à 550 m do rio Paraná e 

à 4.900 m do rio Iguaçu. Pode-se observar uma extensa área rural ocupando o entorno da área 

urbana.  

Na porção superior da Figura 56 observa-se a floresta nativa às margens do rio Paraná. 

Também podem ser observados os rios afluentes do rio Iguaçu, Tamanduá e Tamanduazinho 

na área rural, na região leste do município. 

De acordo com Rippel et al. (2011),  o crescimento urbano na década de 1950/1960 foi 

pouco significativo. Neste período Foz do Iguaçu contava com uma população de 28.080 

habitantes, porém 87% destes habitantes viviam na área rural e nos pequenos núcleos urbanos 

distribuídos nos 1,82 km² do município em 1960 (Figura 56).    
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Figura 56: Planta do Município de Foz do Iguaçu no início da formação da cidade em 1960. 

Fonte: Adaptada da planta de zoneamento do município fornecida pela PMFI (2010) 
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Quando do início da construção da Ponte da Amizade (Figura 57), a área do entorno 

passou a ser ocupada não só pelos moradores como também por um pequeno centro 

comercial. Este centro comercial atendia aos habitantes de Foz do Iguaçu como também aos 

moradores da pequena cidade vizinha paraguaia, Ciudad del Leste, que atravessavam a ponte 

para comprar  produtos de primeira necessidade.  

Assim em 1963 a Prefeitura Municipal aprovou o primeiro loteamento planejado de Foz 

do Iguaçu, o Jardim Jupira, com uma área de 287.321 m² às margens do rio Paraná e da Ponte 

Internacional da Amizade. Depois da inauguração da Ponte Internacional, em 1965, o 

comércio na região prosperou muito, transformando o Jardim Jupira no segundo centro 

urbano do município.  

Na Figura 57, pode-se observar a malha urbana no ano de 1970 dividida em 2 núcleos, o 

central e o próximo à Ponte da Amizade (Jardim Jupira). O núcleo central é a região da 

localização dos prédios públicos e comerciais, hotéis, bancos, escola e a Igreja Matriz. O 

núcleo próximo à Ponte da Amizade, denominado Jardim Jupira, era a região de lojas, 

atacadistas e prédios residenciais, sendo que a porção maior do município ainda era 

representada pela área rural. 

Em 1968, Foz do Iguaçu passou a integrar a área de Segurança Nacional de acordo com 

a Lei Federal nº 5.449 de 1968, um ano depois da aprovação do convênio entre Brasil e 

Paraguai para criação de uma comissão mista técnica com finalidade de realizar estudo e 

levantamento das possibilidades econômicas do potencial hidráulico do rio Paraná, com isso, 

nasceu a hidrelétrica Itaipu Binacional. No ano seguinte, em 1969, foi inaugurada a rodovia 

BR-277, a rodovia que liga o Brasil ao Paraguai (Figura 57). 

A construção da rodovia BR-277 e da Ponte Internacional Brasil-Paraguai, foi de grande 

importância para a região, principalmente para Foz do Iguaçu. Até este período, o município 

era isolado das demais cidades do estado do Paraná. Com a criação da ponte internacional, 

Foz do Iguaçu se transformou em via de ligação entre o Brasil e o Paraguai, um dos acessos 

da América Latina e, com isso, o município se tornou em um pólo de interesse econômico 

regional e nacional. 

Foz do Iguaçu em 1970 tinha uma área territorial de 877 km², com uma população de 

33.966 habitantes, entretanto, 80 % desta população pertenciam à área rural (RIPPEL et al., 

2011). A partir da década de 70, ocorreu o início do êxodo rural, assunto exaustivamente 

discutido anteriormente. Na Figura 57 é possível observar a floresta nativa às margens do rio 

Paraná e os rios Tamanduá e Tamanduazinho, na área rural. 
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Figura 57: Planta do Município de Foz do Iguaçu em 1970. 

