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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo fazer um levantamento das principais 
contribuições do projeto “Inventários dos atrativos naturais de Ortigueira-PR”, 
vinculado ao programa Universidade sem fronteiras, no que tange às ações 
deste projeto no município. O projeto surge com a perspectiva de se 
impulsionar no município um desenvolvimento socioeconômico a partir do 
turismo focado na comunidade local, fato cogitado dada a grande quantidade 
de paisagens consideradas como potencialidades ao turismo. Através da 
catalogação destas potencialidades, intenciona-se promover junto à 
comunidade local a base para o processo de turistificação de modo planejado e 
pensado desde as suas necessidades. A partir de resultados encontrados em 
trabalhos desenvolvidos, arquivos do projeto e entrevistas com colaboradores e 
professores, realizou-se uma análise também embasada em referencial teórico 
com o intuito de se mapear as contribuições do projeto para a implantação do 
turismo em Ortigueira. 
 
Palavras-chave: Inventário; turismo; meio rural. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, pretendeu-se avaliar criticamente quais foram as ações 

realizadas até o presente momento, novembro de 2010, pelo projeto 

“Inventários dos atrativos naturais de Ortigueira-PR”, da Universidade Estadual 

de Londrina,  subsidiado pelo programa Universidade sem Fronteiras, do 

Estado do Paraná. 

Buscou-se o levantamento das ações realizadas pelo projeto, que 

posteriormente foram analisados, elencando-se, assim, as efetivas 

contribuições do projeto para a comunidade.  

Para tal tarefa foram utilizados documentos do acervo do projeto, 

documentos solicitados junto a PROEX e Universidade sem Fronteiras, além 

de entrevistas com professores e colaboradores envolvidos. Para a referida 

análise utilizou-se ainda de um referencial teórico com o objetivo de se obter 

embasamento à análise. 

A escolha deste município como alvo da proposta de inventário dá-se 

devido à considerável quantidade de potencialidades naturais como 

cachoeiras, cavernas e mirantes lá localizadas, fato este decorrente da 

formação geológica da região. 

Com a proposta de implementação do turismo rural no município como 

fomento à economia local, amplamente deficitária, conforme dados que serão 

trazidos posteriormente, intenciona-se impulsionar um desenvolvimento sócio-

econômico a partir do turismo focado na comunidade local.  

Fato este que justifica a contribuição do projeto, uma vez que fica clara a 

necessidade de planejamento inerente à atividade turística, a fim de que não se 

torne predatória.  

Neste sentido, entende-se que por ser o estudo da dualidade sociedade 

x natureza tradicionalmente atributo da Geografia, verifica-se a importância de 

tratarmos da temática do Turismo, contribuindo assim para um 

desenvolvimento interdisciplinar a partir de uma perspectiva geográfica. 

A implantação do turismo em paisagens naturais (turismo rural), 

modalidade de turismo que se estabelece a partir da apropriação de belezas 



16 

 

naturais, requer a análise dos possíveis impactos, positivos e negativos que 

podem ser gerados por este processo. 

O turismo enquanto proposta ao desenvolvimento econômico vem sendo 

discutido por diversos autores, uma vez que em muitos casos reforça a 

segregação, gerando a má distribuição da renda auferida e muitas vezes 

anulando os interesses da comunidade receptora. 

Ressalta-se que o foco na comunidade receptora tem a finalidade de 

contribuir para que a mesma se beneficie da atividade turística em uma 

perspectiva sócio-econômica. 

A fundamentação da proposta de analisar as ações deste projeto está 

em verificar as efetivas contribuições de melhoria social obtidas a partir de 

estudos científicos desenvolvidos por universidades. 
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1 O CONTEXTO DO PROJETO “INVENTÁRIO DOS ATRATIVOS NATURAIS 

DE ORTIGUEIRA-PR”   

 

A proposta do presente trabalho em avaliar a atuação do projeto 

“Inventário dos Atrativos Naturais de Ortigueira-PR” requer algumas 

considerações preliminares. A princípio, faz-se necessária a caracterização do 

programa Universidade sem Fronteiras, em que o projeto está inserido; 

posteriormente, serão expostas as diretrizes que norteiam o projeto em si, e, 

ainda neste capítulo, será apresentado o cronograma das atividades que vêm 

sendo desenvolvidas desde a implementação do projeto. 

 

1.1 Sobre o programa Universidade sem Fronteiras 

 

Considerado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 

SETI – do Estado do Paraná como a maior ação de extensão universitária no 

Brasil, tanto em investimentos financeiros, quanto em capital humano, o 

programa Universidade sem Fronteiras teve suas atividades iniciadas em 

outubro de 2007. Reúne, em equipes multidisciplinares, educadores, 

profissionais recém-formados e estudantes das universidades públicas do 

estado. Atualmente, sua área de atuação estende-se, através de diversos 

projetos, por mais de 200 municípios (PARANÁ, 2010). 

Pautando-se em ações que auxiliem a promoção do desenvolvimento 

social em municípios criticamente afetados, a seleção dos projetos é orientada 

a partir da mensuração do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

O objetivo primordial de elaboração deste índice é aferir o avanço de 

uma dada população, levando em conta não apenas o fator econômico, como é 

o caso do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, mas considerar 

características sociais, culturais e políticas que estão diretamente ligadas à 

qualidade de vida. Para se obter o IDH, três componentes são considerados: o 

PIB per capita (corrigido pelo poder de compra da moeda de cada país), a 

longevidade (expectativa de vida ao nascer) e a educação (índice de 

analfabetismo e taxa de matrícula em todos os níveis de ensino). O resultado 
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varia de zero a um, tendo os três itens averiguados o mesmo peso e 

importância (PNUD, 2010). 

O programa Universidade sem Fronteiras está estruturado em 

subprogramas que se encontram interligados entre si. Neste sentido, através 

dos seus projetos, busca aumentar o impacto e o alcance das políticas públicas 

propostas pelo programa. A divisão em subprogramas se dá conforme 

elencado:  

 Incubadora dos Direitos Sociais;  

 Apoio às Licenciaturas;  

 Apoio à Agricultura Familiar;  

 Apoio à Pecuária Leiteira;  

 Apoio à Produção Agroecológica Familiar;  

 Diálogos Culturais;  

 Ações de Apoio à Saúde; e  

 Extensão Tecnológica Empresarial. 

Nesta perspectiva, pretende-se incitar mudanças no cerne das 

instituições participantes, assim como nas regiões de atuação dos projetos a 

partir do trabalho integrado das dualidades trabalho/renda e 

educação/efetividade dos direitos sociais (PARANÁ, 2010). 

 

1.2  Sobre o Projeto “Inventário dos Atrativos Naturais de Ortigueira-PR” 

 

O projeto “Inventário dos Atrativos Naturais de Ortigueira-PR”, ver mapa 

de localização do município a seguir (figura 1), foi incluído no programa 

Universidade sem Fronteiras através do subprograma Extensão Tecnológica 

Empresarial; seguindo as exigências, houve a elaboração de documentos que 

justificassem a viabilidade/necessidade dos estudos. Tal justificativa passou 

pelo crivo da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e seu 

conteúdo será apresentado a seguir. 
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Figura 1: Mapa de localização de Ortigueira-PR e municípios vizinhos. Escala 
aproximada: 1: 4.500.000 .  
Fonte: PNUD (2009). Elaborado por Martins (2009). 

 

 A crescente demanda por turismo em paisagens naturais justifica-se 

pela “necessidade” de fuga do meio urbano e todo estresse que envolve a vida 

contemporânea. Considerando as potencialidades naturais do município de 

Ortigueira-PR,  ponderou-se elaborar um estudo que pudesse contribuir com o 

planejamento desta modalidade de turismo na região. 

A área rural do município apresenta considerável porção de vegetação 

nativa remanescente. A formação hídrica da região é composta por cachoeiras, 

corredeiras e saltos, componentes que aliados ao relevo formam paisagens 

que possuem potencialidade ao turismo. 

Outro fator de destaque que a região apresenta é a formação de 

cavernas e abrigos naturais de paisagem cênica, potencializadas ainda mais 

pelo ambiente que as envolve, próximas a rios, córregos e quedas d'água, 

além de estarem envoltas pela vegetação nativa, transição entre a Floresta 

Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Semidecidual com remanescentes de 

Cerrado. 
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Há que se considerar, no entanto, que a utilização destes recursos 

naturais pelo turismo, se não planejada, pode causar impactos negativos ao 

meio ambiente, em casos mais sérios inclusive de forma irreversível. A fim de 

que isto não aconteça, ou seja, de que a exploração destas potencialidades 

naturais pelo turismo possa contribuir na geração de renda ao município e 

consequentemente no desenvolvimento sócio-econômico, sem que se cause 

danos ao ecossistema que inviabilizem a atividade, se propõe esse 

levantamento.  

Como objetivo geral do projeto foi idealizado a realização do 

levantamento do patrimônio natural de Ortigueira com a finalidade de se 

identificar/elencar os atrativos naturais que seriam os “[...] locais com potencial 

para o desenvolvimento de atividades voltadas ao ecoturismo” (SPOLADORE, 

2008, p. 3). 

