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RESUMO---O potencial hidroenergético brasileiro propiciou a formação de reservatórios que 
passaram a ser utilizados para múltiplos fins, como o turismo. O crescimento do turismo em águas 
interiores alerta para os impactos ambientais associados a este desenvolvimento e também ao uso e 
ocupação do solo do entorno de reservatório. O objetivo deste trabalho consistiu na análise espaço-
temporal do turismo e do uso e ocupação do solo no entorno do reservatório Jurumirim (SP), no 
período de 1972 à 2003. Foram estudadas duas Estâncias Turísticas, utilizados dados de 
sensoriamento remoto e processamento digital em Sistemas de Informação Geográfica. Os 
resultados indicaram que o principal uso do solo na área, desde 1972, é a pastagem; o 
reflorestamento e o turismo são atividades em crescimento no entorno do reservatório, enquanto o 
cerrado diminuiu em 2003. As áreas de pastagem constituem-se de áreas ideais para a expansão das 
instalações turísticas, que devem continuar sua evolução sem desmatar as áreas remanescentes de 
cerrado. É importante que, com o desenvolvimento da atividade turística no entorno do reservatório 
Jurumirim, adotem-se medidas de proteção aos recursos hídricos e do solo e estabeleçam-se 
diretrizes para o ordenamento territorial do seu entorno, buscando a preservação do cerrado e o 
desenvolvimento turístico sustentável. 
 

ABSTRACT--- The hydroelectric potential of Brazil leds to the formation of reservoirs that are 
now used for multiple purposes such as tourism. The growth of tourism in inland waters alerts to the 
environmental impacts associated with this development and also to the use and occupation of land 
around the reservoir. The objective of this work consisted in analyzing time-space tourism and the 
use and occupation of land around the reservoir Jurumirim (SP) in the period from 1972 to 2003. 
The study used remote sensing data and digital processing in Geographic Information Systems. The 
results indicated that the main land use in the area since 1972, is the pasture; reforestation activities 
and tourism are growing around the reservoir, while the cerrado (savanna) decrease in 2003. 
Grazing areas are ideal for the expansion of tourist facilities, which must continue its evolution 
without destroying the remaining areas of cerrado. It is important for the development of tourism 
around the reservoir Jurumirim to adopt measures for protection of water resources and soil and to 
establish guidelines for land use planning of your surroundings, seeking the preservation of the 
cerrado and sustainable tourism development. 
 
Palavras-chave: Sensoriamento remoto, turismo, reservatório Jurumirim (SP). 

                                                 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente, do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro, SP. E-mail: sofiamascaro@uol.com.br 
2Geógrafo, Professor Associado do Departamento de Geografia, Instituto de Geociências, Unicamp, Campinas (SP). Av. Pandiá Calógeras - Cidade 
Universitária CEP 13.501-900 - Campinas, SP. (19) 37885115. macferre@ige.unicamp.br 
3 Ecóloga, Pós-Doutoranda do Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, Unesp Rio Claro (SP). Av. 24-A, 1515 – Bela Vista. 13506-900. 
Rio Claro (SP). (19) 3526.9302. lcg@ecogeologia.com.br  
4 Geólogo, Professor Assistente Doutor do Departamento de Geologia Aplicada, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Unesp Rio Claro (SP). 
Av. 24-A, 1515 – Bela Vista. 13506-900. Rio Claro (SP). (19) 3526.9316. fabioreis@rc.unesp.br 



 
1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, devido ao seu alto potencial hidroenergético, existe uma tendência natural para a 

construção de grandes barragens visando a utilização da água para múltiplos fins (BRANCO; 

ROCHA, 1977). A construção de barragens levou ao surgimento de grandes e sucessivos 

reservatórios artificiais de água onde havia apenas um curso d’água, originando profundas 

alterações no regime hídrico e no ambiente em seu entorno (ZOCCHI, 2003). 

Além de suas finalidades básicas - abastecimento de água, geração de energia elétrica e 

regularização da vazão dos rios - os reservatórios passaram a ser usados para múltiplos fins, como 

por exemplo, atividades turísticas, irrigação de lavouras e atividades de extração mineral (argila, 

areia e cerâmica). O turismo passou então a ser uma das atividades desenvolvidas aliada à presença 

da nova paisagem formada pelo represamento (BRANCO E ROCHA, 1977). 

Dentre as atividades citadas dos usos múltiplos de reservatórios será focado, neste artigo, o 

turismo. Dias (2003) define o turismo como o “[...] conjunto de atividades que as pessoas realizam 

durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao de seu entorno habitual, por um período de 

tempo consecutivo e inferior a um ano, com o objetivo de lazer, negócios ou outros motivos, não 

relacionados com a atividade remunerada no lugar visitado.” 

