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O ESTUDO DA PAISAGEM NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO

2. APRESENTAÇÃO

TEMA DE ESTUDO

O trabalho O Estudo da Paisagem no Município de Bom Sucesso - PR, 

como material didático foi elaborado no âmbito do PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional), da SEED e visa contribuir com os professores e alunos da rede pública 

estadual de ensino do município de Bom sucesso, servindo como material de apoio para 

a Geografia Escolar.  

Este  material  apresenta  um resgate  histórico  espacial  e,  investiga  fatores 

ligados à produção e a organização da paisagem no município de Bom Sucesso – PR e 

a  sua  articulação  com  outros  espaços:  regional,  nacional  e  global.  O  estudo  da 

paisagem local permite recuperar algumas práticas como o estudo do meio, fazendo do 

lugar de vivência, a instância onde o conhecimento acontece.

Para tanto o presente  material  didático foi  estruturado em  cinco capítulos 

sendo  que  cada  qual  apresenta  pequenos  textos  seguidos  de  diversas  atividades.  

Espera-se que após a utilização desse material, professores e alunos possam conhecer 

melhor a sua paisagem e, perceber que dela fazem parte, tornando assim indivíduos 

participativos e contribuindo para a transformação da sociedade na qual estão inseridos.

Este material destina-se preferencialmente aos alunos de 8ª série do ensino 

fundamental e têm a finalidade de auxiliar os educados a um melhor entendimento da 

paisagem no seu espaço de vivência. 

Ao  estudar  a  paisagem  local  os  alunos,  poderão  produzir  conhecimento 

geográfico, utilizando os meios disponíveis como a observação e análise da paisagem e 

do seu local de vivência, como bairro, escola, igreja, ou seja, da sua realidade e do  

espaço geográfico de seu cotidiano.
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 Na figura 1, o Colégio Estadual João Paulo I, está localizado no Município de 

Bom  Sucesso  e  atende  a  comunidade,  segundo  dados  do  PPP  –  Projeto  Político 

Pedagógico, a escola atende 830 alunos matriculados, compondo 27 turmas, nos turnos 

matutino, vespertino e noturno Ensino Fundamental e Ensino Médio.

COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO I – VISTA DA FACHADA 

Figura: 1 Colégio Estadual João Paulo I. Fonte: Col. Joao Paulo I/SEED/PR

O  município  de  Bom  Sucesso  localiza-se  na  região  norte  do  estado  do 

Paraná e faz limite ao norte com os municípios de Mandaguari e Marialva, a nordeste 

com o município de Jandaia do Sul, a sudeste com o município de Marumbi, ao sul com 

o município  de São Pedro do Ivaí  e a oeste com o município de Itambé, pode ser  

observado na figura 2.
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Figura: 2 Mapa Município de Bom Sucesso e seus circunvizinhos. 
Fonte: IPARDES BaseCartográfica ITCG (2010) 

3. JUSTIFICATIVA 

O Colégio Estadual João Paulo I, Ensino Fundamental e Médio, localizado no 

Município de Bom Sucesso – PR está inserido numa realidade que contém paisagens 

com  características  diversificadas,  tanto  do  ponto  de  vista  biológico  como  cultural. 

Essas foram construídas e ou modificadas pela interferência humana no meio natural, a 

partir da colonização iniciada em 1930 com a chegada de migrantes.  

A implementação dos diversos modos de produção,  o  uso de tecnologias 

como  serrote,  foice,  machado,  motosserra  e  posteriormente  os  implementos  e 

maquinários  agrícolas  modernos,  adequando  o  ambiente  rural  e  urbano  às 

necessidades humanas, provocaram alterações positivas e negativas no ambiente. 
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Esses  fatores  e  agentes  que  alteraram  a  paisagem são  elementos  que 

auxiliam  na  compreensão  das  mudanças  e  transformações  ocorridas  ao  longo  do 

processo de colonização e ocupação do espaço geográfico.  O estudo da paisagem 

pode  auxiliar  o  aluno  na  compreensão  das  mudanças  no  seu  local  de  moradia  e 

vivência,  possibilita  ainda o entendimento dessa relação socioambiental  e não deve 

estar à parte da vida e do cotidiano da sociedade. 

Para tanto é preciso que na sua abordagem o professor realize práticas de 

ensino-aprendizagem  que  estimulem  o  educando  a  entender  esse  processo,  a 

aprender, a pensar, e agir sobre essa realidade, para poder adequá-la a necessidade 

humana de forma sustentável. 

Outro fator importante e que auxilia na compreensão da paisagem é o estudo 

através  da  problematização  dos  acontecimentos  que  o  aluno  vivência  em  sua 

comunidade/bairro/escola/cidade.

No estudo da paisagem vivida os alunos poderão produzir o conhecimento 

através da investigação e análise, saindo da posição de mero expectador e ouvinte, 

para se tornar um produtor, utilizando os meios disponíveis como mapas, fotografias, 

croquis, partindo da sua realidade, do seu local de moradia e de vivência, produzindo o 

conhecimento  através  da  análise  do  seu  entorno,  do  espaço  geográfico  do  seu 

cotidiano.

4. OBJETIVOS

GERAL

  Realizar um estudo da paisagem no espaço de vivência do aluno, investigando 

fatores ligados à produção e a organização da paisagem no município de Bom 

Sucesso, e sua articulação com o espaço global, possibilitando o desenvolvimento 

do ensino da Geografia de forma contextualizada. 
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 ESPECÍFICOS

a)  Propiciar  aos  alunos  a  condição  de  realizar  a  leitura  da  paisagem  local  com 

raciocínio geográfico, fazendo com que eles entendam seu espaço de vivência e 

conseqüentemente a geografia.

b)  Levar o aluno a compreender que ele é parte integrante do ambiente em que vive 

responsável  por  ele  e  capaz  de  nele  intervir  como  indivíduo  e  como  cidadão, 

contribuindo para preservação ambiental de sua comunidade.

c)  Compreender  que  o  homem  altera  o  espaço  onde  vive  de  acordo  com  suas 

necessidades.

d)  Possibilitar uma maior motivação em relação às aulas de geografia, tornando-as 

mais concretas e interessantes.

