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RESUMO 

Devido a crescente demanda por vivências que oportunizem o contato com a 
natureza, o Ecoturismo e o Turismo de Aventura se destacam nacionalmente desde 
a década de 80. Estas atividades praticadas tanto em Unidades de Conservação 
quanto em propriedades particulares, configuram-se como alternativas ao 
desenvolvimento sustentável de uma localidade, região ou país. Desta forma, a 
presente pesquisa tem por objetivo investigar se o Ecoturismo e o Turismo de 
Aventura ofertados no município de Prudentópolis contemplam as esferas do 
desenvolvimento sustentável. Para isto foram selecionadas as propriedades 
particulares: Pousada Salto Sete, Recanto Perehouski, Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Ninho do Corvo, Salto São Sebastião e as unidades de 
conservação de domínio público, Monumento Natural Salto São João e Parque 
Estadual Serra da Esperança. Por meio de uma pesquisa de caráter qualitativo, 
orientada por um estudo de caso, o cumprimento do referido objetivo, deu-se por 
meio da coleta de informações primárias e secundárias pautadas em técnicas de 
pesquisas bibliográficas, documental e de campo. Dos resultados obtidos se 
apresenta a caracterização dos locais estudados, o desenvolvimento das atividades 
ecoturísticas e de aventura, os índices de sustentabilidade percebidos em campo, 
nas entrevistas com os gestores e representantes dos atrativos e com os visitantes, 
bem como o envolvimento da comunidade local nas atividades turísticas existentes 
nos atrativos. 

Palavras-chave: Ecoturismo, turismo de aventura, sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Due to the increasing demand for experiences that allow the contact with nature, 
Ecotourism and Adventure Tourism have stood out nationally since the 1980s. These 
activities practiced both in Conservation Units and in private properties, are 
configured as alternatives to the sustainable development of a locality, region or 
country. In this way, the present research aims to investigate if Ecotourism and 
Adventure Tourism offered in the city of Prudentópolis contemplate the spheres of 
sustainable development. For this the particular properties were selected: Pousada 
Salto Sete, Recanto Perehouski, Reserva Particular do Patrimônio Natural Ninho do 
Corvo, Salto São Sebastião and conservation units in the public domain, Monumento 
Natural Salto São João and Parque Estadual Serra da Esperança. Through a 
qualitative research, guided by a case study, the fulfillment of this objective was 
based on the collection of primary and secondary information based on bibliographic, 
documentary and field research techniques. The results obtained are the 
characterization of the studied sites, the development of ecotourism and adventure 
activities, the sustainability indexes perceived in the field, the interviews with the 
managers and representatives of the attractions and the visitors, as well as the 
involvement of the local community in the activities in the attractions. 

Keywords: Ecotourism, adventure tourism, sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 O turismo configura-se como uma atividade geradora de renda e 

desenvolvimento para as comunidades; além disso, deve ser entendido como uma 

alternativa para o crescimento local. Neste contexto, a demanda por áreas naturais 

contribui para o fortalecimento de segmentos turísticos como o Ecoturismo e de 

Aventura.  

Estes possuem a natureza como elo, sendo comum empreendimentos e 

destinações turísticas comercializarem as atividades de Ecoturismo e Turismo de 

Aventura.  Além da conotação ambiental, ambas prezam pela educação ambiental e 

valorização cultural. 

Proprietários de áreas rurais e gestores de unidades de conservação têm 

demonstrado interesse nestes segmentos, pois se apresentam também, como 

alternativas de renda aos mesmos. 

Portanto, é comum nestas áreas (propriedades particulares e unidades de 

conservação) a possibilidade de realizar caminhada por trilhas, observação da fauna 

e flora, contemplação da paisagem, campismo, arvorismo, ciclismo, balonismo, 

rapel, tirolesa, dentre outras variadas atividades passíveis de serem realizadas na 

terra, ar ou água. 