O desenvolvimento do turismo implica muitas vezes na ocupação e na destruição de áreas 

naturais que se tornam urbanizadas e poluídas pela presença e tráfego intenso de turistas. Uma de 

suas consequências mais conhecidas é a modificação da paisagem, ocasionada principalmente pela 

alteração da cobertura vegetal em função do desmatamento. Algumas explorações intensivas dos 

recursos naturais podem alterar o ambiente de forma irreversível (RUSCHMANN, 1997). 

O turismo pode ocasionar impactos ambientais nos recursos naturais, como na água, terra, 

flora e fauna. No caso da terra, um exemplo é a redução do espaço natural livre, que é objeto da 

atividade turística, pela construção de loteamentos; a água de rios, lagos, reservatórios e praias 

podem ser poluídas pela deposição de lixo e esgoto; as matas são derrubadas para a implantação de 

megaprojetos e hotéis, bem como para a construção de loteamentos e casas de segunda residência 

(ALVES et al., 2003).  

De acordo com Tulik (2000), residências secundárias ou segundas residências são termos já 

bem consagrados pelo uso na literatura específica de turismo e constituem-se de alojamentos 

turísticos particulares utilizados, temporariamente nos momentos de lazer, por pessoas que têm seu 

domicílio permanente em outro lugar. A autora acrescenta ainda que este conceito esteja ligado ao 

imóvel e não à condição de propriedade, ou seja, não se relaciona ao fato de ser próprio, alugado, 

arrendado ou emprestado. 



O turismo em águas interiores no Brasil dispõe de atividades de recreação e lazer junto aos 

rios e suas praias, reservatórios, eclusas, bem como em parques das imediações, tanto em amplitude 

municipal e estadual, como também nacional (BRUNA, 1999). Assim, torna-se de suma 

importância a efetivação de medidas de proteção da qualidade da água e uso adequado do solo 

(BRANCO E ROCHA, 1977). 

Conforme Straskraba; Tundisi (2000), o turismo em águas interiores pode interferir na área da 

bacia hidrográfica e no reservatório das seguintes formas: 

a) nas áreas de bacias hidrográficas do reservatório: deve-se investir em coleta e tratamento 

adequados de esgotos nas residências, restaurantes e hotéis; efetuar controle da erosão 

provocada pela construção de estradas ou outros equipamentos turísticos; 

b) na área de entorno do reservatório: a atividade turística provoca alteração nas margens para 

instalação dos equipamentos turísticos, podendo refletir em mudanças radicais na hidrologia 

das áreas de várzea próximas às obras, aumentando a poluição e difundindo poluentes. A 

vegetação de entorno deve ser preservada a fim de contribuir para a redução da erosão e da 

carga de sedimentos para o interior do reservatório, evitando assim o assoreamento do 

reservatório; 

c) na superfície do reservatório: atividades como pesca e esportes náuticos em geral podem 

impactar na qualidade da água pelo grau de interferência da atividade e o número de práticas 

das mesmas.  

Em algumas regiões como, por exemplo, a Grande São Paulo (SP), as reduzidas possibilidades 

de entretenimento e contato com a natureza provocam o deslocamento da população para outras 

regiões em busca de atrativos naturais (BRANCO E ROCHA, 1977). Uma das opções é o interior 

do Estado, onde são encontrados vários reservatórios localizados em um raio de até quatro horas de 

carro da capital paulista (GROSSI, 1999; DELFINO, 1991). Dentre eles, destacam-se os 

reservatórios Jurumirim (região de Avaré), Barra Bonita (Barra Bonita), Lobo ou Broa (Itirapina), 

Jaguari (Bragança Paulista), Atibainha (Nazaré Paulista), Paulo de Paiva e Castro (Mairiporã), 

Igaratá (Igaratá), Guarapiranga (São Paulo) e Itupararanga (região de Sorocaba) (GROSSI, 1999). 

O reservatório Jurumirim é o primeiro de uma série de “reservatórios em cascata” encontrados 

ao longo do rio Paranapanema no sentido nascente-foz (HENRY, 1998). O reservatório foi 

concluído em 1962 com as finalidades principais de regularizar a vazão do rio Paranapanema, 

armazenar água para as usinas a jusante da barragem e gerar energia elétrica (LORENTZ; 

CALIJURI; CALIJURI, 1996). A partir da década de 1970 passou a ser utilizado para múltiplos 

fins, dentre eles a irrigação, pesca, recreação, aquicultura e turismo (NOGUEIRA, 1996).  

Neste contexto insere-se o objetivo deste trabalho, que consiste na analise espacial do 

desenvolvimento do turismo e do uso e cobertura do solo no entorno do reservatório Jurumirim 



(SP), no período de 1972 à 2003. 

 

1.1 O reservatório Jurumirim  

 

O reservatório Jurumirim - conhecido também como reservatório Engenheiro Armando 

Avellanal Laydner - está situado na região sudoeste do Estado de São Paulo (Brasil) e inserido na 

Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema (Unidade de Gestão de Recursos Hídricos 14). Formado 

pela confluência do rio Paranapanema com o rio Taquari, o reservatório apresenta um espelho 

d’água de cerca de 485 km2 e um perímetro de 1.115 km, que variam em função do regime de 

chuvas (HENRY E NOGUEIRA, 1999). No quadro 1 são apresentadas mais algumas características 

do reservatório Jurumirim. 