Para atingir o objetivo da pesquisa Spoladore (2008, p. 3) ordenou uma 

série de ações, considerando como objetivos específicos do projeto:  

 

 “Levantar e cadastrar os pontos com interesse para o 
desenvolvimento do turismo; 

 Mapear e estudar as cavidades naturais identificadas; 

 Estudar o micro-clima de cavidades naturais procurando 
avaliar e controlar o impacto ambiental decorrente das 
atividades turísticas; 

 Levantar, cadastrar e estudar os mirantes naturais; 

 Levantar, cadastrar e estudar as cachoeiras, saltos e 
quedas d’águas; 

 Levantar e cadastrar os sítios arqueológicos; 

 Identificar os locais mais adequados para o 
desenvolvimento de atividades turísticas; 

 Estudar os locais identificados como atrativos naturais em 
detalhe; 

 Realizar atividades relativas à educação ambiental para a 
população local através de palestras, cursos, exposições e 
treinamento de pessoal”. 

 

Pretendeu-se, desde a elaboração do planejamento de pesquisa, que o 

projeto pudesse contribuir com a população ortigueirense de modo geral, uma 

vez que a proposta do planejamento adequado para a implantação do turismo 

está exatamente atrelada ao fato de promover o desenvolvimento sócio-

econômico da comunidade, embora o projeto esteja em contato de forma mais 

direta com escolas, hotéis, restaurantes e proprietários rurais localizados nas 
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proximidades dos atrativos naturais, seja para catalogação de dados ou de 

informações relevantes ao inventário. 

Para que a pesquisa pudesse abranger também estudos referentes aos 

atrativos culturais do município, contribuindo assim de forma mais ampla, 

houve uma parceria com outro projeto já existente na universidade, o 

TERNOPAR – Turismo e Excursionismo Rural, que já desenvolvia estudos 

relativos ao turismo na região norte do estado do Paraná. Houve, assim, uma 

“divisão de tarefas”, cada qual orientada por um professor responsável. Desta 

forma, foram desenvolvidas pesquisas tanto na parte física quanto na parte 

humana. No quadro 1 abaixo estão elencados os professores envolvidos 

atualmente no projeto e seus respectivos envolvimentos: 

 

Nome Título Especialização Função Ingresso 

Angelo Spoladore Doutor Geologia Coordenador Dez/ 2008 

Cleuber M. Brito Mestre Geologia Colaborador Dez/ 2008 

Fernanda L. 
Ribeiro 

Doutora Engenharia Florestal e 
Topografia 

Colaboradora Abr/ 2009 

Maria Del Carmen 
M. H. Calvente 

Doutora Geografia Humana e 
Turismo 

Colaboradora Dez/ 2008 

Wladimir C. 
Fuscaldo 

Mestre  Geografia Humana, 
Resíduos Sólidos e 
Educação Ambiental 

Colaborador Dez/ 2008 

Quadro 1: Professores integrantes do projeto 
Fonte: UEL (2010). Elaborado pela autora. 

 

Ao longo dos anos de formação do projeto, vários alunos contribuíram 

com o desenvolvimento das pesquisas, no quadro 2 a seguir, apresenta-se a 

relação dos participantes: 
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Nome do aluno Formação Função Período de 

permanência 

Aline de O. da Costa Geografia Bolsista Nov/ 2009 - Out/ 2010 

Alini N. de Oliveira Geografia Colaboradora Ago/ 2009 - Fev/ 2010 

Ana Camila Moreira Geografia Colaboradora Jul/ 2009 - Fev/ 2010 

Ana P. S. Servidoni Geografia Colaboradora Dez/ 2008 - Ago/ 2009 

Carolina N. Franca Geografia Colaboradora Dez/ 2008 - Mar/ 2010 

Denise S. de Luca Geografia Colaboradora Dez/ 2008 - Mar/ 2010 

Diego Pianovski Geografia Colaborador Ago/ 2009 - Mar/ 2010 

Emilia A. Fukuda Geografia Bolsista Dez/ 2008 - Ago/ 2009 

Erica M. Martins Geografia Bolsista Fev/ 2009 - Jun/ 2010 

Erica Salvador Geografia Bolsista Mar/ 2009 - Out/ 2009 

Fatima A. Roque * AAC1 Nov/ 2009 - Fev/ 2010 

Ferdinando Nesso Geografia Colaborador Ago/ 2009 - Fev/ 2010 

Gustavo Baba Biologia Bolsista Ago/ 2009 - Dez/ 2010 

Helio de Souza Geografia Bolsista Nov/ 2009 - Out/ 2010 

Jose A. da Silva Geografia Colaborador Jul/ 2009 - Fev/ 2010 

Juliana G. Pelarim Geografia Bolsista Jun/ 2010 - Dez/ 2010 

Karina H. Okada Geografia Bolsista Abr/ 2010 - Nov/ 2010 

Larissa F. de Lima Geografia Bolsista Nov/ 2009 - Ago/ 2010 

Lucas G. Mendes Geografia Bolsista Dez/ 2009 - Dez/ 2010 

Luciana V. Gomes * AAC Nov/ 2009 - Fev/ 2010 

Marcelo Fingoli Geografia Colaborador Dez/ 2008 - Mar/ 2010 

Maristela D. de Oliveira * Colaboradora Ago/ 2009 - Mar/ 2010 

Paula P. Marquezin Geografia Bolsista Ago/ 2009 - Nov/ 2010 

Rafael de Jesus Geografia Colaborador Maio/ 2010 - Nov/ 2010 

Stefano B. R. Barreto Geografia Colaborador Out/ 2008 - Nov/ 2009 

Tatiana Colasante Geografia Colaboradora Ago/ 2009 - Dez/ 2009 

Victor H. A. Pinto Geografia Colaborador Ago/ 2009 - Mar/ 2010 

Quadro 2: Colaboradores do projeto 
Fonte: UEL (2010). Elaborado pela autora. 

 

1.3 Cronograma das atividades realizadas nos trabalhos de campo 

 

Faz-se relevante levantar dados sobre as ações do projeto na tentativa 

de se relatar as atividades realizadas e distribuí-las temporalmente. 

As atividades elencadas a seguir são provenientes de informações 

coletadas junto a Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, a partir dos registros de 

utilização de transporte, de relatórios de vários estagiários envolvidos no 

projeto desde o início do mesmo, de relatórios mensais que eram elaborados 

                                            
* Informação não disponível 
1
 Atividade Acadêmica Complementar 
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pelo professor coordenador do projeto, do acervo fotográfico do projeto, além 

de entrevistas com professores e estagiários. 

Os registros datam de dezembro de 2008 até novembro de 2010. As 

informações estão a seguir (quadro 3) relacionadas mensalmente: 

 

Período Descrição das atividades 

Dezembro – 

2008 

→ Pesquisas e levantamentos bibliográficos sobre o município, 
levantamento de mapas, imagens de satélite e fotografias aéreas, 
elaboração de textos preliminares. 

Janeiro – 2009 

→ Campo urbano, visita ao depósito de resíduos sólidos urbanos, a 
estação de tratamento de água e esgoto, a escolas da área urbana e 
realizado cadastro dos hotéis da cidade.  
→ Primeiras saídas para a área rural, foi localizada, mapeada, 
estudada e cadastrada (Cadastro Nacional de Cavernas da Sociedade 
Brasileira de Espeleologia sob o número de PR-270) uma caverna 
situada a cerca de 10 quilômetros da cidade.  

Fevereiro – 

2009 

→ Campo urbano, visita ao cemitério local e ao depósito de resíduos 
sólidos, contatos na prefeitura (com a secretária de Comunicação e  
com o secretário do Desenvolvimento de Indústria, Comércio, Serviços 
e Turismo) visando estabelecer um cronograma de ações. 
→ Campo na zona rural, visando identificação de locais com 
potencialidade para o desenvolvimento de atividades turísticas. 

Março – 2009 

→ Campo urbano, foram realizadas reuniões com professores da rede 
pública de ensino e com representantes da prefeitura onde foram 
acertadas atividades para serem desenvolvidas em conjunto (cursos, 
participação em feiras e mostras de ciências). Aplicação de 153 
formulários em 2 escolas públicas onde se buscou informações que 
serviriam como base de dados para o projeto. 
→ Campo rural, localização e estudos de novos atrativos naturais 
(cavernas, mirantes naturais e cachoeiras), foram localizadas e 
estudadas cinco cavernas e seis mirantes naturais.  

Abril – 2009 

→ Campo urbano, mapeamento por GPS da área urbana central, foram 
registradas as coordenadas da prefeitura, escolas, postos de saúde, 
hotéis, mercados, estes dados servirão de base para um mapa que 
será disponibilizado em meio digital. 
→ Campo rural, localização e mapeamento dos seguintes atrativos 
naturais: Caverna Fazenda do Turco, Caverna Fazenda Carioca, 
Caverna do Capixaba, “Gruta” do Barreiro; foram ainda identificados 
quatro locais caracterizados como mirantes naturais, todos os pontos 
estão localizados ao longo de estradas secundárias que cortam a 
chamada Serra do Cadeado. 

Maio – 2009 

→ Campo urbano, realizado mapeamento da área urbana e dos pontos 
de venda de artesanato ao longo da Rodovia do Café; foram realizadas 
entrevistas com moradores locais para elaboração de registros da 
memória da cidade, utilizou-se o método Memória Viva2. 
→ Campo rural, visita aos pontos: morro Pedra Branca (onde estão 
localizadas as antenas da antiga TELEPAR), foz do rio Apucarana 
Grande, barra do Ribeirão Rosário e mirante do Perau Vermelho.  

