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  RESUMO 

 
 

Este trabalho busca analisar o potencial turístico de Itá, município localizado no oeste 

catarinense, frente às transformações sócio-espaciais provocadas pela construção da Usina 

Hidroelétrica, visando apresentar alternativas ao desenvolvimento econômico do município. 

O trabalho de pesquisa tornou essencial remontar as origens do núcleo urbano e a evolução do 

município de Itá, o processo de relocação da cidade e seu ineditismo, bem como um breve 

histórico da construção da Usina que utiliza o potencial do Rio Uruguai. O turismo é 

entendido no interior da pesquisa como um vetor de desenvolvimento do município e, assim 

sendo, fez-se necessário destacar o papel dessa atividade no desenvolvimento sócioeconômico 

e as preocupações necessárias para que o mesmo seja sustentável e benéfico à população 

residente. O diagnóstico apresentado baseia-se em trabalhos realizados sobre a problemática 

do município de Itá e em estudos semelhantes. A partir da análise efetuada procurou-se 

elaborar uma proposta de intervenção para o desenvolvimento turístico local.  

  

Palavras Chaves: Organização sócio-espacial, usina hidroelétrica, desenvolvimento turístico 
sustentável. 
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ABSTRACT 

 
 
This work has the target to analyse the touristic potential of Ita, a municipality located in the 
western of Santa Catarina State, with the social-spacial transformations due to the building of 
the hydroeletric facility, trying to present alternatives to its economical development. For the 
research success it was essential to return to the urban cell origins and Itá’s evolution, the 
town’s realocation and as well as to the facility’s construction history that uses Uruguay River 
potentiality. In the research, tourism is understood as one of the municipality’s development 
branch, so that it was necessary to focus this activity’s role in the sociol-economical 
development and its worries to become sustainable and gives benefits to the population. The 
diagnosis presented is based on works about the municipality’s issues and studies alike. From 
this analysis, it was tryed to elaborate an interventional proposal to the local turistic 
development. 
 
 
Key-words: Social-Spacial Organization, Hydroeletric Facility, Sustainable Touristic 
Development 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A presente pesquisa analisou as origens e a evolução do município de Itá, bem como 

os aspectos referentes às transformações geradas pela construção da Usina Hidroelétrica 

(UHE), buscando compreender as potencialidades locais como alternativa ao 

desenvolvimento do turismo. 

O município de Itá localiza-se no oeste de Santa Catarina, possuindo atualmente uma 

população aproximada de 7.000 habitantes. A conclusão da UHE no ano de 2001, provocou 

grandes alterações na organização sócio-espacial e na economia local. 

O início propriamente dito da construção da UHE Itá, ocorreu na década de 80, com 

a indenização das terras a serem atingidas pelo reservatório da represa e a edificação de uma 

nova sede para o município. Com a formação do lago de 141 Km2, numa extensão de 160 Km 

de comprimento, a partir do fechamento das comportas no ano de 2000, 11 municípios 

tiveram suas áreas alagadas, sendo 4 deles no Rio Grande do Sul (Marcelino Ramos, Aratiba, 

Mariano Mouro, Severiano de Almeida) e 7 em Santa Catarina (Itá, Arabutã, Alto Bela Vista, 

Concórdia, Piratuba, Ipira e Peritiba). 

No caso de Itá, percebe-se que a construção do novo centro urbano e o alagamento 

das terras para a formação do reservatório da hidrelétrica criaram uma nova dinâmica sócio-

espacial, alterando profundamente a realidade local e a vida de seus habitantes. As alterações 

provocadas na paisagem e na sociedade, passados os primeiros anos de readaptação dos 

moradores, oferecem condições para o desenvolvimento da atividade turística, alcançando 

uma posição de destaque no contexto local e regional. 

Como se sabe, o turismo cada vez mais se apresenta como uma importante atividade 

econômica e se expande em escala mundial como uma alternativa para a geração de empregos 

e de renda. Conforme afirma Montener (2001, p. 06)  

(...) o fenômeno turístico tem uma incidência de primeira ordem na vida 
econômica das sociedades, já que é uma fonte de ingressos – divisas – básica 
para equilibrar as economias dos países em desenvolvimento e crescimento, 
como os países árabes do Mediterrâneo, ao mesmo tempo que permite aos 
países industrializados consolidar sua posição econômica.  

Para que o desenvolvimento turístico seja sustentável se faz necessário o uso 

adequado de espaços turísticos compreendendo a história e a cultura de seu povo, o 
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entendimento acerca da ocupação deste espaço ao longo de sua história, bem como das 

características e da dinâmica do quadro ambiental. 

No decorrer do trabalho, o turismo é apresentado como uma alternativa para o 

fortalecimento e desenvolvimento econômico do município, enfocando-se, inicialmente, as 

características do município antes da construção da UHE, as principais transformações sócio-

espaciais provocadas pela construção da barragem e seus impactos sobre a comunidade local. 

Finalmente procura-se analisar o potencial do novo espaço enquanto alternativa ao 

desenvolvimento turístico. 

No capítulo I, que trata da importância da atividade turística, aborda-se as origens e 

evolução do turismo (viagens, agenciamento das viagens por Thomas Cook, influência da 

revolução industrial para os transportes, a segunda guerra mundial com o surgimento das 

aeronaves, até os dias de hoje); o turismo no Brasil desde a criação da EMBRATUR até o 

governo Lula, com a criação do Ministério do Turismo; os produtos/serviços turísticos, suas 

potencialidades, bem como os efeitos dessa atividade como parâmetro para analisar a 

localidade de Itá. 

O capítulo II retrata o objeto de pesquisa que é Itá, identificando a gênese da 

formação sócio-espacial do oeste catarinense; analisando as origens da cidade de Itá, 

definindo sua organização sócio-espacial, a partir das bases naturais e dos fluxos 

colonizadores; identificando a cultura, o desenvolvimento econômico e o processo de 

construção da usina hidroelétrica, responsável pelas transformações sócio-espaciais que 

afetam enormemente a vida da comunidade local. 

O capitulo III aponta a infra-estrutura básica e os equipamentos turísticos existentes, 

a fim de detectar os entraves à consolidação do produto turístico Itá; registrando informações 

sobre os recursos turísticos, de forma a estabelecer uma compreensão da realidade, visando a 

um melhor aproveitamento desses recursos. 

Quanto aos procedimentos metodológicos adotou-se a técnica da pesquisa 

exploratória, visto que a mesma exige levantamentos junto à população local e aos órgãos 

públicos municipais. 

Segundo Gil (1991, p. 45) a pesquisa exploratória tem como objetivo: 

 (...) proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 
mais explícito ou a constituir hipóteses. (...) na maioria dos casos, essas 
pesquisas envolvem: a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas com 
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pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e c) 
análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

Para uma melhor compreensão da realidade objeto deste estudo recorre-se à coleta de 

dados presente em pesquisas anteriores à pesquisa documental, bem como à pesquisa de 

campo, já que a análise de qualquer realidade deve considerar as múltiplas feições sociais, 

assim como os elementos naturais, buscando as conexões existentes entre todos os elementos. 

Segundo Santos (1994, p. 90) “Entender o espaço como um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e de sistemas de ações. Tanto objetos como ações não tem vida própria se 

não forem tomados em conjunto”. Ainda Santos (1982, p.16) aborda que 

(...) o movimento do espaço, isto é, sua evolução, é ao mesmo tempo um 
efeito e uma condição do movimento de uma sociedade global. Se não 
podem criar formas novas ou renovar as antigas, as determinações sociais 
tem que se adaptar. São as formas que se atribuem ao conteúdo novo 
provável, ainda abstrato, a possibilidade de tornar-se conteúdo novo e real. 

  

Ou seja, o todo só pode ser conhecido através do conhecimento das partes, assim 

como conhecer as partes implica em buscar sua articulação com o todo. Nesse sentido, para 

analisar a construção da hidroelétrica de Itá e suas conseqüências sobre a organização sócio-

espacial local, é preciso compreender o processo mais amplo de desenvolvimento 

socioeconômico do país que gerou a necessidade de ampliação da produção de energia 

elétrica apresentada como uma exigência decorrente da industrialização e da expansão urbana. 

A conformação atual do espaço de Itá pode ser vista como resultado material de 

interesses mais amplos situados fora da própria localidade, razão porque para compreendê-los 

é preciso considerar, num primeiro momento, o movimento da totalidade e, num segundo 

momento as características do próprio espaço em que se localiza Itá, bem como de sua 

população levantando suas singularidades. 

O método de trabalho teve apoio também em obras voltadas à análise da 

conformação sócio-espacial, englobando aspectos naturais, sociais, econômicos, bem como as 

perspectivas para o turismo e o desenvolvimento sustentável. Assim, a aproximação da 

realidade que se deseja pesquisar implica na revisão do conhecimento acumulado até o 

momento, à luz de um quadro teórico capaz de dar sustentação ao processo de investigação. A 

realidade empírica – Itá - foi analisada a partir de concepções teóricas capazes de permitir a 

consideração das “múltiplas determinações” responsáveis pelo quadro atual apresentado pelo 



 

 

15 

próprio município, marcado pela construção da usina hidroelétrica e pela formação do seu 

lago artificial.  

De acordo com Santos (1992, p.229), “o espaço não é apenas formado pelas coisas e 

objetos geográficos naturais e artificiais da paisagem destaca como elementos constitutivos do 

espaço os homens, as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as infra-estruturas”. 

Desta forma, o trabalho foi orientado basicamente por uma perspectiva histórica que busca 

compreender a essência dos fenômenos, levantando os elementos definidores da realidade e a 

inter-relação entre eles.  

Assim, aplicado à realidade objeto dessa pesquisa apresentamos um diagnóstico  

descrevendo os atrativos naturais e artificiais, as pessoas, as empresas e a infra-estrutura do 

município de Itá. 

Para respaldar a investigação foram utilizados documentos obtidos na prefeitura e no 

acervo do Centro de Desenvolvimento Ambiental (CDA), bem como na Casa da Cultura do 

município e na empresa responsável pelo projeto de construção da UHE, Centrais Elétricas do 

Sul do Brasil (Eletrosul), buscando conhecer a evolução histórica do local, bem como os 

elementos definidores das transformações decorrentes da construção da usina hidroelétrica de 

Itá. 

A pesquisa de campo baseou-se na aplicação de questionários (Anexo E), junto à 

população local, abrangendo os setores público e privado, representados por órgãos 

responsáveis pelo turismo do município, empresas encarregadas da construção da usina 

hidroelétrica e representantes da população local. Através desse levantamento pode-se 

identificar o interesse, o preparo e a motivação da população residente no que se refere ao 

desenvolvimento do turismo, detectando também os entraves existentes para a consolidação 

do produto turístico Itá. 

Pode-se afirmar ainda que, a pesquisa teve uma abordagem mais qualitativa do que 

quantitativa, já que pretende apreender uma totalidade onde estão presentes condicionantes 

naturais e sociais. A abordagem qualitativa e quantitativa difere-se entre si, em função da 

sistemática a ser adotada e principalmente pela forma de abordagem do problema. 

Segundo OLIVEIRA (2001, p.115) 

 (...) o método quantitativo, conforme o próprio termo indica, significa 
quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, assim 
como também com o emprego de recursos e técnicas estatísticas desde as 
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mais simples, (...), até as de uso mais complexo. (...) O método quantitativo 
também é empregado no desenvolvimento das pesquisas de âmbito social, 
econômico, de comunicação, mercadológicas, de opinião, de administração, 
representando, em linhas gerais, uma forma de garantir a precisão dos 
resultados, e evitando com isso distorções de análise e interpretações. 
 
 

O método qualitativo por sua vez não emprega dados estatísticos como centro do 

problema, ao contrário do quantitativo não numera ou mede unidades. Ainda Oliveira (2001, 

p.117): 

(...) as pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a 
facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese 
ou problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 
classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, 
apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou formação de 
opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a 
interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes dos 
indivíduos.      

 

Na interpretação dos dados coletados foram utilizados referenciais teóricos que 

permitiram observar a gênese e a evolução de uma formação sócio-espacial, abordando as 

relações entre o quadro natural e a comunidade local, bem como as determinações endógenas 

e exógenas responsáveis pelas transformações que acabaram por gerar uma nova realidade. 

No caso específico de Itá constata-se que a construção da UHE não respondia a uma 

necessidade da população local, mas a uma demanda por energia decorrente do 

desenvolvimento urbano e industrial brasileiro. 

Os dados obtidos foram tabulados e posteriormente analisados, com vistas à 

obtenção de elementos para atingir o objetivo geral da pesquisa que consiste em analisar o 

potencial turístico de Itá, frente às transformações sócio espaciais provocadas pela construção 

da UHE Itá, visando apresentar alternativas ao desenvolvimento econômico do município. A 

consecução deste objetivo levou ao estabelecimento de objetivos específicos: identificar a 

gênese da formação espacial do oeste catarinense; analisar as origens de Itá, definindo sua 

organização sócio-espacial, a partir das bases naturais e dos fluxos colonizadores; identificar 

as principais transformações sócio-espaciais decorrentes da construção da hidroelétrica; 

identificar as ações de desenvolvimento implementadas pelo poder público municipal 

(Prefeitura de Itá); levantar as formas de utilização do lago, da represa e de seu entorno, pela 

população de Itá; apontar a infra-estrutura básica e os equipamentos turísticos existentes, 

detectando os entraves existentes para a consolidação do produto turístico Itá. Estas análises e 
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interpretações possibilitaram a apresentação de sugestões e contribuições para o 

desenvolvimento turístico sustentável do município.  

O capítulo IV apresenta detalhadamente a análise quantitativa da pesquisa 

desenvolvida, bem como a descrição do universo e amostra utilizada, buscando identificar as 

políticas de desenvolvimento implementadas pelo poder público municipal (Prefeitura de Itá); 

levantar as formas de utilização do lago, da represa e de seu entorno, pela população de Itá; 

considerando a percepção dos entrevistados sobre o desenvolvimento turístico de Itá e suas 

particularidades.   

Frente à nova realidade sócio-espacial, o planejamento de atividades turísticas dentro 

dos limites do desenvolvimento sustentável apresenta-se como uma alternativa para oferecer 

espaços adequados à prática do lazer, complementando e reforçando a importância que este 

tem no processo de desenvolvimento dos indivíduos e suas relações sociais. 
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CAPÍTULO 1 - A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE TURÍSTICA 

O turismo atualmente constitui parte integrante da vida para um número crescente de 

pessoas em todo o mundo, pois vem demonstrando ser um grande gerador de empregos e de 

rendas. De acordo com a OMT (2001, p.38)  “O turismo compreende as atividades que realizam as 

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

consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. 

Esses deslocamentos podem ficar restritos ao entorno de localidades, ocorrer entre 

municípios, estados e países, pelos mais diversos objetivos e motivações. A EMBRATUR 

(1984, p.06) define que “turismo é um conjunto de relações e fenômenos ligados à permanência de 

pessoas não residentes em determinadas localidades, sob condições de que estas pessoas não se 

estabeleçam para exercer atividade lucrativa permanente ou temporária no local visitado”.   

A relação advinda do movimento das pessoas e sua permanência no destino geram 

fenômenos e relações sociais, culturais, econômicas e ambientais bastante complexas 

exigindo produtos e serviços de modo que se inter-relacionem e atendam às necessidades dos 

turistas envolvendo a comunidade, agentes institucionais e empresariais, da partida até o 

retorno. 

O turismo apresentou diversas etapas em seu processo evolutivo Segundo Ignarra 

(1999, p. 16) “no império romano existem registros das primeiras viagens de lazer. Os nobres 

romanos viajavam longas distâncias exclusivamente para visitar grandes templos. Através 

destas viagens foram desenvolvidos locais de hospedagem, pontos de alimentação e melhoria 

nos transportes e estradas”. 

O fator viagem sempre foi uma atividade comum à maioria dos povos do mundo, 

onde podemos colocá-lo como uma necessidade de deslocamento, tanto do ponto de vista da 

conquista (guerras, invasões, etc.) como do lazer e da curiosidade de algumas pessoas em 

conhecer e, ao mesmo tempo, explorar as paisagens naturais ou geográficas existentes em 

outros pontos, não só do seu próprio território, mas de localidades bem distantes. Segundo 

Lage e Milone (1996, p. 16): 

(...) na Antigüidade Clássica, os gregos faziam deslocamentos constantes 
para assistir, participar e, concomitantemente, usufruírem de espetáculos 
culturais, cursos, festivais e jogos que eram, para os cidadãos, uma prova do 
seu destaque perante as outras categorias sociais existentes na sua região e, 
principalmente, dos escravos.  
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Foram vários os acontecimentos que contribuíram para o desenvolvimento do 

turismo. Segundo Lickorish (2000, p.2):  

(...) a era medieval e o início do século XVII, quando os primeiros sinais do 
crescimento industrial começaram a afetar o modo de vida estabelecido 
durante os séculos. O aumento gradual da riqueza, a extensão das classes de 
comerciantes e profissionais, os efeitos da reforma e a secularização da 
educação estimularam o interesse por outros países e a aceitação da viagem 
em si como um elemento educacional. 
 

Nessa época a motivação dos viajantes era despertada pelo desejo de aumentar a 

experiência e ou o conhecimento. 

(...) em 1841, um vendedor de bíblias, chamado Thomas Cook, andara 15 
milhas para um encontro de uma liga contra o alcoolismo em Leicester. Para 
um outro encontro, em Loughborough, ocorreu-lhe a idéia de alugar um trem 
para levar outros colegas. Juntou 570 pessoas, comprou e revendeu os 
bilhetes, configurando a primeira viagem agenciada. A autora cita também 
que “as inovações de Cook marcam a entrada do turismo na era industrial, 
no aspecto comercial”. (BARRETO 1996, p.51)  

O sucesso desse trabalho motivou Thomas Cook a criar na Inglaterra no ano 1841 a 

primeira agência de viagens do mundo, iniciando assim os deslocamentos organizados e a 

demonstração inicial dos benefícios que a atividade pode proporcionar aos turistas e à 

comunidade receptora.      

O desenvolvimento dos transportes, ferroviário e fluvial, contribuiu efetivamente 

para o desenvolvimento do turismo pois oportunizaram aos viajantes mais agilidade com mais 

conforto e segurança. Trigo (2000, p.13) diz que: 

(...) o trem substituiu a diligência, evitando assim os desconfortos 
causados pela poeira das estradas secas, pela lama e barro das estradas 
da época das chuvas e pelas nevascas de inverno. O trem desloca-se 
em trilhos de ferro com maior segurança e rapidez, (...). 

A revolução industrial quando do aparecimento das máquinas movidas a vapor, 

como os navios e as locomotivas, a definição da carga horária de trabalho em lei, ocasionando 

aumento no tempo livre e proporcionando ao indivíduo o tempo de lazer, foram fatores que 

corroboraram efetivamente para o desenvolvimento do turismo pois contribuíram para o 

deslocamento e expansão de uma nova classe social praticante da atividade. De acordo com a 

OMT (2003, p. 22) 

(...) a Revolução Industrial, que durou de 1750 a 1850, criou a base para o 

turismo tal qual o conhecemos hoje. Esse período trouxe profundas 

mudanças econômicas e sociais, porque os trabalhadores abandonaram a 
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agricultura de subsistência nas áreas rurais e ingressaram em fábricas, 

adotando um estilo de vida hoje familiar a muitas pessoas. (...) As mudanças 

sociais provocadas pelas transformações no trabalho levaram à expansão de 

uma nova classe média e a um aumento do tempo livre (...). 

Já no decorrer e após a 2º Guerra Mundial, a eficiência do transporte aéreo passou a 

contribuir na agilidade do transporte, bem como na redução do tempo e no aumento do 

conforto das viagens. Surgiram os computadores proporcionando melhorias na comunicação e 

no desejo ainda maior de conhecer novos espaços. A própria informática passou a ser um 

atrativo, despertando a curiosidade do homem. Trigo (2000, p.19) comenta que  

(...) o turismo após a Segunda Guerra Mundial tem como causa a instituição 
geral de férias pagas aos trabalhadores, a elevação geral do nível de renda, a 
valorização da mentalidade do direito ao lazer e ao turismo, e a mudança dos 
hábitos de consumo nas sociedades que, aos poucos, vão se transformando 
em “pós-industriais”, com o crescimento do setor terciário ou de serviços as 
pessoas conquistam o direito ao tempo livre. 

Com as facilidades dos transportes e o desenvolvimento industrial, a atividade 

turística passou a ter grandes expectativas quanto ao seu futuro em função de uma ordem 

social menos rígida e da elevação dos padrões de vida. Trigo (2000, p.15) ainda afirma que:  

 (...) o turismo começou a se organizar em meados do século XIX, porém, 
apenas a partir da década de 1950 é que se transformou em uma atividade de 
massa bastante significativa, em termos socioeconômicos e culturais. 
 

Confirmando a citação acima, percebemos pelas informações a seguir que o 

desenvolvimento turístico no Brasil ocorreu principalmente a partir da década de 1950.De 

acordo com Barreto (1996, p.56) “nesta segunda metade do século também aparecem os órgãos de 

turismo encarregados de dar a superestrutura organizacional, legislativa e administrativa para o 

fenômeno turístico”.  

Em 1966, foram criados o Conselho Nacional de Turismo (CNtur) e a Empresa 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR) visando fomentar a atividade turística. EMBRATUR 

(2002) 

Em 1967 foi regulamentado o Sistema Nacional de Turismo para melhorar a 

qualidade da atividade turística. EMBRATUR (1995) 

Já em 1971 foi fundada em São Paulo a 1º faculdade de turismo do Brasil o governo 

federal criou, também, o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR) que teve como objetivo 

financiar empreendimentos turísticos. EMBRATUR (1995) 



 

 

21 

Em 1974 a CNTur, através da resolução nº 641, regulamenta os serviços turísticos 

das agencias transportadoras. EMBRATUR (1995) 

No ano de 1977, conforme relata Barreto (1996), onze anos após a criação da 

EMBRATUR, publica-se a Política Nacional de Turismo durante a II Reunião do Sistema 

Nacional de Turismo. Neste mesmo ano, a EMBRATUR definiu a regulamentação bem como 

a classificação, por estrelas, dos meios de hospedagem. EMBRATUR (1995) 

No gráfico apresentado a seguir é possível visualizar toda a evolução turística 

ocorrida no Brasil ao longo do tempo, embora o grande impulso tenha ocorrido na década de 

1990, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. 

 
ANOS TURISTAS 

1970 249.900 
1971 287.926 
1972 342.961 
1973 399.127 
1974 480.267 
1975 517.967 
1976 555.967 
1977 634.595 
1978 784.316 
1979 1.081.799 
1980 1.625.422 
1981 1.357.879 
1982 1.146.681 
1983 1.420.481 
1984 1.595.726 
1985 1.735.982 
1986 1.934.091 
1987 1.929.053 
1988 1.742.939 
1989 1.402.897 
1990 1.091.067 
1998 4.818.084 
1999 5.107.169 
2000 5.313.463 
2001 4.772.575 
2002 3.783.400 

 
Figura 01: Entrada de turistas no Brasil 1970 – 2002 
Fonte: EMBRATUR (2003) 

 
 

Os dados demonstrados no gráfico comprovam a evolução do turismo no período de 

1970 a 2000. Nos anos de 2001 e 2002 houve um decréscimo no receptivo internacional 
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brasileiro fato ocorrido com o turismo internacional como um todo que sofreu uma queda 

conforme a tabela 01. 