 

Quadro 1 – Características do reservatório Jurumirim (FERREIRA, 1981 apud HENRY, 1998). 
Características Dimensões 

Área 546 km2 

Volume 7,9 x 109 m3 

Comprimento 100 km 

Largura máxima 10,50 km 

Profundidade máxima 40 m 

Profundidade média 12,9 m 

Perímetro 1.115 km 

Área da bacia hidrográfica (UGRH – 14) 17.800 km2 

 

A bacia hidrográfica do reservatório Jurumirim está inserida na Depressão Periférica Paulista 

(MOREIRA E CAMELIER, 1977). Na margem direita do reservatório está situada a Cuesta de 

Botucatu, que divide as duas províncias geomorfológicas, a Depressão Periférica e o Planalto 

Ocidental Paulista, nessa região do Estado. As três principais formas de relevo encontradas na bacia 

de drenagem do reservatório são colinas amplas e suaves, morrotes e morros. As nascentes dos seus 

principais tributários, os rios Paranapanema e Taquari, localizam-se no Planalto Atlântico (HENRY 

E NOGUEIRA, 1999). 

O reservatório Jurumirim possui dez municípios lindeiros, entre eles, três Estâncias Turísticas 

- Estância Turística de Paranapanema, Estância Turística de Avaré e Estância Turística de Pirajú. A 

região de estudo compreendeu as Estâncias Turísticas de Avaré e Paranapanema - localizadas entre 

as coordenadas UTM 704.689 mE, 729.985 mE, 7.412.015 mN e 7.433.960 mN - e corresponde a 

55.510 hectares (Figura 1). 

 



 
Figura 1 – Localização área de estudo, entorno do reservatório Jurumirim (MASCARO, 2004) 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Uso e cobertura do solo em 1972 

 

O mapeamento do uso e cobertura do solo de 1972 foi obtido a partir da fotointerpretação de 

32 pares estereoscópicos de fotografias aéreas, na escala 1:25.000, por meio de estereoscópio de 

espelho da marca ZEISS. O aerolevantamento foi realizado pelo Projeto IBC-GERCA em 1972 e as 

fotos aéreas fornecidas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. A linha de 

vôo seguiu a direção E-W. O nível de abordagem utilizado para a definição das categorias de uso e 

cobertura do solo para a fotointerpretação foi o nível III que, de acordo com Anderson et al. (1979), 

produz informações em nível intra-estadual, regional, municipal ou distrital (escala 1:20.000 a 

1:80.000). 

Considerando os elementos de reconhecimento tonalidade, forma, padrão, densidade, 

declividade, textura, tamanho, sombra, posição e adjacências dos alvos de interesse na superfície 

terrestre foram definidas e mapeadas as seguintes categorias de uso e cobertura do solo: cerrado, 

água, pastagem, reflorestamento e outras culturas. A categoria cerrado incluiu a vegetação arbórea, 

arbustiva e herbácea, característica das fisionomias do cerrado. Nesta categoria foram incluídas 

também as áreas de matas de galeria ao longo dos rios, ribeirões e córregos. A pastagem constituiu-

se de áreas cobertas, predominantemente, por gramíneas e arbustos esparsos. Observou-se também 

a presença de rebanhos, bem como de piquetes e estruturas de cercas delimitando propriedades. O 

reflorestamento representou áreas reflorestadas por espécies exóticas, como as culturas de 



Eucalyptus sp. e Pinus sp.. A categoria denominada outras culturas caracterizou-se por culturas 

temporárias, bem como áreas que apresentavam o solo exposto sendo preparado para o plantio e 

áreas já colhidas. A água foi a categoria associada aos cursos d’água e canais, incluindo os rios, 

ribeirões, córregos e outros corpos d’água lineares, lagos, açudes e o reservatório Jurumirim. 

A compatibilização das escalas dos layers de uso e cobertura do solo (1:25.000) interpretados 

das fotografias aéreas com a base topográfica (cartas IBGE 1973/74, 1:50.000) foi realizada no 

aparelho Aero-Sketchmaster. Assim, elaborou-se o mapa de uso e cobertura do solo para 1972, na 

escala 1:50.000, contendo os resultados da fotointerpretação. Este mapa foi escaneado no formato 

TIF (Targged Information Format Files) e importado para o Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) IDRISI 32 (EASTMAN, 1999). A correção geométrica do mapa de uso e cobertura do solo de 

1972 foi realizada com a identificação de 84 pontos de controle em comum no mapa de 1972 e na 

imagem de satélite de 2000. Para o georreferenciamento foi adotado o polinômio de primeiro grau 

(linear) e o método “vizinho mais próximo”. Após o georreferenciamento o mapa foi exportado e 

digitalizado no software CartaLinx 1.0, e exportado novamente para o SIG IDRISI 32, para as 

análises subsequentes. 