                                            
2
 Resgate da história afetiva vivida pelas pessoas cidade.  
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Junho – 2009 

→ Campo urbano, visita e coleta de coordenadas por GPS das 
barracas de vendas (quiosques) localizadas ao longo da rodovia em 
direção à Ortigueira; levantamento de dados para realização do 
inventário histórico-cultural; reunião na Secretaria do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos.  
→Campo urbano-rural, visita ao aterro controlado, entrevista com 
separadores de lixo.  

Julho – 2009 

→ Campo urbano, foram realizadas entrevistas com moradores com 
objetivo de coletar informações sobre as festas realizadas na cidade; 
entrevistas com várias autoridades locais, religiosos, representantes do 
governo e de órgãos públicos além de destaques da comunidade; 
contato com representante do programa Economia Solidária, na 
Agência do Trabalhador. 
→ Apresentação de artigo no XXX Congresso Brasileiro de 
Espeleologia, elaborado com base nas pesquisas realizadas pelo 
projeto: 
“Geoespeleologia da Caverna Coisinha do Zé (PR-270)”. 

Agosto – 2009 

→ Campo rural, visita a Estância Manain para mapeamento e 
monitoramento de temperatura e umidade de uma caverna localizada 
na RPPN da propriedade; trabalhos desenvolvidos na região da Serra 
Pelada e da cachoeira Véu da Noiva para georeferenciamento. 

Setembro - 

2009 

→ Campo rural, visita a região de Serra Grande em Ortigueira, Pico 
Agudo em Sapopema e Morro do Taff em São Jerônimo da Serra.  
→ Apresentação de artigos no XVIII Encontro Anual de Iniciação 
Científica (EAIC), elaborados com base nos estudos realizados pelo 
projeto: 
“Potencialidades do turismo rural em pequenos municípios do estado 
do Paraná: o caso do município de Ortigueira”. 
“Levantamentos preliminares da geologia do município de Ortigueira-
PR” 

Outubro – 2009 

→ Preparação dos banners, panfletos e textos que seriam utilizados 
durante os eventos (palestras, cursos e exposições) previstos de serem 
realizados no final do mês de novembro e dezembro de 2009. 
→ Campo urbano para contato com diferentes escolas públicas 
municipais visando o acerto para a realização das palestras sobre o 
turismo em Ortigueira; contato com diferentes entidades (igrejas, 
clubes de prestação de serviços, como o Rotary Club dentre outros) 
para agendamento de palestras para apresentação dos resultados 
obtidos.  
→ Campo rural, visita a Estância Manain em Mauá da Serra para 
conferência e monitoramento de temperatura e umidade da caverna; 
visita a barragem da Usina Hidrelétrica Mauá.  
→ Apresentação de artigos na XXV Semana de Geografia da 
Universidade Estadual de Londrina, elaborados com base nos estudos 
realizados pelo projeto:  
“Potenciadade do turismo rural e a importância da paisagem no 
município de Ortigueira-PR”,  
“Os recursos histórico-culturais de Ortigueira-PR como possibilidades 
de atrativos turísticos complementares: levantamento preliminar”, 
“O lixo no município de Ortigueira, 
“Orientações de elementos de relevo – o caso da rede hidrográfica do 
município de Ortigueira”. 

Dezembro – → Exposição de material e permanência no stand do projeto na festa 
municipal (aniversário de Ortigueira) com finalidade de divulgar os 
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2009 resultados preliminares do projeto, distribuição de folders para a 
população em geral e explicação dos oito banners.  
→ Realização e participação de eventos como: palestras em escolas 
públicas, palestras no Rotary Club local.  
→ Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso de Stefano 
Barreto com o título: 
“Infraestrutura e turismo no meio rural em pequenos municípios: o caso 
de Ortigueira-PR”. O trabalho é resultado das pesquisas realizadas 
pelo projeto. 

Janeiro - 2010 

→ Preparação do Relatório Parcial solicitando a prorrogação do projeto 
por mais um período. A justificava desta solicitação está na 
possibilidade de assim realizar pesquisas que atinjam maior parte do 
território.  

Fevereiro – 

2010 

→ Preparação do Relatório Parcial solicitando a prorrogação do projeto 
por mais um período.  

Março – 2010 
→ Estagiários e professores trabalhando na elaboração de artigos. 
Pretende-se a publicação de um livro que contemple as informações 
sobre o município obtidas pelo projeto. 

Abril – 2010 → Estagiários trabalhando na produção dos artigos que farão parte do 
livro sobre o projeto; reunião na prefeitura. 

Maio – 2010 → Estagiários trabalhando na produção dos artigos que farão parte do 
livro sobre o projeto. 

Junho – 2010 

→ Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso de Tatiana 
Colosante com o título: 
“A relação entre patrimônio histórico-cultural e memória no município 
de Ortigueira e sua potencialidade para o turismo”. O trabalho é 
resultado das pesquisas realizadas pelo projeto. 

Agosto – 2010 

→ Campo rural, visita a formação Serra Grande, visita a Cachoeira do 
rio do Costas e visita a Serra dos Agudos. 
→ Aprovado pelo CNPq verba para publicação do livro paradidático 
contendo os resultados das pesquisas realizadas. 

Setembro - 

2010 

→ Campo urbano, reunião na Secretaria Municipal da Indústria, 
Comércio e Turismo.  
→ Campo rural, georeferenciamento da cachoeira Véu da Noiva, parte 
superior. 
→ Entrega da monografia de Gustavo Baba para obtenção do título de 
especialista: 
“Atrativos Naturais da região de Ortigueira-PR”, trabalho resulta das 
pesquisas realizadas para o projeto. 

Outubro – 2010 → Campo urbano e rural, aplicação de questionários referente a 
pesquisa da bolsista Karina Harumi Okada. 

Novembro - 

2010 

→ Campo urbano, palestra para divulgação das potencialidades, 
constituição de um grupo de trabalho. 
→ Campo rural, visita a propriedade com potencial atrativo e interesse 
por parte do proprietário ao desenvolvimento do turismo 
→ Reunião com membros do grupo de trabalho.  

Quadro 3: Cronograma das atividades realizadas pelo projeto 
Fonte: Arquivos do projeto, da PROEX e entrevistas com colaboradores (2010). 
Elaborado pela autora 
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Com o intuito do aprofundamento no relato das informações obtidas pelo 

projeto, passaremos a uma discussão em relação à contribuição do mesmo na 

proposta do inventário, na educação e na forma de divulgação para a 

comunidade. 
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2 ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Dá-se continuidade a este trabalho na expectativa de se obter uma 

análise capaz de contemplar a atuação do projeto em relação aos itens 

relacionados como sendo os objetivos propostos inicialmente. 

Parte-se da análise dos inventários, da parte física (do patrimônio 

natural, do patrimônio histórico-cultural e da infraestrutura urbana); em seguida, 

será analisada a atuação do projeto em relação ao ensino e, para finalizar, 

analisa-se as formas utilizadas para a divulgação dos dados obtidos. 

 

2.1 A Proposta de Inventário 

 

A justificativa de se apresentar nesta etapa do levantamento um 

referencial teórico está em estabelecer parâmetros que sirvam de 

embasamento à avaliação crítica ao projeto, proposta por este trabalho. 

Buscando entendimento da ocorrência do fenômeno turístico, Barros 

(2000) descreve que a sociedade contemporânea está inserida em um contexto 

urbano-industrial onde há o predomínio de um estilo de vida agitado, artificial e 

propenso ao estresse dos grandes centros urbanos; observa-se então, um 

impulso à procura de um turismo em paisagens naturais, em que se almeja um 

contato com a natureza, obter-se uma reconexão com a mesma. Neste sentido, 

Barros (2000, p. 20) destaca: 

 

Estas paisagens vão sendo valorizadas, re-representadas, a 
partir das funções emergentes dos Serviços, como turismo, 
conservação ambiental, pesquisa, de maneira que uma nova 
relação homem/meio se estabelece e se difunde a nível 

planetário entre centros e periferias. 
 

Surge assim a necessidade de se antecipar aos possíveis impactos 

negativos ocasionados por este fluxo de turistas advindos dos centros urbanos 

em direção a áreas de paisagens naturais. 

Em concomitância a esta busca pelo verde, salienta-se também o 

aumento na preocupação em se conservar estas áreas; programas de 

educação ambiental passam a ser frequentes a fim de que se estabeleça uma 



28 

 

consciência geral na população em relação à necessidade de conservação da 

diversidade biológica. 

A proposição de se transformar uma dada área em turística implica 

necessariamente em mudanças no uso do solo, acarretando possíveis 

alterações em processos naturais e também de ordem cultural (BARROS, 

2000). 

E por assim se apresentar, Barros (2000) enfatiza que a prática de se 

antecipar em um projeto turístico, uma análise dos prováveis efeitos 

ambientais, é fator imprescindível em países que, como o Brasil, apresentam 

consideráveis patrimônios naturais, potenciais à atividade turística. Atreladas a 

isto e não menos importantes estão as preocupações em relação às 

comunidades locais, seja nas decisões acerca do planejamento e também no 

gerenciamento da atividade. 

Para elaboração de um planejamento turístico em municípios que 

apresentem potencialidade ao desenvolvimento da atividade e o queiram 

realizar, conforme salienta Magalhães (2002), de forma sustentável, a autora 

propõe uma metodologia denominada “Diagnóstico e Diretrizes Turísticas de 

Municípios” e destaca que “[...] é preciso buscar o apoio da comunidade desde 

o início da organização territorial destinada a impulsionar o turismo” 

(MAGALHÃES, 2002, p. 90). 