Apesar desses números ainda estamos em 42º lugar no ranking mundial da economia 

movimentada pelo turismo nos países, segundo informações da OMT 2003. 

No ano de 1994 foi lançado no Brasil o PNMT (Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo) visando, segundo a EMBRATUR, conscientizar os municípios 

sobre o fato de que somente possuir atrativos ou potencial turístico não é suficiente para que a 

atividade cresça. O turismo só poderá produzir benefícios sociais, econômicos e ambientais, 

se for planejado e gerenciado dentro de um contexto regional, nacional e até internacional. 

Esse programa vem contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento turístico do Brasil 

sendo que diversos municípios passaram aplicá-lo. EMBRATUR (1995) 

Por outro lado, a classificação dos meios de hospedagem, considerada ultrapassada, 

foi revista nos anos de 1997 e 1998, o que resultou num novo modelo de classificação. Hoje 

alguns hotéis já a utilizam, porém muitos ainda não conseguiram se adaptar às novas 

exigências.  

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva que assumiu no início de 2003, foi criado o 

Ministério do Turismo e a EMBRATUR passou a cuidar da divulgação do país. Em 30 de 

abril de 2003 foram lançadas as primeiras metas para o turismo brasileiro. O então chamado 

PNMT foi revisado e remodelado e tornou-se o PNT (Plano Nacional de Turismo), Segundo o 

ministro Walfrido dos Mares Guia “o plano traduz uma concepção de desenvolvimento que, 

além do crescimento, busca a desconcentração de renda por meio da regionalização, 

interiorização e segmentação da atividade turística”. Plano Nacional de Turismo (2003) 

Já o Presidente da República declarou: “o turismo vai ser a bola da vez, vai suprir 

parte das nossas necessidades. A necessidade de gerar empregos, gerar divisas para o país, de 

reduzir as desigualdades regionais e distribuir melhor a renda (...)” Plano Nacional de 

Turismo (2003). 

Juntamente com o lançamento do PNT, também foram apresentados os programas: 

Promoção e Apoio à Comercialização dos Produtos Turísticos Brasileiros; Roteiros 

Integrados do Brasil; Qualificação Profissional para o Turismo; Programa Nacional de 

Financiamento e Promoção de Investimentos no Turismo. 

Molina (2003, p. 22) simplifica a evolução do turismo em três etapas:  
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o pré- turismo (o grand tour), o turismo (as concepções industriais) e o “pós-
turismo” o qual estamos vivendo atualmente. (...) O pós-turismo é um 
modelo que implica um novo paradigma (valores, metodologias e técnicas) 
ainda em processo de desenvolvimento, análise e enriquecimento conceitual. 
(...) é uma alternativa, uma opção para as sociedades que buscam novos 
sentidos e soluções para seus desafios, uma vez que procuram implementar 
os recursos provenientes do conhecimento e tecnologia (...). 

Enfim todas as transformações da sociedade nos últimos anos influenciaram 

determinantemente a estrutura e o funcionamento do turismo. No início as pessoas se 

deslocavam em busca da sobrevivência, alimentação e vestimenta, outras atraídas pela fé. Em 

outro momento as viagens aconteciam em busca do conhecimento o que resultou no início 

propriamente dito da atividade turística. Nessa nova etapa é que o turismo passa realmente a 

ser comercializado como uma atividade. É por este fato que no início da evolução do turismo 

visava-se apenas ao aspecto econômico da atividade, e no decorrer de seu desenvolvimento 

passou-se a visualizar o turismo também nos aspectos sociais, culturais e ambientais. Segundo 

a OMT (2003, p. 23):  

Foi uma combinação de desejo, mobilidade, acessibilidade e dinheiro que 
possibilitou o turismo de massa. O século XX trouxe novas tecnologias, tais 
como aviões mais velozes e confortáveis, computadores, robôs e 
comunicações por satélite, que transformaram o modo das pessoas viverem, 
trabalharem e se divertirem. Credita-se à tecnologia o desenvolvimento do 
turismo de massa por uma série de razões: ela proporcionou o aumento do 
tempo de lazer, propiciou renda adicional, intensificou as telecomunicações 
e criou modos mais eficientes de transporte.  

O turismo que no princípio tinha interesses apenas comerciais, com o passar dos anos 

passou a ser trabalhado como uma atividade que, além de gerar empregos e rendas, 

logicamente poderia contribuir para uma melhoria social e também cultural e ambiental.  

A atividade turística foi se tornando mais valorizada e hoje diante do mundo 

moderno e das condições de vida estabelecidas, as pessoas buscam cada vez mais a fuga do 

cotidiano e encontram nas atividades de lazer o equilíbrio necessário para voltar à tão agitada 

rotina. 

A temporalidade em relação à vida humana, está relacionada à divisão dos períodos 

em que o homem desenvolve suas atividades sejam elas ditadas por necessidades básicas 

(vestir-se, alimentar-se) ou para o preenchimento do tempo restante (repousar e distrair-se). 

O “tempo de turismo” é favorecido pela divisão do tempo, das modernas sociedades 

ocidentais, conforme o esquema a seguir: 
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Tempo de Trabalho: corresponde ao tempo dedicado à produção de riquezas 

financeiras. 

Tempo para Cuidados Especiais: está diretamente ligado ao tempo dedicado à 

satisfação das necessidades vitais e básicas,denominado tempo liberado. Bacal (2003, p. 58), 

identifica “a fixação e regulamentação de um tempo necessário para o trabalho liberando parcelas de 

tempo para o cumprimento de atividades relacionadas à própria sobrevivência individual (fisiológicas 

e sociais) e para a realização de atividades de “livre escolha” que, não obstante seu caráter voluntário, 

não deixam de estar ligadas ao trabalho”. 

Tempo Livre: está relacionado ao período dedicado às atividades de lazer que 

abrangem desde o ócio até as atividades de recreação e entretenimento. Alguns autores como 

Cavalari e Dumazidier sub-dividem o tempo livre em tempo morto (que não é usado para 

nenhuma atividade), tempo comprometido ( tempo usado par um conjunto de atividades, que 

embora não apresentam como tempo de trabalho, mas exercem caráter obrigatório), tempo de 

lazer ( onde o indivíduo desenvolve atividades de sua escolha, sem caráter obrigatório) este é 

o principal tempo do turismo. Novamente, segundo Bacal (2003, p.58), “na mesma proporção em 

que evoluem e se alteram as necessidades e os desejos, alteram-se e evoluem os critérios que presidem 

à determinação do valor atribuído ao tempo de trabalho. Nos meios naturais, essas atividades de 

trabalho consistiam, na maior parte, em ações de transformação da natureza”. 

O tempo total é constituído pelo tempo dedicado à satisfação de necessidades 

(Tempo de Trabalho e Tempo de Cuidados Especiais) obrigatórias. Enquanto o tempo livre é 

destituído de obrigatoriedade, pode-se então exercer as atividades de repouso e distração, 

promovendo o surgimento de atividades ligadas ao lazer e ao turismo.  

O turismo constitui um fenômeno muito complexo, já que se utiliza de uma gama de 

produtos e serviços, fato esse que o torna o maior gerador de empregos e renda da atualidade. 

Porturguez (1978, p.17) diz que “após a febre do turismo quando o homem identificou os benefícios e 

os malefícios do turismo, este passou a ser incentivado pelos governos, desejado pelos empresários, 

procurado pelos consumidores e transformado em idéia de “Salvação da Pátria” pela e ou para os 

núcleos receptores, sobretudo os economicamente deprimidos”. 

No entanto, para que o desenvolvimento do turismo aconteça é necessário 

relacionarmos o conhecimento com a tecnologia e tendências e elaborarmos um planejamento 

turístico. A OMT (2003, p.17) coloca que: 
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(...) ao elaborar o planejamento turístico, as autoridades locais devem estar 
cientes da existência de uma série de tendências e exercerem influência 
sobre esse setor. Uma tendência básica é a de que é maior o número de 
turistas a se interessar por recreação, esportes e aventuras e a procurarem 
informações a respeito da história, da cultura e do ambiente natural das áreas 
que visitam. O turismo em áreas de interesse especial e o turismo de 
aventura estão em pleno desenvolvimento, assim como as outras formas 
especializadas de turismo, tais como o turismo cultural, o de natureza, o 
“voltado às raízes”, o de saúde e o religioso. 

 

Todas essas tendências devem ser constantemente analisadas e relacionadas aos 

aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais que compõem o sistema de turismo.  

Beni (2003, p.128) diz que “é forçoso reconhecer que o progresso do setor, nos 

últimos anos, deve-se muito mais à decorrência de programas e iniciativas isoladas do que a 

uma atuação coordenada que reflita claramente seus benefícios socioeconômicos, culturais e 

humanos”. 

Devemos, então, buscar a integração dessas iniciativas para melhor visualizar as 

adaptações das tendências futuras do turismo. 

Mcintosh e Grupta apud Lage e Milone (2000, p.26) dizem que “o turismo, de forma 

ampla, é assumido como ciência, a arte e a atividade de atrair, transportar e alojar visitantes, a 

fim de satisfazer suas necessidades e seus desejos”. 

Lage e Milone (2000, p.26) ainda reforçam que 

(...) em se tratando de uma manifestação voluntária decorrente da mudança 
ou do deslocamento humano temporário, envolve a indispensabilidade de 
componentes fundamentais como o transporte, o alojamento, a alimentação 
e, dependendo da motivação, o entretenimento (lazer, atrações). 

 

E Beni (2003, p.78) recorda que: 

(...) o turismo não é uma manifestação isolada, pois envolve várias áreas. É 
um destacado mercado captador de investimentos e um gerador de emprego 
e renda. Portanto, inclui-se entre os setores que poderiam ser entendidos 
como motrizes do desenvolvimento regional”. Afirma ainda que “(...) um 
quarto de hotel construído gera de 0.4 a 2 empregos diretos. No setor de 
restaurantes, apenas US$ 10 mil são necessários para gerar um emprego. A 
OMT prevê que para cada dólar investido em turismo por país, ele recebe 
seis de retorno (BENI, 2003, p. 81). 
 

A exploração turística de uma localidade inicia-se quando se descobre um espaço, 

um atrativo, uma estrutura ou outros elementos capazes de atrair pessoas para a visitação. No 
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entanto, a simples existência do atrativo não é suficiente para a exploração turística. Torna-se 

necessário pois, transformar esse atrativo em produto, de acordo com o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 
                                

       

      Figura 02: Composição do Produto Turístico 
                Fonte: Criada pela Autora 

 

O produto turístico pode ser identificado através de um potencial (atrativo) e os 

serviços que o cercam, apresentando uma oferta turística para o mercado 

Petricchi (2001, p. 105), define produto turístico como “o conjunto de atrações, 

serviços de apoio, hospedagem, equipamentos e tudo o mais que constitui a oferta turística 

configuram um produto que é oferecido ao mercado”. 

O turismo é uma atividade turística que se baseia em: 

Atrativos: que constituem o elemento que motiva a visita turística, é também chamado de 

recurso turístico, pode ser natural (paisagens, rios, cachoeiras, etc) ou cultural (museus, festas 

tradicionais, construção de valor artístico ou histórico etc). O atrativo é a matéria prima 

indispensável ao turismo. Os atrativos podem ser divididos em dois grandes grupos: naturais e 

culturais/ artificiais. 

A) Atrativos naturais: qualquer elemento da natureza; animais, praias, rios, chapadas, 

florestas; capazes de atrair pessoas. O Brasil possui uma variedade enorme de paisagens que 

atraem pessoas com todos os gostos e motivações. 

B) Atrativos culturais e/ou artificiais: tudo aquilo que é produzido por um povo ao longo de 

sua história. A variedade cultural é uma característica forte do Brasil e atrai pessoas em busca 

das manifestações típicas de cada região. Podemos identificar alguns tipos de atrativos 

culturais: patrimônio histórico, culinária local e regional, artesanato, festas tradicionais, 

manifestações culturais eventos científicos, etc. 

Atrativos 

Infra-Estrutura Equipamentos 

Serviços 

PRODUTO 
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Infra-estrutura turística: formada pelo conjunto de obras e instalações de estrutura física e 

de serviços urbanos básicos que dão suporte ao desenvolvimento da atividade turística em 

determinada área.  

Segundo Barreto (1996) quando falamos em infra-estrutura turística, referimo-nos ao 

conjunto de bens e serviços que estão à disposição do turista, como parte integrante, 

fundamental ou acessória, do fenômeno turístico. A infra-estrutura turística de um núcleo 

abrange a infra-estrutura de acesso, a infra-estrutura básica urbana, os equipamentos e 

serviços turísticos, os equipamentos e serviços de apoio e os recursos turísticos. 

Infra-estrutura de apoio: é formada pelo conjunto de obras de instalações de estrutura física 

de base que criam condições para o desenvolvimento de uma unidade turística, tais como 

sistema de transportes, comunicações e serviços urbanos (redes de abastecimento de água, luz, 

esgoto, limpeza pública). 

Equipamentos turísticos: são as instalações básicas para o turismo, sem as quais ele não 

existe. Entre elas destacam-se hotéis, alojamentos extra-hoteleiros, transportadoras marítimas, 

aéreas ou terrestres, agências de viagens e de transporte. Representam o conjunto de 

edificações, de instalações e de serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade 

turística. Compreendem os meios de hospedagem, os serviços de alimentação, o 

entretenimento, o agenciamento, os transportes, a locação de veículos, os eventos, os guias, a 

informação e outros serviços turísticos. 

Equipamentos de apoio: referem-se às instalações que existem para atender outras 

necessidades da comunidade, porém são de muita utilidade para o turismo. Postos de gasolina, 

diversões, hospitais, farmácias, igrejas, bancos, casas de câmbio, loja de objetos afins ao 

local. Entre os equipamentos de apoio destacam-se também as edificações de utilidade pública 

para atender às funções de: educação, saúde, cultura, transporte, comunicação e segurança 

pública. 

Serviços turísticos: são os serviços que justificam a existência quase exclusivamente em 

virtude do turismo. Podem exercer num equipamento ou serem oferecidos por autônomos 

(guias, hospedagem, transporte, recreação). 

Serviços de apoio: são aqueles que atendem aos outros segmentos da sociedade, mas podem 

também ser usados pelo turista (alimentação, assistência médica, serviços mecânicos e de 

socorro, expedição de documentos, bombeiros, telefones, rádio). 
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O produto corresponde a um conjunto de atrativos turísticos, assim como bens e 

serviços, que provavelmente induzirá as pessoas a visitarem especialmente um país, uma 

região ou uma cidade.  

Produto Turístico é um amálgama de elementos tangíveis e intangíveis 
centralizados numa atividade específica e numa determinada destinação. 
Compreende e combina as atrações desta destinação, as facilidades e as 
formas de acesso, sendo que o turista compra a combinação dessas 
atividades e arranjos (MEDILIK & MIDLETON,1973, p.41). 

Ao eleger o conceito do produto turístico como base para a análise e proposta de 

transformação do potencial de Itá em um produto turístico, torna-se necessário circunscrevê-

lo frente aos aspectos sociais, econômicos e culturais do município, bem como todo o 

potencial e a estrutura que Itá precisa para se tornar um produto turístico. Beni (2003, p159) 

define a oferta como: 

(...) o conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 
alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou e 
outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada região, durante um 
período determinado de tempo, um público visitante.  

E Martins (2003, p. 137) define demanda como: 

(...) a quantidade de bens e serviços turísticos que os indivíduos desejam e 
são capazes de consumir a um dado preço, em um determinado período de 
tempo, ou seja, é a procura real ou potencial pelos produtos turísticos. 
 

Mas quando falamos em turismo de forma macro, precisamos pensá-lo como um 

produto inserido em um sistema de mercado, envolvendo a iniciativa pública e a privada. 

À iniciativa pública cabe um papel de extrema relevância no planejamento e 

coordenação dos projetos turísticos; na administração, promoção e oferta de serviços 

turísticos; na avaliação e aperfeiçoamento do setor e na elaboração e controle de normas para 

reger a atividade turística das localidades. 

Os setores públicos e privados desempenham obrigações bem definidas para a 

implementação da atividade turística das localidades. 

De acordo com a OMT (2001), os papéis desempenhados pelo setor público no 

desenvolvimento turístico são, via de regra, a política, o planejamento e a pesquisa, 

proporcionando uma infra-estrutura básica, desenvolvendo alguns atrativos turísticos, fixando 

e administrando padrões para instalações e serviços turísticos, estabelecendo e administrando 

regulamentos para o uso da terra e a proteção ambiental, determinando padrões para a 
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educação e o treinamento para o turismo, além de estimulá-los, mantendo a segurança e a 

saúde públicas e algumas funções de marketing. Oferecer incentivos para atrair investimentos 

do setor privado ou mesmo arriscar-se em conjunto com o setor privado em alguns projetos, 

também pode ser necessário para encorajar a iniciativa privada no desenvolvimento.. Quanto 

ao setor privado, esse é geralmente responsável pelo desenvolvimento de hospedagem, 

operações de viagem e passeios e por outros empreendimentos turísticos comerciais e infra-

estrutura do local a eles relacionada, por alguns atrativos turísticos e por algumas atividades 

de marketing.  

Enfim, para que ocorra um desenvolvimento turístico em que todos tenham 

benefícios é preciso a participação e a união da comunidade, iniciativa pública e empresas 

privadas para que juntas possam trabalhar em conjunto a atividade de forma sustentável, 

baseado no planejamento. 

A ausência de planejamento poderá provocar impactos indesejados, visto ser uma 

atividade complexa que envolve vários setores da economia e da sociedade. A ausência de 

planejamento poderá suscitar o declínio de cidades turísticas. Da decisão certa no momento 

certo, dependerá o sucesso do planejamento. 

1.1 Planejamento Turístico 

A conceituação de planejamento é muito abrangente considerando ser este,  alvo de 

vários campos do conhecimento científico. Sendo assim, planejamento é a definição de algo 

desejado, onde são levantadas as ações e as informações necessárias à sua concretização, 

enumerando-as por prioridade de execução. Através do planejamento busca-se levantar os 

pontos fortes, e transformá-los em oportunidades e, ao mesmo tempo detecta-se os pontos 

fracos, minimizando as ameaças de fracasso ou os efeitos negativos.  

Monteiro (1995 p. 45) lembra que planejamento “é o procedimento através do qual 

elegemos, selecionamos e ordenamos as ações que deverão ser realizadas durante certo tempo 

para alcançarmos objetivos fixados para a elevação do desenvolvimento humano”.  

O planejamento é um esforço humano conjunto, organizado, sistemático, é um meio 

científico de intervir numa dada realidade. Um planejamento consiste na definição dos 

objetivos, na ordenação dos recursos materiais e humanos, na determinação dos métodos e 

formas de organização, no estabelecimento das medidas de tempo, quantidade e qualidade, na 
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localização espacial das atividades e outras especificações necessárias para canalizar 

racionalmente a conduta de uma pessoa ou grupo. 

Segundo Beni (2001, p. 166), “planejamento é o processo de interferir e programar 

os fundamentos definidos (...) que conceitualmente abrange 3 pontos essenciais e distintos: 

estabelecimento de objetivos; definição de cursos de ação e determinação da realimentação...”  

Neste contexto, Petrocchi (2001, p.8) afirma que no planejamento é imprescindível a 

seqüência dos passos descritos abaixo. 

 

 

 
 

   Figura 03: Sistema de Planejamento 
   Fonte: Petrochi, 2001 

 
 

O planejamento é constituído de várias fases, cada uma delas com complexidade 

interna própria, sujeitas a permanente fluxo de informações e retroalimentação, visando 

alcançar um objetivo que está em outro tempo.  Deverá ser dinâmico, constante e mutável, e, 

por ser um processo, possibilita revisões e correções das ações e da rota sempre que 

necessário. 

Ainda para Petrocchi (2001, p.68), os tipos de planejamento utilizados são: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 04: Modelo de Petrochi 
Fonte: (Modelo de Petrochi, adaptado pela autora) 

Decisão 

Ação Informação 

Estratégico:: Organização como um todo, longo 
prazo; 
 
Tático: Departamento ou setor, médio prazo; 
 
Operacional: Tarefa ou operação, curto prazo; 
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A maioria dos administradores, tanto públicos como privados, planejam apenas no 

nível tático, não incluindo as ações de longo prazo, o que contribuiria consideravelmente para 

um turismo sustentável. Segundo Holanda (1985, p. 75)  

                         (...) o planejamento pode ser entendido como: 
Processo de tomada de decisão que se destina a produzir um ou mais de um 
estado futuro desejado e que não deve ocorrer a menos que alguma coisa seja 
feita; 
Processo de determinação dos objetivos e dos meios necessários para sua 
consecução; 
Previsão de estados futuros e seleção daquilo que se espera produzir em 
condições ótimas; 
Instrumento que facilita as decisões sobre o que fazer no futuro; 
Estabelecimento de modelos normativos do que pode ser definido como 
teorias operacionais; 
Mecanismo orientado para o futuro que se desenvolve no tempo e no espaço; 
Atividade que envolve a intenção de estabelecer condições favoráveis para 
que se possa alcançar os objetivos propostos; 
Processo que consiste em determinar os objetivos do trabalho, ordenar os 
recursos materiais e humanos disponíveis, determinar os métodos e as 
técnicas aplicáveis, estabelecer as formas de organização e expor com 
precisão todas as especificações necessárias para que a conduta da pessoa ou 
do grupo seja racionalmente direcionada para alcançar os resultados 
pretendidos; 
Processo de distribuição ótima dos recursos e dos meios, tendo em vista 
objetivos definidos; 
Atividade, e não algo estático, que precisa ser coordenada para atingir 
objetivos propostos. 
 

Já conforme Marques e Bissoli (1999, p. 34), o planejamento no turismo consiste em: 

“(...) um processo que analisa a atividade turística de um determinado espaço geográfico, 

diagnosticando seu desenvolvimento e fixando um modelo de atuação mediante o 

estabelecimento de metas, objetivos, estratégias e diretrizes com os quais se pretende 

impulsionar, coordenar e integrar o turismo ao conjunto macroeconômico em que está 

inserido”. 

 
Dessa forma, o planejamento do turismo, de acordo com seu âmbito de interesse, 

poderá ser macroeconômico, envolvendo todos os setores da economia e microeconômico, 

envolvendo um setor específico. No caso em pauta o planejamento turístico é no âmbito 

microeconômico. Beni ( 2001, p. 165) lembra que: 

 
(...) o planejamento de turismo subtende um conceito fundamental: é um 
sistema inter-relacionado de fatores de oferta e demanda. (...) o processo de 
planejamento em turismo apresenta as seguintes etapas: determinação dos 
objetivos, inventários de todos os recursos turísticos naturais e culturais, com 
destaque para seus respectivos diferenciais ; análise e síntese da situação 
encontrada; formulação da política e do plano de turismo e também de 
recomendações de viabilidade, implementação e controle da gestão do 
processo total.  
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Todo planejamento para o desenvolvimento turístico deve ter como princípio a 

preservação do meio ambiente, buscando o bem-estar das populações locais. 

