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RESUMO 

 
A cidade de Salto Grande é privilegiada pela sua localização as margens do Rio Paranapanema. Por 
ser uma cidade voltada para o turismo, esta atividade se torna a principal fonte de renda e lazer para 
muitos da sua população. O presente trabalho propõe avaliar a possibilidade da remodelação da orla 
da praia do município promovendo um espaço agradável para a população da cidade e para seus 
visitantes. Além do seu potencial turístico o projeto pretende propiciar o lazer e o bem estar para a 
população de Salto Grande ao aproveitar da infra-estrutura estabelecida como uma fonte de renda 
para a cidade. 
 
Palavras-chave: Turismo, Projeto Urbano 
 

ABSTRACT 
  

The city of Salto Grande is privileged by its location the banks of the Rio Paranapanema. As a city 
devoted to tourism, this activity becomes the main source of income and leisure for many of its 
population. This paper proposes to assess the possibility of remodeling the edge of the beach of the 
city promoting a pleasant space for the population of the city and its visitors In addition to its tourist 
potential the project aims to provide leisure and welfare for the population of Great Falls to enjoy 
infrastructure established for profit as a source of income for the city. 
 
Keywords: Tourism, Urban Design 
 

INTRODUÇÃO 
Salto Grande vem da língua tupi-guarani e quer dizer “Yucumã”. O nome 

está relacionado a uma grande queda d’água que existia na cidade localizada 

exatamente em uma ilha do rio Paranapanema. Antes era conhecida como Salto 

Grande do Paranapanema ou Cachoeira dos Dourados, a partir de 1922 passou a 

se chamar somente de Salto Grande. 

Salto Grande é um município do estado de São Paulo, situado no interior do 

estado, com uma área de 211,10 km², e uma população em 2010 de 

aproximadamente 8.787 habitantes segundo fontes do IBGE. 

Os primeiros habitantes vieram para a construção da estação ferroviária na 

cidade. Estes habitantes trouxeram famílias e juntos com eles a necessidade de 

comércio para sua própria sobrevivência. 

Salto Grande é uma cidade voltada para o turismo, onde uns dos locais 

mais movimentados tanto pela população quanto para os visitantes é a prainha. 
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Local este onde acontecem todas as festas importantes para a cidade como 

Carnaval, festa de final de ano, jogos de verão, etc.   

A cidade é privilegiada pela sua localização as margens do Rio 

Paranapanema, além do seu grande potêncial turístico, desta forma o presente 

trabalho apresenta a pesquisa realizada que justifica a elaboração de um projeto de 

remodelaçào da orla de Salto Grande. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
O método de pesquisa foi realizado a partir de revisão da literatura, 

levantamento de campo e levantamento iconográfico que melhor evidencia-se as 

necessidades locais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes a região era conhecida como Salto Grande do Paranapanema ou 

Cachoeira dos Dourados, só a partir de 1922 que se passou a se chamar Salto 

Grande. 
 

                            
Figuras 1 e 2 - QUEDA D’AGUA ANTES DE O RIO SER REPRESADO 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE (2011) 

 
 

Em 1860 foi transcrita sob o numero 1193, no Cartório de Registro de Imóveis 

de Santa Cruz do Rio Pardo uma escritura de doação que consta como doadora 

Dona Antonio Maria Batista e seu filho, Joaquim Antonio Moreira, e como donatário 

Nossa Senhora do Patrocínio. Em 1856 Jose Teodoro de Souza, já apresentava 

registro de posse de algumas terras em Salto Grande. 

Os desbravadores Jose Teodoro de Souza e o Coronel Pedro Silvio Pocay, 

deram origem ao povoado da região. Jose Teodoro de Souza veio de Minas Gerais 

trazendo sua família, amigos e parentes, já o Coronel Pedro Silvio Pocay era 
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imigrante italiano. Como o Coronel possuía muito carisma para lidar com as pessoas 

conseguiu conquistar e dominar os habitantes do povoado inclusive os índios. O 

Coronel era uma pessoa muito influente, e conseguiu em 19 de dezembro de 1906, 

que Salto Grande fosse elevada a categoria de Vila. Em 27 de dezembro de 1911, 

por meio da Lei Estadual nº. 1.294, foi desmembrado de Santa Cruz do Rio Pardo. 