 

2.2 Turismo, uso e cobertura do solo em 2003 

 

Para o mapeamento do turismo e do uso e cobertura do solo em 2003 foram utilizadas 

imagens do satélite Landsat 7/ETM+ (órbita 220, ponto 76, bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, e 8, de 24.06.00) 

no formato TIF, adquiridas na empresa INTERSAT Imagens de Satélite LTDA. As técnicas de pré-

processamento e processamento digital de imagens – como a correção, realce HSI e NDVI, 

georreferenciamento, classificação digital supervisionada (algorítmo máxima verossimilhança), 

reclassificação, filtragem e avaliação da exatidão da classificação (exatidão global, exatidão por 

categorias e Índice de Kappa) - foram realizadas no SIG IDRISI 32. 

Os trabalhos de campo para a verificação da verdade terrestre foram realizados em abril e 

outubro de 2001, fevereiro de 2002 e julho de 2003 e compreenderam o trajeto aquático (no 

reservatório) e terrestre pelas Estâncias Turísticas de Avaré e Paranapanema. É importante ressaltar 

que esta etapa de trabalho é de suma importância para mapeamentos do uso e cobertura do solo a 

partir de dados de sensores remotos. Um bom trabalho de campo possibilita um melhor 

conhecimento da realidade terrestre, permitindo que a etapa de definição das amostras de 

treinamento para a classificação digital e para a avaliação da exatidão do mapeamento seja realizada 

com maior confiabilidade e precisão. 

Posteriormente à observação da imagem e ao trabalho de campo foram definidas as seguintes 

categorias de uso e cobertura do solo de interesse para o mapeamento: cerrado, água, pastagem, 



reflorestamento, outras culturas, areia e instalação turística. O nível de abordagem utilizado para a 

definição das categorias de uso e cobertura do solo para a classificação digital das imagens também 

foi o nível III, de acordo com com Anderson et al. (1979), possibilitando compatibilizar os 

mapeamentos, bem como a análise espaço-temporal do uso e cobertura do solo em uma mesma 

escala de abordagem. No entanto, observando as imagens de satélite de 2000, foram identificadas 

duas categorias que não foram mapeadas em 1972: areia e instalação turística. A areia surgiu em 

função da diminuição do nível do reservatório na data de aquisição das imagens de satélite; a 

instalação turística - insipiente em 1972 - passou a ser mais expressiva em 2003. 

A categoria cerrado incluiu a vegetação arbórea, arbustiva e herbácea, característica das 

fisionomias do cerrado (cerradão, cerrado ss, campo cerrado e campo sujo). Nesta categoria estão 

incluídas também as áreas de matas de galeria ao longo dos rios, ribeirões e córregos. Esta categoria 

apresentou-se bastante heterogênea, principalmente por constituir-se de várias fisionomias do 

cerrado. A pastagem foi constituída de áreas cobertas por gramíneas e arbustos onde observou-se a 

presença de piquetes, estruturas de cercas e de desedentação e alimentação de animais. O 

reflorestamento representou as culturas de Eucalyptus sp. e Pinus sp., diferenciadas durante o 

trabalho de campo. Esta categoria incluiu áreas de talhões novos e adultos, bem como os talhões 

que foram desbastados. Por este motivo esta categoria apresentou-se também bastante heterogênea.  

A categoria denominada outras culturas caracterizou-se por culturas temporárias e 

permanentes, como a soja e a fruticultura, respectivamente. Foi possível identificar pelas imagens a 

presença de pivôs centrais de irrigação, por sua forma circular. A categoria areia localizou-se às 

margens do reservatório e surgiu em decorrência da diminuição do nível do reservatório no período 

de seca, propiciando a formação de extensas áreas de “praias” - propícias para o desenvolvimento 

de atividades turísticas e de lazer. A água foi a categoria associada aos cursos d’água e canais, 

incluindo os rios, ribeirões, córregos e outros corpos d’água lineares, lagos, açudes e o reservatório. 

A categoria instalação turística foi representada por loteamentos e condomínios de segunda 

residência (ou residência secundária), hotéis, clubes náuticos, camping, marina e áreas de lazer 

implantadas às margens do reservatório, bem como nas áreas mais interiores dos municípios. 

Algumas destas instalações foram identificadas diretamente nas imagens de satélite por 

apresentarem configuração e forma características de empreendimentos urbanos, com arruamentos e 

divisão dos lotes. No entanto, algumas instalações turísticas foram identificadas somente durante o 

trabalho de campo. Esta categoria apresentou-se também bastante heterogênea pela dimensão 

variável dos empreendimentos. 