 

Para planejar é necessário: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Figura 05: Desenvolvimento Sustentável. 
               Fonte: OMT (2003) adaptado pela autora 
 

O turismo é formado por vários componentes diferentes que precisam ser entendidos 

e cuidadosamente planejados de maneira integrada para que o turismo se desenvolva com 

êxito em uma comunidade. É preciso planejar a longo prazo para tornar o local e atividade  

sustentável. 

Dessa forma salientamos que todo o desenvolvimento turístico de Itá deve ser 

baseado num planejamento a longo prazo, que envolva a comunidade, iniciativa pública e 

privado, visando ao benefício de todos. 

1.2 Desenvolvimento Sustentável 

A expansão do turismo e sua consolidação têm fomentado a realização de estudos 

sobre a atividade no sentido de torná-la sustentável. 

É importante ressaltar que normalmente as questões econômicas contrapõem-se às 

demais questões como as sociais e ambientais, entretanto o desenvolvimento turístico 

sustentável só irá ocorrer se todos esses aspectos forem considerados e planejados. 

Conhecer 

Tendências Locais 

Tendências Nacionais 

Tendências Estaduais 

Tendências-Internacionais 

Tendências Regionais 
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O turismo fundamenta-se em quatro aspectos diretamente inter-relacionados, sendo 

que a absorção ou destruição de um ocasionará o desequilíbrio do sistema. 

       

 

 

                                                   Figura 1: Conjunto de relações 

 

 
 

 Figura 06: Conjunto de Relações Ambientais 
 Fonte: Beni (2001, p.73) 

 

Beni (2001, p.23) define sistema como:  

(...) um conjunto de partes que interagem de modo a atingir um determinado 
fim, de acordo com um plano ou princípio; ou conjunto de procedimentos, 
doutrinas, idéias ou princípios, logicamente ordenados e coesos com 
intenção de descrever, explicar ou dirigir o funcionamento de um todo. 
 

A sustentabilidade é introduzida no turismo como um modelo de desenvolvimento 

turístico planejado, no sentido de assegurar a sua permanência por um longo período, 

integrando as comunidades locais e buscando a rentabilidade através da gestão e otimização 

dos recursos. (CROSBY, 1996 apud RODRIGUES, 1999) 

O conceito de Turismo Sustentável, no entanto, evidencia a importância da 

preservação das destinações para as futuras gerações. Para Swarbrooke (2000, p.19), a 

sustentabilidade do turismo poderia levar a “formas de turismo que satisfaçam hoje as 

necessidades dos turistas, da indústria do turismo e das comunidades locais, sem comprometer 

a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades”. Portanto, toda 

atividade turística pode ser sustentável e isso vale tanto para o turismo convencional, como 

para o chamado “turismo alternativo”. 

Dessa forma, o desenvolvimento sustentável é uma estratégia que segue dois 

caminhos que estão vinculados entre si e dependentes um do outro: 

 
ECOLÓGICO 

 
SOCIAL 

 
ECONÔMICO 

 
CULTURAL 
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A) Orientar esforços para obter resultados concretos que melhorem o nível de bem-estar da 

população, e; 

B) Favorecer a evolução ecológica para manter a vitalidade a biodiversidade dos recursos 

disponíveis no planeta (MOLINA, p. 182, 2001). 

Notamos, portanto, que somente através de estratégias de desenvolvimento é possível 

estruturar uma sociedade sustentada. 

Ainda segundo Molina (2001, p. 183), existem nove princípios que têm a finalidade 

de tornar operacional o conceito de sustentabilidade: respeitar e cuidar da comunidade dos 

seres vivos; melhorar a qualidade da vida humana; conservar a vitalidade e a diversidade da 

terra; reduzir ao mínimo o esgotamento dos recursos não renováveis; manter-se dentro da 

capacidade de sustentação da terra; modificar as atitudes e as práticas pessoais; facultar às 

comunidades o cuidado de seu próprio meio ambiente; proporcionar um quadro nacional para 

a integração do desenvolvimento e da conservação; forjar uma aliança mundial.  

O turismo sustentável deve ser um processo estratégico de desenvolvimento 

interativo e articulado. 

Sendo assim o planejamento é de suma importância para o desenvolvimento turístico 

consciente, respeitando os recursos físicos, culturais e sociais dos núcleos receptores, 

evitando, que o turismo destrua as bases que o fazem existir (MOLINA, 2001). 

Segundo OMT (2003), o conceito de desenvolvimento sustentável adotado pelas 

Nações Unidas, pela OMT e por muitos governos nacionais, regionais e locais o turismo 

sustentável deve ser visto como uma forma de preservar os recursos naturais, históricos, e 

culturais para que possam ser utilizados de forma contínua no presente e no futuro. 

De acordo com a EMBRATUR (1995) os três princípios fundamentais do 

desenvolvimento sustentável são: 

A sustentabilidade ecológica: compatível com a manutenção do processo ecológico 

essencial, a diversidade biológica e os recursos biológicos. 

A sustentabilidade sociocultural: aumento de controle das pessoas sobre suas 

próprias vidas compatível com a cultura e os valores da comunidade, mantendo e reforçando a 

identidade comunitária. 



 

 

35 

A sustentabilidade econômica: desenvolvimento economicamente eficiente e 

recursos geridos de tal maneira possam manter gerações futuras. 

Com a notícia de que Itá seria submersa e a cidade relocada para que a Usina fosse 

construída, a identidade comunitária seria abalada, então iniciou-se uma análise dos objetivos 

e interesses dos grupos de classe, como o capital, Estado, e moradores. O processo de 

construção da usina não se refere apenas às determinações econômicas do processo, mas 

também às determinações sociais, políticas, ideológicas, que se articularam na totalidade da 

formação econômica e social da nova cidade. Uma prioridade essencial para o turismo: 

(...) é o desenvolvimento sustentável proteger a vida selvagem, conservar a 
biodiversidade, manter ecossistemas locais e estabelecer reservas e parques é 
tão importante quanto construir infra-estrutura. O interesse na preservação 
do natural e na herança cultural da comunidade e países faz parte da nova 
ênfase no acesso a experiências vividas. (RIFKIN, 2001, p.153) 
 

O turismo, por conta do fluxo de pessoas, infra-estruturas e equipamentos de que 

necessita, também pode provocar danos ambientais. Sendo assim, qualquer plano de 

desenvolvimento do turismo antes de ser realizado, deve ser bem pensado e planejado para 

não provocar a destruição do meio ambiente e não ser desviado dos reais interesses e 

necessidade das populações envolvidas. 

Segundo Theobald (2001, p.49) “A expansão do turismo deve ocorrer até o limite da 

capacidade territorial de receber visitantes. Deve-se impor limites ao crescimento do turismo, 

pela preservação do meio ambiente, tanto do ponto de vista físico como do social”. 

Quando se fala em preservar o meio ambiente, a reunião do meio natural e do meio 

urbano, o que se deseja é garantir a qualidade de vida. Essa é a única maneira de garantir a 

sobrevivência do turismo como atividade econômica e com visão de longo prazo. 

Pensando, portanto, no município de Itá o primeiro passo a ser dado pelos gestores e 

estudiosos é, desenvolver um planejamento turístico no local para dar uma orientação à 

comunidade, pois, esta sofreu um impacto muito grande com todas as transformações que a 

Usina Hidroelétrica ocasionou. 

E vinculado ao planejamento traçar diretrizes tanto na cidade de Itá, quanto no lago 

da usina, utilizando com isso todo o potencial que ele possui e implantando equipamentos 

previstos no estudo do planejamento. Logo, a população e os novos empreendedores estarão 

envolvidos possibilitando a implantação de um turismo sustentável no local. Segundo a 

definição da OMT (2003, p. 24) 
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O desenvolvimento do turismo sustentável atende as necessidades dos 
turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que protege e 
amplia as oportunidades para o futuro. É visto como um condutor ao 
gerenciamento de todos os recursos, de tal forma que as necessidades 
econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a 
manutenção da integridade cultural , dos processos ecológicos essenciais, da 
diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida.  
 
 

Todo o planejamento que visa ao desenvolvimento sustentável, deve maximizar os 

pontos positivos e minimizar os negativos, traçados com a participação da comunidade local. 

1.3 Efeitos do Turismo 

O turismo já constitui parte integrante do estudo de vida para um número crescente 

de pessoas em todo o mundo. 

É um dos segmentos do universo dos serviços, sendo considerado cada vez mais uma 

importante atividade econômica. Merecem atenção especial, os destacados efeitos econômicos 

que ele causa, de expressiva importância para o processo de desenvolvimento da economia e 

por sua vez, dos índices sociais e do padrão de vida da população. Beni (2001, p.64) afirma 

que visto como atividade econômica: 

(...) o turismo compreende uma série de serviços que são oferecidos ao 
viajante, que se desloca de sua cidade de origem e permanece em outra 
destinação por motivos profissionais, férias, negócios, atividades esportivas, 
de saúde, assuntos de família, culturais, ou por qualquer outra razão.Provoca 
o desenvolvimento intersetorial, em função do efeito multiplicador do 
investimento e dos fortes crescimentos da demanda interna e receptiva. É 
atividade que contribui para o desenvolvimento e planejamento regional e 
territorial. Por efeito do aumento da oferta turística, surge a necessidades de 
um número maior de equipamentos, o que eleva a demanda de emprego 
repercutindo na diminuição da mão de obra subtilizada ou desempregada.  

Entre outros feitos econômicos de destaque, o turismo também proporciona a 

geração de rendas para o setor público representada por impostos diretos e indiretos 

incidentes sobre a renda total. 

O turismo visto como atividade geradora de empregos e de divisas e estudado como 

setor econômico, quando mensurado precisa considerar seus reflexos não apenas nas 

empresas que atuam diretamente no setor específico da atividade, mas também naqueles que 

se relacionam com a atividade de alguma maneira e estão ligados a outros sertores da 

economia. Em suma, os fluxos de divisas gerados nos locais considerados destinos turísticos, 

constituem-se em entradas para as pessoas ou empresas que trabalham diretamente com a 
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atividade e estende seus efeitos beneficiando os demais setores da economia, é o chamado 

efeito multiplicador. Beni (2001) 

Na demonstração a seguir é possível visualizar parte da distribuição de renda gerada 

pelo turismo. O efeito multiplicador pode ser exemplificado da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Efeito Multiplicador do Turismo 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Há importantes vantagens econômicas geradas pelo turismo, a mobilidade das 

pessoas faz com que elas levem as comunidades receptoras ao conceito multiplicador. 

A geração de novas redes, as vantagens do aumento da qualidade de vida da 

população receptora, as informações sobre o seu modo de vida, suas riquezas naturais e 

culturais que ultrapassam fronteiras, o sentimento de respeito e comprometimento pelo que 

deve ser preservado em função dos benefícios que oferecem. São efeitos que configuram 

aspectos positivos do turismo para o desenvolvimento econômico e social de uma localidade 

turística. 

A imagem de desenvolvimento criada pelo turismo gera expectativa na comunidade 

local que vê possibilidades de incrementar sua economia de uma maneira nova e atraente  

Das inúmeras necessidades dos consumidores e das diversas alternativas de 
produção das empresas, destacamos um tipo específico de bem e serviço que 
poder ser considerado útil para os indivíduos, pois possui a qualidade de 
satisfazer as suas necessidades tanto de lazer, como profissionais e de 
negócios. São bens e serviços turísticos(...) (LAGE & MILONE, 2000 p.3). 
 

No caso específico aqui estudado, a cidade de Itá, a mudança pela qual passou a 

população em função do reassentamento com a construção da UHE, gerou reflexos na 

economia local. Muitas pessoas empregadas na agricultura na zona rural do município, 

passaram a trabalhar em função da obra e também em estabelecimentos criados devido à 

demanda dos funcionários da obra. Com a conclusão da obra muitas pessoas ficaram 

desempregadas e sem vínculo com  a zona rural que fora inundada. Com a Usina já 

inaugurada não há perspectiva de trabalho, a oferta de equipamentos e infra estrutura não está 

sendo otimizada. O turismo surge como uma alternativa para incrementar a economia do 

município atingido por estas mudanças. Segundo Lage & Milone (2001), a atividade turística, 

em qualquer lugar que se desenvolva irá gerar impactos econômicos. Estes impactos poderão 

auxiliar o desenvolvimento local conforme benefícios citados anteriormente. “O turismo 

aumenta a renda do lugar visitado via entrada de divisas (...) os gastos que os turistas 

provenientes de outras regiões efetuam nestas zonas representam entradas de recursos na 

economia dessas áreas.”(LAGE & MILONE, 2001 p.128). 

 

O município de Itá detém um potencial turístico devido à existência do lago artificial 

decorrente da construção da UHE e a população necessita de perspectivas para o 

desenvolvimento econômico local, baseado em recursos que não estão mais ligados à 

agricultura, mas no setor, terciário, neste caso o turismo.  
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É necessário, no entanto, uma preparação social e política para que ocorra com o 

turismo o desenvolvimento local, pois ele é visto como um salvador. E se não trabalhado de 

maneira adequada, levando em consideração uma política de desenvolvimento, baseado em 

um sistema misto de mercado, poderá causar prejuízos à sociedade, destruindo e degradando 

os recursos naturais e culturais, desestruturando a organização social, causando conflitos 

culturais e comprometendo a infra-estrutura local sem orientar para outro caminho que 

obedeça a uma perspectiva de desenvolvimento. 

O turismo se bem planejado deverá incrementar a renda e o bem estar da população 

local, no entanto não se deve permitir que turismo faça com que as pessoas percam a sua 

atividade inicial, pois muitas vezes as diferenças culturais são os motivadores dos 

deslocamentos turísticos. Segundo Theobald (2001, p.35): 

A herança social de uma cidade, os diferentes costumes e formas de vida que 
distinguem uma cidade são sempre tão atraentes para o visitante como a 
herança física. Há muito tempo foi reconhecido que um fluxo turístico para 
um destino põe em risco a cultura e os costumes locais, porque esses 
costumes são sufocados, ou tão adaptados para fazê-los aceitáveis aos olhos 
do turista, que podem deixar de possuir qualquer significado para os 
habitantes e porque os turistas podem importar ou promover práticas 
indesejáveis (drogas, jogos) adotados antes e depois de o turismo se 
desenvolver.  

Os valores culturais, algumas vezes, também são alterados para satisfazer o visitante. 

No entanto, a valorização é maior quando o anfitrião consegue convencer os turistas do 

caráter autêntico das festividades e atividades do local.  

Em muitos locais sem conscientização e planejamento, as construções e os 

equipamentos são desenvolvidos para atender aos turistas sem harmonia com a arquitetura do 

local. Também a baixa consciência dos empresários turísticos muitas vezes causa efeitos 

negativos ao local devido ao incorreto tratamento dos lixos e esgotos. 

Com o fluxo terrestre, alguns problemas às vezes passam a acontecer em função das 

diferenças existentes entre os nativos e os turistas, comportamento, vestimenta, alimentação, 

drogas, jogos, prostituição. Assim, os comportamentos, até então inibidos, deixam de sê-lo. 

De acordo com Theobald (2001, p. 94): 

 

(...) o chamado “efeito demonstração” da propriedade em meio à pobreza 
pode suscitar um desejo entre a população local de trabalhar arduamente 
para atingir níveis superiores de educação a fim de imitar o modo de vida 
dos turistas. Por outro lado, em muitos casos a impossibilidade de os nativos 
atingirem o mesmo nível de propriedade pode gerar um sentimento de 
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privação e frustração capaz de encontrar uma saída na hostilidade e até na 
agressão. 

O turismo é uma atividade de difícil contabilização porque utiliza monopólio que não 

lhe pertence, utiliza mão de obra itinerante. 

De acordo com Remy Knafou (2000) no artigo Turismo e Território há aspectos 

negativos vistos pela população local que são expressos abaixo: 

-“antes era melhor: a rejeição da novidade ou a recusa de sua própria evolução” p. 65. 

Assim como o lugar se transforma com o passar do tempo as pessoas também sofrem 

transformações as percepções não são mais as mesmas ocasionando muitas vezes uma 

imagem negativa de certos lugares que foram ocupados por turistas onde não necessariamente 

o turismo foi o causador das mudanças. 

-“o ar de saturação: o medo da quantidade ou a recusa da mudança coletiva”. p.66mA 

preocupação com o turismo de massa e a superlotação dos espaços turísticos não respeitando 

a capacidade de carga do local bem como, após a destruição desse espaço, o desinteresse total 

por parte dos turistas preocupa as populações receptoras.  

-“o ar da racionalidade econômica: o turismo devorador das paisagens que consome” oferta 

turística atrai pessoas e como relata o autor “...são os lugares turísticos mais densamente 

freqüentados os que mais atraem. (...) é que gente atrai gente”. A idéia de que os locais 

totalmente naturais são atrativos para a atual tendência do turismo não é totalmente válida 

pois a estrutura e demanda real contribuem para a motivação das pessoas. p.67A 

-“a prova da crise: os lugares muito urbanizados espantariam os turistas”. Certamente locais 

muito urbanizados que superam a capacidade de carga onde apresentação, problemas de 

trânsito, poluição e outros não são atrativos a um determinado grupo de pessoas nem turistas 

nem possíveis moradores. Em compensação são atrativos a outros grupos de pessoas pois 

normalmente estes lugares muito urbanizados possuem grandes diversidades de equipamentos 

gastronômicos, de lazer e entretenimento e outros. No Brasil assim como na Espanha temos 

uma série de exemplos de locais super urbanizados que a cada ano que passa atraem mais 

turistas. 

Algumas vezes a destruição ocorre para satisfazer os desejos dos turistas, por outras 

vezes o turismo torna-se uma força que ajuda a conservar o ambiente através de planejamento, 

gestão e educação do turista. 
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Segundo Ruschmann (1997, p.97) “Os turistas são atraídos pelas áreas de grande 

beleza cênica, regiões de interesse histórico e arquitetônico e áreas com vida animal 

abundante e interessante.”  

Através de uma boa gestão, parte das receitas obtidas com o turismo deve ser usada 

para conservar e melhorar seus recursos, naturais, culturais, históricos etc. 

A extensão e a natureza dos danos ambientais e ecológicos causados pelos turistas 

dependem da magnitude do empreendimento e do volume de visitantes, da concentração de 

uso em termos tanto espaciais quanto temporais, da natureza do ambiente em questão e da 

natureza dos métodos de planejamento e de gerenciamento. 

O desenvolvimento da atividade turística consolida-se cada dia mais em função do 

processo de urbanização, metropolização, dos tumultos existentes nesses conglomerados, o 

que incentiva e exige que as pessoas busquem no turismo a recarga das energias. 

O turismo como atividade econômica está relacionado a uma série de serviços e 

investimentos apresentados ao mercado. Os fatos amplamente divulgados de ser gerador de 

renda tornam atraentes os locais onde este se desenvolve atraentes não só para visitas, mas 

também para investimentos. 
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CAPÍTULO 2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DE ITÁ 

O Estado de Santa Catarina, do ponto de vista geográfico, divide-se em duas grandes 

regiões: o litoral e a encosta que compreendem a região litorânea e arredores; e o planalto. 

Estas duas regiões permaneceram durante séculos praticamente isoladas uma da outra devido 

à escarpa da serra do Mar e da serra Geral que corta o Estado de Santa Catarina no sentido 

Norte- Sul. A porção litorânea do território catarinense foi povoada por vicentistas e açorianos 

que partir da metade do século XVII fundaram os primeiros núcleos: São Francisco do Sul, 

Desterro e Laguna. Já a porção do planalto catarinense começa a ser povoada quando os 

tropeiros, motivados pelo comércio de gado existente no Rio Grande do Sul, começam a 

trilhar o território serrano, fundando novos núcleos de povoamento, entre os quais se destaca 

Lages. O extremo-oeste de Santa Catarina, área em que se situa o município de Itá, foi 

colonizado nas primeiras décadas do século XX por colonos de origem européia oriundos do 

Rio Grande do Sul. (PEREIRA e VIEIRA 1996)    

 

 
                 Figura 08: Localização do Estado de Santa Catarina no Brasil 
                 Fonte: Atlas 2000  



 

 

43 

Na antiga extensão territorial do “velho Chapecó”, os limites iam desde o atual 

município de Joaçaba (SC) até a fronteira com a República Argentina. Essa região, (...), está 

localizada na parte mais ocidental do Planalto Catarinense. (BELANI 1991, p.16).  

Itá localiza-se no Oeste de Santa Catarina, na micro-região do Alto Uruguai 

Catarinense, caracterizada pelo IBGE (2000) como microrregião de Concórdia. Limita-se com 

os municípios de Seara, Concórdia e Paial, tem como fronteira Sul o rio Uruguai, limite 

natural entre os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faz limite ao Norte com o 

município de Seara-SC, ao Sul com o município de Aratiba-RS, ao Leste com os municípios 

de Aratuã e Concórdia-SC e a Oeste com o município de Paial –SC. A microrregião é 

composta por 16 municípios, cujo centro polarizador é Concórdia. A capital do Estado de 

Santa Catarina, Florianópolis dista de Itá, 550 Km. 

 

 
      Figura 09: Mapa do Estado de Santa Catarina 
      Fonte: Atlas 2000 
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Tem uma extensão territorial de 165 km2 e uma altitude média de 520 metros acima 

do nível do mar. O relevo da região é marcadamente dobrado com o vale do Rio Uruguai, 

apresentando alta declividade. A disposição, em camadas, dos derrames, são responsáveis 

pela presença de patamares, com a predominância de rochas basálticas. 

O clima é do tipo mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 33o 

C, sendo que no inverno a temperatura média é de 18o C, chegando a atingir 2o C abaixo de 

zero. Pode-se distinguir no município três tipos de vegetação: a mata primitiva1 (cobertura 

vegetal nativa); a mata secundária (recomposição natural, incluindo capoeiras altas); e a mata 

implantada (reflorestamento).  

Os principais rios que banham o município são: o rio Uruguai, Rio Engano, Rio 

Jacutinga e Rio Ariranhazinha, que são afluentes do rio Uruguai. 

A estrutura da urbanização da nova cidade, devido às características morfológicas do 

sítio, é definida por um eixo viário que atravessa a cidade (zona residencial/centro 

urbano/zona residencial) canalizando os fluxos mais intensos em termos de veículos e 

pedestres. O acesso à UHE-Itá é realizado através de uma rodovia paralela ao eixo estrutural 

para evitar que o trânsito pesado circule dentro da cidade. Ruas secundárias e terciárias 

complementam o sistema viário urbano, sendo  95% delas asfaltadas. 

2.1 Descrição de Itá  

Toda a história de Itá está atrelada ao rio Uruguai, pois este contribuiu para a 

colonização e até muito recentemente definiu seu destino, como aconteceu com a construção 

da Usina Hidroelétrica. Segundo Espíndola (1998, p.48):  

(...) este Rio é a artéria aorta de Itá; toda sua geopolítica, economia e 
sociedade sempre se definiram em torno dele: suas fronteiras, comunicações, 
transporte, relações com comunidades vizinhas e o lazer dos itaenses. Suas 
propriedades eram quase todas dispostas de forma perpendicular ao rio. 
Enfim, o rio Uruguai é íntimo dos itaenses; foi, e continua sendo, a 
referência primordial de Itá.  
 