 Fonte: Adaptado da planta de zoneamento do município fornecida pela PMFI (2010). 
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No final de 1970 ainda havia um elevado número de operários que foram contratados 

para a construção da Ponte da Amizade, inaugurada em 1965. Grande parte dos operários 

morava em alojamentos montados na região no entorno da ponte e às margens do rio Paraná 

com o intuito de desmobilizar esses alojamentos após o término da obra. Porém, muitos 

desses operários não voltaram para suas cidades de origem e se estabilizaram em Foz do 

Iguaçu. Com a falta de habitações no município, fizeram desta área, moradia definitiva 

(PMFI, 2007). 

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu tinha aprovado, até este período, 12 

loteamentos para atender a população urbana que crescia em função do desenvolvimento 

econômico e político do município. Em 1974, Foz do Iguaçu contava com uma população 

aproximada de 35.000 habitantes distribuída, em uma área de 877 km² (ITAIPU, 1994). 

No segundo semestre de 1974 o município recebeu um grande número de trabalhadores 

para o início das obras de Itaipu. Em 1975 o número registrado de trabalhadores para o grande 

empreendimento era em torno de 40 mil funcionários vinculados diretamente à construção 

civil com suas respectivas famílias, dos quais a maioria, barrageiros e operários da construção 

civil (ITAIPU, 1994).  

Segundo Manarin (2008), para atrair a grande massa de trabalhadores procedentes de 

vários estados do país, o consórcio das empreiteiras brasileiras (UNICON) e o Governo do 

Estado usaram a mídia para fazer propaganda, exaltando a importância da grande obra, a boa 

remuneração salarial, o tempo de serviço e uma organizada infraestrutura para abrigar os 

barrageiros e suas respectivas famílias (casas, escolas, clubes, hospital, posto médico, entre 

outros) no período da construção. 

Quando esses trabalhadores conseguiam o emprego e se alojavam na infraestrutura da 

barragem, convidavam amigos e parentes, ou mesmo indicavam seus nomes para feitores, 

encarregados, com a esperança que os contratassem. A vinda dessas pessoas ocorria com o 

mesmo objetivo, a expectativa de um presente e futuro melhor. Neste mesmo período (1975) 

ocorreu o processo do êxodo rural (MANARIN, 2008). 

De acordo com Peris e Lugnani (2003) a nova política agrícola foi a responsável pela 

redução do número de propriedades rurais, principalmente as de pequeno porte, como 

discutido anteriormente. Os trabalhadores rurais permanentes na terra foram substituídos por 

trabalhadores temporários, provocando o processo de migração de uma grande massa da 

população rural para o centro urbano de Foz do Iguaçu. 
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Com o aumento demográfico repentino, evidentemente, o município de Foz do Iguaçu 

não teve infraestrutura urbana, equipamentos públicos, muito menos moradias para atender 

essa nova massa de moradores urbanos. Consequentemente, a população menos favorecida, 

passou a ocupar as áreas de periferia urbana/rural, as áreas à margem da rodovia e as áreas de 

proteção ambiental, como margem de córregos e rios em moradias improvisadas e favelas.  

As vilas residenciais da Itaipu começaram a ser construídas no mesmo ano da chegada 

dos operários da construção da usina e assim mesmo o número de residências não foi 

suficiente para atender aos barrageiros e operários da construção civil. Para esta categoria de 

funcionários, a Itaipu construiu 2.900 residências em um prazo de quatro anos. Muitos 

operários ficaram nos alojamentos no canteiro de obra, mas a grande maioria, com suas 

famílias, teve que buscar moradia no centro urbano de Foz do Iguaçu.  

Deve-se destacar que em 1975, Foz do Iguaçu era uma área de segurança nacional, em 

pleno período militar, onde a maior preocupação do Governo do Estado era a construção da 

usina hidrelétrica de Itaipu, que iria produzir em média 90.000 GWh de energia para a nação, 

cujo o consumo médio de energia elétrica, naquele período, era de 110.000 GWh (EPE, 

2006). O que se conclui, é que para o Governo do Estado as necessidades do país superavam 

as necessidades de uma cidade em crise de urbanização repentina. 

A Figura 58 apresenta a evolução urbana do município de Foz do Iguaçu no período de 

1970 a 1975, onde pode ser observado o núcleo urbano central e o grande número de áreas 

invadidas, por favelas dentro do perímetro urbano, às margens da rodovia BR-277, do rio 

Paraná e próximo à Ponte da Amizade. 