 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Padrão de organização do espaço em 1972 

 

No mapeamento do uso e cobertura do solo de 1972 observou-se que o padrão de organização 

do espaço estava baseado na densidade de drenagem e no relevo, que foram responsáveis pela 

diferenciação espacial do uso e cobertura do solo. Na porção sul da área, localizada entre as 

coordenadas 7.413.000 mN e 7.416.000 mN e correspondente à área do município da Estância 

Turística de Paranapanema, a densidade de drenagem era de média a alta, apresentando um padrão 

dendrítico e diversas nascentes que abasteciam o reservatório - constituindo-se em importante área 

de mananciais. O relevo nesta porção da área era recortado e fortemente ondulado. O uso do solo 

predominante era a pastagem. Ocorria também, só que de forma mais pontual, algumas áreas 

agrícolas (denominadas pela categoria outras culturas), localizadas nas terras mais próximas às 

margens do reservatório e dos rios; e de reflorestamento, representado por um único fragmento. A 

vegetação era formada, predominantemente, por matas de galeria presentes em vales fechados ao 

longo dos rios e por vegetação de cerrado localizada nas áreas de relevo mais plano. 

Já na porção mais central da área de estudo, ainda na Estância Turística de Paranapanema e 

compreendida entre as coordenadas 7416000 mN e 7423000 mN, a densidade de drenagem era 

menor, quando comparada à densidade de drenagem da porção sul, e o seu padrão era 

subdendrítico. O relevo era predominante de colinas amplas com topos extensos e aplainados e 

vales abertos. O uso e cobertura do solo eram representados, respectivamente, por áreas extensas e 

contínuas de pastagem e cerrado. 

A porção norte da área de estudo, correspondente ao município da Estância Turística de Avaré 

e compreendida entre as coordenadas 7423000 mN e 7434000 mN, apresentava um padrão de 

drenagem subdendrítico e o predomínio de um relevo caracterizado por colinas amplas. O uso e 

cobertura do solo eram mais diversificados, quando comparados com a porção central e sul da área, 

caracterizando-se por extensas áreas de pastagem, áreas ainda isoladas e menos expressivas de 

reflorestamento, áreas ocupadas por outras culturas - que não reflorestamento - e mais bem 

distribuídas pelo município, e áreas cobertas por fragmentos de cerrado (Figura 2). 



 

 
Figura 2 – Uso e cobertura do solo em 1972, no entorno do reservatório Jurumirim (MASCARO, 

2004) 

 

Conforme a figura 2, a pastagem, o reflorestamento e as outras culturas eram as atividades 

antrópicas predominantes na área de estudo em 1972, representando 52,3% da área. Dentre estas 

categorias, a pastagem era a mais representativa, ocupando 48% da área. Os demais usos, tais como 

o reflorestamento e as outras culturas representavam apenas 4,3%. As áreas de cerrado ocupavam 

23% da área e a lâmina d’água, juntamente com rios, ribeirões e córregos cobriam 24% das terras. 

As categorias instalações turísticas e areia não foram mapeadas para o ano de 1972. A atividade 

turística em 1972 ainda não tinha se desenvolvido na região, apesar de todo o seu potencial, que 

passou a ser explorado no final da década de 1970. Já a categoria areia não foi mapeada nesta data 

pela ausência de praias no entorno do reservatório na época da tomada das fotografias aéreas. 

 

3.2. Evolução espaço-temporal do uso e cobertura do solo no período de 1972 à 2003 

 

As mudanças no uso e cobertura do solo no período de 1972 a 2003 foram analisadas por meio 

da tabulação cruzada entre as imagens geradas pelos mapeamentos. Neste processamento as áreas 

das categorias de uso e cobertura do solo mapeadas em 1972 foram comparadas às áreas das 

categorias mapeadas em 2003. O resultado mostrou os valores da proporção do uso e cobertura do 



solo que foram modificados e/ou substituídos no período estudado. A segunda operação de análise 

foi a classificação cruzada entre os dois mapeamentos, que produziu uma nova imagem localizando 

todas as combinações entre as categorias de uso e cobertura do solo. A imagem resultante foi 

reclassificada, produzindo mapas temáticos localizando as mudanças espaço-temporais das 

categorias no período, bem como os respectivos valores em área (hectares). 

O uso e cobertura do solo, mapeados em 2003, revelaram que 55,4% da área de estudo 

correspondiam às atividades antrópicas e 21% à vegetação de cerrado. Dentre os usos antrópicos, a 

pastagem permaneceu a atividade predominante (44%), seguida pelas instalações turísticas (5%), 

reflorestamento (4,4%) e outras culturas (2%), como apresenta a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Taxa de variação das categorias de uso e cobertura do solo, no período de 1972 à 2003, 

nas Estâncias Turísticas de Avaré e Paranapanema (MASCARO, 2004). 
categorias de uso taxa de variação 
e cobertura do solo absoluta relativa absoluta relativa das categorias (%)
pastagem 26817 48 24675 44 -8
água 13589 24 11441 21 -16
cerrado 12594 23 11580 21 -8
instalações turísticas 0 0 2949 5 *
reflorestamento 181 0,3 2439 4,4 1244
outras culturas 2054 4 1043 2 -49
areia 0 0 1045 2 *
área não mapeada 276 0,5 338 1 23
total 55510 100 55510 100
* Não existe taxa de variação das categorias areia e instalações turísticas pois no 
mapeamento de 1972 as mesmas não se apresentaram.