A metodologia acima citada organiza em três etapas o levantamento dos 

dados que, segundo a autora, irão contribuir para o planejamento turístico em 

pequenos e médios municípios. Segue uma breve descrição destas etapas do 

que se entende ser, dentro do planejamento para um turismo sustentável, 

antecedente aos planos e metas de ação: 

 

→ “Levantamento e conhecimento da área de trabalho” 

Esta etapa consiste em reconhecer a área de trabalho, a partir de 

levantamento bibliográfico de informações sobre os aspectos históricos, físico-

ambientais, demográficos, populacionais e sócio-econômicos, seguido de um 

trabalho de campo, onde se possa analisar empiricamente. Este processo 

inicial e preparatório ao desenvolvimento da atividade turística tem a finalidade 

de poder respeitar a forma como o município se organiza espacialmente em 
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suas múltiplas interações, catalogar características potenciais ao 

desenvolvimento da atividade e, assim, poder avaliar a real atratividade do 

município. 

 

→ “Organização do Espaço” 

Estabelece-se que a equipe técnica do projeto, juntamente com 

representantes da comunidade, irá registrar o conjunto de atrativos, 

equipamentos e serviços potenciais ao desenvolvimento turístico. Neste 

sentido a autora propõe o registro em fichas dos atrativos levantados. 

 

→ “Mapa Turístico”  

Proposto com a finalidade de que se tenha uma visualização simplificada 

da distribuição espacial dos atrativos, esta etapa deve contemplar também a 

elaboração de trilhas e roteiros, previamente estudados inclusive em suas 

capacidades quantitativas de receber visitantes. 

No quadro 4, abaixo representado, Magalhães (2002), com base em 

preceitos que contribuam para um planejamento turístico sustentável, propõe o 

seguinte esquema: 

 

Quadro 4: Esquema de Planejamento Turístico em Municípios 
Fonte: Magalhães (2002, p. 6) 
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2.1.1 Do Patrimônio Natural 

 

Pertinente a segunda etapa do plano proposto por Magalhães (2000), 

nos deteremos ao inventário dos atrativos, por ser a parte contemplada pelo 

projeto em análise.  

O inventário proposto pelo projeto apresenta como recorte espacial o 

município de Ortigueira. Enfatiza-se que, em se tratando de atrativos naturais, 

pode ter ocorrido alguma extrapolação aos limites territoriais do município e, 

neste sentido, concorda-se com Irving (2002, p. 70) “[...] o planejamento 

turístico é indissociável da perspectiva de desenvolvimento regional”. 

A seguir serão elencados os atrativos catalogados pelo projeto e 

publicados em monografia para obtenção de título de especialista, intitulada 

“Atrativos naturais da região de Ortigueira-PR” entregue por Gustavo Baba 

(2010), nesta instituição. As potencialidades do município são apresentadas 

pelo nome, localização, breve descritivo e foto para exemplificação, ver figuras 

2 e 3, a seguir, do Salto do Véu da Noiva e da Serra Pelada respectivamente. 

 

→ Salto do Véu da Noiva 

 Coordenadas UTM: 0498084E/7315027S 

 Localização: Em uma propriedade particular, cerca de 10 

quilômetros da reserva indígena Kaingang de Ortigueira. 

Breve descritivo: Formado por duas quedas de cerca de 60 metros cada, 

o salto foi considerado pelos pesquisadores o atrativo de maior beleza 

cênica inventariado pelo projeto, é possível tomar banho no lago de 

águas rasas e fria formado. O acesso é feito por meio de trilha por onde 

se caminha durante aproximadamente 20 minutos, é cortada em alguns 

pontos por córregos rasos e adentra um pequeno fragmento de floresta 

semidecidual que recobre todo o morro. 
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Figura 2: Vista distante da queda  
Autor: Mendes (2009).  

 

→ Cachoeira no Rio dos Costas 

 Coordenadas UTM: 0519824E/7347098S 

 Localização: Sítio Gamelão, distante cinco quilômetros do distrito 

de Natingui. 

 Breve descritivo: Área com mata ciliar preservada e água 

cristalina. Queda de aproximadamente 20 metros forma um poço largo e 

fundo, segundo os proprietários com cerca de 30 metros de 

comprimento e oito metros de profundidade. 

 

→ Serra dos Agudos 

 Coordenadas UTM: Pico Agudo 0522907E/7356958S; Morro do 

Taff 0516562E/7360767S 

 Localização: Está dividido entre os territórios dos municípios: São 

Jerônimo da Serra e Sapopema (morros do Taff e Pico Agudo) e 

Ortigueira (Serra Grande). 

 Breve descritivo: Formado pelo Pico Agudo, Serra Grande e 

Morro do Taff, a Serra dos Agudos é cortada pelo rio Tibagi. O Pico 
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Agudo apresenta a maior altitude com 1224 metros, a vegetação 

observada é formada por fragmentos de Mata de Araucárias com 

remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado; a Serra 

Grande é uma chapada com cerca de seis quilômetros de extensão, 

área com pequeno fragmento de Floresta Estacional Semidecidual, onde 

segundo os registros do projeto, foram encontradas pegadas de 

mamíferos como o Mão-pelada, parecido com Guaxinim; o Morro do Taff 

é o local de onde pode-se ter a visão mais abrangente da paisagem. 

 

→ Pedra Branca 

 Coordenadas UTM: 0492355E/7349375S 

 Localização: Próximo as margens da BR-376 (Rodovia do Café), 

mas sem sinalização. 

 Breve descritivo: Trata-se de um mirante natural que está acima 

de 1000 metros de altitude, o acesso ao morro pode ser feito de carro ou 

por caminhada de cerca de 40 minutos, do topo tem-se uma visão 

panorâmica da paisagem que permite a observação do relevo, da 

cobertura vegetal e de Ortigueira. Encontra-se no topo uma antena de 

uma empresa de telecomunicações e também gravadas em uma rocha 

as iniciais de dois cartógrafos, JFL (Joaquim F. Lopes) e JHE (John H. 

Elliot) que por lá passaram no ano de 1846 em trabalho de mapeamento 

da região. 

 

→ Caverna Manain 

 Coordenadas UTM: 0484204E/7351014S 

 Localização: Em Mauá da Serra distante cerca de 50 quilômetros 

de Ortigueira, na Estância Manain, propriedade com uma RPPN - 

Reserva Particular do Patrimônio Natural3 e instalações de um hotel 

fazenda que desenvolve atividades de turísticas. 

 Breve descritivo: A caverna está a 1073 metros de altitude, é 

alcançada por uma trilha de aproximadamente quatro quilômetros de 

                                            
3
  O Ministério do Meio Ambiente (2010) define como sendo uma unidade de conservação 

criada por ato voluntário em área privada cujo objetivo é a conservação da diversidade 
biológica, sem perda do direito de propriedade. 
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relevo inclinado, neste percurso, passa-se por vegetação secundária 

natural da região e estrada de terra que cortava uma área de pastagem, 

hoje área de reflorestamento em processo inicial. 

 

→ Caverna Coisinha do Zé 

 Coordenadas UTM: 502701E/7329495S 

 Localização: Cerca de oito quilômetros de Ortigueira, acesso pela 

BR-376 (Rodovia do Café), a sede da propriedade está a um quilômetro 

da rodovia e para a se chegar até a caverna percorre-se 

aproximadamente um quilômetro em terreno de declive acentuado e 

com uma travessia pelo rio das Pedras. 

 Breve descritivo: A caverna é formada por dois grandes salões, o 

acesso ao primeiro salão, o maior, foi considerado pelos pesquisadores 

de maior facilidade, o segundo está ligado por um corredor pequeno e 

estreito.  

 

→ Serra Pelada 

 Coordenadas UTM: 0498221E/7314217S 

 Localização: Em uma propriedade particular, cerca de 10 

quilômetros da reserva indígena da tribo Kaingang em Ortigueira, a 

mesma do Salto do Véu da Noiva. 

 Breve descritivo: Trata-se de um mirante natural situado a 

aproximadamente 700 metros de altitude, o caminho de ao topo está 

totalmente antropizado (pastagem para criação de gado), a inclinação foi 

considerada pelos pesquisadores dificultosa ao acesso. O solo raso com 

afloramento de rochas e a pouca vegetação, são as principais 

características do atrativo, dando também explicação ao nome do lugar, 

ver figura 3 a seguir. 
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Figura 3: Vista parcial da Serra Pelada  
Autor: Oliveira (2009).  

 

Na figura 4, a seguir, estão localizados espacialmente os atrativos da 

região estudada. 

 

 
Figura 4: Imagem da região em estudo. 
Fonte: Baba (2010). 
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Através dos arquivos do projeto sobre os atrativos naturais, observa-se 

que houve uma preocupação em angariar o máximo de informações, com 

registros inclusive sobre as condições atuais dos lugares e suas fragilidades 

em relação à abertura para visitações. 

No que se refere ao processo de levantamento das informações sobre 

os possíveis atrativos, Baba (2010, p. 21) destaca: 

 

A conversa informal foi fundamental para a obtenção de 
informações sobre os atrativos, onde apenas um pequeno 
grupo de moradores, geralmente conhecidos do dono da 
propriedade, tinha conhecimento de pontos específicos e 
pouco visitados mesmo pela população local. 

 

Remetendo a importância da participação da comunidade no processo 

de inventário do patrimônio natural, esta etapa é também de fundamental 

importância na metodologia proposta por Magalhães (2002).  