Na Figura 58 pode ser observado o crescimento da malha urbana do município em 

1975, concentrada no entorno do núcleo central, porém com o surgimento de novos núcleos 

isolados como os loteamentos: próximo da rodovia BR-277; entre os núcleos urbanos, central 

e o próximo a Ponte da Amizade; próximo ao rio Tamanduá e próximo ao rio Iguaçu. A maior 

parte da área do município ainda era representada pela zona rural, com área de mata nativa às 

margens dos rios Paraná, Tamanduá e Tamanduazinho. 

Ainda pode ser observada na Figura 58, que a maior parte das áreas de invasões estava 

localizada às margens da rodovia BR-277, tanto na margem direita como da esquerda da 

rodovia, porém as invasões também ocuparam áreas no entorno do núcleo urbano central, 

principalmente às margens do rio Paraná. Alguns focos também surgiram na região entre o rio 

Iguaçu e o núcleo urbano central, porém uma grande favela pode ser observada no núcleo 

urbano próximo a Ponte da Amizade (PMFI, 2007). 
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Figura 58: Planta do Município de Foz do Iguaçu em 1975. 

Fonte: Adaptado da planta de zoneamento do município fornecida pela PMFI (2010). 
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No final do ano de 1975 a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu sancionou o Plano de 

Desenvolvimento Urbano sob a Lei nº 846/75, que teve entre outros objetivos, o zoneamento 

da área do município, definindo as Áreas Urbanas, Áreas de Expansão Urbana e a Área Rural. 

Das Áreas Urbanas e de Expansão Urbana foram subdivididas em 19 zonas e entre elas, 

Zona Residencial, Zona Comercial, Zona Industrial, Zona Especial Turística e Zona Especial 

de Preservação Paisagística. No entanto, mesmo com um plano de desenvolvimento 

municipal, a Prefeitura não conseguiu impedir o crescimento da malha urbana de forma 

desordenada, sendo criados vários bolsões vazios no centro urbano, propícios ao surgimento 

de novas invasões, como pode ser observado na Figura 59. 

Na década de 80 ocorreu um aumento da população de cerca de 300%, devido à obra da 

Itaipu, ao êxodo rural e à intensificação do comércio com o Paraguai. Para solucionar o déficit 

de moradia, a Prefeitura Municipal aprovou a criação de 85 loteamentos no período de 1975 a 

1985 (Figura 59). 

Com a formação do lago, parte da área verde foi alagada e da área restante uma boa 

parte foi loteada em pequenos sítios, como área rural o que não impediu o surgimento de 

alguns núcleos urbanos nesta região (Figura 59). 

A Figura 59 mostra a evolução urbana do município de Foz do Iguaçu em 1985, com o 

crescimento da malha urbana e a massificação das áreas de invasão. Destaca-se também o 

reservatório de Itaipu, a usina hidrelétrica de Itaipu e as vilas residenciais da Itaipu. O 

crescimento da malha urbana do município de Foz do Iguaçu ocorreu de forma desordenada 

em 3 direções: ao norte, em direção da usina de Itaipu e no entorno das vilas residenciais da 

Itaipu, Vila A e Vila B; a leste, ao longo da rodovia BR-277 e ao sul, em direção ao rio 

Iguaçu, ao longo da avenida das Cataratas, local de grande concentração da rede hoteleira  

Na Figura 59 podem ser observados os focos de área de invasão e entre eles, a favela na 

Vila residencial de Itaipu, Vila C, junto à usina hidrelétrica. A favela próxima a Ponte da 

Amizade, denominada favela do Jardim Jupira, cresceu ao longo do rio Paraná, ocupando 

praticamente uma área maior do que a área legal do loteamento.  

O crescimento da malha urbana, ao longo da margem direita da rodovia BR-277 no 

sentido da Ponte da Amizade, foi muito maior do que na margem esquerda, o que demonstra 

que a área rural próxima aos rios Tamanduá e Tamanduazinho, ainda estava contendo a 

urbanização do município neste período (Figura 59). De acordo com Rippel (2005), neste 

período a população urbana era de aproximadamente 60% maior que a população rural.  
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Figura 59: Planta do Município de Foz do Iguaçu em 1985. 