 

O rio Uruguai é formado pelos rios Pelotas e Canoas que têm em seus nascedouros 

nomes circunscritos na ordem cristã: o primeiro nasce no Morro da Igreja e o segundo no 

                                                
1 A cobertura vegetal primitiva que dominava a paisagem de uma imensa floresta composta por madeiras como pinho, 
cedro, cabriúva, cagerana, canela, grapiapunha, tarumã, louro etc.Por essa abundancia a exploração das matas e a 
indústria  madeireira tornaram-se pilares da economia oestina na época da colonização. BELLANI, 1991.  
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Campo dos Padres. O rio Uruguai serviu como rota natural de migração e testemunhou a 

passagem de muitos grupos humanos pré-históricos que se deslocavam na área, conforme 

suas necessidades econômicas, sociais e religiosas. Essa afirmação é feita no trabalho de 

Goulart (2002) em função dos achados remanescentes culturais e sítios arqueológicos2 

encontrados nas encostas do rio Uruguai e mais propriamente no município de Itá, deixados 

por povos de diferentes tradições culturais. 

Os primeiros habitantes de Itá eram caçadores-coletores que adaptaram-se à 
cobertura florestal do local e não há registros da produção e usos de pontas 
de projéteis. Já em fase posterior é possível identificar uma cultura cuja 
principal evolução está representada pelo uso de pontas de projéteis feitos 
em pedra indicando sociedades com um nível mais avançado de organização, 
caminhando na direção da coleta de plantas e frutos e da caça de animais. 
Quanto à presença desses povos há registros até meados do século XIV. Os 
povos que dominavam a cerâmica entraram na região mais tarde. Os 
primeiros traços de grupos indígenas são de origem lingüística Jê. Esses 
grupos indígenas pré-históricos se adaptaram culturalmente aos campos e à 
mata, (...) com um padrão de vida semi-sedentário. Além da coleta e da caça, 
praticaram a agricultura de subsistência. A última cultura pré-histórica a 
entrar no vale do Uruguai foi a Tupi-guarani, que desembocou nas tribos 
guaranis, nas quais se observou uma adaptação cultural à vida na floresta, 
com padrões de desenvolvimento mais duradouros. (GOULART, 2002, p 
21) 
 

No século XVIII, quando grande parte do território do Rio Grande do Sul já estava 

colonizada, a parte que margeava o rio Uruguai no lado de Santa Catarina era entendida como 

“terra de ninguém”, em função do isolamento decorrente das condições geográficas e 

históricas. Assim, grupos que não tinham espaço em outros locais residiam por períodos ali. 

Eram escravos negros que encontravam a liberdade, índios, paraguaios se protegiam dos 

argentinos, contrabandistas que exploravam madeira e erva-mate, perseguidos das sucessivas 

guerras e revoluções no Rio Grande do Sul que viam, na outra margem do rio Uruguai, um 

lugar para ficar em paz.  

Em 1895, confirmada a bacia do Alto Uruguai como terras brasileiras, os 
Estados do Paraná e Santa Catarina passaram a requerê-las. O Paraná alegou 
que ocupava a região e Santa Catarina requeria o território, considerando o 
modelo de divisão espacial concebido a partir das capitanias hereditárias. O 
Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa a Santa Catarina , mas o 
Paraná não aceitou a divisão. Aliada a essa disputa, estava em andamento a 
construção da Estrada de Ferro São Paulo- Rio Grande, sendo que a empresa 
construtora recebera como pagamento pela construção, 15 quilômetros de 

                                                
2 O projeto Salvamento Arqueológico Uruguai foi possível por meio de uma parceria entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina, da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU, e a Eletrosul. 
A pesquisa realizada resultou em vários relatórios técnicos de pesquisa e as peças encontradas estão na 
Universidade Regional Integrada (URI) em Erechim havendo uma pequena amostra no Centro de divulgação 
Ambiental  (CDA) em Itá. 
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terras de cada lado da estrada. Entretanto, os sertanejos que ali viviam não 
aceitaram a expulsão das terras e assim começou, em 1908, a Guerra do 
Contestado, que terminou em 1915.  Com o fim da Guerra, os Estados de 
Santa Catarina e Paraná fizeram um acordo e definiram o território de cada 
Estado. Temerosos de novos conflitos, cada um tratou de baixar medidas 
administrativas para ocupar rapidamente seus espaços. (HALL F., MATTOS 
1984, p .21)  
 

Para acelerar a ocupação, o governo catarinense repassou as empresas particulares 

imensas glebas de terras. A idéia era atrair colonos descendentes de europeus, sobretudo de 

italianos e alemães, que na época ocupavam o Rio Grande o Sul. 

As empresas colonizadoras buscaram atrair esses imigrantes por terem características 

de colonizadores. De acordo com Belani (1991, p.37) 

(...) os descendentes de europeus já tinham assimilado muito dos padrões de 
vida brasileira, quer políticos, sociais ou econômicos. Não enfrentaram 
problemas de falarem uma língua estrangeira e, principalmente, por estarem 
imbuídos de certa bagagem de experiência de trabalho na zona rural e 
agrícola. A grande maioria dos recém chegados também trazia utensílios e 
ferramentas, e algum dinheiro no bolso para atendimento das primeiras 
necessidades. 

A colonização de Itá, propriamente dita foi iniciada em 1919, pela empresa Luce & 

Rosa Cia Ltda, com sede no Rio Grande do Sul, que vendeu glebas a colonos gaúchos 

descendentes de imigrantes italianos e alemães, conforme idealizado. A empresa preocupou-

se em planejar a ocupação do local, demarcando as ruas e os lotes da área urbana e da área 

rural. Para tanto elaborou um projeto da ocupação do local, prevendo as ruas, lotes, vilas  e 

implantando a Agência Postal e a Capela Evangélica. 

Em 1919 chegou a Itá o primeiro colono, um alemão chamado Theodoro Scheuble 

vindo de São Paulo com sua família. Posteriormente, ainda no mesmo ano, chegaram os 

senhores Valentim Bernardi e Angelo Paludo que se estabeleceram no lugar previsto para o 

povoado. Em 1920 chegaram Pedro Paludo, Miguel Paludo, Francisco Hall e outros, 

formando o primeiro estabelecimento comercial. O nome “Itá” foi dado, então, pelo caboclo 

Luiz de Campos, que chegou nesse mesmo ano, Itá é palavra tupi, significando “pedra, rocha, 

objeto duro”.  
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Foto 01:   Vinda do Colonizador Ângelo Paludo 
                                            Fonte: Acervo Família Hall. 

 
 

 

                                            Foto 02: Pedro Paludo e Família 
                                            Fonte: Acervo Família Hall. 
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“A vinda desses contingentes populacionais, atraídos pela política implementada 

pelas Companhias Colonizadoras, vai propiciou o aparecimento de uma nova atividade 

econômica regional: a extração dos recursos naturais, especificamente a madeira”. (BELANI 

1991, p.37) 

Até 1950 o Rio Uruguai foi fundamental para a primeira atividade econômica que 

permitiu grande acumulação de capital nas novas colônias: o corte e a comercialização de 

madeiras. Rica em espécies nobres de florestas sub-tropicais como o cedro e a canela e em 

outras espécies das florestas de araucária, especialmente o pinheiro, a atividade madeireira 

predominou em todas as novas comunidades. (GOSS 2000, p.34) 

As opções de lazer da época eram poucas, mas a união da comunidade local 

possibilitava a realização de programas sociais bem como muitas apresentações de 

teatros foram realizadas pelos próprios habitantes, assim como festividades de natal, de 

santos entre outras.  

As principais festas que se celebravam no município eram a Festa de São 
Pedro e São Paulo (29 de junho), Festa de São Roque (16 de agosto) e o 
Rodeio Crioulo, na semana do município (13 de dezembro). Estas 
comemorações davam oportunidade a encontros dos moradores da sede 
municipal com os dos municípios vizinhos e com os “colonos” dos espaços 
rurais adjacentes, e, conseqüentemente, propiciavam uma maior circulação 
de fluxos de informações, o que, com certeza, representava muito para uma 
comunidade relativamente isolada como era a antiga Itá. Os pontos de 
encontro eram vários: as calçadas, perto do bar (exclusivo para os homens); 
a “prainha”, local onde os moradores se banhavam nos dias quentes de 
verão; o centro comunitário; o sindicato rural; a igreja; o cinema e as 
próprias residências e suas varandas, de onde muitas vezes, se tinha uma 
visão privilegiada do que acontecia na cidade, em meio a rodas de 
chimarrão. (GOSS 1998, p. 52) 
 

 
                                  Foto 03:  Festas de Confraternização 
                                  Fonte: Acervo Família Hall 
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                                   Foto 04: Festas de Confraternização  
                                   Fonte: Acervo Família Hall 

No ano de 1921 foi criada a primeira escola municipal Com o progresso do lugar e 

da colônia, Itá foi elevada à categoria de distrito do município de Limeira (hoje Joaçaba) em 

1925. Progresso esse acompanhado pela revolução de 1923/1924 e pelos constantes saques 

aos moradores e ao comércio que ficou quase destruído. (HALL F., MATTOS 1984). 

No ano de 1929, o primeiro alambique em função da plantação de cana se 

estabelecia, começando assim o ciclo da cachaça. As famílias pioneiras nesse ramo foram: 

Paludo, Bais, Klein, Bianchi, Roy, Pedrucci, Sartoretto, Kolbo, Crizatto, chegando a existir 

vinte alambiques no município. A cachaça produzida era comercializada nos municípios de 

Joaçaba, Xanxerê, Erechim, Chapecó, entre outros.  

Por estar localizada em ponto estratégico, Itá foi o município onde as forças 

revolucionárias iniciaram a penetração em Santa Catarina. A revolução de 1930 praticamente 

começou em Itá que sofreu com isso grandes prejuízos.  

Além da madeira, a colonização da região oeste foi caracterizada pela lavoura de 

subsistência  voltada ao cultivo de milho, soja e feijão e à criação de animais. Um grande 

impulso econômico acontece na década de 40 com a implantação de empresas frigoríficas 

direcionando a economia para a produção e beneficiamento de aves e suínos voltando a 

agricultura para a produção da alimentação desses animais. 

Em 1953 foi pleiteada a emancipação política e administrativa, que foi obtida em 

1956 criando assim o município de Itá. Todo o desenvolvimento e as dificuldades de Itá 

foram marcadas pela parceria e solidariedade dos moradores que ali viviam, deixando os 
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conflitos individuais de lado, buscando formar uma identidade comum própria e o bem estar 

da população como um todo. Para Santos (1982), em todos os lugares habitados a história da 

relação entre sociedade e natureza é a da substituição de um meio natural, dado a uma 

determinada sociedade, por um meio cada vez mais artificializado, isto é, sucessivamente 

instrumentalizado por essa mesma sociedade. Em cada fração da superfície da terra, o 

caminho que vai de uma situação a outra se dá de maneira particular. 

Os mais idosos comentam sobre a vida “naquela época”, ressaltando o espírito de 

parceria comunitária, como por exemplo, na construção da Igreja. Conforme relatado pelos 

moradores, a primeira Igreja do local era de madeira e foi construída no sistema de mutirão 

em 1921. Além de ser utilizada para eventos religiosos serviu também como escola. A 

segunda Igreja Paroquial foi inaugurada em 1936, destruída parcialmente em 1935 quando 

atingida por um vendaval que a deixou inclinada. A última igreja da antiga cidade foi 

construída pelos moradores e erguida ao redor da anterior, em 1958 

   
                                      Foto 05: Igreja Antiga 
                                      Fonte: Nadir Gabiatti, 1982 

 

Uma pequena usina, com o nome de Força e Luz Itaense Ltda, também foi construída 

sob a forma de mutirão para abastecer a cidade. Foi construído ainda a Sede Clube Cruzeiro, 

espaço social dos Itaenses. 
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Os moradores de Itá tinham grandes afinidades devido ao estilo de vida que 

adquiriram através da colonização, conservando as tradições dos europeus adaptando-as à 

nova vida brasileira. 

2.2 Usina Hidroelétrica 

Segundo consta no dicionário Ferreira (1993, p.1042) hidrelétrica é igual a 

hidroelétrica que é igual a hidreléctrica que significa empresa ou companhia de energia 

hidrelétrica, usina hidrelétrica. Para este estudo será utilizada a forma “ hidroelétrica”.  

O Brasil possui um grande número de recursos hídricos, sendo que a geração de 

energia do país, na sua maior parte é proveniente de usinas hidroelétricas. 

Uma hidroelétrica é um aparato tecnológico, complexo capaz de transformar 
a energia cinética da água em energia elétrica mediante o giro de uma 
turbina proporcionado pela força da queda e da vazão da água. Esse 
movimento é transmitido por um eixo até um conjunto gerador (rotor e 
extrator), responsável pela geração de energia”. (ELETROSUL 1999 p. 01) 
 
 

Na década de 60, foi realizado um grande estudo no país visando identificar 

possíveis espaços para a implantação de hidroelétricas, quando foi descoberta a 

potencialidade das águas do Rio Uruguai para a construção de 22 hidroelétricas sendo uma 

delas Ita. Este estudo vinha ao encontro da melhoria da infra-estrutura do Brasil, para suportar 

o crescimento econômico previsto. (GOSS 2000) 

Em 1979, o Departamento Nacional de Energia Elétrica autorizou a Eletrosul – 

Centrais Elétricas do Sul do Brasil, a dar continuidade aos estudos de Viabilidade Técnica e 

Econômica da UHE Itá. 

“As UHE’s (usinas hidroelétricas) são construídas onde as condições naturais 

permitem que se obtenha o melhor proveito dos cursos d’água. Isso ocorre principalmente em 

locais distantes dos mercados consumidores exigindo, portanto, a construção e operação de 

um complexo”. (GOSS 2000, p.38). De acordo com Peixer (1993, p.76)  

(...) devido à abrupta queda do relevo e ao fato da localização da UHE estar 

quase toda encaixada entre montanhas, concluiu-se que a obra teria um baixo 

custo por megawatt, gerado em razão da pequena área do lago, reduzindo 

sensivelmente os impactos ambientais e sociais quando comparados com 
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projetos de outras regiões do país. Foi diagnosticado também que a cidade de 

Itá seria totalmente inundada pelo lago da UHE.  

A intenção de se construir a usina foi divulgada para a população de Itá somente em 

1979, não se informando inicialmente que a sede do município seria totalmente inundada pela 

obra. Peixer (1993, p.23) 

Ainda em euforia, os munícipes foram informados de que para a realização do 

projeto UHE Itá teriam que deixar as suas casas, o seu povoado, a sua história e habitar em 

uma nova cidade planejada e construída para abrigar os moradores de Itá, dando origem a um 

novo núcleo urbano que passou a ser chamado pela população de “Nova Itá”.  

Diante dessa realidade diversos movimentos contrários se formaram para impedir a 

implementação do projeto ou, pelo menos alterar o projeto original, a fim de que a sede do 

município cidade não fosse inundada, preservando-se, assim, o patrimônio sócio-cultural 

resultante da trajetória histórica da comunidade. 

No entanto, a empresa responsável pelo projeto- a Eletrosul - já esperando essa 

reação, reuniu inicialmente as lideranças e posteriormente a população como um todo e 

utilizou estratégias de marketing para convencer que o projeto traria o progresso, seria 

benéfico e inevitável, considerando-se o desenvolvimento do país e, em especial, da região 

sul. Peixer (1993, p.22) afirma que: 

(...) a forma de divulgar as informações sobre o projeto, fez parte de uma 
estratégia da empresa para, na medida do possível, evitar reações negativas. 
(...). A primeira reação da população foi de choque e insegurança. Pois as 
informações divulgadas eram imprecisas. Como demonstraram os estudos de 
Scherer – Warren e Reis (1988), na área rural de abrangência da 
hidroelétrica de Itá, iniciou-se um processo de resistência à realização da 
mesma. 
 

“A reação da população da bacia, após a divulgação do plano em 1979, progrediu de 

moderada até uma mobilização generalizada de grupos de protesto contra a construção de 

qualquer barragem na região”. (SANTOS e REIS 2002, p.12) 

Nesse mesmo ano foi se formando o Movimento dos Atingidos pela Barragem. O 

movimento contava com o apoio das Igrejas Católicas e Protestante, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, Universidades Regionais e Políticos da Oposição tendo uma grande 

mobilização dos agricultores atingidos. E assim formou-se a Comissão Regional de Atingidos 

por Barragem (CRAB). (FINGER 1999, p.26) 
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O início propriamente dito das obras da UHE Itá (Anexo A) correu em 1981, com a 

deflagração do processo de indenização das terras atingidas. A notícia foi bem recebida pela 

administração municipal da época e pelos moradores do local, esperançosos que aquele 

imenso projeto fosse trazer benefícios, crescimento e desenvolvimento para o município. 

(PEIXER 1993, p.23) 

A redução no aporte de recursos federais, obrigou a diminuição do ritmo das obras. 

Novos investimentos foram realizados somente no final da década de 90, com a privatização 

da hidroelétrica. Essa nova política do governo de exercer apenas as funções de regulador e 

fiscalizador, fruto de decisões econômicas inspiradas no neoliberalismo, permitiu a licitação 

que foi realizada em 1994. O consórcio vencedor foi o Consórcio Itá Energética S. A. (Itasa), 

formado pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Odebrecht Química S. A. e 

Companhia de Cimento Itambé, que ofereceu à Eletrosul a maior quantidade de energia pelo 

projeto e também pelos investimentos já realizados. (GOSS 2000, p.95) 

Em troca do investimento realizado pelo Consórcio Itasa, o departamento Nacional 

de Água e Energia Elétrica garantiu a concessão para a geração e exploração de energia por 

35 anos. No contrato ficou definido que a Eletrosul seria responsável, ainda, pela indenização 

das áreas atingidas e por solucionar e contribuir para o desenvolvimento e a sustentabilidade 

das questões econômicas, sociais e ambientais. (GOSS 2000, p.95) 

Todos os acertos foram realizados no ano de 1995 e no início de 1996 as obras foram 

retomadas, o que resultou, naquele momento, na maior obra em construção da América 

Latina. (GOSS 2000, p.96). 

Orçada em cerca de US$ 1(um) bilhão de dólares, a construção da Usina gerou cerca 

de 3.000 empregos diretos e movimentou a economia dos municípios da região. (DIÁRIO DA 

MANHÃ,Chapecó, 2000) 

O grande número de técnicos que residiram em Itá auxiliou o aumentou do nível 

cultural da população do município e fez surgir novas demandas no que se refere a 

profissionalização além de motivar a busca pelo conhecimento, visto que eles, em sua maior 

parte, tinham curso superior, e/ou especializações além de muitos já terem vivido em outros 

países. Diante desses aspectos, as exigências por alimentos, roupas etc. também 

diferenciaram-se das necessidades da população local, o que exigiu uma adaptação do 

comércio existente para atender a esse novo nicho de mercado.  
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Os operários que viveram na obra, utilizando os alojamentos dentro do 
próprio canteiro, contaram com uma estrutura de lazer invejável (...). O 
centro de lazer montado tinha 12 mesas de sinuca e espaço para outros jogos, 
como pebolim, baralho e dominó. Uma sala com telão e videokê revelou 
muitos talentos artísticos. O Espaço para esportes incluiu quadras 
poliesportivas para a prática de futebol suíço, futebol de salão, vôlei, tênis e 
basquete. A fé foi suprida com a realização periódica de missas católicas e 
cultos evangélicos. (...) No canteiro de obras havia loja de roupas, loja de 
1,99, farmácia, mercearia, padaria e central telefônica. Nenhuma obra no 
Brasil, com exceção da usina hidroelétrica de Itaipu, movimentou ao mesmo 
tempo tantas pessoas e tanto material. (GOSS 2000, p.58)   
 
 

A construção da UHE de Itá atingiu seu objetivo3. A barragem principal é formada 

por grandes pedras empilhadas, numa altura de 125 metros, extensão de 800 metros e com 

uma base  de 400 metros 90% de toda a rocha utilizada foi retirada do próprio canteiro da 

obra. Para a construção a barragem que constitui a barreira para gerar o reservatório, foi 

necessário desviar o rio para que a barragem principal pudesse ser construída em terreno seco. 

Em Itá, para o desvio do rio foram construídos 05 túneis com mais de 500 m de comprimento 

e 17 m de altura, escavados em rocha. Uma barragem provisória denominada ensecadeira, 

erguida logo após os túneis estancou o fluxo da água, fazendo com que esta fosse escoada 

pelos túneis.  

Para a realização de todos esses procedimentos a vazão do rio foi analisada desde 

1906. As 05 turbinas, com capacidade de 290 megawatts cada, pesam 1.150 toneladas, 

somando uma capacidade total de 1450 megawatts.ELETROSUL (1999) 

A água que roda as turbinas e gera a energia precipita-se de uma altura de 105 

metros. Uma inovação criada nesta obra, para reduzir custos e facilitar a construção, ficou 

conhecida como “método de Itá”4, o qual foi divulgado e copiado para utilização em 

construção de hidroelétricas na China e na África. GOSS (2000, p.129)  

Em 2001, o funcionamento pleno da Usina Hidroelétrica Itá deu fim à obra, que foi 

inaugurada em outubro de 2000. Com a formação do lago de 141 Km2, a partir do fechamento 

das comportas, 11 municípios tiveram áreas alagadas, sendo 4 deles gaúchos (Marcelino 

Ramos, Aratiba, Mariano Mouro, Severiano de Almeida) e 7 catarinenses(Itá, Arabutã, Alto 

Bela Vista, Concórdia, Piratuba, Ipira e Peritiba). A maioria das terras alagadas pertencia à 
                                                
3 O concreto utilizado na construção da usina seria possível erguer 400 edifícios de 30 andares. A obra usou 30 
milhões de quilos de ferro, 504 mil m3 de concreto e 09 milhões de m3 de rocha. ELETROSUL (1999)  
 
4 O “Método Itá” deve-se a um avanço tecnológico  implementado na construção da face montante da barragem 
com a utilização de uma máquina extrusora de concreto, que de maneira mais econômica e com maior 
velocidade que os métodos tradicionais. Esta metodologia ganhou reconhecimento internacional, sendo batizada 
de “Método Itá”. 
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área rural, sendo que Itá, além da área rural, teve seu núcleo urbano inundado. Com a 

construção da Usina 3.219 propriedades e 3.560 famílias foram atingidas. (DIÁRIO DA 

MANHÃ, Chapecó, 2000) 

O ponto escolhido para a construção da barragem é conhecido pelos Itaenses  como 

Volta do Uvá, volta esta semelhante a uma ferradura, conforme apresentado no quadro 

abaixo. 

 

 

 
                                Foto 06: Volta do Uva 
                                Fonte: Gabiatti, 2002 

 
 

O processo de relocação despertou a atenção de muitos pelo ineditismo da experiência 

de transposição de uma sede municipal, o que exigiu duas políticas distintas; uma para o 

núcleo rural e outra para a área urbana. Segundo Peixer (1993, p. 38)  

 

(...) a preocupação essencial, que fundamentou esta idéia de relocação, era 
garantir a permanência das pessoas no município. Demonstrando a 
preocupação com uma possível evasão dos moradores para municípios 
maiores após a indenização. A construção de uma nova cidade garantiria não 
somente a recuperação de bens materiais, mas também permitiria a 
reprodução da comunidade.  