5. PROCEDIMENTOS

Os procedimentos de ensino serão aplicados seguindo  os passos a 
seguir:

1. Leitura, análise e discussão de textos em equipe;

2. Análise de fotografias antigas e atuais do município; 

3. Pesquisa de campo junto à comunidade sobre as mudanças ocorridas na paisagem 

do município;

4. Pesquisa e trabalho de campo, com o objetivo de observar, investigar, fotografar e 

comparar as paisagens;

5. Análise dos dados e de fotos e exposição no colégio.
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6. CONTEÚDOS DE ESTUDO

O  Conceito  de  Paisagem: na  discussão  da  Geografia,  começou  a  ser 

sistematizado no final do século XIX, a partir do pensamento naturalista e foi marcado 

pela  dicotomia  entre  paisagem  natural  e  paisagem  humanizada  ou  cultural.  A 

paisagem  natural  era  definida  pela  composição  orgânica  dos  elementos  naturais 

(clima, vegetação, relevo, solo, fauna, hidrografia, etc.) que diferenciavam áreas de 

extensões variáveis. A paisagem cultural, por sua vez, era vista como resultado de um 

relacionamento harmonioso entre os objetos/elementos naturais e o homem, agente 

que se adaptava às condições naturais  (em termos biológicos)  e,  também, usava 

elementos  do  meio  em  seu  benefício,  por  meio  de  técnicas  que  era  capaz  de 

desenvolver.

Em termos teóricos, a identidade da paisagem cultural de um lugar se fazia 

pela  sua  classificação  em  um  estágio  de  civilização,  ou  seja,  de  acordo  com  a 

evolução do gênero de vida que a produziu. Essa noção aproximava os conceitos de  

paisagem e região,  tornando-os  similares,  pois  as  paisagens  delimitariam regiões 

geográficas.  À  Geografia,  caberia  estudar  exaustivamente  cada  região-paisagem, 

descrevendo  detalhadamente  e  comparando  umas  às  outras,  até  que  todas  as 

regiões-paisagens  do  planeta  estivessem identificadas.  Assim,  a  compreensão  do 

todo espacial  do  planeta  dar-se-ia  pelo  estudo de suas partes,  de  acordo com o 

método positivista.

Até  meados  do  século  XX,  essa  abordagem  teórica  e  metodológica  do 

conceito  de  paisagem  se  manteve  predominante.  Porém,  com  o  movimento  de 

renovação  do  pensamento  geográfico,  desencadeado  depois  da  Segunda  Guerra 

Mundial,  houve  um  abandono  da  concepção  de  região-paisagem,  considerada 

insuficiente para explicar o espaço geográfico na ordem mundial, política e econômica 

que, então, se estabelecia.

Para a Geografia Crítica, uma das correntes teóricas daquele movimento de 

renovação, as paisagens não se autoexplicam, pois fazem parte de uma totalidade 

socioespacial  determinada  por  interesses  econômicos  e  políticos,  definidos  por 
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relações internacionais. Ao definir paisagem tão somente pelo aspecto empírico, tais 

correntes levavam a visões reducionistas do espaço geográfico.
              (PARANÁ/DCE/2008, p.54. Diretrizes Curriculares da Educação Básica Geografia).

6.1 PAISAGEM

Paisagem: é tudo aquilo que é perceptível através de nossos sentidos (visão, 

olfato, tato, audição), ela pode ser natural ou cultural.

Paisagem natural: é a paisagem sem a ação modificadora do homem, ela 

apresenta os elementos da natureza: rios, montanhas, lagos matas, planícies, etc.

Paisagem cultural: é modelada a partir de uma paisagem natural por meio 

da ação humana como: estradas, plantações, edifícios, hidrelétricas, etc. 

As  paisagens  terrestres  nos  revelam  a  história  dos  lugares,  nelas  estão 

registradas as transformações pelas quais os elementos da natureza e os da sociedade 

têm passado com o decorrer do tempo.   

Figura: 3 - Erosão eólica e Praia de Copacabana – RJ. Fonte: TV Multimídia/imagens/geografia
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Na  figura  3  paisagens,  a  primeira  a  erosão  eólica  nos  mostra  como  a 

natureza pode agir de acordo com o tipo de solo de uma região, sem a interferência  

direta do homem. Já na segunda figura, observamos as modificações realizadas pelo 

homem. 

Essas  transformações  ocorrem por  meio  de  processos  ou  de  fenômenos 

naturais  (tectonismo,  vulcanismo,  processos  erosivos,  mudanças climáticas,  etc.)  ou 

pela interferência do ser humano (construção de rodovias,  crescimento das cidades, 

derrubada de florestas, etc.).

ATIVIDADE: 1 (DURAÇÃO 2 AULAS)

OBSERVE AS FOTOS ACIMA, REFLITA E RESPONDA
1. A paisagem sofre transformações com o passar do tempo. Apresente alterações 

que estas paisagens sofreram com o decorrer do tempo. 

2.  O que você entende por paisagem? Faça um desenho da paisagem do local 

onde você mora e crie uma legenda.

3.  Na foto  2,  quais  são os  elementos  naturais  e  quais  foram construídos pelo 

homem?

4.  O homem se apropria da paisagem natural e, ao fazer isso, ele a modifica e 

constrói  uma  nova  paisagem.  Quais  as  necessidades  que  levaram  a  essas 

mudanças?  As mudanças contemplam as necessidades de todos?

5. Como é paisagem no seu espaço de vivência?

Atualmente, dada a complexidade da vida social e a evolução tecnológica 

atingida pelo homem, a paisagem, formada exclusivamente por elementos naturais, 

praticamente  não  existe.  As  alterações  não  ocorrem apenas  nos  lugares  onde  a 

humanidade habita,  mas em todos os lugares que recebem de alguma maneira, a 

interferência das atividades humanas, como os oceanos, e a atmosfera terrestre.

No mundo contemporâneo, nenhum elemento da natureza ficou imune  à 

interferência das atividades humanas. Diante disso constatamos diversos problemas 
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ambientais como o efeito estufa, devastação das florestas, perda da biodiversidade, 

desertificação, entre outros, comprovando a dimensão global dessa interferência.

O espaço habitado se tornou um meio geográfico totalmente diverso do que fora na 
aurora dos tempos históricos. [...] Senhor do mundo, patrão da Natureza, o homem se 
utiliza do saber científico e das invenções tecnológicas sem aquele senso de medida 
que caracterizará  as  suas primeiras relações com o entorno natural.  O resultado, 
estamos vendo, é dramático. 

                                                                       (SANTOS. Milton. Metamorfose do Espaço Habitado. 199,p.44)

ATIVIDADE: 2 (DURAÇÃO 1 AULA)
PARA DEBATER

1. Em sua  opinião  é  possível  conciliar  desenvolvimento  econômico  e 

sustentabilidade? Justifique sua resposta.

2. O  que  tem  sido  feito  no município  de  Bom  Sucesso  para  promover  o 

desenvolvimento sustentável?  Faça um comentário das ações.