Fonte: Adaptado da planta de zoneamento do município fornecida pela PMFI (2011). 
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Como pode ser observado na Figura 60, no ano de 1985 ainda existia 2 bolsões vazios 

no perímetro urbano do município. O primeiro, localizado na margem direita da rodovia BR-

277, sentido Ponte da Amizade, entre a rodovia e a usina hidrelétrica de Itaipu. O segundo na 

margem esquerda da rodovia, junto ao núcleo central da urbanização. 

De acordo com Peris e Lugnani (2003) um dos aspectos negativos da construção de 

Itaipu foi o problema social criado a partir do crescimento urbano desordenado do município 

de Foz do Iguaçu. Não havia um planejamento para o desenvolvimento, simplesmente a 

cidade cresceu, os bairros surgiram e os loteamentos se formaram. 

Ainda segundo Peris e Lugnani (2003), na construção em 1974 foram empregados 

muitos trabalhadores com baixo nível de escolaridade e de qualificação profissional. Com o 

fim das obras, os chamados “barrageiros”, trabalhadores especializados na construção de 

barragens, migraram para outras regiões. Assim, um grande contingente de trabalhadores, 

principalmente aqueles com menor qualificação profissional, permaneceu em Foz do Iguaçu 

com suas famílias.  

Segundo Manarin (2008), com o encerramento do contrato de Consórcio UNICON em 

junho de 1991, foi iniciada a sua desmobilização. Porém, com o término das obras, os 

cuidados iniciais na contratação dos funcionários, não foram repetidos para organizar e 

minimizar os impactos causados nas demissões dos funcionários da UNICON. As demissões 

seriam muito menos impactantes se houvesse um plano de realocação de trabalho e moradia 

para esses operários procedentes de vários estados do país. 

Os operários demitidos deveriam sair do bairro residencial (Vila C) da Itaipu, pois era 

utilizada como prática da empreiteira, reter o acerto trabalhista (FGTS, Férias, 13º) dos 

funcionários até que apresentassem a carta de desocupação no departamento administrativo do 

bairro, denominado como Subprefeitura (MANARIN, 2008). 

Desta forma, a "Vila C" passou a ter outro significado, não de moradia provisória 

durante o período da obra, mas de um “Conjunto Habitacional” que pudesse amenizar os 

problemas habitacionais enfrentados pelo município. Muitos desses ex-funcionários não 

quiseram sair por terem criado raízes na cidade e a solução encontrada foi de se alojarem em 

loteamentos clandestinos e em áreas ilegais com o intuito de não sair de Foz do Iguaçu 

(MANARIN, 2008). 

A Figura 60 mostra a ocupação de vários bolsões vazios com também ocupações nas 

áreas rurais e nas áreas de preservação ambiental, como nas áreas às margens do rio Paraná e 

nas áreas próxima ao lago de Itaipu. 
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Figura 60: Planta do Município de Foz do Iguaçu em 1995. 

Fonte: Adaptado da planta de zoneamento do município fornecida (PMFI,2010). 
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  A Figura 61 mostra a malha urbana de Foz do Iguaçu em 2007. Ao analisar as figuras 

58 e 63 pode-se avaliar o alto índice de urbanização que ocorreu em torno do município de 

Foz do Iguaçu. Enquanto a Figura 60 apresenta uma malha urbana de, aproximadamente, 290 

km², no ano de 1995, na Figura 61, a malha urbana é de cerca de 191,46 km², de acordo com 

PMFI (2006). Em 37 anos (1960 a 2007) de urbanização, o crescimento da malha urbana foi 

de 6.602,06%. 

O município aprovou até o ano de 2007, cerca de 250 loteamentos residenciais e 

comerciais, o que não impediu o surgimento de vários núcleos urbanos ilegais formados em 

áreas de preservação ambiental. Na parte superior do mapa apresentado na Figura 61 podem 

ser observados loteamentos em área de ocupação ilegal junto ao lago de Itaipu e às margens 

dos rios Paraná, Iguaçu e Tamanduá.  