 

2.1.2 Do Patrimônio Histórico-Cultural 

 

Foram realizados pelos pesquisadores vinculados ao projeto 

levantamentos referentes ao patrimônio histórico-cultural do município de 

Ortigueira. 

Tratando-se de objetos geográficos antigos que permanecem na 

paisagem e representam valor diferenciado a uma parcela da população, estes 

bens têm sido apropriados pelo turismo em diversas localidades, na 

modalidade de turismo cultural. 

No caso em questão, ponderou-se que a valorização desta memória 

pode ser benéfica a população; assim como, aliado ao patrimônio natural, o 

patrimônio histórico-cultural pode contribuir ao desenvolvimento da atividade 

turística no município. 

 

2.1.2.1 Patrimônio material 

 

Baseando-se em Beni e seu esquema de subdivisão dos atrativos 

histórico-culturais, conforme quadro 5, a seguir representado, Colasante (2010) 
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desenvolveu, como integrante do projeto, o levantamento do patrimônio 

material da cidade de Ortigueira, que resultou em trabalho de monografia 

intitulado “A relação entre patrimônio histórico-cultural e memória no município 

de Ortigueira–PR e sua potencialidade para o turismo”, que serviu como uma 

das fontes de documentação para este estudo. 

 

I Atrativos materiais II Atrativos imateriais 

Monumentos 

→ Arquitetura civil; 

→ Arquitetura religiosa/funerária; 

→ Arquitetura industrial/agrícola; 

→ Arquitetura militar; 

→ Ruinas (remanescentes); 

→ Esculturas; 

→ Pinturas; 

→ Outros legados (bens móveis 

fixos ou não-fixos). 

Festas, comemorações e 

atividades 

→ Religiosas; 

→ Populares; 

→ Cívicas. 

Sítios 

→ Históricos; 

→ Científicos. 

Gastronomia típica 

→ Doces; 

→ Salgados; 

→ Frutas/Bebidas 

Instituições culturais de estudo, 

pesquisa e lazer 

→ Museus; 

→ Bibliotecas; 

→ Arquivos; 

→ Institutos históricos e 

geográficos. 

Artesanato 

 

Feiras e mercados 

Quadro 5: Classificação dos atrativos histórico-culturais. 
Fonte: Colasante (2010). 

 

A partir de entrevistas realizadas com os moradores da cidade, 

principalmente os mais antigos, obteve-se relatos dos locais que, devido a sua 

importância histórico-cultural, compuseram a relação dos bens inventariados 

apresentada abaixo, com dados de Colasante (2010). A figura 5 e 6, a seguir, 
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trazem imagens da atual Igreja Matriz e da Capela São Pedro, 

respectivamente. 

 

→ Igreja Matriz 

 Breve descritivo: A construção da Paróquia São Sebastião, atual 

Igreja Matriz, data de 1969, ao longo dos anos o prédio construído em 

madeira tem sofrido várias intervenções encontrando-se hoje totalmente 

modificado de sua forma original, sendo apenas o altar mantido da 

época da construção.  

 

 
Figura 5: Igreja Matriz atualmente.  
Fonte: Colasante (2010). 

 

→ Casa de madeira de João Otávio Justus 

 Localização: Avenida Laurindo de Barbosa Macedo 

 Breve descritivo: A residência onde morou o casal Maria de 

Lourdes Taques e João Otávio Justus, dono do primeiro açougue de 

Ortigueira, foi apontada pelos moradores como importância registro de 

memória ainda remanescente. 

 

→ Casa de madeira de Antônio Justus 

 Localização: Próximo a Vila Godoy, afastado do centro 
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 Breve descritivo: A casa cercada por palmeiras em um terreno 

amplo, pertenceu a Antônio Justus e quando construída foi considerada 

de arquitetura moderna, o proprietário que era comerciante teve vida 

política ativa, sendo inclusive eleito vereador.  

 

→ Capela Nossa Senhora Aparecida 

 Localização: Vila Godoy 

 Breve descritivo: A construção de 1979 faz parte da memória da 

população, atualmente após várias reformas encontra-se modificada de 

sua forma original. 

 

→ Antigo prédio da prefeitura 

 Localização: Avenida Laurindo Barbosa de Macedo  

 Breve descritivo: A construção é da década de 1960 e abrigou a 

prefeitura até meados de 1990. 

 

→ Escola Municipal Prefeito Nilson Gorsky  

 Breve descritivo: A construção do prédio data de 1952 e sua 

fachada ainda é mantida semelhante a original. 

 

→ Colégio Estadual Altair Mongruel 

 Breve descritivo: O início das atividades data de 1968, em 2009 o 

prédio sofreu um incêndio criminoso e sua estrutura encontra-se 

comprometida. 

 

→ Capela São Pedro 

 Localização: Briolândia, distrito do município de Ortigueira 

 Breve descritivo: A capela construída em madeira permanece 

praticamente com a mesma forma, conforme figura 6, a seguir 

representada. 

 

 



39 

 

 
Figura 6: Capela São Pedro.  
Fonte: Colasante (2010). 

 

Analisando os resultados da pesquisa desenvolvida, reconhece-se que a 

população do município ignora seu legado cultural, conforme ressaltado por 

Colasante (2010, p. 55):  

 

[...] observa-se uma falta de motivação muito grande, no 
sentido de que a maioria dos entrevistados não reconhece a 
importância das construções mais antigas e também não as 
enxerga como uma possibilidade de manter viva a memória 
coletiva. 

 

Como proposta de incentivo ao desenvolvimento local por meio da 

atividade turística, o processo de (re) valorização do patrimônio, seja natural ou 

histórico-cultural, é compreendido como etapa fundamental. Neste sentido 

concorda-se com Coriolano (2003, p. 25) que destaca a importância de se 

pensar: 

  

[...] o turismo interno, o doméstico que valoriza o lugar, que 
gera renda, que dinamiza a economia local, que protege o 
patrimônio natural, que recupera e preserva o patrimônio 
histórico-cultural. 
 

Ressalta-se que o trabalho de inventariar o patrimônio histórico-cultural, 

desenvolvido pelo projeto, é imprescindível para posterior etapa de motivação 
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da população através da educação patrimonial, inclusive sugerido por 

Colasante (2010) em seu estudo. 

A etapa do inventário apresenta-se concluída, faz-se necessário agora 

utilizar estas informações para promover ações junto à população que, 

conhecendo melhor o patrimônio de sua cidade, possa valorizá-lo, inclusive 

como possibilidade para o desenvolvimento do turismo. 

 

2.1.2.2 Patrimônio imaterial 

 

Segundo o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(2010), entende-se que o patrimônio imaterial é um legado passado por 

gerações passível de recriações de acordo com o ambiente, a interação com a 

natureza e a história das comunidades, atribuído de sentimento reforçador de 

identidade e continuidade, sendo, desta forma, capaz de fomentar o respeito às 

diferentes culturas, assim como a criatividade humana. A UNESCO define 

patrimônio cultural imaterial como: 

 
 As práticas, representações, expressões, conhecimentos e 
técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e 
lugares culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural 

(UNESCO apud IPHAN, 2010, s/p). 

   

Como parte da proposta de abrangência dos inventários do projeto, a fim 

de que o conjunto destes dados possa contribuir ao desenvolvimento da 

atividade turística no município de Ortigueira, foram listadas por Oliveira (2009, 

s/p) as seguintes festas, que representam a tradição desta comunidade: 

 

→ Festa de São Sebastião 

 Localização: Horto Cavanis 

 Breve descritivo: São Sebastião é o padroeiro da cidade, os 

registros das festas realizadas em homenagem ao santo datam de 1974. 

A programação da festa, que já é tradicional e atrai visitantes de outros 

distritos e cidades próximas, conta com missa, procissão, almoço, bingo 

e comercialização de alimentos feitos com milho (Figura 7). 
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Figura 7: Foto antiga da Festa de São Sebastião 
Fonte: Oliveira (2009). 

 

→ Festa de São Pedro 

 Breve descritivo: São Pedro é co-padroeiro da cidade, a festa 

realizada nos meses de junho ou julho é tradicional e atualmente conta 

com missa sertaneja, festa junina, almoço com churrasco, leilão e bingo. 

 

→ Festas na Vila Godoy 

 Localização: Vila Godoy 

 Breve descritivo: Duas festas se destacam a Festa do Dia das 

Mães e a Festa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida. Nas duas 

celebrações a programação conta com missa, almoço com churrasco, 

leilão, rifas, atividades para crianças, show musical entre outros 

divertimentos. 

 

→ Festa da Comunidade Ucraniana 

 Localização: Igreja do Rito Ucraniano Católico no Jardim São 

José  

 Breve descritivo: Duas festas fazem parte da tradição da 

comunidade Ucraniana a do Dia dos Pais com torneio de truco e Costela 

de Fogo de Chão e a Festa do Padroeiro Cristo Rei, realizada sempre 

no último domingo do mês de outubro com missa e almoço. 
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→ Festas na Área Rural  

 Localização: Briolândia 

 Breve descritivo: São promovidas festas na escola local e 

destaca-se também a Festa de São Pedro, com missa, almoço com 

churrasco, leilão, bingo, show musical e também é realizado o concurso 

“Garota Primavera”, onde a garota que angariar a maior arrecadação 

para a igreja é eleita rainha da comunidade. 

 

O quadro 6 abaixo traz um cronograma anual das festas realizadas no 

município, a observação desta distribuição por período pode ser útil no futuro 

planejamento da atividade turística. 