 

Foi então elaborado um Plano de Mudança em dezembro de 1984, contendo os 

procedimentos, direitos e deveres de todos os envolvidos no processo. Esse plano foi 

desenvolvido pela ELETROSUL, Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A., SUDESUL – 
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Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul, Governo do Estado de Santa Catarina, 

Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Comissão de Representantes da Comunidade e a 

própria população. 

Dentro do Plano algumas preocupações foram descritas como: 

- A relocação; 

- A impossibilidade e inconveniência de reproduzir a situação atual; 

- Perdas irrecuperáveis; 

- Dificuldade para a maioria da população realizar sua própria mudança; 

- Dimensionamento da área da Nova Cidade; 

- Manutenção das atividades econômicas atuais; 

- Direito dos inquilinos e arrendatários; 

- Racionalização do uso dos solos nos espaços centrais da Nova Cidade; 

- Memória da Cidade a ser inundada; 

- Futuro da Cidade Atual, hoje a velha Itá,  após a mudança e antes da inundação; 

- Projetos ofertados; 

- Caracterização da área objeto de relocação; 

- Configuração urbana da Cidade Nova; 

- Condições de relocação. 

Além de todo o centro urbano de Itá a construção da usina exigiu a relocação de 566 

Km de estradas, 02 km de pontes e 15,5 km de ferrovias. 

Dentre as preocupações citadas, algumas foram trabalhadas pela ELETROSUL como 

a instalação da Casas de Memória e Casa da Cultura.  

 

Segundo informações contidas no Plano de Mudança, a Eletrosul se comprometeu a 

construir uma Nova Cidade no local denominado Altos de Itá, a 5 Km da sede atual,  para 

onde foram transferidos os moradores e suas atividades comerciais. Peixer ( 1993, p. 38) cita 

que:  

(...) a administração municipal se posicionou claramente favorável à 
construção da barragem, bem como grande parte dos moradores da sede, 
principalmente, setores que visualizavam possibilidade de ganhos imediatos 
com a sua implantação”. Grifo da Autora Fato esse que não se concretizou 
pois a empresa construtora realizava suas compras em empresas de grande 
porte obviamente fora do município. “A partir deste movimento e desta 
tomada de posição que se delinearam divergências entre os moradores da 
sede de Itá, com a Igreja e com alguns dos agricultores atingidos que se 
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posicionaram contrários à construção da obra”.Este aspecto levou à 
existência de um conflito declarado entre os que eram a favor da barragem e 
os que se posicionaram contra. Estas divergências criaram uma certa 
resistência ao trabalho da Igreja, junto à sede do município, perdendo esta, 
por sinal, grande influência na localidade. 
 

Em janeiro de 1980, criou-se uma comissão, por iniciativa do poder executivo, 

juntamente com a prefeitura e a Eletrosul para tratar dos assuntos referentes à barragem, 

quando realizaram reuniões para esclarecimentos junto à população. 

A comissão tinha como objetivo apoiar os munícipes, garantir a permanência destes 

no município e recuperar os bens materiais permitindo a reprodução da cidade.  

Essa comissão era composta por líderes da comunidade que juntamente com 

representantes da câmara de vereadores e da prefeitura decidiam pensando no melhor para a 

comunidade local.   

Dando início ao processo todos os imóveis existentes em Itá foram inventariados 

pela equipe da ELETROSUL e acompanhada pela comissão de representantes da 

comunidade. 

Posteriormente, estes imóveis foram classificados pelos técnicos da Eletrosul em 04 

categorias A,B,C e D, sendo o melhor padrão o A, decrescendo a qualidade até a letra D. Os 

imóveis também foram classificados de acordo com suas características em AB,BC e CD. 

O estilo arquitetônico dos prédios públicos e das casas foi definido a partir de uma 

pesquisa elaborada e aplicada por técnicos da ELETROSUL, baseando-se na arquitetura das 

casas dos pioneiros, o que resultou na valorização de detalhes como os arcos das janelas, 

tijolos à vista e as formas arredondadas com telhados altos. Esse estudo não levou em conta as 

transformações arquitetônicas ocorridas após a colonização e o que conseqüentemente 

resultou nas construções da nova cidade um estilo arquitetônico padronizado bonito, mas 

pouco relacionado à antiga Itá. (ANJOS 1999) 

Muitos espaços significativos para os Itaenses como as varandas e as cozinhas das 

casas, que eram locais de sociabilidade, não foram levados em conta pelos técnicos da 

ELETROSUL que com seus projetos refletiam as concepções “modernas” dos engenheiros, 

entrando em conflito com o modo de vida “tradicional” dos moradores. (ESPÏNDOLA 1998)  

Hoje, aproximadamente 10 anos após a construção das casas, são muitas as 

reclamações dos moradores relativas à qualidade das construções, sendo que muitas delas já 
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foram submetidas a grandes reformas visando garantir a segurança e o bem estar dos seus 

moradores.  

Para NÒR (2001) a implantação da UHE de Itá gerou maior insatisfação para a 

população da zona rural que na zona urbana, em grande parte em função das indenizações 

pagas.  

A empresa apresentou em seu Plano de Mudanças (ELETROSUL, 1984), duas 

formas de negociação, cada habitante poderia optar pela forma que achasse mais conveniente 

para negociar o seu imóvel. É válido ressaltar que a ELETROSUL incentivava a permuta, 

contribuindo assim para que estes munícipes permanecessem no município. 

1ª FORMA: 

- A venda ou a desapropriação, em que o morador recebe, em dinheiro, após a avaliação 

prévia, o equivalente pelos seus bens, arcando o proprietário com as responsabilidades e 

despesas da transferência. 

 

2ª FORMA: 

- Permuta do terreno e relocação das benfeitorias a indenizar podendo ser: 

           *Relocação das benfeitorias a indenizar com participação da ELETROSUL; 

           *Relocação das benfeitorias a indenizar sem participação da ELETROSUL”; 

Os proprietários que optassem pela 2ª Forma, teriam um incentivo de 5% do valor 

orçado para o padrão em que a residência fosse enquadrada, podendo esse percentual ser 

recebido em dinheiro ou sob a forma de um acréscimo de área construída dentro do mesmo 

padrão construtivo. Todas as casas mesmo as que na antiga cidade eram de madeira foram 

substituídas por construções de alvenaria. 

Para efeito de indenização, os valores foram determinados com base em pesquisas 

realizadas nas sedes de outros municípios da microrregião geográfica. 

A auto-relocação surgiu em fins de 1990, o que para muitos significou uma boa 

alternativa. Nessa forma de permuta o morador podia escolher a sua residência ao seu gosto, 

apesar de enquadrada dentro dos padrões definidos pela ELETROSUL. 

Foram definidos os pontos mais centrais da cidade a ser inundada, a intersecção das 

ruas do Comércio e Independência, as principais da cidade, e a partir desse ponto, pela ordem 



 

 

59 

de prioridade foram escolhidos em primeiro lugar os lotes seguidos das chácaras, conforme a 

seqüência abaixo: 

 

1 – lotes de propriedades públicas; 

2 – lotes destinados a atividades não residenciais; 

3 – lotes residenciais ocupados por proprietários; 

4 – lotes ocupados por inquilinos; 

5 – lotes vagos de proprietários residentes na Cidade atual; 

6 – lotes vagos de proprietários não residentes na Cidade Atual; 

7 – chácaras ocupadas por proprietários; 

8 – chácaras ocupadas por terceiros; 

9 – chácaras vagas; 

10 – áreas destinadas a planos especiais. 

O plano de mudança objetivou levantar e planejar, junto com a comunidade local, As 

ações necessárias para a relocação de Itá. No entanto, com a mudança da administração 

pública municipal, houve por parte da ELETROSUL uma interdependência no processo, 

resultando em descontentamento por grande parte dos munícipes.  

2.3 Transformações Sócio-Espaciais Decorrentes da Construção da UHE 

Os habitantes de Itá durante aproximadamente 09 anos, entre 1988 e 1997, viveram 

uma situação diferente: tiveram que conviver com as duas cidades, “Itá nova” e “Itá velha”, 

assim denominada pelos moradores do local. A primeira diferença entre a “Itá velha” e a “Itá 

nova” estava na dimensão espacial/geográfica.  
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                                 Foto 07: Itá Velha 
                                 Fonte: Gabiatti, 1982 

 

 

 
                                 Foto 08: Itá Nova 
                                 Fonte:Gabiatti, 2000 

 

Dentre as diversas conceituações de espaço, Santos (1985) define que o espaço 

constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo de 

transformação. O espaço impõe sua própria realidade; por isso a sociedade não pode operar 

fora dele”. 

Segundo Silva (apud COBOS 2002, p.35) “espaço e população são considerados 

“categorias fundamentais do conhecimento geográfico” sendo a primeira mais geral do que a 

segunda, estando esta portanto contida pela outra”. Finger (1999, p.17) comenta que: 
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(...) o espaço não é humano porque o homem o habita, mas porque o constrói 
e reproduz, tomando o objeto sobre o qual recai o trabalho em algo que lhe é 
próprio, mas sempre inserido no contexto do processo produtivo geral da 
sociedade, sendo um produto histórico que sofreu e sofre um processo de 
acumulação técnica e cultural de acordo com o momento histórico e modo 
de produção da sociedade que o produz. 

A perda do espaço em que o homem habita seria uma decadência da sociedade, pois 

o homem passaria a procurar novo território e começaria uma nova sociedade, diferente da 

existente anteriormente. Segundo Anjos (1999, p.18): 

 (...) se de um lado, é um processo de produção fundamentado na acumulação 
técnica-cultural e na relação dialética entre o velho ( espaço enquanto meio de 
produção) e o novo (o processo em si), de outro, implica na continuidade do 
processo de desenvolvimento da própria sociedade, que a cada momento 
histórico produz um modo de vida e uma estruturação espacial 
correspondente”.  

  

A velha Itá situada num vale, configurava-se como um espaço social baseado na 

proximidade e na superposição de atividades, gerada pela proximidade entre a residência, o 

espaço de trabalho, o setor comercial, administrativo, financeiro e religioso. 

O contato entre as pessoas era favorecido por freqüentes reuniões sociais. As 

próprias relações de parentesco eram maiores em função da proximidade das moradias 

advindas das pequenas chácaras oriundas da colonização, cujas pequenas partes eram 

distribuídas aos parentes mais próximos para que fixassem ali sua residência. A comunicação 

entre as pessoas na antiga Itá era constante devido à concentração em um determinado espaço.  

Essa multiplicidade de atividades e usos do espaço, a moradia, o trabalho, o lazer e o 

espiritual, entre outros, facilitavam e permitiam maior proximidade e aumento das 

possibilidades de encontro, sendo fundamental para a formação de sua própria identidade, e 

estabelecendo formas de convivência da comunidade local. De acordo com Santos (1985, p. 

85): 

A articulação de residências, negócios, locais de trabalho, serviços, 
estabelecimentos de culto e lazer, promove o encontro sistemático das 
pessoas e dos grupos em função da maneira pela qual partilham, numa 
configuração espacial precisa, a multiplicidade de meios que viabilizam a 
vida cotidiana. 
 
 

A “nova Itá”, por sua vez, possui uma forma alongada. A definição do traçado das 

ruas, a localização dos prédios públicos (igreja, escola, prefeitura, bancos, etc) e a definição 

das áreas residenciais e comerciais, foi feita pela equipe técnica da empresa construtora – 
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Eletrosul, que objetivou a setorização dos espaços, seguindo as especificações topográficas do 

novo local e parâmetros diferentes daqueles que pautavam a vida dos antigos moradores de 

Itá. No novo espaço existe uma área administrativa e comercial, localizada mais ou menos no 

centro, que é a parte mais estreita e três áreas residenciais em partes mais planas e largas, 

distribuídas em locais diferentes e distantes, apresentando, assim, um espaço social diferente 

daquele que caracterizava a cidade velha. 

A redistribuição da população ocorreu de forma dispersa, não respeitando as 
redes de vizinhança e alterando os fluxos de informação da localidade. A 
dimensão de distância substituiu a de proximidade, que existia na antiga Itá. 
O novo espaço caracteriza-se por ser difuso e longitudinal, (...) não 
ensejando relações de vizinhança e de sociabilidade mais sólidas. Isto ainda 
foi reforçado pela lentidão com que se deu a transferência, tendo alguns 
“pioneiros” chegando a morar mais de um ano sem nenhum vizinho, o que 
com certeza causou rupturas no seu cotidiano, quebrando muita das relações 
destes indivíduos com a comunidade. (ESPÍNDOLA 1998 p. 70). 
 

Essas alterações ocorreram principalmente porque os técnicos da ELETROSUL 

viram a oportunidade de construir uma cidade modelo prevendo um crescimento posterior e 

com a perspectiva de torná-la uma cidade turística, em função da arquitetura e do lago. 

O novo formato espacial alongado em contraste com a “velha Itá” provocou total 

rearticulação das redes de vizinhança e fluxos de informação na localidade.  

O traçado urbano implantado em forma de espigão cuja extensão possui 

aproximadamente 8000 metros, alterou profundamente as relações sociais e a forma interativa 

existente na velha cidade que em função da alteração, configuração espacial e da forma de 

deslocamento das pessoas antes realizado “a pé”, sendo agora por veículos automotores, 

tornou-se mais “fria” com grande redução de interações sociais. 

De acordo com Santos (1985, p.51) “o espaço é formado por um conjunto 

indissociável, solidário, e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, 

não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá”.  

Segundo Santos (1985, p.50) pode-se definir “os elementos espaciais” apresentados 

na relação a seguir:   

- Por forma entende-se como sendo o aspecto visível de uma coisa, o arranjo ordenado dos     

objetos; 

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

coisa; 
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- A estrutura pressupõe a inter-relação de todas as partes de um todo, sua construção ou 

organização; 

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

qualquer, implicando conceitos de tempo (continuidade) e mudança”. 

 

Num clima mais seco e salubre, uma insistente neblina teima em aparecer 

quotidianamente, com mais intensidade no inverno, desagradando a população e dificultando 

o convívio social. A terra é basáltica, porém pedregosa, dificultando o seu manejo e tornando 

imperativo um tratamento que não era necessário na antiga Itá. 

Buscando reorganização e remodelação espacial e com lembranças no imaginário da 

antiga cidade da qual restam como apenas as torres da antiga igreja, a população vai seguindo 

a vida, incessantemente repetindo “lá embaixo era melhor”, ESSA INFORMÇÃO NÃO É 

CONSENSO referindo-se ao espaço às casas, à proximidade das pessoas à união do seu povo, 

e às lembranças de uma economia forte baseada no minifúndio produtivo. Atualmente após o 

término da construção da usina hidroelétrica, onde basicamente a economia ficou atrelada a 

essa construção, há constante preocupação do que será Itá, pois agora com poucos empregos, 

poucas indústrias e pouca agricultura.  

Como podemos observar, a população do município de Itá sofreu significativas 

transformações no tocante ao número de munícipes (Tabela 02). A primeira de 1970 a 1980 

deve-se ao fato do inicio dos estudos para construção da Usina. No período de 1980 a 1990 

com a obra já em andamento um grande número de pessoas passam a residir no município. 

No terceiro momento, período de 1990 a 1995, houve uma inversão da população no espaço 

rural e urbano. A população da zona rural deslocou-se para a urbana supostamente à procura 

de trabalho que a construção da usina oferecia aos habitantes da região. Antes a maioria das 

pessoas residia na área rural e a partir desse momento a maior parte passa a residir na área 

urbana. A emancipação de Paial, no início de 1995, contribui para o decréscimo observado. Já 

no período de 1995 a 2002 podemos constatar uma redução significativa de pessoas em Itá, 

devido, provavelmente à finalização da construção da Usina no ano de 2001. 
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Tabela 01: População Urbana e Rural de Itá – Período: 1970-2000 

POPULAÇÃO/ 

ANO 

1970 1980 1990 1995 * 2000 

População Rural 2.603 61,53% 3.312 60,43% 8.727 63,41% 3.880 36.08% 3.337 49,4% 

População Urbana 1.627 38,47% 2.062 39,57% 5.038 36,59% 6.872 63,92% 3.418 50,6% 

Total 4.230 100% 5.480 100% 13.76

1 

100% 10.75

2 

100% 6.755 100% 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itá.  
* Dados aproximados 
 

 

Atualmente a população é de 6.755 habitantes (IBGE, 2000), sendo 3.418 na área 

urbana distribuída no centro e em mais 06 bairros. Na área rural vivem 3.337 pessoas 

distribuídas em 24 comunidades. 

Itá passou por três ciclos econômicos: agrícola (produção de milho e feijão), ciclo da 

cachaça (possuindo cerca de 30 alambiques), ciclo da madeira (levada através de balsas pelo 

rio Uruguai até a Argentina). Atualmente produz grãos de feijão e milho, destaca-se na 

produção de aves e suínos, poucas indústrias, mas em pleno desenvolvimento na área 

turística.  

Com a construção da UHE diversos novos empregos e campos profissionais foram 

implantados. No entanto poucos dos inúmeros jovens que haviam saído  em busca de estudo 

ao retornar tiveram a possibilidade de trabalho, tendo novamente que partir. 

No caso específico aqui estudado, na cidade de Itá, a mudança pela qual passou a 

população em função do reassentamento com a construção da UHE, gerou reflexos na 

economia local. Muitas pessoas empregadas na agricultura na zona rural do município, 

passam a trabalhar na obra da UHE. Com a conclusão da obra tais pessoas ficaram 

desempregadas e sem o vínculo com  a zona rural que fora inundada com o projeto da Usina. 

No discurso apregoado pela ELETROSUL o que se vê divulgado em diversas 

publicações é “a UHE Itá é o primeiro empreendimento hidrelétrico no trecho brasileiro do rio 

Uruguai. Além da relocação da cidade de Itá, a construção da Usina envolveu 23 programas 

socioambientais que englobaram trabalhos em diversas áreas, desde a proteção à flora e à 

fauna, passando pelo controle da qualidade da água (a qualidade da água do reservatório e a 

preservação da área em volta do lago estão asseguradas graças a constantes avaliações e 

policiamentos realizados pelos institutos ambientais juntamente com a polícia florestal), 
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limpeza da área a ser inundada, remanejamento da população rural, relocação de núcleos 

rurais, resgate cultural e histórico, até a preparação dos municípios para explorar a vocação 

turística do lago”. (ELETROSUL)  

No entanto, conforme relata um morador “a única preocupação da Eletrosul foi a de 

fazer marketing sobre o projeto, a preocupação ambiental ocorreu somente com os moradores 

para que estes não tirassem do lago peixes, para se alimentarem, enquanto toneladas de peixes 

estão morrendo por não terem sido realizados investimentos como a escada de peixe”. 

Outro fator do qual discorda uma moradora é referente à preparação dos municípios 

para explorar a vocação turística “(...)alguns estudos superficiais realmente foram realizados, 

mas não por turismólogos e, no entanto, o que se vê hoje é um certo potencial turístico e não 

um produto que possa ser comercializado, o local Itá enfrenta hoje sérios problemas de ordem 

econômica, pois ficou apenas esperando o desenvolvimento turístico prometido”. 

Muitos questionamentos foram feitos Finger (1999, p.80) escreve: “a região toda está 

em transição e por sua vez, instável. Qual será sua vocação econômica? A agricultura, 

avicultura e suinocultura continuarão sendo atividades importantes após as modificações 

ambientais que ocorrerão na região após a formação do lago? Ou será a atividade turística que 

se constituirá numa alternativa econômica para a região? Quem irá controlá-la? O Estado 

através dos municípios? Elites da região? Ou o povo?”. 

O turismo surge como uma alternativa para incrementar a economia do município 

atingido por estas mudanças. Segundo Lage & Milone (2001), a atividade turística, em 

qualquer lugar que se desenvolva irá gerar impactos econômicos. Estes impactos poderão 

auxiliar o desenvolvimento local conforme benefícios citados anteriormente. 

“O turismo aumenta a renda do lugar visitado via entrada de divisas...os gastos que 

os turistas provenientes de outras regiões efetuam nestas zonas representam  entradas de 

recursos na economia dessas áreas.”(idem, 2001 p.128). 

O município de Itá detém um grande potencial turístico principalmente devido à 

existência do lago artificial e a relocação da cidade. A população necessita de perspectivas 

para o desenvolvimento econômico local, baseado em recursos que não estão mais ligados a 

agricultura, mas em setor, o terciário, neste caso o turismo. 
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A análise do turismo e de sua dimensão territorial é um dos meios de repensar esse 

fenômeno multiforme, as relações entre território e turismo podem ser analisadas de acordo 

com três tipos de situações definidas por Knafou (2000) e citadas a seguir: 

-  Territórios sem turismo: são os espaços onde não há nenhum tipo de desenvolvimento 

turístico e que, com o incremento da atividade nos últimos anos essa situação é difícil de 

ser encontrada, visto que a maioria dos locais buscam a atividade turística. 

-   Turismo sem território: este tipo de turismo não tem nenhuma relação com o espaço, estar 

presentes num determinado lugar mas não há relação física e social com o mesmo são 

também conhecidos como “não lugar”. Outra prática de turismo sem território são os 

produtos turísticos local por onde o turista passa rapidamente sem ter contatos mais 

efetivos. Ex: cruzeiros marítimos.  

- Territórios turísticos: são espaços onde existe oferta e demanda turística locais já  

consolidados turisticamente.  

As categorias mencionadas são fundamentais para a análise do espaço turístico que, 

no caso de Itá, podemos considerar como um turismo sem território, visto que o espaço sofreu 

alterações irreversíveis para a população, pois parte da história daquele povo, bem como o 

desenvolvimento do espaço e tempo, promovido com a relocação, foram perdidos, deixados 

em um local por onde jamais será possível passar. 
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CAPÍTULO 3 - POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DE ITÁ 

De acordo com a fundamentação teórica (Figura 01) apresentada, para que um 

atrativo se transforme em produto faz-se necessária sua complementação, ou seja, os atrativos 

somados aos equipamentos, à infra-estrutura e aos serviços é que compõem o produto 

turístico. 

No entanto para desenvolver um produto turístico é preciso elaborar um 

planejamento, conforme foi apresentado anteriormente no item 1.1 relativo ao planejamento 

turístico. Sendo assim como 1º passo do planejamento torna-se necessário estruturar um 

inventário do município estudado para diagnosticar as possibilidades de desenvolvimento. Os 

atrativos, equipamentos, prestação dos serviços e infra-estrutura foram situados no mapa 

cadastral do perímetro urbano. (Anexo B) 

3.1 Inventário dos Principais Atrativos Turísticos de Itá 

O inventário tem por objetivo examinar o destino, a fim de conhecer o que poderá ser 

ofertado aos turistas em termos de atrações, acomodações e instalações.  

Inventario é o processo pelo qual se registra o conjunto dos atrativos 
turísticos, dos equipamentos, e serviços turísticos, da infra-estrutura de apoio 
turístico de uma determinada região, visando à correta ordenação e 
exploração do território, de forma a otimizar a utilização de seus recursos 
naturais e culturais” (VISÃO E AÇÃO 2000, p.18)  
 
 

“É o levantamento do conjunto dos recursos turísticos de uma determinada região, 

visando a correta ordenação e exploração do território, de forma a otimizar a utilização de 

seus recursos naturais e da oferta turística em geral”. EMBRATUR (apud VISÃO E AÇÃO 

2000, p.18) 

Através dele pode-se descrever a situação atual do destino que, no caso deste estudo 

refere-se ao município de Itá. Visando  identificar os pontos fortes e fracos do município.  