De acordo com dados do cadastro social da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 

existem atualmente cerca de 15.200 pessoas vivendo em situação sub-humana nas 31 favelas 

do município, onde não havia infraestrutura adequada de sobrevivência. Considerando-se 

todas as ocupações, desde as áreas irregulares até as de invasões, atualmente com água, luz e 

arruamento, em Foz do Iguaçu existem 80 comunidades e o número de favelados sobe 

consideravelmente. 

O município já tentou promover iniciativas para a desfavelização, construindo em 1997 

dois loteamentos chamados Cidade Nova I e II. Contudo, essas iniciativas não obtiveram 

grande êxito, pois, a distância dos novos bairros fez com que muitos moradores voltassem às 

suas antigas moradias (PMFI, 2007). 
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Figura 61: Planta do Município de Foz do Iguaçu em 2007. 

Fonte: Adaptado da planta de zoneamento do município fornecida (PMFI, 2010). 
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4.5 Avaliação dos impactos socioeconômicos da construção da usina hidrelétrica de 

Itaipu 

 
A maioria das grandes obras e empreendimentos que implicam em uma provável 

modificação no meio ambiente gera discussão dos efeitos e consequências ecológicas e 

socioeconômicas, como é o caso de usinas hidrelétricas (STERNBERG, 2008). 

A usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no extremo oeste paranaense deixou marca na 

história do Estado do Paraná, principalmente no município de Foz do Iguaçu. Para dar lugar à 

esta imensa estrutura de concreto armado e um reservatório de 170 km de comprimento, ao 

longo do rio Paraná entre os municípios de Foz do Iguaçu e Guaíra, 1.460 km² de terra foram 

alagadas em 1982.   

De acordo com Lima (2006) o alagamento para a formação do reservatório, trouxe para 

Itaipu Binacional um problema de grandes dimensões, pois resultou no ressarcimento de 

8.519 propriedades nos 16 municípios lindeiros ao lago de Itaipu, sendo 6.913 rurais e 1.606 

urbanas, na margem brasileira (Tabela 15). As perdas das áreas atingidas foram grandes 

(1.049,56 km²), pois ocasionaram mudanças profundas nos municípios e na região.   

 

Municípios 
Áreas 

Alagadas  
(Km²)     (%) 

Municípios 
Áreas 

Alagadas  
     (Km²)      (%) 

Diamante do Oeste 5,62 1,82 Missal 40,07 12,37 
Entre Rios do Oeste 32,90 26,97 Mundo Novo (MS) 14,71 3,07 
Foz do Iguaçu 201,84 32,66 Pato Bragado 47,07 34,87 
Guaíra 51,01 9,11 Santa Helena 263,76 34,79 
Itaipulândia 179,73 54,50 Santa Terezinha de Itaipu 41,90 16,18 
Marechal Cândido Rondon 56,04 7,49 São José das Palmeiras 1,94 1,07 
Medianeira 1,16 0,35 São Miguel do Iguaçu 90,91 10,68 
Mercedes 19,32 9,62 Terra Roxa 1,58 0,20 

 Tabela 15: Municípios alagados pelo reservatório de Itaipu Binacional 
Fonte: (ITAIPU BINACIONAL, 2011). 

 

Na Tabela 15 podem ser observados os percentuais das áreas alagada nos municípios da 

margem brasileira. Nesta mostra que o município de Foz do Iguaçu teve uma área alagada de 

201,84 km² e Santa Helena foi o município que mais perdeu em terras alagadas (263,76 km²). 

O município de Medianeira foi o mais poupado, pois teve apenas 1,16 km² de terras alagadas. 

De acordo com a Itaipu Binacional (2012) desde que a Itaipu começou a comercializar 

energia, em março de 1985, conforme o Tratado de Itaipu, a empresa vem pagando 

mensalmente os royalties referentes à compensação financeira pela utilização do potencial 

hidráulico do Rio Paraná para a produção de energia elétrica na Itaipu. 
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No Paraguai, os recursos dos royalties são repassados integralmente ao Ministério da 

Fazenda do Paraguai, que já recebeu mais de US$ 3,9 bilhões. O repasse de royalties aos 

municípios é proporcional à extensão de áreas submersas pelo lago. Desde 1985, a Itaipu 

pagou ao Brasil mais de US$ 4,1 bilhões, distribuídos aos diferentes níveis de governo, sendo 

que os municípios atingidos pela formação do reservatório só começaram a receber os 

royalties a partir de 1992. 