 

Festa Jan Maio Jun Jul Ago Out 

São Sebastião X      

São Pedro   X X   

Vila Godoy (Dia das Mães e Nossa Senhora 
Aparecida 

 X    X 

Comunidade Ucraniana (Dia dos Pais e Cristo 
Rei) 

    X X 

Área Rural (São Pedro)   X    

Quadro 6: Cronograma das festas realizadas  
Fonte: Oliveira (2009). Elaborado pela autora. 

 

A valorização do patrimônio cultural imaterial de uma comunidade pode 

ser fator de contribuição para o resgate e a valorização da identidade e, neste 

sentido, o turismo pode contribuir a este fortalecimento. 

 

2.1.3 Da Infraestrutura Urbana 

 

Como colaborador do projeto “Inventário dos Atrativos Naturais de 

Ortigueira-PR” Barreto (2009) catalogou dados sobre a infraestrutura do 

município. Este trabalho resultou em monografia apresentada para obtenção do 

título de Bacharel em Geografia. A seguir, traz-se uma síntese dos resultados 

da pesquisa desenvolvida. 
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→ Saneamento básico 

Para a análise foram considerados dados coletados pela Confederação 

Nacional de Municípios – CNM, além de visitas nas propriedades rurais em 

diferentes áreas do município. A Companhia de Saneamento do Paraná – 

SANEPAR é a responsável pelo abastecimento de água e pela rede coletora 

de esgoto. Barreto (2009) informa que menos da metade dos domicílios do 

município dispõe do serviço de abastecimento de água, sendo comum a 

utilização de poços e nascentes. A região central é a porção melhor atendida 

em relação à água canalizada. 

Referente ao serviço de esgoto, a maior parte dos distritos não é 

alcançada por este serviço, segundo dados da SANEPAR e da CNM os 

números apontados revelam que dos 6.754 domicílios do município, 4.517 tem 

sistema de fossa rudimentar, apenas 617 são atendidos pelo sistema de rede 

geral de esgoto e ainda 1.049 não tem banheiro nem sanitário. No município 

encontram-se cinco estações de captação de água e apenas uma estação de 

tratamento de esgoto. 

No que se refere ao saneamento básico do município, fica registrado a 

necessidade de investimentos contemplando ampliação na rede de 

abastecimento de água e coleta de esgoto, conforme salienta Barreto (2009, p. 

51): 

 

Para que a prática do turismo rural seja efetivamente 
consolidada, devem ser tomadas medidas que procurem 
solucionar este problema, não somente nas propriedades com 
potencial turístico, mas para população ortigueirense como um 
todo.  

 

→ Resíduos sólidos 

A partir de dados coletados por Barreto (2009) em entrevista com o 

secretário municipal do meio ambiente e recursos hídricos, sr. Alcides Cândido 

Maia4, foi organizada a classificação a seguir representada, pelo quadro 7. 

 

 

 

                                            
4  Segundo Barreto (2009) a publicação das informações foi autorizada pelo entrevistado. 
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Tipo de lixo Toneladas/dia É coletado? 

Domiciliar 6,0 toneladas/dia Sim 

Público 0,5 tonelada/dia Sim 

Comercial 1,0 toneladas/dia Sim 

Serviços hospitalares - Não 

Agrícola 0,5 tonelada/dia Sim 

Industrial - Sim 

Entulho 0,5 tonelada/dia Sim 

Quadro 7: Os resíduos sólidos produzidos em Ortigueira 
Fonte: Barreto (2009). 

  

O município conta com um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) sendo 5% do orçamento municipal destinado para coleta do 

lixo que, de acordo com o secretário, abrange 90% da área urbana.  

Os dados obtidos apontam que a coleta dos resíduos nos bairros e 

distritos é dificultada pela distância, fazendo menção a extensão territorial do 

município, salienta ainda que a falta de regularidade na coleta resulta na 

destinação incorreta por parte da população. E assim ressalta que: 

 

Em uma atividade no qual se preze as características naturais e 
culturais, como no turismo rural, deve ser adotada uma política 
que minimize os impactos gerados pela introdução de resíduos 
neste meio, com programas de orientação do produtor rural em 
relação ao manejo dos resíduos, por exemplo. (BARRETO, 
2009, p. 58) 

 

E, neste sentido, vê-se a fundamental importância do levantamento feito 

pelo projeto a fim de que sirva como base para o incentivo de políticas públicas 

que estejam focadas na melhoria da infraestrutura municipal, beneficiando os 

moradores e possibilitando o desenvolvimento de atividades turísticas.  

 

→ Meios de hospedagem 

Por tratar-se de preocupação pertinente ao desenvolvimento da 

atividade turística, foram catalogadas e descritas as opções de hotéis 

disponíveis em Ortigueira, ressaltando-se a importância da distribuição espacial 

das opções de hospedagem em integração com o município e os atrativos, 

atendendo assim os turistas da melhor maneira. 
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 Hotel das Nações 

- Localização: Avenida Paraná, 133 - Centro. Telefone: (42) 3277-

2118  

- Número de quartos: 20 suítes com televisão a cabo 

- Número de funcionários: três 

- Valor da diária: R$ 35,00 

- Breve descritivo: O hotel construído em 2002, recebe em média 

três hóspedes/dia, totalizando cerca de 900 hóspedes/ano, de 

acordo com o sr. Jesus B. Caparroz5, em entrevista concedida a 

Barreto (2009), o proprietário do estabelecimento diz considerar a 

possibilidade de fechamento do hotel para dar lugar a um salão de 

eventos, uma vez que a quantidade de hóspedes recebidos não 

compensa, segundo ele, as atividades. 

 

 Hotel Vila Rica  

- Localização: Rua Jorge Staviano, 648. Telefone: (42) 3277-1354. 

- Número de quartos: 24 suítes com televisão e rede wi-fi 

- Número de funcionários: cinco 

- Valor da diária: R$ 30,00 

- Breve descritivo: O estabelecimento recebe em média 18 

hóspedes/dia e também mensalistas. Contam com um jipe 

preparado para levar visitantes às trilhas rurais de práticas 

esportivas. Nereu Júnior6 proprietário do hotel, relatou a Barreto 

(2009) que no decorrer dos 27 anos de existência, houve uma 

diminuição considerável do número de hóspedes. 

 

 Hotel Brasil 

- Localização: BR-376, na rotatória de entrada para Ortigueira. 

Telefone: (42) 3277-1252 

  - Número de quartos: 60, nem todos com banheiro 

  - Valor da diária: R$ 30,00 

                                            
5
  Houve autorização do entrevistado para a publicação das informações contidas na 

entrevista. 
6
  Publicação das informações autorizada à Barreto (2009). 
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- Breve descritivo: Recebe mais viajantes e comerciantes, sendo que 

a época de maior movimento é fim do ano, quando há um rodeio do 

município. 

 

 Hotel Moreira 

- Localização: BR-376 (Rodovia do Café), quilômetro 331. Telefone: 

(42) 3279-1222. 

- Número de quartos: 22 leitos 

- Número de funcionários: três 

- Valor da diária: R$ 15,00 

- Breve descritivo: Por estar localizado na rodovia, a maioria dos 

hóspedes são caminhoneiros. 

 

Afirma-se que a procura por hospedagem no município não está 

ligada ao turismo, fato este que só ocorrerá com maior divulgação dos 

atrativos. 

Neste sentido alerta-se, conforme dito anteriormente, a necessidade 

de se propor um planejamento turístico adequado a este município, 

atendendo de forma abrangente as necessidades de desenvolvimento sócio-

econômico da população ortigueirense. 

 

→ Energia 

O abastecimento de energia elétrica do município de Ortigueira-PR é 

feito pela Companhia Paranaense de Energia-COPEL, o maior consumo de 

energia é no meio rural, dados obtidos com a prefeitura municipal apontam 

que 1.300 agricultores foram cadastrados no programa assistencial federal 

Luz Para Todos, dado que revela uma precariedade no fornecimento deste 

serviço, podendo prejudicar o desenvolvimento da atividade turística. 

Cabe ressaltar neste ponto que está em andamento, no rio Tibagi 

entre os municípios de Ortigueira e Telêmaco Borba, a construção da Usina 

Hidrelétrica Mauá (UHE), a barragem irá formar um reservatório de 

aproximadamente 84 quilômetros quadrados. A capacidade de geração 
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será de 361 megawatts, o que atende uma cidade de um milhão de 

habitantes. 

Não se entrará aqui na discussão de toda repercussão que envolve a 

construção da UHE, sobre a legalidade da construção e as questões 

referentes aos impactos negativos para a população afetada e ao meio 

ambiente, entretanto, salienta-se que uma área considerável será alagada, 

fato que entre outras coisas está ligado à perda de território, de 

biodiversidade, além de prejuízos antropológicos, visto que a região da 

bacia do Tibagi era tradicionalmente habitada pelos índios Kaingang. No 

que se refere ao turismo, a formação do lago pode vir a ser um possível 

atrativo para prática de esportes náuticos, além da atratividade da própria 

usina e barragem. 