6.2 LOCALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO

  Figura: 4 – Mapa da Localização do Município de Bom Sucesso – PR. Fonte: TV       
  Multimídia/imagens/geografia 
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Na figura 4 o mapa da localização do Município de Bom Sucesso – PR no 

contexto do mapa do estado, é um município com área de 321,901 km² e segundo 

dados do Censo IBGE/2010 o  grau de urbanização (%)  é  de 81,22,  a  densidade 

demográfica o número de hab/km²  é de 20,44, a mortalidade Infantil (CMI) é de 22,22 

mil  nascidos vivos dados da SESA/ PR (Secretaria Estadual  de Saúde), os dados 

foram reavaliados pela fonte pelo IPARDES – PR.

Figura: 5 – Vista panorâmica do Município de Bom Sucesso - PR 
Fonte: Prefeitura de Bom Sucesso – 2006.

O município  de  Bom Sucesso  está  localizado  no  norte  do  Paraná,  nas 

coordenadas geográficas 23º,  42’,  de Latitude Sul  e 51º,  45’,  de Longitude Oeste, 

possui uma área de 321,007 Km² , está distante da capital em 405,71 Km e apresenta 

altitude de 780 metros. 
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ATIVIDADE: 3 (DURAÇÃO 2 AULAS)

1. O clima do município de Bom Sucesso é influenciado por sua posição geográfica?

2. As fronteiras têm um significado amplo, é muito mais do que linhas divisórias que 

separam territórios. Pesquise o que as fronteiras podem delimitar.

A TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO

Década de 1940.                                               Década de 1950.

Figura: 6 Município de Bom Sucesso – PR– 1943 e 1952. 
Fonte: Marcia R. Figueiredo 

A paisagem no município de Bom Sucesso, assim como toda a região norte 

do  Paraná,  sofreu  profunda  transformação.  A  partir  da  década  de  1930,  com  a 

colonização realizada pela Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), empresa 

de capital inglês, que mais tarde passou a se chamar Companhia Melhoramento Norte 

do Paraná (CMNP).
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A  companhia  colonizadora  adquiriu  do  governo  estadual  uma  enorme 

extensão de terras, cobertas por exuberantes florestas, típicas de áreas de terra-roxa, 

solo de grande fertilidade. 

A  companhia  realizou  a  venda  dos  terrenos  em  pequenos  lotes,  que 

atraíram migrantes vindos principalmente de São Paulo e Minas Gerais. A fertilidade 

do solo e as condições climáticas favoreceram a implantação da cafeicultura, que se 

tornou a principal atividade econômica da região.

PAISAGENS ATUAIS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO – PR

Figura: 7 – Paisagens 1. Município de Bom Sucesso – PR 
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo

O produto e principal  foco de  atração dos migrantes que se dirigiram a 

região  norte  do  Paraná  foi  o  café,  este  foi  também  o  grande  responsável  pela 

devastação das florestas. 
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A intensa  mecanização  do  campo,  o  uso  de  insumos  modernos,  a 

implantação do Estatuto do Trabalhador Rural e a geada negra, ocorrida em 1975, 

foram fatores que contribuíram para sua substituição por outras culturas como a soja, 

o milho, o trigo e mais recentemente a cana-de-açúcar, que ocupa atualmente uma 

posição de destaque no município.

A FORMAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO – PR 

Figura: 8 – Bom Sucesso – PR vista panorâmica.
 Fonte: BING MAPS/imagens de satélite.

Outros fatores podem ser elencados para a mudança na agricultura e o 

aumento do êxodo rural, um deles é a atração que as cidades exercem ao oferecer 

às famílias mais oportunidades, melhores salários, infra-estrutura, serviços e também 

a modernização da agricultura, que passou a utilizar menos mão-de-obra no campo, 

forçando estes trabalhadores rurais a procurar outros empregos. 
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ATIVIDADE: 4 (DURAÇÃO 2 AULAS)

1. Como ocorreu a ocupação do município de Bom Sucesso?

2. Quais povos colonizaram o seu município? Por que eles escolheram este lugar 

para viver? 

3. Você conhece algum pioneiro? Se conhecer faça uma entrevista com ele. 

4. Buscar junto aos moradores fotos antigas, mostrando o início da ocupação, 

verificando as mudanças que ocorreram nas paisagens e quais foram as suas 

conseqüências para a população e ao meio ambiente natural.  Relate.

5. Realizar com os alunos uma visita “in-loco” no entorno da escola para que os 

mesmos possam observar e perceber a paisagem no seu espaço de vivência.

6.3 UM BREVE RELATO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

O município de Bom Sucesso, segundo dados da história e que consta 

no Plano Diretor, surgiu do espírito pioneiro do Engenheiro Civil Dr. Joaquim 

Vicente  de  Castro.  Filho  de  tradicional  família  paranaense,  radicado  em 

Apucarana  desde  os  primórdios  de  sua  fundação,  o  qual  adquiriu  da 

Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, uma área de terra no ponto 

intermediário entre Jandaia do Sul e Rio Ivaí, pelo ano de 1939. 

Com a abertura de várias propriedades agrícolas loteadas e vendidas 

pela própria Companhia, na região, o Dr. Joaquim Vicente de Castro achou 

conveniente localizar ali um patrimônio a fim de facilitar o abastecimento de 

víveres, ferramentas, medicamentos, etc. aos desbravadores do sertão. 

Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, naquele ano, foi adiada 

a fundação do Patrimônio. Só no ano de 1945, após o término da Guerra, o Dr.  

Joaquim Vicente de Castro, entregou a tarefa ao bravo sertanista Julio Alves 

Machado,  gaúcho  de  Passo  Fundo,  Rio  Grande  do  Sul,  que  aqui  chegou 
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naquele ano com alguns trabalhadores para derrubar a mata virgem, iniciando 

logo a abertura das ruas, e piqueteando os lotes e a venda dos mesmos.

Também o senhor José Moreira Prado, foi um dos pioneiros sendo o 

primeiro  comerciante  a  se  estabelecer  em  Bom  Sucesso,  chegando  em 

meados de 1945. Quando ocorreu a abertura do Patrimônio, este promoveu 

uma reunião, para a qual convidou todos os habitantes do povoado, e durante 

a mesma propôs uma organização de uma comissão destinada a promover o 

levantamento  de  todos  os  dados  necessários  para  pleitear  a  criação  do 

município.

O município de Bom Sucesso foi então criado oficialmente em 26 de 

novembro de l954, desmembrando-se do município de Jandaia do Sul.

A ocupação inicial ao longo da década de 50 se fez basicamente em 

torno do núcleo inicial, porém, com a constante chegada de emigrantes vindos 

de todos os pontos do país, o povoamento da região fez-se com extraordinária 

rapidez.   A  partir  da  década  de  60  os  limites  da  área  urbana  foram  se 

expandindo de forma fragmentada, principalmente na porção norte da cidade 

pela criação da Vila Bom Fim, em 1961.