área (ha) em 1972 área (ha) em 2003

 
 

Dentre as atividades antrópicas, o reflorestamento apresentou a maior taxa de variação no 

período de 1972 a 2003 (1244%), se expandindo em uma área correspondente a 1.832 hectares onde 

ocorria pastagem, 319 hectares onde ocorriam outras culturas e 273 hectares onde ocorria vegetação 

de cerrado. As áreas ocupadas pela categoria outras culturas diminuíram praticamente pela metade, 

sendo substituídas por áreas de pastagem (1.166 hectares), cerrado (397 hectares), reflorestamento 

(319 hectares), instalações turísticas (98 hectares), água (25 hectares) e areia (8 hectares). A água 

diminuiu em 16%, principalmente, em decorrência da diminuição do nível do reservatório no 

período de seca, propiciando o aparecimento de áreas de areia, formando áreas de “praias” em 

praticamente todo o entorno do reservatório. A água foi substituída, principalmente, por 1.244 

hectares de pastagem, 831 hectares de areia, 318 hectares de cerrado, 147 de instalações turísticas, 

96 hectares de outras culturas e 11 hectares de reflorestamento. 

As áreas de cerrado diminuíram 8%, sendo substituídas por 4.875 hectares de pastagem, 613 

hectares de instalações turísticas, 273 hectares de reflorestamento, 191 hectares de outras culturas, 

134 hectares de água e 96 hectares de areia. As pastagens, uso predominante na área, diminuíram 



8% e foram substituídas por 4.437 hectares de cerrado, 2.091 hectares de instalações turísticas, 

1.832 hectares de reflorestamento, 671 hectares de outras culturas, 401 hectares de água e 110 

hectares de areia. A areia, ausente em 1972 na data da tomada das fotografias aéreas, fez-se 

presente no mapeamento de 2003 em decorrência da diminuição do nível da água do reservatório 

em 2000. 

O turismo, representado espacialmente pelas instalações turísticas – incipientes em 1972 – 

localiza-se de forma mais concentrada na porção leste da área de estudo, em ambas as Estâncias 

Turísticas, e corresponderam a 2.686 há da área mapeada em 2003 (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Turismo uso e cobertura do solo em 2003, no entorno do reservatório Jurumirim 

(MASCARO, 2004) 

 

A evolução espaço-temporal das categorias de uso e cobertura do solo no período de 1972 a 

2003 indicou a expansão das áreas utilizadas para as atividades de reflorestamento e do turismo 

(espacialmente representado pelas instalações turísticas). No entanto, esses usos ainda não se 

constituem nas atividades antrópicas predominantes na área. A pastagem, apesar de ser a atividade 

predominante, vem sendo suprimida em área. O mesmo vem ocorrendo com as áreas de cerrado e 

com as áreas denominadas outras culturas (Figura 4). 



 

 
Figura 4 – Evolução temporal das áreas das categorias de uso e cobertura do solo no período de 

1972 a 2003, nas Estâncias Turísticas de Avaré e Paranapanema (MASCARO, 2004). 

 

A tabulação cruzada entre os mapeamentos do uso e cobertura do solo de 1972 e 2003 

produziu também os valores dos Índices de Concordância de Kappa (Kappa Index of Agreement – 

KIA) global e também para cada categoria de uso e cobertura do solo, possibilitando a avaliação da 

correlação espacial do uso e cobertura do solo no período. Os Índices de Concordância de Kappa 

variaram de 0 a 0,9, conforme a tabela 2. De acordo com Eastman (1999), o KIA possui uma 

amplitude de variação de 0,0 (indicando nenhuma correlação) a 1,0 (indicando perfeita correlação). 

 

Tabela 2 – Índices de Kappa global e por categorias para 1972 e 2003, nas Estâncias 

Turísticas de Avaré e Paranapanema (MASCARO, 2004). 

categorias de uso e cobertura do solo 1972 2003
cerrado 0.4 0.4
água 0.7 0.9
pastagem 0.4 0.4
outras culturas 0 0
reflorestamento 0 0
areia * 0
instalações turísticas * 0
Índice Global de Kappa
* categorias não existentes em 1972

Índice de Kappa
imagens de referência

0.5
 

 