O município possui hoje uma extensa área territorial com 211,10 km2, uma 

temperatura máxima de 38ºC e a mínima de 12ºC. Seu principal atributo é a 

hidrografia natural, pois é bastante ampla e significativa, formada pela Bacia 

Hidrográfica do rio Paranapanema. 

Sua localização está ao Sudeste do Estado de São Paulo, com uma altitude 

de 377 metros. Esta localização é muito privilegiada, pois está no entroncamento da 

antiga Estrada de Ferro Sorocabana com o Rio Paranapanema, limite com o Estado 

do Paraná. Este entroncamento apresenta uma fundamental importância para a 

região e para o Estado, pois é por ele que é feita a distribuição e o escoamento da 

produção, além de facilitar a locomoção da população, tanto local, como das regiões 

vizinhas. 

Em 1951, em Salto Grande teve inicio da construção de uma usina 

hidrelétrica no barramento do Rio Paranapanema e de seus afluentes como o Rio 

Novo e o Ribeirão dos Bugres, denominada Usina Governador Lucas Nogueira 

Garcez, e em 1958 teve a finalização desta construção. 

Para que houvesse esta construção, uma vasta área teve que ser sacrificada, 

foram lugares pitorescos da região que ficaram cobertos pelas águas, como as 

cascatas, cachoeiras, a ponte do canal do Inferno, o Castelo Branco, a ponte pênsil 

e varias outras belezas da cidade.        

      
Figura 3 - LOCAL ONDE HOJE É A UHE (1949)              Figura 4 - PONTE DO ANTIGO CANAL DO INFERNO  
Fonte: SANCHES, C. (2011)                         Fonte: SANCHES, C. (2011)   
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Porém tanto o município de Salto Grande como toda a região teve um grande 

progresso, pois, além de oferecer energia, acelerando o desenvolvimento industrial e 

a eletrificação de atividades rurais. Foi à primeira usina hidrelétrica planejada e 

executada com recursos nacionais em São Paulo, fazendo assim com que Salto 

Grande representasse um marco significativo na história do desenvolvimento 

paulista e brasileiro. Hoje a Usina Hidrelétrica Lucas Nogueira Garcez é um dos 

principais pontos turísticos da cidade, além de ser uma fonte de recursos 

econômicos para o município. 

Salto Grande, em virtude de sua localização e belezas naturais possui um 

grande potencial turístico. As estações do ano são bem definidas, o clima é tropical, 

sendo um verão quente, seco e estável fazendo com que a cidade que fica as 

margens do Rio Paranapanema tendo usas águas límpidas seja muito procurada 

para quem quer estar em contato com a natureza para praticar esportes náuticos, 

ciclismo ou ate mesmo caminhadas. 

Com a construção da Usina Hidrelétrica Lucas Nogueira Garcez, se formou a 

represa onde é uma das maiores atrações turísticas da cidade, possui uma grande 

parte de suas margens localizada no centro da cidade, e é utilizada como praia de 

área natural, tendo aproximadamente 1.100 metros de extensão por 50 metros de 

largura. 

Os turistas podem utilizar a prainha para banho, esportes náuticos como jet 

ski, caiaque, lancha, bananaboat, wind surf e pedalinhos.  

 

 

 

 
Figuras 5 e 6 - ESPORTES NÁUTICOS NA REPRESA DE SALTO GRANDE 
Fonte: SANCHES, C. (2011) 
 

A margem da represa também é conhecida como prainha, nos finais de 

semana ela passa a ser o ponto de encontro de moradores locais e das cidades 

circunvizinhas. Nela acontece o principal evento turístico da cidade o Carnapraia; 
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uma festa feita no carnaval e realizada anualmente. Este evento que atrai milhares 

de pessoas.  

No mesmo local também é realizada a Procissão de Barcos, um evento 

realizado pela Igreja Católica. A festa realizada em homenagem a Nossa Senhora 

do Patrocínio, a Padroeira do Município é feita sempre com uma embarcação toda 

enfeitada que sai com a Santa e o cortejo de barco segue atrás, ou pessoas a pé 

acompanhando pela calçada da praia, saindo da ponte que dá acesso ao Estado do 

Paraná e termina no ancoradouro da cidade, que fica em frente à Igreja Matriz, onde 

ao final do cortejo é celebrada uma missa. 