Nas décadas seguintes, de 70 e 80 essa ocupação se daria da mesma 

forma dispersa, porém ocorrendo ao redor de todo o núcleo inicial e não em 

uma única  direção.  É nesse período que são criados os  loteamentos:  Vila 

Duque  de  Caxias,  Vila  Orlando  Carlesse,  Conjunto  Habitacional  Caetano 

Serrato,  Conjunto  Habitacional  Olavo  Mendonça  (Mutirão  I),  Mutirão  II  e 

Conjunto Habitacional Tancredo Neves.

 Na década de 90 o crescimento se dá principalmente para o sul, e a 

partir desse momento são criados pequenos loteamentos em continuo à malha 

existente, muitas vezes preenchendo os vazios urbanos restantes.    

Plano Diretor, 2006
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6.4 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO POR MUNICÍPIO - IDH-
M – 2000

IDH- M/2000

Esperança de vida ao nascer 69,96 anos

Taxa de alfabetização de adultos 80,58 %

Taxa bruta de freqüência escolar 85,18 %

Renda per capita 175,40 R$ 1,00

Longevidade (IDHM-L) 0, 749

Educação (IDHM-E) 0, 821

Renda (IDHM-R) 0, 635

IDH-M 0, 735

Classificação na unidade da federação 226

Classificação nacional 2.301

DEMOGRAFIA – CENSO 2010

População: 6.173

Urbana: 4.724 

Rural: 1.449 

Eleitor em 2008: 4.313

Homens: 3.082 

Mulheres: 3.091

Figura: 9 – Tabela - IDH do Município de Bom Sucesso – PR 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, IPEA, FJP/IPARDES
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Figura: 10 - Mapa da área urbana do Município de Bom Sucesso – Pr.
Fonte: Plano de Diretor - Prefeitura de Bom Sucesso - 2006.

ATIVIDADE: 5 (DURAÇÃO 2 AULAS)

1. Escreva um texto narrando a importância dos pioneiros para o desenvolvimento do 

município de Bom Sucesso.

2.  Existe  em  Bom  Sucesso  uma  organização  da  cidade  em  áreas  industriais, 

comerciais e residenciais?

3. A expansão da cidade se deu de maneira espontânea?

4. Há relação entre os bairros da sua cidade e o poder econômico da população 

que neles vivem?
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7. ELEMENTOS DA PAISAGEM NATURAL

7.1 RELEVO

O Município de Bom Sucesso -PR situa-se no terceiro planalto paranaense, 

apresenta relevos ondulados, declinando para o oeste e sudoeste nas divisas com os 

municípios de São Pedro do Ivaí e Itambé. A sede do município localiza-se a 780 m de 

altitude, onde se evidenciam espigões, que constituem os divisores de águas das sub-

bacias hidrográficas do município.

VISTA DO RELEVO PRÓXIMO DA SEDE DO MUNICÍPIO

Figura: 11 – Paisagens - 2 Município de Bom Sucesso – PR
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo
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Figura: 12 – Paisagens- 3. Município de Bom Sucesso – PR 
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo

O  relevo da região,  em sua maior  parte,  cerca de,  85% é apropriado à 

agricultura  mecanizada  e  a  pecuária,  por  apresentar  pequena  declividade.  No 

município de Bom Sucesso, onde o relevo possui índices de declividade de até 45%, 

as  práticas  agrícolas  ficam um pouco limitadas,  sendo impróprias  para  agricultura 

mecanizada e com algumas restrições para a pecuária.

ATIVIDADE: 6 (DURAÇÃO 2 AULAS)

1. Identifique os fatores que interferem na modelagem do relevo.

2. De que modo o relevo do município de Bom Sucesso se apresenta?

3. Estabeleça uma relação entre relevo e processo erosivo.

4. O relevo interferiu e ainda interfere nas atividades econômicas do município?

5. Pesquise em qual unidade do relevo paranaense Bom sucesso está inserido.
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7.2 SOLO

O  município  apresenta  o  solo  terra-roxa,  solo  de  grande  fertilidade, 

resultante da decomposição de rochas basálticas. 

Este  solo  foi  um  fator  de  atração  populacional  para  o  município,  atraindo 

principalmente paulistas e mineiros. Na região, cerca de, 65% dos solos são férteis do 

tipo bom e regular.

Figura:  13 – Paisagem agrícola – Plantação de cana de açúcar do município de Bom Sucesso – 
PR.     
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo

O município de  Bom Sucesso apresenta na maior parte do seu território, 

solos  profundos  com  alta  fertilidade  natural  e  boa  drenagem,  que  são  ocupados 

principalmente com a cultura da cana-de-açúcar.

Possui  também  os  solos  regulares,  e  ainda  locais  onde  os  solos  são 

impróprios para fins agrícolas, devido à erosão, causadas pela ocupação humana e 

pelo desmatamento.
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CLASSIFICAÇÃO DO SOLO QUANTO À CATEGORIA

 LATOSSOLOS: Ocorrem em aproximadamente 30% da área total do município, 

apresentam em média alta fertilidade e boa drenagem. São solos profundos e estão 

sendo explorados principalmente com a cana de açúcar e as culturas anuais.

 NITOSSOLOS: Ocorrem em aproximadamente 45% da área total do município. 

Apresentam  alta  fertilidade  natural  e  boa  drenagem.  Estão  sendo  explorados, 

principalmente com a cultura da cana de açúcar, culturas anuais, café e pastagem.

 NEOSSOLOS: Ocorrem em aproximadamente 25% da área total do município. 

Apresentam em média boa fertilidade natural, limitação quanto à drenagem e são 

pouco  profundos.  Estão  sendo  explorados,  principalmente  com  pastagens  e 

preservação permanente”.
                                                                                   

                                                                                                   Plano Diretor de Bom Sucesso, 2006.

ATIVIDADE: 7 (DURAÇÃO 2 AULAS)

1. O solo foi um fator preponderante na ocupação do município de Bom Sucesso?

2.  A  qualidade  do  solo  está  intimamente  relacionada  com  as  atividades 

agropecuárias?

 Este processo é perceptível em Bom Sucesso?

3. Pesquise os principais tipos de solos do Paraná. 

4. Aponte as principais causas da degradação do solo.

5.  Quais  as  conseqüências  nocivas  das  queimadas  para  o  solo?  Elas  estão 

presentes

no município de Bom Sucesso?

6. A agricultura presente no município, utiliza técnicas que conservam o solo?
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7.3 HIDROGRAFIA

O município de Bom Sucesso está localizado na bacia hidrográfica do rio 

Ivaí e, apresenta as sub-bacias dos rios: Keller, Cambará, Cimeré, Baiacu, Pombal,  

Barbacena, Ijuhy e 58 córregos, como Cipó, Jabutipé, Ena, Abacá, Tercio, Diamante, 

Corabé, cuja nascente localiza-se no distrito de Colúmbia, entre outros, sendo que 

apenas  um  afluente  do  ribeirão  Pombal  tem  sua  nascente  próxima  à  sede  do 

município.