No Brasil, de acordo com a Lei dos Royalties, a distribuição da compensação financeira 

é feita da seguinte forma: 45% aos Estados, 45% aos municípios e 10% para órgãos federais 

(Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia e Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico).  

Do percentual de 45%, destinados a atender aos municípios, 85% do valor repassado é 

distribuído proporcionalmente aos municípios lindeiros, ou seja, os diretamente atingidos pelo 

reservatório da usina. Os 15% restantes são distribuídos entre municípios indiretamente 

atingidos por reservatórios a montante da usina (ITAIPU BINACIONAL, 2012).  

O repasse do valor a ser pago a título de royalties pela Itaipu Binacional, varia a cada 

mês, conforme a geração de energia destinada à comercialização. Em julho de 2012, a Itaipu 

efetuou mais um repasse de royalties ao Tesouro Nacional, no valor de US$ 11,1 milhões. O 

Governo do Paraná e os 15 municípios paranaenses, que fazem divisa com o reservatório da 

Itaipu, receberam o equivalente a US$ 8,4 milhões.  

A Tabela 16 apresenta os valores atuais, referente a julho de 2012 e os acumulados dos 

royalties (1992 a 2012), repassados aos 16 municípios lindeiros ao lago de Itaipu. 
 

Municípios 
Repasse 

Acumulado 
(Milhões US$) 

Municípios 
Repasse 

Acumulado 
(Milhões US$) 

Diamante do Oeste US$ 7,3 Missal US$ 52,2 
Entre Rios do Oeste US$ 40,6 Mundo Novo (MS) US$ 19,1 
Foz do Iguaçu US$ 263,3 Pato Bragado US$ 58,1 
Guaíra US$ 66,5 Santa Helena US$ 344 
Itaipulândia US$ 221,9 Santa Terezinha de Itaipu US$ 54,6 
Marechal Cândido Rondon US$ 79,9 São José das Palmeiras US$ 2,5 
Medianeira US$ 1,5 São Miguel do Iguaçu US$ 131 
Mercedes US$ 23,8 Terra Roxa US$ 2 

 Tabela 16: Royalties atuais (julho de 2012) e acumulados (1992 a 2012), repassados aos municípios 
lindeiros ao lago de Itaipu, de acordo com as áreas alagadas. 

Fonte: (ITAIPU BINACIONAL, 2012). 

 
Ainda na Tabela 16 pode ser observado que o maior royalty acumulado da Itaipu 

Binacional foi repassado para o município de Santa Helena (US$ 344 milhões) e o menor, foi 
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para o município de Medianeira (US$ 1,5 milhão). Foz do Iguaçu recebeu até o momento 

desde 1992 o equivalente a US$ 263,3 milhões (ITAIPU BINACIONAL, 2012). 

Analisando as Tabelas 15 e 16, o que se pode observar é que a lei dos royalties somente 

beneficia aos municípios que cederam suas terras para o alagamento das águas da represa sem 

fazer alguma menção ao município que foi totalmente impactado ao ceder seu território como 

base para a implantação da usina e do reservatório, como o caso do município de Foz do 

Iguaçu. 

De acordo com a ITAIPU (1994), a Comissão Mista Técnica Brasil-Paraguai entregou 

um estudo dos efeitos ambientais na formação do reservatório do "Projeto Itaipu" por época 

do planejamento da própria usina hidrelétrica. Este estudo foi o pioneiro realizado no país 

pois continha os dados para a elaboração de um plano básico para a conservação e 

recuperação do meio ambiente no entorno do complexo da usina hidroelétrica de Itaipu e do 

reservatório. Este projeto foi aprovado pela "Diretoria Executiva da Itaipu em 1975".  

Os efeitos do impacto considerados pelo plano básico de preservação ambiental do 

Projeto Itaipu Binacional se basearam em três fatores ambientais: físicos, biológicos e sociais, 

descritos na Tabela 17. 
 