 

→ Transporte e vias de acesso 

Transporte e vias de acesso representam significativa relação com o 

turismo, servindo de base para suporte e por ser uma alternativa de 

locomoção ao turista. Levantaram-se as seguintes características: 

 Para a inclusão de todos os atrativos localizados na área rural, é 

preciso a conexão das estradas rurais aos bairros e distritos do 

município; 

 A rodoviária que interliga o município a outras cidades, está em 

localização central, fato destacado positivamente; 

 O transporte municipal (coletivo ou não) encontra-se bastante 

fragilizado, sendo escassas as opções de ligação entre os bairros 

e distritos rurais à cidade; 

 Diagnosticou-se também problemas em relação ao transporte 

escolar devido a quantidade de ônibus ofertados e a qualidade 

das estradas por onde trafega; 

 Melhoria em alguns pontos, sendo necessárias ações como 

cascalhamento, criação de rota diferenciada para veículos 

pesados e asfaltamento das ruas mais utilizadas, considerado 

inclusive como questão de saúde; 



48 

 

 Considerou-se como ponto positivo a Rodovia do Café (BR-376) 

atravessar o município e com isto gerar um fluxo de veículos 

podendo promover aumento na comercialização da produção de 

produtos artesanais locais. Sugere-se ainda a utilização da 

rodovia como local de promoção da atividade turística no 

município; 

 Com intuito de se pensar as possibilidades de turismo para o 

município, sugere-se uma rota de trilhas para jipeiros, uma vez 

foram observadas várias estradas com potencial para esta 

atividade. 

 

As pesquisas realizadas pelo projeto foram capazes de abarcar a 

realidade de Ortigueira, os dados registrados são base importante para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros, assim como as considerações 

registradas pelos pesquisadores. 

 

2.2 O Projeto e o Ensino 

 

Conforme abordado no primeiro capítulo o critério de escolha dos 

projetos financiados pelo programa Universidade sem Fronteiras é o baixo nível 

de desenvolvimento dos municípios, avaliados pelo IDH dos mesmos. 

Considerando que a Educação é um dos índices que compõem o IDH, 

faz-se pertinente ao projeto “Inventário dos Atrativos Naturais de Ortigueira-PR” 

ocupar-se deste assunto. 

Pode-se afirmar que o pressuposto básico da escola é desenvolver 

competências e habilidades. Independentemente de sua realidade regional, 

cultural e econômica, espera-se que contribua para a formação do indivíduo 

enquanto cidadão. 

Como reflexão a respeito do desenvolvimento deste aluno, Callai (2000) 

analisa que o conteúdo a ser trabalhado é mais do que informações que devem 

ser aprendidas, pois com ele os alunos devem ter a possibilidade de 

desenvolver o raciocínio, aprendendo a pensar. 
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Neste sentido, Callai (2000, p. 132) afirma que [...] “aprendendo a pensar 

o espaço, a partir do lugar, poderemos descobrir o mundo, tendo a 

possibilidade de construir com os alunos um método de análise espacial que 

favoreça a construção da cidadania”. 

Para Libânio (1994), entre os objetivos educacionais aspirados, deve-se 

priorizar a capacitação do indivíduo enquanto transformador da sociedade, 

atentando-se para as necessidades reais, uma vez que os conteúdos escolares 

aparecem de forma contraditória às possibilidades reais de assimilação e 

interesses da maior parte da sociedade, exprimindo ideologias de classes 

minoritárias. 

 Deste modo, faz-se necessário saber avaliar a pertinência dos objetivos 

e conteúdos propostos pelo sistema escolar oficial, verificando em que medida 

atendem exigências de democratização política e social; deve-se, também, 

saber compatibilizar os conteúdos com necessidades, aspirações, expectativas 

da clientela escolar, bem como torná-los exequíveis face às condições sócio-

culturais e de aprendizagem dos alunos (LIBÂNIO, 1994). 

Os dados estatísticos de Ortigueira dão conta de uma realidade que 

carece de atenção. O trabalho desenvolvido pelo projeto Martins (2009, s/p) a 

partir de dados estatísticos coletados de fontes como IBGE, IPARDS e PNUD 

descreve a situação em que se encontra a educação no município, expressas a 

seguir.  

Segundo Martins (2009), os números referentes ao Censo de 2000 

apontam que 27,8% da população do município com quinze anos ou mais é de 

analfabetos, sendo a terceira maior taxa de analfabetismo do Paraná, dado que 

representa a necessidade de se objetivar a alfabetização de adultos como alvo 

deste município.  

A administração do sistema de ensino do município é vinculada ao 

Núcleo Regional de Ensino de Telêmaco Borba. Das 44 escolas que possui, 29 

são Municipais, 13 Estaduais e duas particulares. Dentre as municipais, 12 

oferecem Ensino Fundamental I multiseriado e localizam-se na zonal rural. De 

todas as escolas somente seis contam com Ensino Médio. Uma está localizada 

na zona urbana, as outras cinco estão na zona rural. Apenas uma oferta a 

modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA), com aulas do Ensino 
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Fundamental II até o Ensino Médio. A modalidade Educação Especial é 

ofertada em uma das escolas particulares. 

Os dados apresentados pelo IBGE, segundo Martins (2009), informam 

que 400 professores atuam nas escolas do município, o número de alunos 

matriculados distribui-se da seguinte forma: 494 matriculados na pré-escola, 

4.558 no ensino fundamental e 896 no ensino médio, num total de 5.948 

alunos. 

Há também no município duas escolas estaduais de Educação Indígena, 

localizadas nas reservas Kaingang de Queimadas e Mococa, nas duas escolas 

é ofertado o Ensino Fundamental, na primeira reserva são 100 alunos 

matriculados e na segunda, 50. 

Encontra-se ainda em Ortigueira duas escolas que compartilham o 

mesmo espaço físico, localizada no Assentamento Libertação Camponesa, 

onde há oferta de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Conforme argumentado anteriormente, a educação é fator 

preponderante ao processo de desenvolvimento de uma sociedade. Como 

exposto, tem sido negligenciada no município de Ortigueira, que necessita de 

intervenções efetivas o quanto antes. 

Nota-se que tem sido preocupação por parte do projeto oferecer 

contribuições. Neste sentido, destaca-se a produção do livro paradidático, que 

se encontra no prelo (figuras 8 e 9, a seguir), elaborado a partir de informações 

coletadas por integrantes do projeto e escrito pelos mesmos, o livro poderá 

servir a comunidade escolar de modo inclusive a auxiliar o fortalecimento da 

identidade local. 

 O conceito de identidade aqui contido está em concordância com Callai 

(2000, p. 119), que define identidade como: “O conjunto de características que 

formam a feição de um determinado espaço, constituem a sua identidade. Os 

costumes, os valores, as tradições são elementos que, no seu conjunto, 

estruturam a identidade de um lugar”. 

Neste sentido, a força e energia de cada lugar lhe são próprias e 

decorrem do que ali acontece, não sendo exógena nem advinda da natureza. 

Resultando de construções sociais, de vivência cotidiana dos homens, do nível 

de consciência dos indivíduos enquanto sujeitos do mundo onde vivem e 
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também fruto do constructo dos grupos sociais no decorrer de suas trajetórias 

pela vida (CALLAI, 2000). 

Entende-se assim a educação como ponte para melhoria da qualidade 

de vida da população, que nutrida de conhecimento será capaz de gestar o seu 

futuro em uma perspectiva de equidade. 

 

 
Figura 8: Capa do livro paradidático desenvolvido por integrantes do projeto (no prelo) 

Fonte: TERNOPAR (2010). 

 

http://www.uel.br/projetos/ternopar/pages/arquivos/turismo_ortigueira_F2.pdf
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Figura 9: Sumário do livro Turismo em pequenos municípios: Ortigueira - Paraná  

(no prelo) 
Fonte: TERNOPAR (2010). 

 

2.3 A Divulgação dos Dados Obtidos 

 

Esta parte é etapa fundamental do projeto, uma vez que, de posse dos 

dados, a devolução dos mesmos a comunidade é dar andamento as 

possibilidades de concretização de ações que possam contribuir efetivamente 

para o seu desenvolvimento. 

Parte inerente ao processo da pesquisa-ação está na relação entre o 

saber formal e o saber informal. Neste aspecto, o estudo abarca a melhoria na 

estrutura de comunicação referente a estes dois universos culturais distintos. 

Neste sentido, Thiollent (1996, p. 69) salienta que: 

 

Não se trata apenas de fazer com que os participantes aceitem 
pontos de vista ou noções que não pertenciam ao seu universo 
de representações. Do contato com este último, os 
especialistas podem alterar sua própria representação no 
sentido de enriquecer, completar ou concretizar o conteúdo do 
que eles conheciam somente em termos gerais. 

 

A divulgação externa é onde se estabelece o retorno da informação aos 

grupos envolvidos, sendo que não pode ser posto simplesmente como 
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“propaganda”, mas enfatiza-se sua importância no sentido de se entender o 

conhecimento e aumentar a convicção (THIOLLENT, 1996). 

Os pesquisadores envolvidos no projeto, tendo entendimento da 

importância deste processo, têm se preocupado em devolver à comunidade, de 

diversas maneiras, os resultados referentes às pesquisas realizadas, destaca-

se no quadro 8, a seguir, o cronograma destas atividades. 

 

Data Divulgação 

Novembro – 2009 → Foram realizadas duas palestras em 
uma escola pública localizada no bairro 
dos França, divulgação dos primeiros 
resultados levantados. 

Dezembro - 2009 → Divulgação na festa de aniversário da 
cidade de material sobre as pesquisas. 
→ Realização de palestra em escolas 
públicas. 
→ Realização de palestra em evento do 
Rotary Club. 

Agosto - 2010 → Aprovação da verba pelo CNPq 
destinada a publicação do livro 
paradidático contendo os resultados das 
pesquisas. 