      
Figuras 7 e 8 - CARNAPRAIA E PROCISSÃO DE BARCOS (2009) 
Fonte: SANCHES, C. (2011) 
 
 

No mesmo lugar onde acontece o Carnapraia é realizada a festa de 

aniversario da cidade que é comemorado no dia 27 de dezembro, a festa tem o 

inicio no dia 27 de dezembro e termino no dia 31 de dezembro. Ela conta com a 

apresentação de bandas, além de parque de diversões, barraca que são servidas 

bebidas e comidas regionais. No encerramento da festa acontece uma queima de 

fogos comemorando a passagem de ano. 

A represa tem um potencial muito grande para o turismo, principalmente para 

prática de esportes náuticos que não era muito explorada, pois, não tinha tratamento 

de esgoto, fazendo com que o mesmo fosse lançado diretamente no rio. Hoje este 

problema foi sanado com a construção da estação de tratamento, deixando a 

mesma pronta para receber este tipo de evento. 

Para a Prefeitura Municipal de Salto Grande, o potencial turístico pode ser 

melhorado através de uma busca de recursos como parcerias com o governo 

Estadual ou Federal, investir em infra-estruturas turística como a construção de 

quiosques com churrasqueiras nas margens da represa, melhorar a iluminação da 
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orla, criar um bosque, dentre outras melhorias, fazendo com que estas melhorias 

possam atrair mais turistas. 

Na orla da praia é realizado anualmente pelo Departamento de Esporte e 

Turismo os Jogos de Verão que atraem vários municípios da região, promovendo 

varias competições esportivas em diversas modalidades como futebol de areia, vôlei 

de praia, futevôlei tanto masculino como feminino.  

Também é feito a Corrida de Pedestres e no ano passado foi realizada pela 

primeira vez uma prova de triathlon, foi uma prova que serviu como teste para 

futuros eventos.  

 

 

 
Figuras 9 e 10 – TRIATHLON À BEIRA DA REPRESA DE SALTO GRANDE  
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO GRANDE (2011) 
 
 

Estes eventos relacionados ao esporte atraem, além dos morados da cidade, 

muitos turistas tanto os que praticam o esporte, quanto aqueles que vão 

simplesmente para assistir as competições, movimentando bem o turismo na cidade. 

A figura a seguir se encontra demarcada a área de intervenção e o 

levantamento planialtimétrico, como a cidade não possui no plano diretor, os índices 

urbanísticos, como gabarito, coeficiente de aproveitamento e Taxa de 

Permeabilidade para esta remodelação são desconsiderados. 

A área de intervenção possui aproximadamente 79430,65 m² e esta situada 

ao longo da rua Padre Diogo Feijó e a rua Dr. Antonio Prado com uma extensão de 

1184,99 metros segundo medidas tiradas na pesquisa de campo.  

Como a cidade de Salto Grande não possui um levantamento topográfico da 

área estudada, foi utilizado um recurso gráfico para a elaboração do levantamento 

planialtimétrico, as curvas de níveis foram interpoladas a cada dois metros. 
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Figura 11 - ÁREA DE INTERVENÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
Fonte: GOOGLE EARTH EDITADO POR HERNANDES (2011) 

 

O levantamento do entorno foi elaborado em cima da pesquisa de campo feita 

no local. Como podemos ver na figura a seguir o que predomina na área estudada 

são as residências, o local possui poucos pontos comerciais. Na extensão da orla  

os únicos pontos que possui infra-estrutura são: o inicio da praia que se situa na Rua 

Padre Diogo Feijó em frente à Igreja Matriz e o final onde está implantada a concha 

acústica já na Rua Dr. Antônio Prado. 

 

 
Figura 12 - MAPA DE USO E OCUPAÇÃO 
Fonte: HERNANDES, E.L.M. (2011) 
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CONCLUSÃO 

Pelo exposto, podemos analisar o grande potencial de desenvolvimento 

turístico que a cidade terá recebendo uma remodelação da orla devido à localização 

privilegiada as margens da represa do rio Paranapanema. Sendo esta atividade a 

principal fonte de renda e lazer para muitos da população, a continuidade desta 

pesquisa propõe a remodelação da orla da praia do município promovendo um 

espaço agradável para a população da cidade e para seus visitantes. Esse projeto 

poderia proporcionar uma melhor forma de utilizar o potencial turístico que a cidade 

proporciona, com seus recursos naturais e ambientais. 
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