 

MEIO 
AMBIENTE 

FÍSICO 

� Elevação dos aquíferos com interferência na agricultura regional 
� Criação de um espelho d'água com uma superfície de 1350 km² com possíveis 

interferências no clima regional 
� Alagamento de uma área florestal e agrícola com possíveis efeitos físicos e 

biológicos à qualidade das águas 
� Mudanças no índice pluviométrico 
� Aumento no depósito de sedimentos 
� Inundação de possíveis depósitos minerais desconhecidos 

 
MEIO 

AMBIENTE 
BIOLÓGICO 

� Modificação na cadeia alimentar das águas do rio 
� Explosão populacional de plantas aquáticas 
� Risco do desaparecimento das espécies raras e em extinção existente nas áreas 

alagadas 
� Redução do habitat de aves e animais na região 

 
MEIO 

AMBIENTE 
SOCIAL 

� Perda de sítios arqueológicos e valores históricos causados pela inundação 
� Inundação de 800 km² de terras agrícolas e 600 km² de florestas 
� Realocação de 100 mil pessoas 
� Perda dos recursos turístico dos Saltos de Sete Quedas 

Tabela 17: Efeitos da inundação do reservatório de Itaipu 
Fonte: (ITAIPU, 1994) 

 

Depois da construção da usina hidrelétrica e da formação do reservatório, a Itaipu 

Binacional tomou algumas medidas com o propósito de mitigar os impactos causados pela 

implantação da usina. Entre as medidas tomadas pela Itaipu, foi a criação de normas 

disciplinares para o uso e ocupação da área do entorno do reservatório (ITAIPU, 1999). 
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De acordo com a Itaipu (1999), estas normas foram criadas por uma comissão, CTIM - 

Comissão Técnica IAP, IBAMA, ITAIPU e Ministério Público, com o intuito de disciplinar o 

uso e a ocupação do entorno do reservatório nas ações de preservação ambiental baseadas no 

Código Florestal - Lei 4771 de 1965, no que se refere às matas ciliares.  

A faixa de preservação do reservatório de Itaipu na margem brasileira tem extensão de 

1.400 km por 100 m a partir da cota 225, serpenteando os 15 municípios lindeiros ao 

reservatório no Estado do Paraná e um município no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Prevendo a dificuldade de impedir o uso desta área por atividades socioeconômicas, que 

são atraídas pelo reservatório, a CTIM elaborou um conjunto de normas para a criação de 

espaços necessários às atividades de interesses sociais de uso público com a compatibilidade 

com a preservação ambiental, turismo ecológico, desenvolvimento regional e zoneamento da 

faixa de proteção do reservatório de Itaipu (ITAIPU, 1999).  

Após três anos da criação da Lei do uso da faixa de proteção da APP do reservatório de 

Itaipu o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA aprovou a Resolução nº 302, de 

20 de março de 2002 que estabelece os parâmetros, definições e limites para as Áreas de 

Preservação Permanente (APP) de reservatório artificial, bem como a obrigatoriedade da 

elaboração do plano ambiental de conservação e uso do seu entorno. No Art. 4º desta mesma 

resolução, foram indicadas as áreas para implantação de polos turísticos e lazer no entorno 

dos reservatórios artificiais, desde que estas áreas não ultrapassam a 10% da área total do seu 

entorno (CONAMA, 2012). 

Baseado nesta resolução e na Lei da CTIM-ITAIPU, foi possível criar propor um  

projeto de um parque linear de 37 ha voltado ao turismo e cultura, implantado às margens do 

reservatório de Itaipu, na cidade de Guaíra, Paraná. Segundo Belo et al. (2010) o projeto deste 

parque respeitou os quesitos necessários para o uso e ocupação de uma área de preservação 

ambiental, o que não acontece com as praias artificiais no entorno do lago da usina 

hidrelétrica de Itaipu nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Helena e Santa Terezinha de Itaipu. 

A Itaipu, em 2003, incluiu oficialmente na sua missão o foco da Responsabilidade 

Social e Ambiental. Desde então vêm desenvolvendo diversas ações em um programa 

denominado Cultivando Água Boa, que têm na sua essência a gestão das bacias hidrográficas 

que drenam suas águas no reservatório da usina (ITAIPU BINACIONAL, 2006).  