Figura: 14 – Mapa Hidrografia do município de Bom Sucesso – PR. 
Fonte: Prefeitura de Bom Sucesso -2006
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Devido à pequena presença de matas ciliares ao longo das sub-bacias do 

município, que continua sendo destruída em função do uso agropecuário. Percebe-se 

um comprometimento em relação à preservação destes rios, pois esta vegetação os 

protege do assoreamento, contaminação por fertilizantes e agrotóxicos e tem grande 

importância na preservação da biodiversidade e do ecossistema.    

VOCÊ SABIA:

 Mata ciliar: é a designação dada à vegetação que ocorre nas margens de rios e  

mananciais.  O termo refere-se ao fato  de  que ela  pode ser  tomada como uma 

espécie de “cílio”, que protege os cursos de água do assoreamento.      

         
                                                                              Fonte: Consultoria Ambiental. Acesso em 28-06-2011

 

Lei Federal nº 4771/65 – Código Florestal

Conforme o artigo 2º da Lei Federal nº 4771/65 – Código Florestal, alterada pela Lei  

Federal n° 803/89, é obrigatória a presença de vegetação nativa nas nascentes, em 

um raio de 50 m. Ao longo dos rios essa distância é de acordo com sua largura. As 

Áreas de Preservação Permanentes ao redor de nascente ou olho d’água, localizada 

em área rural, ainda que temporários, ou seja, só aparece em alguns períodos (na 

estação chuvosa, por exemplo), deve ter raio mínimo de 50 metros de modo que 

proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica  contribuinte.

A Lei de Crimes Ambientais 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conforme Artigo 39, 

determina que é proibido “destruir ou danificar a floresta da área de preservação 

permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de 

proteção”. 

A distância legalmente estabelecida para a cobertura vegetal obrigatória ao longo 

dos corpos hídricos, conforme a figura 30 é: 
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- 30m, para cursos d’água com menos de dez metros de largura;

- 50m, para cursos d’água com dez a cinquenta metros de largura;

  Fonte: NASCENTES PROTEGIDAS E RECUPERADAS. 2010. p.20 Fonte: SEMA/PR- Secretaria do
 Meio Ambiente do Estado do Paraná Disponível em :
 http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Cartilha_nascentesprotegidas.pdf Acesso em: 
 20 de junho de 2011.

RIOS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO – PR

Figura: 15 – Paisagens – Rios do município de Bom Sucesso – PR.  
Fonte Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo
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SUGESTÃO DE FILME: MATA CILIAR
Duração: 13h15min Minutos
Sinopse:  vídeo  do Programa de Recuperação da  mata  ciliar  da  SEMA/Pr  – 
Secretaria de Estadual do Meio Ambiente

Palavras – chaves: mata ciliar, meio ambiente, recuperação, fauna e flora
Disponível em: http://www.video.pr.gov.br/?video=638 

ATIVIDADE: 8 (DURAÇÃO 2 AULAS) 

1. A qual bacia hidrográfica pertence o município de Bom Sucesso?

2. Os rios sempre tiveram papel importante na ocupação do espaço, pelo homem. 

Atualmente  os  rios  exercem  influência  nas  atividades  econômicas  dos 

habitantes de Bom Sucesso?

3. Aponte as principais funções da mata ciliar.

4. Identifique os principais problemas ambientais que atingem os rios do município.

5. Buscar  informações  junto  a  Emater  de  sua  cidade  se  há  projetos  de 

recuperação desses rios.

7.4 CLIMA

O clima do Município de Bom Sucesso é o Subtropical Úmido Mesotérmico, 

com ventos  oriundos do  nordeste  e  precipitações significativas  e  bem distribuídas 

durante todo o ano, ocorrendo com maior intensidade nos meses de verão, não existe 

estação  seca.  A  precipitação  média  anual  varia  de  1.400  a  1.600  milímetros. 

Apresenta  verões  quentes  e  inverno  com geadas  pouco  freqüentes.  A  média  das 

temperaturas nos meses mais quentes é superior a 22ºC, e dos meses mais frios é 

inferior 18ºC, a umidade relativa do ar varia de 75 a 80%.
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   Figura: 16 - Mapa Classificação Climática do estado do Paraná. Fonte: IAPAR

CLIMA DO PARANÁ
“O estado do Paraná está localizado na região de clima subtropical, com temperaturas 

amenas, e tem pequena parte na região de clima Tropical. A amplitude térmica anual  

do Estado varia entre 12 e 13ºC, com exceção do litoral, onde as amplitudes térmicas 

variam de 8 a 9ºC

O Paraná não apresenta uma estação seca bem definida. As menores quantidades de 

chuvas estão no extremo noroeste, norte e nordeste do Estado e as maiores ocorrem 

no litoral, junto às serras, nos planaltos do centro-sul e do leste paranaense. 

De acordo com a classificação de Köppen, no Estado do Paraná domina o clima do 

tipo C (Mesotérmico) e,  em segundo plano,  o clima do tipo A (Tropical  Chuvoso),  

subdivididos da seguinte forma: 

Af – Clima Tropical Superúmido: com média do mês mais quente acima de 22ºC e do 

mês mais frio superior a 18ºC, sem estação seca e isento de geadas. Aparece em 

todo o litoral e no sopé oriental da Serra do Mar. 
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Cfb – Clima Subtropical Úmido (Mesotérmico): com média do mês mais quente inferior 

a 22ºC e do mês mais frio inferior a 18ºC, sem estação seca, verão brando e geadas  

severas,  demasiadamente  freqüentes.  Distribui-se  pelas  terras  mais  altas  dos 

planaltos e das áreas serranas (Planaltos de Curitiba, Campos Gerais, Guarapuava, 

Palmas, etc).

Cfa  –  Clima  Subtropical  Úmido  (Mesotérmico):  com  média  do  mês  mais  quente 

superior a 22ºC e no mês mais frio inferior a 18ºC, sem estação seca definida, verão 

quente  e  geadas  menos  freqüentes.  Distribuindo-se  pelo  norte  centro,  oeste  e 

sudoeste do Estado, pelo vale do Rio Ribeira e pela vertente litorânea da Serra do 

Mar.”
                                                                                            O texto foi extraído do site da EMBRAPA/BR. 

                   Disponível em: http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm. Acesso em: 28 maio 2011.