Novembro - 2010 → Reunião com membros da prefeitura e 
instituições locais, constituição de um 
grupo de trabalho.  

Quadro 8: Cronograma das atividades de divulgação dos resultados de pesquisa 
Fonte: Arquivos e relatórios do projeto e entrevistas com colaboradores (2010). 
Elaborado pela autora.  

 

Nota-se que há por parte dos integrantes do projeto a preocupação em 

relação à divulgação dos resultados obtidos, no entanto, percebe-se também a 

dificuldade em despertar o interessa da população ao assunto. A possibilidade 

de utilizar o livro paradidático nas escolas apresenta-se como excelente 

oportunidade interdisciplinar de fomentar na comunidade escolar interesse pelo 

seu município e na alternativa de desenvolvimento sócio-econômico a partir do 

turismo.   

Martins (2008) analisou as formas de utilização do livro paradidático 

“Turismo em pequenos municípios: Jataizinho-PR” desenvolvido pelo Projeto 

TERNOPAR, em proposta semelhante ao livro produzido sobre o município de 

Ortigueira.  
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Exemplares do livro foram distribuídos em caráter de doação a 

professores e bibliotecas de todas as escolas públicas de Jataizinho. Decorrido 

o período de um mês da entrega foram realizadas entrevistas com os 

professores para apontar sobre a leitura do material. Após três anos realizou-se 

outra entrevista com a finalidade de analisar os resultados da utilização, 

considerou-se aspectos como a pertinência do conteúdo, o interesse dos 

alunos, o uso conferido ao livro e o modo como o material foi trabalhado.  

De modo bastante abrangente, pode-se considerar que, do universo de 

entrevistados, as informações apontam a valiosa contribuição que este tipo de 

material possibilita, destacando-se avaliações como: a linguagem simples 

utilizada o torna um material de fácil acesso; por se tratar de um livro que 

aborda questões relacionadas ao local onde vivem, desperta o interesse do 

alunado; considerou-se também que abordar o tema turismo no livro atinge o 

objetivo de levar o assunto ao conhecimento da população. Verificou-se assim 

que o livro paradidático analisado proporcionou a população subsídio para 

melhor conhecimento de seu território e valorização dos elementos locais. 

Neste sentido, sugere-se que futura pesquisa seja também realizada no 

município de Ortigueria, verificando a aplicabilidade do livro paradidático na 

realidade deste município.         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propôs-se, com esta pesquisa, analisar as ações realizadas pelo projeto 

“Inventário dos atrativos naturais de Ortigueira-PR”, desde o início de suas 

atividades até o presente momento. Buscando um embasamento pautado na 

cientificidade, utilizou-se um referencial teórico que serviu como base às 

críticas tecidas. 

A partir de documentos, relatos dos colaboradores e relatórios 

disponíveis, realizou-se um levantamento das atividades que foram então 

distribuídas cronologicamente em um quadro, obtendo-se, assim, um 

panorama geral das ações realizadas pelos colaboradores do projeto. Com 

base em tais informações, pode-se verificar que a distribuição temporal das 

atividades foi bem programada. 

Houve preocupação por parte do projeto em estender as pesquisas para 

além do patrimônio natural, pois conforme apresentado, foram também 

inventariados o patrimônio cultural (material e imaterial) e a infraestrutura. 

Entende-se que quanto mais opções de atividades estiverem à disposição dos 

turistas, maior poderá ser o tempo de permanência no lugar, portanto, a 

articulação destes “produtos” é importante ao desenvolvimento da atividade 

turística.  

O levantamento dos patrimônios naturais presentes no local (cachoeiras, 

mirantes, cavernas, etc.) aponta o potencial turístico do município. No entanto, 

o inventário por si só não habilita os lugares especificamente ao turismo. Por 

assim ser, fez-se pertinente a este estudo a indicação de etapas que compõem 

um planejamento turístico, plano que tem início justamente na catalogação das 

potencialidades. Faz-se necessária, a partir do levantamento executado, a 

elaboração de estudos da capacidade de carga para o recebimento de 

visitantes.  

O inventário do patrimônio cultural (material e imaterial) com base em 

um resgate histórico pode servir como contribuição para a valorização da 

identidade local e, neste ponto, atenuar uma das maiores críticas ao turismo, a 

sua capacidade de homogeneizar culturas. Entende-se que a comunidade 

receptora, vislumbrando valor em seus costumes locais, será capaz de mantê-
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los. Em Ortigueira, no entanto, as informações levantadas dão conta de uma 

baixa auto-estima da população, ou do não-reconhecimento da importância de 

seu legado cultural. Sugere-se, assim, que sejam desenvolvidos programas de 

educação patrimonial com o intuito de promover junto à comunidade, a partir do 

conhecimento, o interesse pelo patrimônio cultural do município. 

Insiste-se na importância do levantamento dos dados sobre a 

infraestrutura, pois se observa a necessidade de intervenções, sem as quais 

algumas das potencialidades apontadas ficam impossibilitadas para o 

recebimento de visitantes. A capacidade de receber turistas está 

necessariamente atrelada à infraestrutura, uma vez que questões referentes ao 

abastecimento de água, energia elétrica, destinação adequada de resíduos, 

vias de acesso e hospedagem, compõem um quadro cuja análise é 

imprescindível. Ressalta-se ainda que a melhoria na infraestrutura pode 

converter-se em benefício dos moradores do município, contribuindo assim 

para a melhora na qualidade de vida da população.  

Os inventários são parte inerente ao processo de desenvolvimento 

turístico, neste sentido, os trabalhos realizados pelo projeto contribuíram 

sobremaneira enquanto material que servirá como fonte de pesquisa e subsídio 

para o planejamento do turismo nesse município. 

Por seu caráter essencial, outro aspecto a ser considerado é a 

educação, aqui entendida como aporte para a construção de uma sociedade 

consciente da necessidade de sua participação, a fim de se constituir 

democraticamente um lugar de oportunidades igualitárias. Observa-se que tal 

processo pode ser alcançado a partir do resgate de identidade e valorização da 

cultura local, fato analisado pelo projeto, uma vez que das ações realizadas, 

destaca-se a elaboração do livro paradidático que em uma perspectiva de 

interdisciplinaridade poderá ser utilizado nas escolas do município.  

Materiais como este, em que estão reunidas informações diversificadas 

sobre o município, podem auxiliar o despertar de interesse, seja na 

comunidade escolar ou não, por questões às vezes sobrepujadas pelo 

cotidiano.  
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Vale salientar ainda que, de posse dos dados coletados, estão sendo 

elaborados mapas que poderão ser utilizados como fonte de pesquisa e na 

produção de materiais informativos aos turistas.  

A divulgação dos dados obtidos apresenta-se como etapa fundamental a 

um projeto desenvolvido na universidade, pois subsidia materiais que 

instrumentalizarão não só a universidade enquanto campo teórico, mas a 

sociedade como um todo, sendo que a utilidade destas pesquisas está 

justamente na materialização dos benefícios almejados à sociedade e, neste 

sentido, compreende-se que disponibilizar para a comunidade estas 

informações seja essencial enquanto ferramenta de planejamentos futuros.   

Acredita-se que projetos de extensão como o aqui estudado 

representam importante papel a ser desempenhado pela universidade, uma 

vez que articular ensino, pesquisa e extensão, pode contribuir efetivamente na 

construção de uma sociedade mais justa.  

O processo de turistificação de um determinado lugar exige esforços em 

relação a um planejamento que seja coerente com as expectativas e as 

necessidades da comunidade envolvida. Faz-se necessário o desenvolvimento 

junto à população de diretrizes norteadoras em um processo de construção que 

se envolva com a realidade local, evitando qualquer tipo de adequação a 

formatos exógenos. 

Em Ortigueira, foram identificadas diversas potencialidades ao 

desenvolvimento do turismo. Em relação ao projeto, pode-se dizer que tenha 

atingido o seu objetivo, visto que sua proposta inicial era identificar e catalogar 

as potencialidades turísticas do município. Entretanto, ainda que o período de 

vigência do projeto tenha sido estendido, acredita-se ainda existir localidades a 

serem inventariadas, devido à considerável extensão territorial de Ortigueira.  

A etapa seguinte, referente ao planejamento, requer, a partir de agora, 

uma articulação entre a comunidade receptora, o poder público e a iniciativa 

privada, em que deverão ser traçadas as metas para serem executadas, 

levando-se em consideração o longo prazo de retorno exigido pela atividade. 

E, neste sentido, observou-se, em recente reunião mencionada no 

capítulo dois, no quadro do cronograma das atividades de divulgação 

realizadas, que se faz necessário um empenho em se traçar estratégias que 
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despertem na população o interesse em conhecer as possibilidades de se 

atingir um desenvolvimento sócio-econômico a partir da atividade turística. 

Nota-se que a adesão de proprietários onde estão localizados os atrativos, 

comerciantes, e população em geral é bastante baixa. 

E por assim se colocar, vê-se que o trabalho inicial proposto pelo projeto 

foi realizado, no entanto, apresenta-se agora um longo caminho a ser 

percorrido e, neste sentido, percebe-se que os estudos não devem se esgotar 

aqui. Aspectos relacionados efetivamente ao planejamento do turismo neste 

município colocam-se como alvos de futuras pesquisas que podem ser 

desenvolvidas por esta instituição, pela prefeitura, setor privado ou em 

parcerias, contando inevitavelmente com a participação da comunidade local.  
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