3.1.1 Atrativos Turísticos de Itá 

Os atrativos são os motivadores do deslocamento das pessoas e que resultam na 

prática do turismo. Onde encontramos os atrativos principais que são os verdadeiros 

motivadores dos turistas e os atrativos secundários, que o turista passa a conhecer ao visitar o 

destino em função dos atrativos principais.  Os atrativos só se tornam realidades turísticas 
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depois de localizados e corretamente explorados sob a forma de produtos turísticos (Anexo 

C).  

Apresenta-se a seguir  os atrativos de Itá. 

Pedra Fundamental: com a construção da Usina Hidroelétrica e a mudança da sede do 

município em 13 de Dezembro de 1981, data em que Itá comemora sua emancipação político-

administrativa, foi implantado nas novas terras o Marco Inicial a construção da nova cidade. 

Este marco foi executado em madeira extraída do local da construção da nova cidade e de 

pedra extraída do Rio Uruguai por ter relação com o nome do município, Itá que em Tupi 

Guarani significa Pedra. Encontra-se localizado na Praça Dr Aldo Ivo Stumpf na área central 

da cidade. Nessa praça encontra-se também uma palmeira com 03 troncos, que em razão de 

ser algo inédito foi relocada da antiga Itá para a nova. 

 
                                           Foto 09: Marco De Itá 
                                           Fonte: Gabiati, 2002 

 

Construção das Casas: a nova cidade de Itá é hoje sem sombra de dúvidas um atrativo 

turístico. Por tratar-se de uma cidade nova planejada e com diferenciais em relação à região, 

encontrando-se situada numa pequena chapada, possuindo um traçado urbano linear, 

composto por eixos focais como a praça Dr. Aldo Ivo Stumph. Dispondo de completa infra-

estrutura urbana destacando-se ainda a arborização urbana peculiar composta por espécies 

nativas. 
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A arquitetura da nova cidade recebeu o prêmio “Cubo de Prata” na Bienal Internacional 

de arquitetura em Buenos Aires no ano de 1989, sendo, também, matéria de revistas a 

exemplo da revista Projeto5 e outras em função do ineditismo da construção total de uma 

nova cidade e do estilo adotado baseado em estudos sobre a cultura do local. 

Por saber que não há perda mais dolorosa que a perda da memória de um lugar, os 

arquitetos através de suas leituras prévias do vocabulário formal da região tentaram fortalecer 

e desenvolver os elementos culturais. 

O processo de negociação e construção da nova cidade, demandou um longo tempo e 

muitos desafios. Enfrentou problemas econômicos, políticos locais e regionais, bem como 

questões culturais de comunicação entre duas lógicas diferentes: a lógica dos arquitetos e 

engenheiros e a lógica dos futuros usuários, os moradores de Itá. 

Hoje quem chega em Itá se surpreende. Pelas construções, arborizado e conservados. 

Numa releitura das formas construídas pelos colonizadores de Itá além da vista privilegiada 

para o lago da usina.  

Prefeitura Municipal: localizada no centro da cidade em frente a praça Dr Aldo Ivo 

Stumpf, além obviamente de fazer parte da infra-estrutura do município é importante ponto 

turístico pela arquitetura diferenciada. 

 

 
                                 Foto 10: Prefeitura Municipal 
                                 Fonte:Gabiatti, 2002 

                                                
5 A Revista Projeto é uma revista técnica voltada para engenheiros e arquitetos.  
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Lago da Usina Hidroelétrica: é o principal atrativo de Itá. Possui na sua totalidade 

uma área de 141 km2, circundado por uma área de preservação de 30 metros de largura ao 

redor de todo lago, nomeada de faixa ciliar, composta por árvores nativas da região para 

preservação permanente. A qualidade da água, bem como a ocupação do entorno são 

responsabilidades da Eletrosul. A administração municipal elaborou e aprovou o Plano Físico 

Territorial Urbano da Área Turística (Anexo C), visando regulamentar as atividades e os usos 

que poderão ser realizados neste espaço e definindo os programas para preservação. Embora o 

lago seja composto pelos 12 municípios lindeiros, Itá possui privilegio sobre os demais em 

razão de ser a única cidade no entorno imediato ao lago. O que facilita a ocupação pela infra-

estrutura que se encontra próxima, em alguns casos já existentes nas áreas remanescentes da 

antiga cidade, como as estradas de acesso ao lago. Outro fator positivo é a possibilidade do 

município, delimitar a margem do lago após a faixa ciliar como perímetro urbano elaborando 

um plano físico territorial urbano específico para a área turística, com maiores possibilidades 

de utilização em relação aos demais municípios sendo toda a ocupação controlada pelo poder 

público municipal com base no plano aprovado . Nos demais municípios a ocupação é 

monitorada pelo IBAMA com base no RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) aprovado 

pela ELETROSUL o que restringe em grande parte a ocupação. Todos os projetos ambientais 

assim como o auxílio na fiscalização do RIMA são de responsabilidade da ELETROSUL.     

O lago tornou-se uma opção de lazer para férias, finais de semana e feriados 

principalmente para as pessoas que gostam de atividades aquáticas, já que o litoral mais 

próximo dista aproximadamente 500 km da região, por via terrestre, o que torna o 

deslocamento difícil e oneroso, em função da distância e das péssimas condições de tráfego. 

O público que freqüenta o lago é predominantemente da própria região. São famílias que se 

deslocam de suas residências para os hotéis e casas no lago, nos finais de semana e férias, 

principalmente nos períodos mais quentes do ano, conforme dados obtidos na prefeitura 

municipal. 
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                                Foto 11:  Esportes Náuticos 
                                Fonte:Hall, 2004 

 

 
                                Foto 12: Por do Sol no Lago 
                                Foto: Hall, 2004 

 

 

Os motivos que levam as pessoas ao lago são a pesca, o banho, os passeios de barco, 

jet-sky esportes aquáticos em geral e o descanso, além de reuniões festivas. Algumas 

residências já foram construídas no entorno6, como é possível visualizar na foto abaixo, 

mas os loteamentos já planejados permitem a construção de quantidade bem superior à 

já existente.  

                                                
6 O Plano Diretor estabelece , como já se viu na página anterior que é obrigatório um recuo de 30 metros. 
Entretanto, percebe-se que já começam a construir casa e equipamentos para o exercício do lazer.  
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                                 Foto 13: Passeio Barco  
                                 Fonte:Hall, 2004 

 
 

 
                                 Foto 14: Hall , 2004 
                                 Fonte: Loteamento Lago 

 
 

 
                                  Foto15: Casa Lago 
                                  Fonte:Hall, 2004 
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Centro de Divulgação Ambiental (CDA)– tem como objetivo atender aos municípios 

lindeiros da Usina Hidroelétrica de Itá no que diz respeito às questões ambientais sendo 

mantido pelo consórcio Itasa. Neste centro estão expostos maquetes, quadros, fotos do 

período de construção da cidade e da usina, além de explicações técnicas acerca de toda a 

infra-estrutura construída em função da Hidroelétrica. O acervo bibliográfico conta com 

pesquisas, monografias e estudos em geral sobre o município, descrições das principais 

plantas da região, bem como histórico das ações implementadas para minimizar os impactos 

ambientais gerados pela construção da usina. 

 

 
                                  Foto16: CDA 
                                  Fonte:Hall, 2004 

 

O CDA conta ainda com uma equipe de profissionais para atender os visitantes que ali 

chegam espontaneamente, bem como os alunos que são trazidos. Uma outra equipe fica 

responsável pela parte de pesquisa e projetos visando atender aos reais objetivos do centro, no 

que diz respeito às questões ambientais relativas à qualidade da água do lago. São 

desenvolvidos projetos com as escolas de toda a região a fim de conscientizar os alunos sobre 

a importância da preservação o meio ambiente. A infra-estrutura do centro conta com um 

auditório de 72 lugares, com recursos de data show com filmes sobre a construção da usina, 

dos reassentamentos, da cidade velha, da comunidade e sua cultura; uma sala de exposições 

com fotos e quadros explicativos sobre os 23 programas ambientais realizados até o momento 

pelo Centro; sala com um acervo bibliográfico. O Centro também proporciona aos visitantes 

um passeio pela Barragem. 
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Casa da Memória Camarolli – esta casa foi construída na velha Itá por Felipe 

Camarolli e seu sogro Guilherme Stenzler, entre os anos de 1945 e 1946 e situava-se no 

centro da antiga cidade. Com a inundação da cidade, ela foi transferida para o novo espaço 

urbano e hoje é utilizada como museu. Segundo informações obtidas na prefeitura municipal, 

as características que contribuíram para que esta propriedade fosse preservada e transferida 

para a nova cidade são as seguintes: volumetria simétrica e harmoniosa, estrutura das paredes 

e da cobertura em peças de madeira com encaixes, cobertura em telha cerâmica, tipo francesa 

com acentuada inclinação, os delicados e singelos adornos da varanda (guarda corpo e 

arremate superior) conforme visto na figura. 

 
                                    Foto 17: Casa Camaroli 
                                    Fonte: Gabiatti, 2002 
 

O museu tem um espaço dedicado aos pioneiros de Itá, onde é resgatado a história da 

colonização e da relocação da cidade, com acervos de fotos e objetos. Localiza-se na Av. 

Tancredo Neves próximo a Casa da Memória e o CDA 

Casa da Cultura - Alberton– essa casa também conhecida como casa Alberton foi 

construída por Césare Trevisol e Ernesto Hall, ambos carpinteiros, para o professor Henrique 

Pille, seu primeiro proprietário, provavelmente no final da década de 30. O ultimo 

proprietário que residiu na casa por muitos anos foi Basílio Alberton. Na antiga cidade ela 

estava localizada no centro urbano, tendo sido removida também para o centro urbano da 

atual cidade de Itá. Suas principais características são: a volumetria imponente para a época; a 

estrutura das paredes com encaixe; o estado de conservação; a cobertura em duas águas 

principais de acentuada inclinação, típicas das construções executadas por descendentes de 



 

 

75 

imigrantes alemães; a harmoniosa composição das fachadas; as esquadrias de madeira com 

caxilharia de vidro.   

 

 
                                 Foto 18: Casa Alberton 
                                 Fonte: Nadir Gabiati, 2002 
 

Nela funciona atualmente a Casa da Cultura de Itá, na qual são oferecidas aulas de 

música e onde divulga-se também a cultura local através da gastronomia e de manifestações 

ligadas às tradições da comunidade. 

 
Ruínas da Antiga Igreja São Pedro – as ruínas apresentam-se como um marco da 

antiga cidade, único ponto que restou para a lembrança dos munícipes e constituindo um 

grande ponto de visitação para os turistas. Essas ruínas são, na verdade, as duas torres da 

antiga igreja que em razão de sua altitude não ficaram submersas quando da formação do 

lago. 
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                                Foto 18: Torres Igreja 

                   Fonte: Gabiati, 2003 

Para que esse importante monumento fique preservado foi construído no seu entorno 

uma ensecadeira de pedra e concreto visando protegê-lo da ação da água. Esporadicamente 

são realizadas missas no local. Sem dúvida o atrativo é importante e, apesar do seu impacto e 

do seu significado, é pouco explorado. 

Nova Igreja de Itá – a nova igreja também configura-se como um ponto turístico da 

cidade por sua  arquitetura arrojada e por não acompanhar o padrão tradicional da maioria das 

igrejas e até mesmo da antiga igreja São Pedro de Itá situada no núcleo urbano original. A 

nova igreja, em estilo moderno, chama a atenção de muitos que por ela passam, tendo sido 

merecedora de prêmios de arquitetura no ano de 1989, em Buenos Aires. 
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                                  Foto 20: Igreja de Ita 
                                  Fonte: Gabiatti, 2001 

Antiga Usina Hidroelétrica de Itá – a antiga usina foi construída no rio Uvá.  

Chamava-se Cooperativa Força e Luz Itaenses de Representação Ltda e seu intuito era de 

atender à comunidade local. Sua construção durou 04 anos e meio e todo o trabalho foi 

realizado manualmente, tendo sido inaugurada em outubro de 1952. A manutenção era feita 

pela própria comunidade que operou a mesma até meados de 1968, quando a Celesc ofereceu 

energia estadual. A nova Usina foi inaugurada 48 anos após no mesmo mês de outubro, agora 

com o intuito de ampliar a oferta de energia do país. As ruínas da antiga usina localizada a 09 

km da sede de Itá, são possíveis de serem visitadas.  

Usina Hidroelétrica Itá: a usina é um atrativo devido à grandeza da obra realizada. Ela 

é visitada por pessoas que desejam admira-la e/ou estudá-la.  No espaço existem alguns 

mirantes dos quais é possível visualizar a usina como um todo, além da possibilidade de 

conhecer o funcionamento da mesma. 
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                                 Foto 21: Túnel de desvio  
                                 Fonte:Gabiatti, 2002 

 

 

 

 

 
                                  Foto 22: Vertedouro Usina 
                                  Fonte:Gabiatti, 2002 
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                                  Foto 23: Localização Usina  Hidroelétrica 
                                  Fonte:Gabiati, 2002 

 

 
                                  Foto 24: Usina Hidroelétrica 
                                  Fonte:Gabiatti, 2002 

 

Por outro lado, do ponto de vista natural pode-se destacar que o relevo acidentado de Itá 

proporciona uma bela paisagem em diversos pontos do município, explorada visualmente 

através da construção de “mirantes”, entre os quais destacam-se: 

Mirante do Caracol- desse ponto é possível apreciar a cidade Nova, o lago e também a 

subestação da Usina Hidroelétrica, bem como as terras dos Estados de Santa Catarina onde o 

mirante se localiza e também do Estado do Rio Grande do Sul, situadas na outra margem do 
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rio Uruguai. Localiza na parte oeste com uma altitude aproximada de 120 metros do nível da 

cidade. 

 

 
                                  Foto 25: Mirante Caracol 
                                  Fonte:Hall, 2004 

 

 Mirante do Vertedouro – nesse ponto é possível vislumbrar o lago ou seja o 

reservatório bem como a movimentação da Usina antes de a energia ser gerada Localiza-se na 

parte sudoeste da cidade, com pouca elevação em torno de 10 metros da barragem mas com 

vista privilegiada.    

Mirante da Obra – nesse ponto que fica abaixo da usina é possível ver as construções 

da mesma e também a movimentação da água que foi utilizada para a geração da energia. 

Localiza-se na parte sudoeste da cidade a aproximadamente 800 metros do mirante 

Vertedouro. 

 Praças: a cidade conta atualmente com 04 praças distribuídas nos bairros, todas são 

bem arborizadas com arvores e flores entre elas a azaléia, flor símbolo de Itá. Algumas com 

play-ground e quadras poliesportivas outras com bancos e barzinhos. 

Vila da Gerasul - Situada a noroeste da cidade de Itá, distante aproximadamente 2 km 

do centro da cidade, foi construída para atender as famílias dos funcionários inicialmente da 

Eletrosul e mais tarde também das empresas pertencentes ao Consórcio Ita Energética S. A. 

Possui um total de 163 casas pré-fabricadas Na área encontram-se também duas praças, com 

quiosques, parque infantil, uma pousada e configura-se como um ponto turístico, um clube 
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com duas piscinas, campo de futebol suíço,  e um colégio com ginásio de esportes. Esse 

espaço faz parte da história da usina, pois foi nessa vila que residiu grande parte da equipe 

envolvida na construção da hidroelétrica. Ao término da obra algumas das residências foram 

cedidas aos funcionários que permaneceram no município e as demais foram leiloadas aos 

interessados. Obras como a pousada o colégio o campo, o ginásio e a piscina foram doadas 

para a prefeitura municipal. Hoje o espaço é um bairro de Itá.  

Verde Vale Piscinas: localiza-se a 02 Km do perímetro urbano de Ita, dispõe de 06 

piscinas, tobogã, campo de futebol suíço, jogos de mesa, cancha de bochas, churrasqueiras, 

área de camping, chalés e restaurante. O equipamento é de propriedade do Sr. Vilson Hall 

sendo freqüentado por pessoas da região em sua predominância estudantes do ensino médio. 

Sofre com a sazonalidade, pois sendo a estrutura é voltada para o verão, no período de frio o 

espaço fica pouco movimentado. 

Parque Termas: o município de Itá, com a perfuração do poço artesiano profundo 

integrará a Rota das Águas Termais do Oeste de Santa Catarina que faz parte da rota viária do 

Mercosul e poderá captar turistas argentinos em função de estar na rota Argentina-Litoral-SC. 

O Parque Aquático Termas Itá que se encontra em construção com previsão de inauguração 

em outubro de 2004, em sua totalidade vai contar com: piscinas com diversas profundidades 

para banhos e prática de pólo e voleibol , toboágua, piscina olímpica para competições, área 

de camping, atracadouro e trapiche, campo de futebol suíço, palco para shows, quadra de 

tênis, lanchonetes, restaurantes e hotel, além de sanitários, vestiários, estacionamento. 

Eventos são eventos previamente planejados, podendo ser festividades, congressos, 

feiras entre outros, movimentando a economia das cidades sedes. São vários os benefícios 

trazidos pelos eventos a uma cidade. Dentre eles podemos destacar: a entrada de divisas; 

geração de empregos diretos e indiretos; boa imagem para a comunidade em virtude do 

sucesso do evento; movimentação dos equipamentos turísticos, infra-estrutura básica e de 

apoio, serviços turísticos e de apoio e redução dos períodos de sazonalidade. Todos esses 

benefícios complementam e motivam o desenvolvimento da atividade turística. 

No caso de Itá a Festa de Dourado e o rodeio crioulo interestadual podem ser 

consideradas atrativos pois ambos por si só, movimentam um número significativo de 

participantes vindos de outras localidades para prestigiar o evento. Os demais eventos têm 

como público alvo a população de Itá sendo também usufruído por visitantes. No entanto não 

são motivadores de deslocamentos como acontece com a Festa do Dourado e do rodeio, mas 

são significativos enquanto complementação.  
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No calendário de eventos de Itá se sobressaem: 

Eventos: 

- Festa do Dourado realizada no mês de Dezembro 

Responsável por sua organização: SERVITÁ – Associação dos Servidores Públicos de Itá. 

 -Festa italiana realizada no mês de maio 

   Responsável por sua organização: Associação Vêneta Itá ; 

- Rodeio Crioulo realizado no mês de março 

   Responsável por sua organização: CTG – Caudilhos do Oeste 

- Itá Kerb-Fest realizada anualmente em novembro 

  Responsável por sua organização: Igreja da Confissão Luterana no Brasil 

- Festa do Padroeiro São Pedro de Itá realizada no mês de julho ou agosto 

   Responsável por sua organização: Conselho Paroquial 

- Festa de São Roque realizada no mês de setembro 

   Responsável por sua organização: Conselho Paroquial 

- Baile do Queijo e do vinho realizado no mês de julho 

   Responsável por sua organização: Clube Ariquetá 

- Carnaval Aquático realizado no período de Carnaval 

   Responsável por sua organização: Prefeitura Municipal. 

- 1º Travessia do Lago de Itá 

   Responsável por sua organização: Travessias.com e Prefeitura Municipal 

O município de Itá caracteriza-se por possuir duas origens étnicas: italiana e alemã, 

as quais determinam a base cultural. Soma-se a isto, a proximidade com o Rio Grande do Sul 

e a possibilidade de incorporação de tradições gaúchas no município.  

A cultura alemã é preservada pelo grupo “Steinbau” (Pedra) que conta com o grupo 

de danças infanto-juvenil e adulto e realiza anualmente o “Baile do Chopp” com a escolha da 

rainha alemã. Tem como seu maior objetivo a integração e o resgate da cultura alemã. 

Como forma de preservar a cultura italiana Itá possui a “Associação Veneta de Itá” 

com o seu coral chamado “Coral Stella Di Pietra”(Coral Estrela de Pedra) e com o grupo de 

Dança “Giro In’Itália (volta pela Itália) que busca cultivar, resgatar a música, a dança e a 

culinária italiana. 
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A cultura gaúcha é incentivada pelo Centro de Tradições Gaúchas Caudilhos do 

Oeste com a promoção de ventos como o “Rodeio Crioulo Interestadual”, a “Invernada 

Artística”. 

Em nível rural, a religiosidade, os grupos de terceira idade, Clube de Mães, 

organizações esportivas, com suas tradicionais festas anuais nas comunidades, funcionam 

com um meio de alcançar a integração comunitária e constitui a principal forma de lazer para 

as comunidades. 

Os atrativos turísticos de Itá tanto os naturais quanto os artificiais poderiam promover 

o desenvolvimento deste município. Porém, o principal atrativo turístico de Itá é o Lago da 

Usina Hidroelétrica, sendo os demais atrativos complementares. 

Os turistas que visitam Itá podem também de acordo com a motivação visitar os 

atrativos da região, como o parque das termas de Piratuba que fica aproximadamente a 90 km, 

o Museu Fritz Plauman a 30 km localizado no município de Seara, um museu de borboletas e 

insetos cujo acervo é da Universidade Federal de Santa Catarina e outros espaços que estão se 

consolidando. Outro fator de interesse de muitos é conhecer as agroindústrias da região 

presentes nos municípios de Concórdia, Seara, Chapecó.  

Como vimos os atrativos são os motivadores dos turistas para uma determinada 

localidade em detrimento de outra mas é impossível a consolidação do turismo sem a infra-

estrutura, os equipamentos e os serviços. 

3.1.2 Equipamentos Turísticos de Itá 

Os equipamentos são os responsáveis pelo suporte da atividade turística que atendem 

as necessidades dos turistas em viagem como hospedagem, alimentação etc. É principalmente 

através dos equipamentos que são gerados empregos e distribuída a renda.  

Equipamentos Turísticos  

A) Hotéis 

Itá atualmente conta com 03 hotéis e mais 01 está em construção todos de boa 

qualidade. 

- Panta Hotel – localiza-se no centro da cidade, na Avenida Tancredo Neves possui 40 

apartamentos totalizando 83 leitos ( sendo 03 suítes com hidromassagem, e 37 apartamentos 
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com banheiro privativo, televisão, telefone, ar condicionado). O hotel possui sala de reuniões, 

sala de café, bar, loja de conveniência, piscina, sauna, play-ground, quadra de esportes além 

de uma belíssima vista do lago. Foi construído no ano de 1990 e  atualmente é o de melhor 

qualidade, tem como proprietário o Senhor Alvaro Augusto Hall. A construção desse 

estabelecimento foi motivada segundo seu proprietário “inicialmente para atender os 

funcionários das empresas construtoras das UHE Itá e, posteriormente para a demanda 

turística”.    