 

MAPA PRECIPITAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ

 Figura: 17 - Mapa Precipitação do Estado do Paraná. Fonte: IAPAR Disponível em: http://www.iapar.br> 
Acesso em: 06 maio 2011
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PARA SABER MAIS

O LOCAL ARTICULADO GLOBALMENTE

As cidades são responsáveis por 75% do consumo mundial de energia e, por 80% 

das emissões de gás do efeito estufa. Por esse motivo, a ação por parte dos governos 

locais torna-se urgente. A boa notícia é que já existem iniciativas em todo o mundo 

dando o exemplo de que “pensar global e agir local” é cada vez mais necessário. 

Convém ressaltar que a ação em nível local também está mais próxima ao cidadão, 

fazendo com que ele se sinta tanto parte do problema como também da solução.

Nesse sentido, também é importante destacar que os governos subnacionais devem 

estar  atentos  não  apenas  às  ações  que  redução  à  emissão  de  GEE,  mas 

principalmente  para  a  adaptação  aos  fenômenos  climáticos  que  podem afetar  as 

cidades.  Para  isso,  eles  estão formando redes de troca de experiência  e  criando 

legislações inovadoras a exemplo do que vem acontecendo em um grupo chamado de 

Cidades do Grupo de Liderança em Clima que reúne prefeitos das 40 maiores cidades 

do mundo (C-40).

No Brasil, estados como São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul tem se destacado. Em 

nível internacional, os Estados Unidos abrigam uma série de cidades que também já 

dão exemplo. Diversas cidades européias também fazem parte desse movimento e 

algumas  estão  promovendo  uma  verdadeira  revolução  na  área  de  energias 

renováveis, por exemplo. 

O texto foi extraído do site mudanças climáticas.

Disponível em: <http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/163> Acesso em: 13 junho 2011.
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ATIVIDADE: 9 (DURAÇÃO 2 AULAS)

1.  Observe o mapa acima e responda: segundo a classificação de Koppen, qual o 

tipo climático do município de Bom Sucesso?

2. O que é umidade relativa do ar?

3. A paisagem sofre a interferência do clima? Explique.

4.  A ação do homem sobre a natureza tem provocado sérios impactos ambientais, 

como  as  mudanças  climáticas.  Aponte  as  principais  conseqüências  dessas 

alterações, para o planeta.

5.  O clima interferiu e interfere nas atividades econômicas dos habitantes do seu 

município?

7.6 VEGETAÇÃO

A  cobertura  vegetal  original  do  município  é  a  Floresta  Estacional 

Semidecidual,  vegetação típica  do bioma da Mata  Atlântica  está  condicionada por 

duas  estações  climáticas:  uma  tropical,  com época  de  intensas  chuvas  de  verão 

seguidas por estiagens acentuadas; e outra subtropical, sem período seco, mas com 

frio  intenso no inverno,  com temperaturas médias,  inferiores a 15°C. e,  a Floresta 

Ombrófila Mista, conhecida também como Mata de Araucária. 

A mata virgem que existia até o inicio da colonização dominava a região até 

l930, quando chegaram os primeiros migrantes para esta área do espaço paranaense. 

A  paisagem  foi  sendo  alterada  gradativamente,  devido  ao  intenso  processo  de 

desmatamento  para  a  utilização  das  terras  para  o  plantio  agrícola  de  diversos 

produtos, principalmente o café, iniciando assim o período áureo que compreendeu a 

troca da vegetação nativa para o plantio e cultivo da cafeicultura. 

Atualmente restam apenas 5,5% da vegetação primitiva e ela representa 

apenas 5% da vegetação ainda existente no estado do Paraná.

33



  Figura: 18 – Paisagens - 4. Município de Bom Sucesso – PR. 
  Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo

O  município  de  Bom  Sucesso  apresenta  hoje  a  cobertura  vegetal 

constituída  pela  Floresta  Estacional  Semidecidual,  mas  com  uma  pequena 

participação na região, cerca de, 1,1%, distribuídas em vários pontos do município e 

também a margem de alguns rios.

Quanto às áreas reflorestadas, também não apresenta uma parcela muito 

significativa, ocorrendo em pequenas áreas, ocupadas principalmente por eucalíptos, 

onde  o  relevo  apresenta  maior  declividade,  dificultando  o  plantio  de  culturas 

mecanizadas.

34



        Figura: 19 - Mapa Reservas florestais o estado do Paraná 
        Fonte: IAPAR Disponível em: http://www.iapar.br> Acesso em: 06 de maio 2011.

ATIVIDADE: 10 (DURAÇÃO 2 AULAS)

1 -  Qual atividade econômica foi a principal responsável pela devastação 

da vegetação do município de Bom Sucesso?

2 - Aponte as principais conseqüências do desmatamento para os rios e o 

clima do planeta.

3 -  No  município  de  Bom  Sucesso,  existem  áreas  de  preservação  da 

vegetação original?

4  -  Identifique  a  vegetação  original  e  relacione  as  principais  espécies 

nativas.
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PAISAGEM RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO

Figura: 20 - imagem de satélite do entorno da cidade de Bom Sucesso – PR 
Fonte: BING MAPS

8.1 AGRICULTURA

No início da ocupação do município a vegetação foi retirada, dando lugar à 

cultura do café que era cultivado pelas famílias que possuíam propriedades pequenas 

e médias, e também por trabalhadores meeiros, volantes e porcenteiros.

 Nas grandes propriedades os cafezais eram cultivados em sistemas de 

parcerias, com os colonos que moravam nas fazendas. Nas entrelinhas dos cafezais 

plantavam-se arroz, milho e feijão, para a subsistência das famílias.

A agricultura foi a principal responsável pela ocupação do município de Bom 

Sucesso e ainda continua sendo uma de suas principais atividades econômicas.

No  município  as  culturas  são  pouco  diversificadas,  sendo  cultivados 

principalmente, soja, cana-de-açúcar, trigo, milho, mas predomina a cana-de-açúcar, 
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estas são destinadas à comercialização. São utilizadas no preparo da terra e no cultivo 

dos  grãos,  grandes  quantidades  de  insumos  agrícolas,  que  além  de  aumentar  a 

produtividade, com as chuvas são levados pela enxurrada para as áreas de fundo de 

vale e acabam contaminando os rios, modificando a paisagem aquática, tanto da flora 

quanto da fauna.

O tamanho das propriedades rurais existentes no município até a década de 

l960 era em sua maioria pequena, mas com o êxodo rural ocorrido nos anos 80, uma 

grande parte destas pequenas propriedades, deixou de existir, sendo absorvidas pelos 

grandes fazendeiros.

Nesta época também era cultivada a hortelã, cultura que se adaptou muito 

bem a grande fertilidade do solo recém-desmatado, seu cultivo era realizado em meios 

a troncos e galhos de árvores e a colheita era realizada a cada cento e vinte dias. A 

área plantada no município não era muito significativa, sendo manual todo o processo 

de produção, desde o plantio até a extração do óleo, que era realizado em alambiques 

que existiam no município.