O Índice de Kappa global de 0,5 indicou que, de uma maneira geral, as categorias de uso e 

cobertura do solo apresentaram uma correlação média (intermediária entre a alta e a baixa 

correlação espacial). As mudanças espaço-temporais no uso e cobertura do solo no período de 1972 



a 2003 alcançou 50%. Isto quer dizer que 50% do uso e cobertura do solo na área estudada 

permaneceram, espacialmente, sem mudanças; enquanto os outros 50% apresentaram mudança 

espacial, no período mapeado. A categoria que apresentou a maior correlação espacial foi a água, 

com um KIA de 0,7 em 1972 e de 0,9 em 2003. Estes valores de KIA para a água podem ser 

explicados pelo fato de que esta categoria foi a que, espacialmente, se manteve mais estável durante 

o período. O KIA só não foi igual a 1 (um), o que indicaria perfeita correlação espacial, devido a 

diferença do nível da água do reservatório, que diminuiu na data das imagens tomadas em 2000. 

As categorias cerrado e pastagem apresentaram uma correlação que pode ser considerada 

como média (KIA=0,4), isto é, no período de 1972 a 2003 ambas as categorias apresentaram 

mudanças espaciais (60%), passando a ocorrer em determinadas áreas em 2003 que não eram as 

mesmas áreas de ocorrência em 1972. Somente em 40% das áreas o cerrado e a pastagem 

permaneceram sem mudanças espaciais. As categorias reflorestamento, outras culturas, instalações 

turísticas e areia não apresentaram nenhuma correlação espacial. O valor de KIA correspondente a 

zero indicou que as áreas de ocorrência destas categorias em 2003 possuíam localização espacial 

totalmente diferente das áreas onde ocorriam em 1972.  

As instalações turísticas e a areia, inexistentes em 1972, passaram a representar, em 2003, 

categorias de relevante interesse, substituindo outros usos e coberturas do solo. É importante 

ressaltar que a categoria areia e água apresentam variação espacial sazonal, ou seja, decorrente das 

mudanças no nível da água do reservatório durante o período de seca e de cheia. 

 

3.3 O turismo no entorno do reservatório Jurumirim  

 

No mapeamento do uso e cobertura do solo em 2003 as instalações turísticas ocupavam uma 

área de 2.949ha e representavam 5% da área de estudo. Na Estância Turística de Avaré os 

loteamentos, condomínios e chácaras de segundas residências totalizaram 29 empreendimentos com 

9.495 lotes e 1.026 casas construídas em uma área de 1.324ha; enquanto que na Estância Turística 

de Paranapanema foram contabilizados sete empreendimentos com 29.165 lotes e 335 casas 

construídas em uma área de 2.029ha. 

As referidas instalações turísticas se desenvolveram, principalmente, em áreas de ocorrência 

de pastagens, passando a ocupar 3,7% (2.091 ha) das pastagens que ocorriam em 1972. Os demais 

usos e coberturas do solo também tiveram grandes áreas substituídas pela atividade turística e 

passaram a ocupar 1,1% das áreas de cerrado (613 ha) e 0,18% das áreas de outras culturas (98 ha). 

As áreas ocupadas por reflorestamento não sofreram supressão de suas terras para a implantação das 

instalações turísticas (Figura 5). 



 

 
Figura 5 – Evolução espaço-temporal das instalações turísticas, nas Estâncias Turísticas de Avaré e 

Paranapanema (MASCARO, 2004). 

 

A maior concentração de infra-estrutura turística na Estância Turística de Avaré (porção 

noroeste do mapa) se deve, principalmente, à proximidade da rodovia João Mellão (SP-255), que 

atravessa o perímetro urbano e interliga Avaré às rodovias Castelo Branco (SP-280), Raposo 

Tavares (SP-270) e Marechal Rondon (SP-300). É nas proximidades da ponte Carvalho Pinto, entre 

os quilômetros 269 e 278 da rodovia João Mellão (SP-255) que estão localizados os hotéis, 

pousadas, clubes náuticos, camping, marina, loteamentos e condomínios de segunda residência. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A pastagem, o reflorestamento e as outras culturas eram as atividades antrópicas 

predominantes na área de estudo em 1972. Dentre estas categorias, a pastagem era a mais 

representativa, ocupando metade da área. Os demais usos, tais como o reflorestamento e as outras 

culturas representavam apenas áreas menores e isoladas. As áreas de cerrado ocupavam 

praticamente um quarto da área e a lâmina d’água, juntamente com rios, ribeirões e córregos 

cobriam também outro quarto das terras. A categoria areia não foi mapeada em 1972 pela ausência 

de praias no entorno do reservatório na época da tomada das fotografias aéreas. A categoria 

instalação turística também não foi mapeada em 1972, pois naquela época a atividade turística não 

era desenvolvida na região. 



O uso e cobertura atuais do solo revelaram que as atividades antrópicas continuaram a 

predominar na área de estudo, mapeada em 2003. A pastagem permaneceu a atividade antrópica 

predominante, seguida pela instalação turística, reflorestamento e outras culturas. Dentre as 

atividades antrópicas, o reflorestamento apresentou a maior taxa de variação no período de 1972 a 

2003, se expandindo, principalmente, em áreas onde ocorria pastagem, outras culturas e cerrado. 