De acordo com a Itaipu Binacional (2006), o constante monitoramento ambiental, ao 

longo do tempo, veio indicando a perspectiva de assoreamento, decorrente da erosão dos 

solos agrícolas nas bacias hidrográficas de influência ao reservatório de Itaipu. Diante desse 
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fato e da necessidade de promover os usos múltiplos do reservatório, mediante o 

comprometimento da população com a Itaipu de forma mútua, em busca da melhoria da 

qualidade do reservatório, foi realizado o monitoramento ambiental, principalmente de 

sedimentos e macrófitas aquáticas, ao tratar das seguintes questões:  

� Sustentabilidade dos pontos de captação de água para consumo humano;  

� Balneabilidade das Áreas Públicas de Lazer (praias), que atraem milhares de turistas 

regionais, nacionais e internacionais nas temporadas de verão;  

� Bases náuticas, que integram o complexo turístico nos municípios lindeiros; 

� Pontos de captação de água para irrigação de culturas agrícolas;  

� Áreas de apoio às atividades de pesca profissional (Pontos de Pesca), para atender a 

cerca de 800 pescadores artesanais, na linha traçada pelo Governo Federal: gerar 

proteína animal a partir da piscicultura em tanques-rede, como forma de integrar Itaipu 

aos programas de erradicação da fome no País. 

 

4.5 Proposição de medidas de preservação ambiental e de sustentabilidade para as 

áreas de usinas hidrelétricas. 

 

� Criar áreas de amortecimento, que impeçam o avanço da urbanização para as áreas de 

preservação permanente do reservatório de Itaipu. 

� Tornar pública a aplicação dos royalties recebidos da Itaipu Binacional pelo 

Município de Foz do Iguaçu. 

� Construir conjuntos habitacionais de forma a adequar a realocação das famílias que 

vivem em áreas ilegais e em condições precárias. 

� Incentivar a criação de novas frentes de trabalho, diversificando as atividades 

econômicas, que atualmente tem como base o turismo.  

� Desenvolver mecanismo em ação conjunta com a Itaipu Binacional e a prefeitura 

municipal de Foz do Iguaçu na criação de cursos técnicos profissionalizantes que 

capacitem e melhorem o poder aquisitivo e a qualidade de vida da população. 
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5  CONCLUSÕES 
 
 
� O processo de implantação da usina de Itapu foi realizado em um prazo relativamente 

curto, um ano após a aprovação das negociações entre os dois países, Brasil e Paraguai 

(abril de 1973) e o início das obras (julho de 1974), tempo insuficiente para preparar a 

cidade para este empreendimento.  

� Com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu houve grande impacto com o 

crescimento da população em 300% em um período de 10 anos (1970 a 1980). 

� O alto índice de urbanização sucedido no município de Foz do Iguaçu, no período de 47 

anos (1960 a 2007), a área urbana cresceu 6.602,06%. Sem planejamento, Foz do 

Iguaçu cresceu de forma desordenada, sem a infraestrutura necessária de um município 

de 300 mil habitantes tais como: saneamento, água, luz, moradias, escolas, hospitais. 

� O crescimento desordenado propiciou o surgimento de grandes bolsões vazios e mais de 

80 ocupações ilegais, abrigando cerca de 15.200 pessoas que vivem em situação 

precária. 

� De 1992 a 2012, Foz do Iguaçu recebeu o equivalente a US$ 263,3 milhões na forma de 

Royalties, pela Itaipu Binacional, que têm sido aplicados em obras institucionais que 

não estão diretamente relacionadas à melhoria de infraestrutura do município. 

 
Sugestão para trabalhos futuros 
 
 Em relação à usina hidrelétrica de Itaipu e os seus municípios lindeiros, existem pontos 

que podem se abordados em futuras pesquisas. Entre estes pontos, poderiam ser destacado:  

 
� Os impactos do turismo sazonal em áreas de hidroelétrica. 

� Os impactos ambientais da urbanização e seus efeitos na qualidade da água do 

reservatório. 

� A influência da urbanização na vida útil do reservatório de usina hidrelétrica. 
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