 
                                 Foto 26: Panta Hotel 
                                 Fonte: Hall, 2003 

- Hotel Benvenutti – localiza-se no centro da cidade, na Avenida Tancredo Neves, possui 51 

leitos ( sendo 10 apartamentos com banheiro privativo; televisão, telefone, ar condicionado e 

20 quartos com banheiro coletivo com ventilador, televisão e telefone) possui sala de café e 

restaurante. De categoria um pouco mais simples, tem como proprietário o Senhor Jair 

Benvenutti foi construído em 1991 sob a forma de relocação, pois esse hotel já existia na 

antiga Itá sendo anteriormente apenas uma hospedaria. O hotel é administrado pelo Sr Jair, 

esposa e filhos. Segundo informações do proprietário atende a funcionários que fazem a 

manutenção da  obra, alguns turistas e viajantes. 
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                                  Foto 27: Hotel Benvenutti 
                                  Fonte: Hall, 2004 

- Hotel Princess: localiza-se na entrada da cidade distante 02 km do centro da cidade possui 

23 leitos ( sendo 05 apartamentos com banheiro privativo; televisão, telefone, ar condicionado 

e 07 quartos com banheiro coletivo com ar condicionado, televisão e telefone) possui 

restaurante. De estrutura simples e de pequeno porte tem como proprietário o Senhor Mauro 

Martini, que construiu  o estabelecimento para arrendar.  

- Itá Termas Hotel: localizado junto  ao balneário Parque Aquático Termas Itá, o hotel está em 

construção com previsão de término em outubro de 2004.  Com padrão superior aos já 

existentes, embora fora das dimensões estabelecidas pela EMBRATUR, o estabelecimento 

possui é de 04 andares, com 134 apartamentos, sala de convenções para 450 pessoas e ampla 

área de lazer.      

Além dos hotéis , convém destacar a existência de Camping e pousadas, conforme a 

seguir:  

- Piscina Verde Vale: possui cabanas para serem locadas com quartos, cozinha. O complexo 

está em meio a natureza possui piscinas, brinquedos restaurante, bar jogos e outras atividades 

de recreação. É aberta ao público apenas no período de verão. O proprietário é o Senhor 

Vilson Hall atende famílias e jovens tendo como público principal excursões de colégios da 

região e desta 09 km do centro de Ita. 

- Camping Barra do Jacutinga: estrutura para camping com churrasqueiras tendo uma sede 

com banheiros, cozinha, e restaurante, iniciou suas atividades no ano 2002 tem como 
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proprietário o senhor  Clair Salvi e dista aproximadamente 18 km da centro do município de 

Itá. 

B) Restaurantes 

- Restaurante Superbranco – buffet de comidas típicas, principalmente da culinária italiana. 

- Restaurante Itáí – churrascaria e buffet 

- Hotel Benvenutti – lanches e refeições  

- Restaurante Porto Itá – cardápio a base de peixe 

- Restaurante Brisa do Lago – buffet e churrascaria  

- Casarão Bar – lanches, pizzas e refeições a lá carte. 

- Choperia Zambar: bebidas e petiscos em  geral. 

Equipamentos de Apoio de Itá 

Os equipamentos de apoio dão suporte aos equipamentos turísticos e muitas vezes 

também são usados pelo turista, não com tanta freqüência como os equipamentos turísticos. 

São responsáveis pela geração dos empregos indiretos.  

A) Padarias e confeitarias 

- Confeitaria e Panificadora Big-Pão – Av. Tancredo Neves, 72 centro- Itá - SC – Tel. 458-

1285; 

- Padaria Okei– Rua 06, 282, centro – Itá-SC – Tel-458-1263 

- Padaria e Confeitaria Super Branco – Av. Tancredo Neves – Itá-SC – tel. 458-1787. 

 

B) Danceteria Big Night: funciona nos finais de semana, com capacidade para 200 pessoas. 

 

C) Clubes 

 

- Clube Sociedade Esportiva e Recreativa Cruzeiro ( SER Cruzeiro) : pertence a um clube 

social e localiza-se na parte central da cidade. Possui salão para baile e outros eventos, 

restaurante e cancha de bocha, bem como um belo bosque nativo.  

- Clube Ariquetá: pertence a um clube social, possui salão para baile e outros eventos de 

menor porte que o Clube Cruzeiro, restaurante, cancha de bocha, piscina e quadra para 

esportes. 
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E) Salão Paroquial: pertence à Igreja Católica possui um amplo espaço para a realização de 

eventos como bailes, shows, casamentos, eventos gastronômicos. 

D) Estádio SER Cruzeiro: pertence ao Clube Social Cruzeiro, com capacidade para 600 

pessoas nas arquibancadas e mais 3000 no gramado. O estádio que já existia na antiga cidade 

e era muito freqüentado pelos itaenses aos domingos, atualmente na nova cidade possui 

melhor estrutura embora menos utilizada.  

E) Centro comerciais 

- Galeria Comercial: localiza-se próximo a praça Stumpf na Avenida Tancredo Neves. A 

Galeria foi concebida para atender aos profissionais e empresas existentes na antiga cidade 

que dependiam de espaços alugados para exercer suas atividades. Foram disponibilizadas 24 

salas pela ELETROSUL que vendeu esses espaços de forma facilitada em 180 parcelas 

mensais. Na galeria funcionam escritórios de contabilidade, despachante, imobiliária, 

dentista, fotógrafo, farmácia, cabelereiro, advogado, locadora de vídeos. 

- Centro Comercial Azaléia: construído no ano de 2000, por um grupo pequeno de 

empresários, onde funcionam lojas, agropecuária, agencia de turismo, construtora, 

despachante, cabelereiro e boate.  

 

 
                                  Foto 28: Centro Comercial Azaléia 
                                  Fonte: Hall, 2004 
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F) Postos de Gasolina: no município estão instalados 03 Postos de Combustível, dois de 

propriedade do Senhor Armando Martini e um do Senhor Valmir Stringui. Fornecem 

combustível para os veículos automotores e para as lanchas e jet Sky. 

3.1.3 Infra-Estrutura de Itá 

A infra-estrutura é composta por um conjunto de instalações necessárias às 

atividades humanas, como rede de esgotos, água, energia elétrica etc. A infra-estrutura está 

diretamente ligada ao poder público. De forma geral é criada para atender as pessoas que 

residem no município sendo também usada pelos turistas. 

A descrição da infra-estrutura de apoio ao turismo justifica-se diante do 

entendimento expresso através da figura 01, onde As estradas do município permitem boas 

condições de tráfego em qualquer tempo, permitindo interligação entre municípios vizinhos e 

propriedades rurais. Possui ligação asfáltica (SC466) da sede do município, contando com 

ponte sobre o rio Uruguai, dando acesso ao Estado do Rio Grande do Sul. Essa ponte liga o 

município de Itá ao município gaúcho Aratiba. As vias de acesso ao município de Ita são a SC 

466, SC 283, RS 420 com pavimentação asfáltica em bom estado de conservação. Estas 

estradas ligam Itá aos municípios de Concórdia, Xanxerê, Seara e Chapecó. Existem dois 

acessos a Seara sendo que um já esta pavimentado e outro em pavimentação que encurtará o 

trajeto em 30 km beneficiando. A conclusão desta pavimentação entre Itá e Seara facilitará o 

acesso a estes municípios encurtando distâncias. Os acessos ao município certamente 

contribuem para o desenvolvimento do turismo. 

O município conta com uma rodoviária localizada no centro da cidade com linhas de 

ônibus diárias para os municípios do Rio grande do Sul como Aratiba, Erechim e Passo Fundo 

e para os de Santa Catarina como Seara, Concórdia, Chapecó e Xanxerê. 

O aeroporto mais próximo é o de Chapecó apresentando dificuldades de pouso no 

período de inverno em função da neblina. 

Itá conta atualmente com ramais telefônicos, com discagem DDD, DDI e Celular 

urbano (torre digital) e rural. Recebe imagens das emissoras de TV da Rede Globo, Rede 

Bandeirantes, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), TV SKI. Além de possuir um 

provedor de INTERNET, recebe cobertura das emissoras de rádio dos municípios vizinhos 

como Aratiba , Seara, Concórdia e Chapecó no final de 2003 foi implantada em Itá uma rádio 

comunitária muito importante como meio de comunicação dos itaenses. 
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A cidade de Itá é servida pelos seguintes melhoramentos públicos: rede de energia 

elétrica (Celesc), rede de água (poços artesianos profundos/mineral) (Casan), rede de esgoto 

(Casan), telefonia fixa e móvel, asfaltamento, coleta diária de lixo, arborização e 

ajardinamento. 

Na área da saúde o município conta com 01 hospital, o hospital São Pedro que foi 

construído sob a forma de relocação pois já existia na antiga cidade, conveniado ao SUS para 

atendimento de baixa e média complexidade, com 42 leitos. É de propriedade da família 

Stumpf. 

A cidade conta também com três unidades sanitárias e duas equipes de Programa 

Saúde da família, onde são desenvolvidos trabalhos preventivos e curativos da saúde pública. 

A segurança do município é efetuada por um batalhão da Polícia Militar e pela 

delegacia de Polícia Civil. 

O Município, possui duas Escolas Multisseriadas Rurais de 1º a 4º série do ensino 

fundamental, um Colégio Estadual de Educação Básica Urbano, um Colégio Estadual de 

Ensino Fundamental Rural, um Colégio Municipal de Educação Básica Urbano, uma Escola 

de ensino fundamental Rural um Centro de Educação Infantil, Escola do Futuro Projeto 

Sócio-Educativo, Núcleo Avançado de Ensino Supletivo Urbano (NAES) e Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

O centro urbano contém os principais equipamentos de uso comunitário e foi 

localizado em posição razoavelmente centralizada a partir das diversas áreas habitacionais, 

integrando-se aos bosques nativos ainda existentes no sítio. Dois pólos de interesse a praça e 

largo do Colégio, limitam o trecho mais dinâmico do centro : a Avenida Central. Em 

continuidade à Av. Central, dois trechos do eixo estrutural recebem equipamentos de centro: 

no sentido oeste equipamentos de recreação juntos aos bosques nativos (clube, centro social, 

ginásio de esportes, salão paroquial, hospital), seguidos de lotes comerciais e de serviços; no 

sentido leste: escola, lotes comerciais e de serviços. 

A cidade possui sinalização turística, fato esse que contribui para a orientação do 

turista que visita o município. 

A cidade conta com um posto e informações turísticas no trevo de acesso a cidade, 

onde o turista com o apoio de guias obtém informações sobre os atrativos, equipamentos e 

serviços turísticos da cidade.  
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3.1.4 Serviços Turísticos de Itá 

Os serviços são cruciais para que a atividade turística se desenvolva, afinal turismo é 

serviço, pois quando o turista compra um produto turístico tem como resíduo a satisfação. Por 

serem os produtos turísticos serviços são produzidos e consumidos simultaneamente, 

portanto, bons serviços resultam em  bons produtos. Da mesma forma que os equipamentos e 

a infra-estrutura existem os serviços para a comunidade em geral e os que são basicamente 

para os turistas. 

Quanto aos serviços de apoio, o município de Itá possui uma agência Banco do 

Brasil, situada na Avenida Tancredo Neves, tem também uma agência do Banco do Estado de 

Santa Catarina (BESC), localizada na Avenida Tancredo Neves e conta também com uma 

casa lotérica que presta serviços da Caixa Econômica Federal, que pertence a agência 

bancária de Seara, situa-se na Avenida Tancredo Neves na Galeria Comercial. 

Possui diversas lojas de roupas e calçados, 04 supermercados além de pequenas 

vendas.  

No que se refere ao serviços turísticos, Itá dispõe de uma agência de viagens e 

turismo a Fenita que trabalha com o turismo emissivo através do transporte rodoviário. Seu 

proprietário é o senhor Jandir Porn. 

A agência de viagens e turismo Itá tem seus serviços voltados para o turismo 

receptivo realizando passeios pela cidade, pela usina e no lago. Oferece os passeios 

acompanhados de guias ou somente os serviço de guias. Os proprietários são Jonas Bonato e 

Julians Dale Laste. 

No ano de 2003 foi criada no município uma Faculdade de Turismo, vinculada à 

Universidade do Contestado- (UNC) em parceria com a Prefeitura Municipal. O objetivo é 

capacitar a população para possibilitar o desenvolvimento da atividade turística. Os alunos do 

curso, em sua grande maioria, são do próprio município.  

Alguns cursos, como o de garçom, de camareira, de jardinagem e outros de nível 

técnico também já foram oferecidos.   

Cabe destacar que o município não possui em sua estrutura político administrativa 

uma Secretaria apenas um profissional que iniciou seus estudos na faculdade de turismo em 
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Itá no ano de 2003, o senhor Ademar Grasel, que o responsável pela atividade do poder 

público. Este fato por si só já revela o quanto falta para que o turismo se desenvolva.   

3.2 Políticas Públicas do Município de Itá 

A cidade de Itá por suas peculiaridades possui dois Planos Diretores, um da área 

central da cidade e outro da área turística do município. 

O Plano referente à área central foi definido pela Lei nº 614, de 28 de janeiro de 1983 

instituindo o Plano Diretor do Município de Itá. (Anexo C)  Quando da relocação da nova 

cidade sentiu-se a necessidade de alteração desse Plano Diretor que em 23 de outubro de 1998 

foi definido pela Lei nº 1344, de 23 de outubro de 1998 dando nova redação à Lei que institui 

o Plano Diretor do Município de Itá e dá Novas Providências. 

A área turística do município compreende a organização espacial do entorno do lago 

o que induziu o Poder Público Municipal a sancionar uma Lei Complementar Nº 011 de 26 de 

Dezembro de 2001 que Instituiu o Plano Físico Territorial Urbano da Área Turística do 

Município de Itá, Lindeira ao Lago da Uhe-Itá e Adjacências e dá outras providências, a fim 

de dispor sobre o zoneamento, o uso e a ocupação do solo da área de urbanização turística de 

Itá (Anexo C). 

Segundo a OMT (2003, p. 64) “Em muitos casos, os lugares urbanos agem como 

porta de entrada e áreas de concentração para as regiões e áreas turísticas, ou para grandes 

atrativos, como os parques naturais e sítios arqueológicos e são aproveitados pelos turistas 

como base para passeios regionais e como local de permanência por algum tempo antes de 

continuarem a viagem”.    

A "Legislação Urbanística Municipal para a Área Turística do Município de Itá 

Lindeira ao Lago da Usina Hidrelétrica de Itá e Adjacências" está dividida nas seguintes leis: 

- Plano Físico Territorial Urbano - contempla a função social da propriedade, instrumentos da   

política urbana, diretrizes urbanísticas, meio ambiente e gestão urbana; 

- Lei do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano; 

- Lei de Parcelamento do Solo Urbano. 

Algumas ações como o projeto de conscientização turística; o inventário turístico; 

projeto de embelezamento urbano, foram desenvolvidas e implementadas pelo Poder Público 

Municipal.  



 

 

92 

Lei de Incentivo: nº 1077 de 19/set/1994 – nº 1096 de 15/dez/1994 – nº 1661 20/nov/ 

2003 permitindo que os agentes privados possam se envolver diretamente no cumprimento do 

plano elaborado , usufruindo dos benefícios citados a lei (Anexo D). 
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CAPÍTULO 4: AS PERSPECTIVAS DE ITÁ FRENTE AO TURISMO 

 

 

Para melhor compreender ou captar as perspectivas de município de Itá frente ao 

desenvolvimento do turismo coletamos dados através da aplicação de questionários. Foram 

aplicados durante o mês de dezembro de 2003, 120 questionários (Anexo E), contendo 09 

questões, sendo 50 na comunidade em geral, 50 na iniciativa pública e 20 na iniciativa 

privada. Esse instrumento permitiu conhecer um pouco mais a realidade do município e 

principalmente a opinião das pessoas que lá vivem acerca do futuro do turismo em Itá. 

A seguir apresentaremos tabelas resultantes da tabulação dos dados levantados através 

da aplicação dos questionários.  

A análise abaixo (Tabela 02) permite concluir que apenas 22% da população 

reconhece que a cidade é turística, enquanto 50% dos entrevistados do setor público afirmam 

que Itá já é um centro turístico. Por outro lado quando questionamos se a cidade será turística, 

obtivemos um número bastante significativo de respostas que confirmam que o município 

poderá vir a ser turístico, o que nos leva a crer em seu potencial. Enquanto 22% dos 

munícipes acreditam que a cidade já é turística, 76% acreditam que ela poderá se tornar um 

centro turístico e apenas 2% não acreditam no potencial turístico do município.  

Ao relacionar as potencialidades turísticas de Itá foi possível observar que o município 

de Itá já possui atrativos, equipamentos, infra-estrutura, elementos que confirmam essa 

expectativa revelada através da enquete. Isso nos leva à conclusão de que é necessário 

adequar esses aspectos a fim de tornar Itá um produto competitivo. 

    
Tabela 02- Percepção dos Entrevistados Frente ao Desenvolvimento Turístico de Itá 

 Comunidade Iniciativa Privada Poder Público 

É cidade turística 22% 18% 50% 

Será cidade turística 76% 74% 48% 

Não será cidade turística 2% 8% 2% 

 

 

Fonte: Hall, 2004 
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Gráfico 01 - Percepção dos Entrevistados Frente ao Desenvolvimento Turístico de Itá 
              Fonte: Hall, 2007 
 

Na segunda pergunta referente à responsabilidade principal pelo desenvolvimento 

turístico (Tabela 04) tivemos respostas variadas, ficando como principal responsável o poder 

público, em segundo a iniciativa privada e em terceiro a comunidade. Conforme apresentado 

na revisão bibliográfica sabe-se que o desenvolvimento turístico só acontece quando existe 

um envolvimento dos três segmentos iniciativa pública, privada e comunidade, cada um 

desempenhando o seu papel. 

Sabe-se que para o sistema turístico funcionar ele depende do funcionamento conjunto 

de três grupos principais: o político, o empresariado e a comunidade. 

Cada parte tem um papel determinado para cumprir e fazer com que o sistema turístico 

atenda às expectativas dos visitantes e seja bom para a cidade. Assim, o poder público 

funciona como o cérebro do sistema. Ele cria projetos de desenvolvimento turístico, regula e 

fiscaliza a atuação do resto do corpo - empresariado e comunidade.  

Em nível municipal, quem atua são as secretarias de turismo. Também é dever do 

governo cuidar da infra-estrutura local, serviços básicos para o desenvolvimento do turismo.  
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O empresariado e os profissionais do turismo são o coração do sistema turístico, 

injetando investimentos para que o turismo continue crescendo. Este grupo é responsável 

pelos empregos formais do turismo e deve se preocupar em oferecer serviços de qualidade. 

A comunidade por meio dos profissionais e de todos os prestadores de serviços 

ligados direta ou indiretamente à atividade turística podem ser comparados às pernas e aos 

braços do sistema. São eles que efetivamente movimentam as atividades turísticas e vivem o 

dia a dia da atividade. Por outro lado a comunidade em geral é considerada  a célula do 

sistema turístico pois de certa forma é ela quem recebe o turista, mantém viva a cultura local e 

contribui para a satisfação do turismo sendo ela a sustentação de todo o sistema. 

O Poder Público é encarregado do planejamento, do desenvolvimento sustentável e da 

estruturação do município, além da própria gestão da atividade e dos efeitos causados por seu 

desenvolvimento, otimizando aqueles positivos e amenizando os negativos, portanto deve ser 

o grande motivador da iniciativa privada e da comunidade. 

Tabela 03 – Responsabilidade pelo Desenvolvimento Turístico de Itá 
 Comunidade Iniciativa Privada Poder Público 

Depende da Comunidade 4% 64% 58% 

Depende da Iniciativa Privada 6% % 40% 

Depende do Poder Público 90% 46% 2% 

Fonte: Hall, 2004 
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        Gráfico 02 - Responsabilidade pelo Desenvolvimento Turístico de Itá 
        Fonte: Hall, 2007 
 
 

A terceira pergunta do questionário refere-se à ação do poder público para promover o 

desenvolvimento do turismo. Interrogamos sobre “o que o poder público tem feito para 

alavancar o turismo no município e obtivemos as seguintes respostas: 

- Parque Termas Itá 

- Divulgação 

- Festas no Município 

- Casa da Cultura 

- CDA 

- Abertura de estradas na beira do lago 

- Incentivo na construção do hotel 

- Pouca coisa 

- Nada 

- Falta muito 

- Não tem nem Secretaria de Turismo 

 

Pelas respostas obtidas percebemos que alguns estão insatisfeitos com a política 

municipal de turismo, pois perguntamos sobre o que foi feito e responderam também sobre o 
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que não foi feito. Embora se constate que o Poder Público tem realizado algumas ações no 

município, sabe-se que ações isoladas não contribuem efetivamente para o desenvolvimento 

da atividade turística. Faz-se necessário um planejamento integrado e participativo, através do 

qual se projete o futuro desejado, onde todos tenham conhecimento do mesmo e das ações que 

devem ser desenvolvidas tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público e pela 

comunidade, somando esforços para a consolidação do turismo. Percebe-se pelas respostas 

que no município de Itá não está havendo uma junção de forças. 

 

Tabela 04 – Base Econômica do Município antes da UHE Itá 
 Comunidade Iniciativa Privada Poder Público 

Sim 96% 98% 100% 

Não 4% 2% % 
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   Gráfico 03 - Base Econômica do Município antes da UHE Itá 
   Fonte: Hall, 2007 
 

Fonte:Hall, 2004 
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Essa questão só comprova o que os diagnósticos apontam, conforme descrito no 

capítulo 03 quando da caracterização do objeto de pesquisa. Quase 100% dos entrevistados 

responderam que a base econômica do município antes da construção da UHE era a 

agricultura. 

Hoje em função das diversas transformações sócio-espaciais ocorridas, a agricultura 

deixou de ser tão significativa, embora ainda faça parte dela, juntamente com algumas 

pequenas indústrias e o turismo que está começando a se desenvolver.  

 
Tabela 05 – O Consórcio Itá contribuiu para a Economia do Município 

 Comunidade Iniciativa Privada Poder Pública 

Sim 44% 32% 14% 

Não 66% 68% 76% 
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               Gráfico 04 - O Consórcio Itá contribuiu para a Economia do Município 
               Fonte: Hall, 2007 

 

Quando questionamos se o consórcio Itá contribuiu efetivamente para o fortalecimento 

da economia do município, a maior parte respondeu que não, ou seja, 66% da comunidade, 

Fonte:Hall, 2004 
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68% da iniciativa privada e 76% dos entrevistados do poder público responderam que o 

consórcio Itá UHE não contribui para a economia do município. 

As informações contidas neste gráfico contribuíram para que detectássemos o 

problema enfrentado pelo município de Itá atualmente, a base da economia.  

Sabemos que a usina contribui para a arrecadação do município através do pagamento 

Royalties, mas percebemos que isto ainda não foi revertido para a comunidade. A Prefeitura 

Municipal é que se concentra o maior número de funcionários. 

 

Tabela 06 – A contribuição da economia do Município. 

 Comunidade Iniciativa Privada Iniciativa Pública 

Agricultura 14% 8% 18% 

Indústria 6% 14% 22% 

Turismo 76% 78% 70% 

Outros 4%   
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             Gráfico 05 - A contribuição da economia do Município. 
             Fonte: Hall, 2007 

Fonte:Hall, 2004 
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Complementando a questão número 05 questionamos em que setor o consórcio Itá 

contribuiu e percebemos que as respostas são variadas, pois hoje, em Itá, existem três setores 

que movimentam a economia conforme apresentamos. Embora o turismo não tenha se 

consolidado é o que realmente predomina em função dos atrativos existentes, muitos criados a 

partir da construção da UHE Itá. 