Figura: 21 – Atividade agrícola no município de Bom Sucesso – PR  
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo
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A  cultura  do  café  foi  a  mais  importante  até  1975,  quando  as  fortes  e 

freqüentes  geadas  e  a  dificuldade  de  comercialização  no  mercado  internacional 

motivaram sua substituição por outras culturas como a soja, o trigo, o milho, o algodão 

e também por pastagens. Neste período ocorreu a intensa mecanização das lavouras, 

contribuindo para o êxodo rural.

Figura: 22 – Paisagens agrícola – 1 Município de Bom Sucesso – PR 
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo

Figura: 23 – Paisagens agrícola – 2 Município de Bom Sucesso – PR 
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo
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Atualmente a principal cultura é a da cana-de-açúcar, sendo cultivada em 

uma área de mais de 10.000 hectares. O aumento significativo do cultivo da cana-de-

açúcar no município ocorreu devido à instalação de duas usinas de açúcar e álcool, na 

região, a Cooperval, no município de Jandaia do Sul e a Vale do Ivaí, no município de 

São Pedro do Ivaí.

    Figura: 24 – Paisagens agrícolas – 3 município de Bom Sucesso – PR. 
    Fonte: Acervo pessoal Marcia R.  Figueiredo 

O cultivo da cana-de-açúcar é realizado de forma mecanizada, em grandes 

propriedades,  sendo  que  a  maior  parte  de  sua  exploração  ocorre  em  forma  de 

arrendamento,  fazendo  uso  de  grande  quantidade  de  insumos,  porém  utilizam-se 

intensamente trabalhadores volantes (bóias-frias) no período da colheita, que é feita 

ainda, principalmente de forma manual.

A cultura do algodão teve importância, no município entre os anos de 1980 

a 1992, onde era cultivado utilizando mão-de-obra familiar, contratando trabalhadores 

volantes somente na época da colheita.  Seu cultivo  era realizado em pequenas e 

médias propriedades.

A fruticultura é praticada por pequenos agricultores, que utilizam à mão-de-

obra  familiar,  sendo  a  sua  comercialização  realizada  nas  cidades  vizinhas,  no 
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comércio  local,  em  cooperativa  e  também  no  CEASA.  Os  principais  produtos 

cultivados são: laranja, uva e banana.

Mapa: Uso do solo rural

     Figura: 25 - Mapa Uso do solo rural 
     Fonte: Prefeitura do Município de Bom Sucesso – PR Acesso em: 06 maio 2011.

Figura: 26 – Tipos de produção agrícola do Município de Bom Sucesso – PR.
Org. Marcia R. Figueiredo.  Fonte: EMATER – 2010
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8.2 PECUÁRIA

Esta atividade teve início de forma mais significativa a partir da década de 

70, após erradicação das lavouras de café.   

Figura: 27 – Paisagem pecuária do município de Bom Sucesso – PR 
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo

As pastagens ocorrem em todo o município, sendo mais intensa nas áreas 

menos favoráveis a mecanização, devido declividade acentuada do terreno ou solo 

impróprio para a agricultura.

A pecuária de corte é praticada de forma extensiva e explorada por médios 

e grandes produtores, sendo a maior parte do rebanho constituída pela raça nelore. A 

pecuária  leiteira  teve  maior  expressão  entre  os  anos  1980  a  1992,  praticada  por 

pequenos  produtores,  de  forma  semi-intensiva,  com  pouco  uso  de  tecnologia, 

apresentando baixa produtividade. 
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Avicultura de corte teve início  em 2001 e vem ganhando importância no 

município,  o objetivo principal  desta prática é proporcionar geração de renda, fixar 

famílias nas propriedades, evitando o êxodo rural  e diversificar as propriedades. É 

explorada por pequenos e médios produtores em sistema de integração, entre uma 

indústria e o produtor rural, utilizando mão-de-obra familiar. 

Atualmente  existem  75  granjas  no  município  com  aproximadamente 

773.000 aves. 

Figura: 28 – Agropecuária/Avicultura do Município de Bom Sucesso – PR. 
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo 

Existem ainda outros rebanhos com menor importância, como os eqüinos 

que são criados na fazenda Santa Helena,  que tem uma tradição de 36 anos na 

criação da raça quarto-de-milha, esses animais destina-se ao trabalho da apartação e, 

são comercializados em exposições, além dos suínos e ovinos.
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Figura: 29 - Atividades agropecuárias.  Fonte: IBGE/2006/Prefeitura Municipal de Bom 
Sucesso -Pr/ Plano Diretor – 2006

ATIVIDADE: 11 (DURAÇÃO 2 AULAS)
1. Explique as principais transformações ocorridas na paisagem rural, no município 

de Bom Sucesso.

2. A cafeicultura  foi  a  principal  responsável  pela  ocupação  e  transformação  da 

paisagem no município de Bom Sucesso. Atualmente qual a sua importância?

3. O  êxodo  rural  ocorrido  nos  anos  80  no  município  está  relacionado  com  a 

concentração das propriedades rurais?

4. A modernização da agricultura provocou graves problemas sociais no campo e 

na cidade. Estes problemas podem ser observados em Bom Sucesso?

5. Quais as principais culturas existentes no município?

6. Identifique as diferenças entre a pecuária extensiva e a intensiva.  Qual delas 

predomina no município de Bom Sucesso?

7.  uso de novas tecnologias no campo causa problemas ambientais, no município?
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9. A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO

Atualmente  o  município  de  Bom Sucesso  apresenta  uma população  de 

6.561 habitantes, com uma densidade demográfica de 20,33 hab/ Km². Da mesma 

forma que a maioria das cidades brasileiras, a maior parte da população de Bom 

Sucesso vive na cidade, 81%.

 Isto não foi sempre assim, o município já a apresentou uma população de 

20.578 habitantes, segundo o Censo de 1960, sendo que neste período a maioria era 

residente na zona rural, onde a cultura predominante era o café, que utilizava uma 

grande  quantidade  de  mão-de-obra,  sendo  o  trabalho  realizado  pelas  próprias 

famílias.

Com a erradicação dos cafezais e a prática de novas culturas como a soja, 

o  trigo,  o  milho,  que  passou  a  utilizar  as  máquinas  agrícolas,  no  processo  de 

produção,  dispensando  a  mão-de-obra  no  campo,  uma  grande  parcela  dessa 

população migrou para as cidades e também para outras áreas agrícolas, havendo 

um declínio acentuado da população.