As áreas ocupadas pela categoria outras culturas diminuíram praticamente pela metade em 

2003 e foram substituídas por pastagem, cerrado, reflorestamento, água e areia. A categoria água 

reduziu em 2003 principalmente em decorrência da diminuição do nível do reservatório no período 

de seca, propiciando o aparecimento de áreas de areia, formando praias em praticamente todo o 

entorno do reservatório. A água foi substituída, especialmente, por pastagem, areia, cerrado, 

instalação turística, outras culturas e reflorestamento. 

As áreas de cerrado diminuíram e foram substituídas por pastagem, e em menor área por 

instalação turística, reflorestamento, outras culturas, água e areia. As pastagens, uso predominante 

na área, diminuíram e foram substituídas por cerrado, instalação turística, reflorestamento, outras 

culturas, água e areia. 

A evolução espaço-temporal do uso e cobertura do solo nas Estâncias Turísticas de Avaré e 

Paranapanema, no período de 1972 a 2003, indicou a expansão das áreas de reflorestamento e das 

instalações turísticas. No entanto, esses usos ainda não se constituem nas atividades antrópicas 

predominantes na área. 

O Índice de Concordância de Kappa entre os mapeamentos de 1972 e 2003 indicou que, de 

uma maneira geral, as categorias de uso e cobertura do solo apresentaram uma correlação espacial 

média no período estudado. A categoria que apresentou a maior correlação espacial foi a água, que 

foi a categoria que se manteve mais estável. 

As categorias cerrado e pastagem apresentaram uma correlação que pode ser considerada 

como média. No período de 1972 à 2003 ambas apresentaram mudanças espaciais, passando a 

ocorrer em determinadas áreas em 2003 que não eram as mesmas áreas de ocorrência em 1972. 

As categorias reflorestamento, outras culturas, instalação turística e areia não apresentaram 

nenhuma correlação espacial, o que indicou que as áreas de ocorrência destas categorias em 2003 

possuem localização espacial totalmente diferente das áreas onde ocorriam em 1972. O 

reflorestamento se expandiu e substituiu áreas de pastagem, outras culturas e cerrado. As outras 

culturas, que foram suprimidas em 2003, passaram a ocupar áreas também espacialmente (de 

localização) diferentes das que ocupavam em 1972. 

A instalação turística e a areia passaram a representar, em 2003, categorias de relevante 

interesse, substituindo outros usos e coberturas do solo. É importante ressaltar que a categoria areia 

e água apresentam variação espacial sazonal, ou seja, decorrente das mudanças no nível da água do 



reservatório durante o período de seca e de cheia. 

A atividade turística no reservatório Jurumirim, no referente a abrangência da área de estudo, 

está concentrada na porção oeste das Estâncias Turísticas de Avaré e Paranapanema, na região de 

entorno do reservatório, e passou a se desenvolver, mais fortemente, a partir da década de 1980. A 

maior concentração de infra-estrutura turística na Estância Turística de Avaré se deu pela 

proximidade da rodovia João Mellão (SP-255) e da ponte Carvalho Pinto. 

As instalações turísticas, representando espacialmente o turismo, se desenvolveram, 

principalmente, em áreas de ocorrência de pastagens. No entanto, o cerrado e outras culturas 

também tiveram suas áreas substituídas pela atividade turística. As áreas ocupadas por 

reflorestamento não sofreram supressão de suas terras para a implantação das instalações turísticas. 

Apesar do grande número de lotes vagos e à venda nos loteamentos e condomínios de 

residências secundárias localizados às margens do reservatório, tanto na Estância Turística de Avaré 

quanto na de Paranapanema, as instalações turísticas estão se expandindo. O potencial destes 

loteamentos para a demanda por residências secundárias é muito grande. 

No entanto, a taxa de ocupação dos lotes é baixa. As áreas de pastagem constituem-se de áreas 

ideais para a expansão das instalações turísticas, que devem continuar sua evolução sem desmatar 

as áreas remanescentes de cerrado. Iniciativas particulares para a conservação do cerrado da região 

é imprescindível para a manutenção da biodiversidade ali existente, bem como para a manutenção 

dos mananciais e da atividade turística, uma vez que a área estudada possui fragmentos 

representativos de cerrado. 

Portanto, conclui-se que o turismo nas Estâncias Turísticas de Avaré e Paranapanema, bem 

como no reservatório de Jurumirim, é uma atividade em franca expansão e desenvolvimento. A 

recente denominação dos municípios à Estância Turística certamente trará benefícios para toda a 

região. O monitoramento da paisagem e da dinâmica do uso e cobertura do solo da região é muito 

importante para o planejamento da atividade turística frente aos recursos naturais, na medida em 

que se busca o desenvolvimento sustentável do turismo e da região. 
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