 

Tabela 07 – A percepção dos entrevistados frente ao Turismo 

Opção Comunidade Iniciativa Privada Iniciativa Pública 

Sim 88% 94% 98% 

Não 12% 6% 2% 
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           Gráfico 06 - A percepção dos entrevistados frente ao Turismo 
           Fonte: Hall, 2007 
 

Nessa questão observamos que grande parte dos entrevistados concorda que o turismo 

será o grande vetor do desenvolvimento de Itá. Essa informação é muito significativa pois as 

pessoas acreditando e apoiando o turismo fica muito mais fácil de envolvê-las no processo de 

desenvolvimento. 

 

Fonte:Hall, 2004 
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Tabela 08 – A Utilização do Lago pela População de Itá 

Opção Comunidade Iniciativa Privada Iniciativa Pública 

Sim 58% 96% 76% 

Não 42% 4% 24% 
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Gráfico 07 - A Utilização do Lago pela População de Itá 
Fonte: Hall, 2007 
 

Nessa questão felizmente podemos constatar que a população continua utilizando a 

água para o seu lazer, antes no rio, agora no lago, que se tornou mais visível pelo grande 

volume de água existente, sabendo-se que outrora encontrava-se tímido em seu leito natural 

sendo um rio violento com paredões íngrimes transformado agora num lago calmo e tranqüilo 

com acesso facilitado, pois com o enchimento do reservatório da UHE Itá às margens 

encontraram relevos mais planos aproximando-se assim de caminhos e estradas antes 

utilizadas pelas propriedades rurais. 

Verifica-se atualmente nas margens do lago notadamente ao entardecer nos finais de 

semana grande número de pessoas, famílias sobretudo a população local, praticando a pesca à 

anzol como opção de lazer e entretenimento. 

Fonte:Hall, 2004 
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Os banhos também são bastante freqüentes pela população que se utiliza das margens 

com fácil acesso, antigas estradas desativadas, como também pelos proprietários de barcos 

que atracando no meio do lago oferecem aos seus ocupentes a oportunidade de desfrutarem da 

água calma quente e clara do lago sobretudo durante os finais de semana. 

Nos finais de semana principalmente no verão concentram-se no lago sobretudo 

lanchas, barcos e jet-ski onde grupos de amigos da região num raio de aproximadamente 120 

km, utilizam-se do lago para a prática de esportes náuticos como uma grande opção de lazer, 

o maior agrupamento verifica-se na antiga cidade.  

Alguns eventos náuticos são esporadicamente promovidos por grupos de pessoas com 

o auxílio da prefeitura e outras entidades, porém não há nenhuma data definida no calendário 

do município, com exceção da travessia que aconteceu em dezembro de 2003, na semana do 

município e tornar-se-á freqüente nesta época no calendário municipal, reunindo 

aproximadamente 1000 nadadores de vários locais do país.  

Outra opção de lazer para os visitantes e população local são os passeios de barcos 

existentes através de chalanas com piloto que comportam aproximadamente 30 pessoas ou de 

lanchas que podem ser locadas. Os passeios são realizados diariamente sendo o local de saída 

as torres da antiga igreja. 

Começam a aparecer às margens do lago residências pequenas e sítios sobretudo de 

moradores da região aposentados, empresários, funcionários públicos com poder aquisitivo 

alto para os padrões regionais que utilizam o local para férias e finais de semana com a 

família e grupos de amigos. Em sua maioria possuem barcos, utilizando-se do lago para a 

prática de esportes náuticos e banhos. 

Algumas pessoas com melhor poder aquisitivo na cidade também estão construindo 

residências permanentes nas margens, já que o resto da cidade dista aproximadamente 03 km 

do lago. 

Nos finais de semana de verão, circulando pelo lago e pelas estradas existentes 

verifica-se, junto às margens, grupos de amigos e famílias que se refugiam do calor abrigados 

a sombra de árvores ainda sem qualquer infra-estrutura em churrasqueiras apropriadas 

preparam churrascos, descansam e desfrutam do lago e seus encantos.  

Sabemos que o litoral catarinense dista aproximadamente 500 Km de Itá sendo a 

maior opção de férias, principalmente para as pessoas de melhor poder aquisitivo. Porém 
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além da distância, o custo e as péssimas condições de tráfego favorecem a Lago de Itá pois 

esse vem tornando-se uma opção de lazer para as férias, finais de semana e feriados para a 

população do município e região ainda carente de opções para o lazer.  

A utilização ocorre de diversas formas conforme os entrevistados mesmo explanaram: 

Pesca; Banho; Esporte; Passeio; Casa; Descanso; Churrasco. 

Essa utilização também fica possível perceber no capítulo 03 que aborda as 

potencialidades turísticas de Itá e nele descrevemos dentre outras coisas os loteamentos 

existentes. 

Tabela 9 – O Principal Atrativo de Itá 

 Comunidade Iniciativa Privada Iniciativa Pública 

Lago 62% 58% 12% 

Balneário 24% 14% 74% 

Cidade 6% 12% 4% 

Eventos 4% 2% 6% 

CDA 2% 10% 2% 

Casa da Memória 2% 2% 2% 

 

 

Quanto aos atrativos é possível constatar sem sombra de dúvida que o lago é o 

principal atrativo e o grande diferencial do município de Itá perante os demais municípios da 

região. Embora outros municípios também tenham em seu território o lago da UHE Itá 

nenhum é tão próximo do núcleo urbano.  

Em segundo lugar foi apresentado o Balneário que baseado nos balneários da região é 

um espaço bastante procurado, no entanto vai enfrentar concorrência com os já existentes. 

Outros atrativos que poderíamos nomear de complementares também foram apresentados por 

algumas pessoas como os mais importantes. 

 

Fonte:Hall, 2004 
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 Gráfico 08 - O Principal Atrativo de Itá 
 Fonte:Hall, 2004 

Sendo assim constatamos que Itá possui um grande potencial turístico o que se faz 

necessário é concentrar as ações e focá-las para uma visão única de futuro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da pesquisa permitiu conhecer as origens da colonização e a 

história do município de Itá, bem como as transformações ocorridas em função da construção 

da UHE Itá que culminou com o processo de relocação de seus moradores em função do 

alagamento provocado pela formação do lago para alimentar a Usina. Neste contexto 

observamos que as alterações sócio-espaciais interferiram na economia do município que 

atualmente está passando por um período de transição, resultando em grandes dificuldades 

para os moradores no que diz respeito à obtenção de renda e emprego. Apesar dos aspectos 

negativos decorrentes da mudança da cidade, a economia local poderá vir  a beneficiar-se da 

nova realidade gerada pelo lago e pela localização desse novo espaço. Baseado nos autores 

estudados, Milton SANTOS que fala sobre o espaço, Sarah BACAL que trata da relação do 

tempo com o turismo, Mario PETROCCHI que ressalta a importância de se transformar 

atrativos em produtos baseado no planejamento sustentável abordado também por Mário 

BENI e Sérgio MOLINA  Constatamos que  Itá possui um grande potencial turístico que 

poderá ser explorado e assim contribuir para a geração de novos empregos, oferecendo 

perspectivas de renda ao município. Atualmente o fluxo turístico existente é pouco e 

espontâneo. Sabemos que um bom planejamento e o envolvimento dos diferentes setores da 

sociedade poderá reverter esse quadro. 

Tendo como referencia a base teórica já exposta e  para o cumprimento dos objetivos 

dessa pesquisa, pode-se concluir que estes foram alcançados conforme a seguir:  

- Identificar a gênese da formação espacial do oeste catarinense; esse objetivo foi 

alcançado no inicio do segundo capítulo apresentamos uma breve explanação da ocupação 

do Estado de Santa Catarina, do oeste catarinense e os aspectos que motivaram a ocupação 

do município de Itá, bem como sua localização. O que serviu como base para o 

entendimento da organização sócio-espacial. 

-  Analisar as origens de Itá, definindo sua organização sócio-espacial, a partir das bases 

naturais e dos fluxos colonizadores; no segundo capítulo apresentamos toda a evolução de 

Itá desde a colonização até os dias de hoje, dessa forma tivemos respostas para muitas das 

nossas dúvidas. Sabemos que Itá assim como a maioria dos municípios de pequeno porte 

tem divergências políticas bastante fortes, mas como vimos em Itá o espírito de cooperação 

prevaleceu sobre essa questão. O que comprova a grande probabilidade de Itá se consolidar 
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turisticamente. Pois como sabemos o desenvolvimento turístico só acontece quando a 

comunidade, o poder público e a iniciativa privada acreditam e se empenham para que isso 

aconteça.  

É essencial que os itaenses estejam envolvidos nas tomadas de decisões a nível de 

planejamento e desenvolvimento e na gestão do turismo e recebam benefícios eqüitativos 

deste setor. Assim a comunidade de Itá poderá usufruir vários benefícios do turismo os quais 

devem proporcionar uma melhor qualidade de vida. 

- Identificar as principais transformações sócio-espaciais decorrentes da construção da 

hidroelétrica; no final do segundo capítulo explanamos sobre esse objetivo e pudemos 

observar as diferenças existentes entre a cidade velha e a nova Itá, a primeira encravada num 

vale, a segunda numa pequena chapada. Observamos diferenças nos tamanho dos terrenos, 

nos aspectos sociais e na economia. Enfim todas transformações ocorridas algumas 

benéficas outras maléficas, mas o resultado, é que hoje temos uma cidade bela, próxima de 

um lago ainda mais belo ambos com muito potencial, necessitando apenas de um trabalho 

planejado e articulado que promova o desenvolvimento do município.   

- Identificar as ações de desenvolvimento implementadas pelo poder público municipal 

(Prefeitura de Itá); esse objetivo foi abordado no final do capitulo 03 apresentamos as 

políticas públicas implementadas no município de Itá o que serviu para respaldar as 

informações obtidas na aplicação do questionário em que a comunidade, a iniciativa privada 

e também o poder público são questionados sobre a atuação do poder público. 

No município de Itá o turismo apresenta-se como uma forte alternativa para o 

incremento da economia local, faz-se necessário um planejamento de curto, médio e longo 

prazo local elaborado por profissionais da área com a participação efetiva da comunidade, 

poder público e iniciativa privada. Como vimos em Itá a atividade turística no município 

ainda é desordenada faltam profissionais especializados em planejamento turístico com 

capacidade organizacional e técnica para elaborar e colocar em prática um Plano Turístico, 

além de não possuir uma Secretaria de Turismo e um Conselho Municipal de Turismo 

atuante. Embora a prefeitura concentre um grande número de profissionais e sabe que a 

atividade turística será a alternativa para desenvolver o município, é inadmissível não possuir 

uma secretária de turismo e principalmente no mínimo um turismólogo em seu quadro para 

orientar as ações. Hoje muitos empreendimentos diagnosticados no inicio desse estudo não 

existem mais pela falta de orientação aos investidores que em sua maioria conseguiram 

acumular pequenas reservas, seja por indenizações recebidas, seja por trabalhos 
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desenvolvidos, visando implantar equipamentos para a atividade turística  que infelizmente 

foram fracassados em função da falta de ordenamento.   

Sabemos que a expansão desordenada da atividade turística pode provocar a degradação 

do meio a ponto de comprometer, como um fator interveniente e como um impacto, o 

desenvolvimento do turismo. Bem como a artificialização dos espaços pode comprometer o 

turismo. O desenvolvimento deve ocorrer sim baseado no diferencial. mas para isso se faz 

necessário um planejamento. 

- Levantar as formas de utilização do lago, da represa e de seu entorno, pela população 

de Itá; no capítulo 03 demonstramos o potencial existente no lago, no capítulo 02 aborda-se 

como a população quando residia na velha cidade fazia uso do Rio Uruguai. Já no capítulo 

04 questionamos como o lago vem sendo usado para o lazer dos itaenses, informações essas 

que permitiram atingir mais esse objetivo proposto essa informações contribuíram 

efetivamente para a apresentação das estratégias de intervenção. 

Verificou-se em Itá nos anos de 2000/2001 uma grande invasão turística proveniente do 

marketing das empresas envolvidas no consórcio quando do enchimento do lago em função 

de ser uma obra de grande porte e a primeira com a parceria da iniciativa privada. Porém a 

falta de planejamento turístico fez com que houvesse maior demanda que oferta na época, o 

que trouxe para Itá uma superlotação resultando numa grande insatisfação por parte da 

maioria dos visitantes. 

Sabe-se que é muito mais fácil divulgar o município do que refazer uma imagem 

negativa existente. Embora todo o discurso por parte das empresas envolvidas no processo, 

até mesmo como forma de convencimento da população era de que a região seria turística. 

Verifica-se atualmente o descomprometimento por estas partes, verificando-se grande 

dificuldade para ocupação do lago em função da legislação ambiental vigente, resultando para 

os poucos investidores problemas judiciais. 

- Apontar a infra-estrutura básica e os equipamentos turísticos existentes, detectando os 

entraves existentes para a consolidação do produto turístico Itá. Baseado na 

conceituação do produto turístico de PETROCHI apresentamos no capítulo 03 a estrutura de 

Itá a fim de verificar o que realmente está faltando para a consolidação desse produto 

turístico e chegamos a conclusão que o município possui inúmeros atrativos, infra-estrutura, 

equipamentos de qualidade e mão de obra qualificada. 
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Felizmente sabemos que no turismo é impossível concentrar a renda para um 

pequeno grupo. No turismo a renda é distribuída, sabemos que investidores são importante 

mas principalmente os da própria comunidade que em Itá mais uma vez vêem seu espaço 

sendo explorado por investidores e moradores de outros municípios os quais tem Itá apenas 

como uma oportunidade de gerar dividendos e aproveitar os benefícios oferecidos pelo poder 

público municipal. Incentivos esses oferecidos apenas aos novos empreendimentos mais uma 

vez esquecendo dos que há muito vem batalhando e sofrendo com a ausência de planejamento 

do município, sendo mais uma vez esquecidos pelo poder público municipal. 

E por fim o objetivo geral da pesquisa que consiste em analisar o potencial 

turístico de Itá, frente às transformações sócio espaciais provocadas pela construção da 

UHE Itá, visando apresentar alternativas ao desenvolvimento econômico do município 

foi alcançado no decorrer dessa dissertação pois conhecemos as transformações sócio-

espaciais do município de Itá.  Percebemos sim que Itá possui em seu território condições 

plenas para o desenvolvimento da atividade turística o que falta apenas e o entendimento por 

parte do poder público de suas atribuições e transformar Itá em produto competitivo no 

cenário nacional. O que só será possível com o envolvimento da iniciativa privada e da 

comunidade. 

A ausência de planejamento além de possivelmente impossibilitar o incremento 

futuro da atividade poderá impactar negativamente no ambiente natural, social e econômico 

tendo conseqüências irremediáveis no futuro. 

Estas análises e interpretações possibilitaram a apresentação de algumas sugestões e 

contribuições para o desenvolvimento turístico sustentável do município. 

Diante da realidade do município e do potencial de Itá para o desenvolvimento do 

turismo, propomos a seguir estratégias que promovam a economia local de forma que o 

produto como um todo possa ser comercializado durante todo o ano afim de que o município 

não sofra com a sazonalidade do produto Itá. 

Na Espanha, segundo FUSTER (1968) uma Ordem do Ministério de Obras Públicas 

classifica os lagos, segundo suas possibilidades, em quatro grupos: 

A) pesca 

B) banhos e natação 

C) navegação desportiva  
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D)navegação desportiva a motor 

Em Itá o turismo no lago poderá ser implementado da seguinte forma: 

A pesca deverá ser incentivada com adequação dos espaços e infra-estrutura, 

regulamentação e realização de eventos. 

A Embratur (2003) estima um universo de pescadores no país de 30 milhões de pessoas, 

o que torna este esporte o segundo mais popular, atrás apenas do futebol. A pesca esportiva é 

uma das atividades com maior participação no mundo. 

Itá pelo grande potencial que possui não deve perder essa oportunidade. 

Os Banhos e Natação já são realizados no lago de Itá, antes a população  utilizava o 

Rio Uruguai para se banhar e felizmente o lago está sendo usado para o lazer dos Itaenses e de 

pessoas da região. Embora já desenvolvido cabe salientar que infra-estrutura para essa 

atividade ainda é bastante precária, eventos náuticos também são realizados, como a Travessia 

de 2003, mas outros eventos podem ser desenvolvidos de forma a atrair turistas ao município. 

Os Esportes aquáticos também precisam ser incentivados seja na infra-estrutura como na 

realização de eventos a fim de divulgar o espaço e atrair a demanda. 

Navegação Desportiva: para á prática da navegação o espaço ainda exige a 

implantação de estruturas de apoio às embarcações (píers, marinas, garagem de barco etc) 

pois a estrutura pública existente é precária. É importante prever espaços e equipamentos que 

possibilitem o acesso da população como um todo e não somente para as pessoas com alto 

poder aquisitivo. Nesse sentido a prefeitura municipal deve prever um espaço que confronte 

com o lago que seja público com pontos de apoio com: banheiros, alimentação, repouso e 

áreas de lazer. A iniciativa privada por sua vez, além dos passeios de barcos já existentes 

também poderá ser oferecido passeios de Scunas e Restaurante Flutuante.  

Além do lago o grande diferencial ao nível de Brasil é a cidade de Itá, que conforme 

descrito no corpo do trabalho, é um fato inédito. É necessário explorar e preservar esse 

diferencial, o que se faz necessário é o poder público motivar a comunidade para que a mesma 

cuide desse precioso espaço. 

Turismo Histórico e Cultural: todas as transformações ocorridas em função da obra 

causam interesse para várias pessoas. O município possui um grande acervo no entanto 
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algumas ações são importantes para incrementar essa atividade e atrair esse segmento de 

turismo. Seguem algumas ações:  

- Produção de peças de teatro que contem a história da antiga cidade, da relocação e da 

Construção da Usina; 

- Criação de uma mini cidade retratando a antiga cidade de Itá; 

- Documentários das pessoas mais idosas que passaram pela época da colonização e   

relocação; 

- Incentivo a produção de uma novela ou filme que retrate esse fato, lembrando que um filme 

já foi produzido infelizmente não contou com muito apoio. 

- Criação de um espaço cultural para exposição de obras literárias, musicas e outras. 

- Resgatar a utilização da balsa como equipamento turístico para a travessia do lago de Itá que 

liga os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul o que poderá proporcionar aos 

visitantes, vivenciar o transporte fluvial que foi muito utilizado e conhecer essa história, seja 

por encenações ou painéis. 

Turismo Científico: esse tipo de turismo é praticado por pessoas que buscam 

conhecimentos. Algumas atividades já vem sendo desenvolvidas nesse sentido pelo CDA com 

o objetivo da conscientização ambiental. Diversas outras atividades podem ser desenvolvidas 

pois o  além da usina, da vila da GERASUL, temos também a cidade de Itá que foi toda 

relocada, suas ruas planejadas, as fachadas dos prédios públicos e casas seguem uma 

Arquitetura única, identificando a mudança do modo de vida da população. Todo esse 

processo de construção da usina e relocação da cidade, alimenta dia a dia o turismo científico. 

Turismo Religioso: a atual igreja de Itá como visto anteriormente com sua arquitetura 

inovadora as torres da antiga e a Igreja da Confissão Luterana do Brasil localizada na Linha 

Sarandi em Aratiba-RS, onde em função do alagamento á água chegou a cobrir os primeiros 

degraus da igreja sendo possível chegar até ela de barco. Eventos Religiosos nesses espaços 

devem ser desenvolvidos. Esse potencial poderá movimentar os segmento de turismo 

religioso para o município.  Essa modalidade de turismo poderá ser explorada principalmente 

no inverno, considerado baixa temporada em função do lago, e contribuir com a estabilidade 

da demanda. Como sabido esse público utiliza equipamentos e serviços além de  desfrutar dos 

outros atrativos com gastos semelhantes aos outros tipos de turismo. 

Algumas ações são necessárias para o incremento dessa atividade como: 

- adequação dos espaços citada para atender os fieis; 



 

 

111 

- qualificação dos serviços para o atendimento desse público e suas especificidades; 

- criação de souvenier para incrementar a atividade. 

-  realização de eventos que promovam esse produto. 

Turismo de eventos: esse segmento por ser um grande motivador de pessoas com 

interesses comuns se faz presente e aspira acontecimentos futuros em Itá. Hoje se caracteriza 

por eventos realizados na região do lago e seu entorno e principalmente no centro da cidade 

que estimulam a visitação da cidade e servem de entretenimento para a população local. 

Diante disso mais eventos poderão ser incentivados principalmente como forma de amenizar 

os impactos da sazonalidade.  

Turismo de Saúde: como sabemos o turismo de saúde é aquele praticado por pessoas 

que se deslocam em busca de climas ou estações de tratamento, onde possam recuperar a 

saúde. Pode-se explorar o turismo de saúde em Itá em função do lago, do balneário e de toda a 

beleza e calmaria existente no município, que contribuem para o reestabelecimento da mente. 

Turismo Rural: essa modalidade proporciona uma vivência em propriedades rurais, 

das atividades desenvolvidas neste meio bem como o conhecimento de atrativos naturais 

também localizados nesta área que poderá ser desenvolvida em Itá para evitar o êxodo rural. 

O fornecimento de matéria-prima para os equipamentos turísticos e outra forma de 

incrementar a renda da área rural. 

A gastronomia sempre atrai muitas pessoas. Itá alem de dar continuidade aos eventos já 

existentes, em especial a Festa do Dourado, deve incentivar ainda a realização de outros 

eventos gastronômicos. A implantação de restaurantes para um melhor atendimento das 

pessoas que visitam o município como: restaurantes de culinária típica italiana e alemã, 

restaurante de carnes exóticas, restaurante de peixes além de bares, petiscaria e casa noturnas 

principalmente próximos ao lago devem ser incentivados pelo poder público. Um outro 

aspecto que pode ser explorado é a rota da cachaça, pois como explanamos no capítulo 02, Itá 

a muito tempo é conhecida pela qualidade da cachaça.  

A implantação de atividades de lazer como caminhadas, alongamento, entre outras 

praticadas nas praças da cidade são formas de integrar a comunidade e visitantes melhorando 

a qualidade de vida ambos. 

Este projeto viabilizará um bom convívio social para a população contribuindo também 

para a atratividade dos turistas. 
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O turismo se faz de grandes e pequenas iniciativas e oportunidades. Ao explorar um 

atrativo natural ou cultural deve-se pensar nas possibilidades que essa iniciativa pode ter. 

Muitas vezes, não percebemos essa dimensão, mas o turismo vive do que é bom, do que é 

novo, do que é tradicional, de tudo o que, por algum motivo desperta a atenção das pessoas e 

algo que seja único pelas suas características naturais ou culturais e que dessa forma consiga 

atrair turistas. E sendo assim, acreditamos sim, que o turismo será muito benéfico para a 

população de Itá. 
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ANEXO A 

MAPA DA OBRA DA USINA HIDROELÁTRICA DE ITÁ 
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ANEXO B 

MAPA CADASTRAL DO PERIMETRO URBANO 
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ANEXO C 

PLANO FÍSICO TERRITORIAL URBANO DA 

ÁREA TURISTICA  
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ANEXO D 

LEI DE INCENTIVOS 
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ANEXO E 

QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