Figura: 30 – Evolução da população no Município de Bom Sucesso – PR. 
Fonte: Bom Sucesso/2010 e Prefeitura de Bom Sucesso – PR / Plano Diretor – 2006
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O município apresenta um maior número de habitantes femininos 3.334, 

que masculinos 3.227. A expectativa de vida do bom-sucessense é de 69,96 anos e a 

taxa de alfabetização de adultos é de 80,58%, este valor é elevado em relação ao 

nível estadual, a faixa etária que apresenta o menor índice de analfabetos é a que 

varia de 15 a 17 anos. 

  Figura: 31 – Evolução da população no Município de Bom Sucesso – PR. 

  Fonte: IBGE/Censo/2010.

              

               A população economicamente ativa é de 2.740 pessoas distribuídas pelos  

três setores da economia. Sendo que a maioria está ligada ao setor primário, pelo 

caráter rural que o município apresenta.
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ATIVIDADE: 12 (DURAÇÃO 2 AULAS)

1. Analise o gráfico, a evolução da população de Bom Sucesso e procure explicar o 

que provocou o declínio da população. 

2. Pesquise com seus pais e avós quantos anos eles freqüentaram a escola.

3. No município de Bom Sucesso existe exploração do trabalho infantil? 

4. Em qual setor da economia seus pais trabalham?

5.  Explique o que é êxodo rural. Esse fenômeno ocorreu e ainda ocorre em Bom 

Sucesso?

10. OS IMPACTOS AMBIENTAIS NAS PAISAGENS DO MUNICÍPIO 

A sociedade contemporânea tem produzido impactos preocupantes ao meio 

ambiente e esse processo aumentou significativamente com o advento do capitalismo, 

a partir da Revolução Industrial iniciada no século XVIII em 1750, com o uso do carvão 

mineral pela máquina a vapor, a industrial têxtil, naval e siderúrgica  passou a produzir 

mais e mais rápido. A paisagem natural vai sendo gradativamente modificada, dando 

lugar a uma paisagem humanizada.

No sistema capitalista a natureza é vista como fonte de lucro. Nesse processo de 

obtenção  de  lucro  por  meio  da  exploração  dos  recursos  naturais,  produção  de 

mercadorias e incentivo ao consumo, o meio ambiente está sendo devastado afetando 

a vida do planeta. 

O  município  de  Bom  Sucesso  também  apresenta  vários  problemas 

ambientais, como o lixo, que é todo depositado a céu aberto em um aterro sanitário, 

pois  na  cidade  ainda  não  foi  implantado  um  programa  de  coleta  seletiva.  Esse 

acúmulo de lixo traz uma série de problemas como a proliferação de insetos e ratos, 

que são transmissores de várias doenças, produção do chorume, que contamina o 

solo e a água, comprometendo assim o meio ambiente e a saúde da população.

O  município  de  Bom  Sucesso  também  apresenta  vários  problemas 

ambientais, como o lixo, que é todo depositado a céu aberto em um aterro sanitário.
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Figura: 31 – Aterro sanitário do Município de Bom Sucesso – PR. 
Fonte: Acervo pessoal Marcia R. Figueiredo 

     

A  vegetação  original  foi  quase  totalmente  destruída  para  a  prática  da 

agropecuária,  restando pequenas áreas de preservação permanente  em diferentes 

pontos do município, também as matas ciliares que deveria ser de 50 metros, em torno 

das nascentes e 30 metros ao longo dos cursos dos rios, foram praticamente extintas.

 Devido à baixa presença de mata ciliar os rios estão sendo poluídos com 

fertilizantes químicos e agrotóxicos, que são utilizados em grandes quantidades na 

agricultura  e,  também  estão  sendo  assoreados,  prejudicando  a  fauna  aquática  e 

comprometendo a preservação das bacias hidrográficas.

O solo do município sofre o processo de erosão, principalmente nas áreas 

de maior declividade. Apresenta diminuição dos níveis de matéria orgânica devido à 

queima da cana, que é a cultura predominante no município, compactação pelo uso de 

máquinas agrícolas pesadas e também contaminação por fertilizantes e agrotóxicos. 
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O tráfego de máquinas agrícolas pesadas contribui para a compactação do 

solo.

 Figura: 32 – Paisagens agrícola do município de Bom Sucesso – PR.
 Fonte: Acervo pessoal Marcia R Figueiredo

A poluição do ar  também se faz presente no município,  provocada pela 

queima da cana, antes da colheita para remover folhas mortas, facilitando assim o 

corte para o trabalhador. 

As queimadas liberam grandes quantidades de gases para a atmosfera que 

contribuem para a destruição da camada de ozônio e também para o efeito estufa. É a 

camada de ozônio que protege a terra dos raios ultravioletas do sol, sua destruição 

provoca várias doenças, como as do sistema respiratórias e o câncer. O efeito estufa 

altera  o  clima  do  planeta,  favorecendo  assim  a  incidência  de  furacões,  tufões  e 

afetando o equilíbrio ambiental. 
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ATIVIDADE: 13 (DURAÇÃO 2 AULAS)
1. Aponte os fatores que contribuíram para o aumento do lixo, nos últimos anos.

2. Existe poluição no município de Bom Sucesso?

3.  Em  grupo,  faça  um  levantamento  dos  problemas  ambientais  existentes  no 

município.

4.  Quais os principais  tipos de degradação ambiental  causado pela agricultura no 

município de Bom Sucesso?

5. Quais as conseqüências do efeito estufa, para o planeta?

6. Como cada um pode contribuir para a preservação ambiental no lugar onde vive? 

11. PALAVRAS FINAIS

 O presente material didático-pedagógico pretende contribuir, para que o estudo 

da paisagem de vivência do aluno possa ser utilizado em sala de aula, como ponto 

inicial para uma melhor compreensão dos conteúdos geográficos. Colaborando não só 

com alunos da escola em que vai ser utilizado, mas a todos àqueles na qual ocorrer 

adesão a seu uso.

O estudo da paisagem local desenvolve um maior significado para o aluno com 

relação  aos  conteúdos  trabalhados  durante  as  aulas  e  favorece  um  ensino-

aprendizagem de Geografia mais eficaz e de forma contextualizada.

Acredita-se  que  após  a  utilização  desse  material,  professores  e  alunos 

possam conhecer  melhor  a  paisagem do  seu  cotidiano,  compreendendo  que  são 

partes integrantes do ambiente em que vivem responsáveis por ele e, capazes de nele 

intervirem  como  indivíduos  e  como  cidadãos,  contribuindo  positivamente  para  a 

preservação ambiental da sua comunidade e para a transformação da sociedade na 

qual vivem. 
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MAPA USO DO SOLO RURAL. Fonte: Prefeitura do Município de Bom Sucesso – PR 
> Acesso em: 06 maio 2011.

VISTA PANORÂMICA DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO – PR. Fonte: BIG MAPS 
Disponível em: <http://www.bing.com/maps/explore/default > Acesso em: 06 jun 2011.
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