No entanto, há uma série de impactos ambientais (ecológicos, sociais e 

econômicos) atrelados a estas práticas, principalmente àquelas que se utilizam do 

tema sustentável, apenas, como rótulo de comercialização, não se apropriando dos 

princípios e medidas sustentáveis. 

Frente a isto, se identificou como problema de pesquisa a seguinte questão: a 

atividade turística em áreas naturais contribui com o desenvolvimento sustentável?  

Assim, a presente pesquisa tem por objetivo geral investigar a partir das 

esferas do desenvolvimento sustentável, a contribuição do turismo em áreas 

naturais no município de Prudentópolis. Logo, o cumprimento do mesmo, orientou-se 

pelos seguintes: a) Identificar os atrativos ecoturísticos e de aventura, bem como 

averiguar a implantação da atividade nestas áreas; b) verificar junto aos atrativos a 

geração de emprego, aspectos ambientais e culturais; c) averiguar a percepção dos 



13 
 

visitantes quanto aos atrativos analisados e d) identificar o posicionamento do poder 

público frente ao desenvolvimento do turismo em áreas naturais no município. 

A atividade turística está presente no município desde 1990, e é reconhecido 

por suas belezas naturais. Seus atrativos são procurados por visitantes de diversos 

lugares do país para práticas de Ecoturismo e de Turismo de Aventura; mesmo a 

atividade ainda se desenvolvendo, para alguns moradores do município, o turismo 

se caracteriza como principal fonte de renda. 

Contudo, evidencia-se a necessidade da realização de pesquisas 

contemplando os atrativos ecoturísticos e de aventura bem como o reflexo do 

turismo nos aspectos econômico, ambiental e sociocultural.  

Considerando a atividade turística um fenômeno complexo que contempla 

esferas socioeconômicas e ambientais, entende-se que a realização da presente 

pesquisa abordando questões relacionadas ao planejamento, implantação e gestão 

dos atrativos, a identificação de possibilidades e limitações ao fortalecimento da 

atividade, o envolvimento da comunidade, sustentabilidade e a opinião dos turistas, 

frente à experiência vivenciada, tendem a contribuir para o fortalecimento da 

atividade turística e o fomento ao desenvolvimento do município de Prudentópolis. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Os temas abordados nesta seção buscam facilitar o entendimento da temática 

correlata aos objetivos da pesquisa. Foi tratado sobre Comunidade, 

desenvolvimento e ambiente; Desenvolvimento sustentável; Turismo: uma 

alternativa ao desenvolvimento; Turismo em áreas naturais: Ecoturismo e Turismo 

de Aventura e Posicionamento do turista: um indicativo relevante ao fortalecimento 

da atividade. 

2.1 COMUNIDADE, DESENVOLVIMENTO E AMBIENTE 
 

As palavras têm significados, porém, algumas delas provocam sensações e 

comunidade é um exemplo. Reporta-se a uma coisa boa, ou seja, ao sentimento 

bom de ter e estar em uma comunidade, um lugar aconchegante e confortável. Dito 

isto, torna-se fácil perceber porque a palavra passa o sentimento de união e 

solidariedade (BAUMAN, 2003). 

Palácios (2001) afirma que comunidade é definida pelo sentimento de 

pertença, permanência, territorialidade e o modo como as pessoas se comunicam. É 

um lugar onde há reciprocidade, indivíduos com objetivos comuns dividindo o 

mesmo espaço geográfico, os mesmos costumes. Permite lembranças de bons 

acontecimentos e valorizar o que pertence ao local (BAUMAN, 2003). 

Trata-se de um conceito em constante elaboração, devido à transformação da 

realidade local e social. Autores contemporâneos como Palácios (2001) trazem 

novos elementos para esta definição, como questionamentos na base territorial, pois 

mesmo à distância o sujeito considera o sentimento de pertença.  

 

O sentimento de pertencimento, elemento fundamental para a definição de 
uma comunidade, desencaixa-se da localização: é possível pertencer à 
distância. Evidentemente, isso não implica a pura e simples substituição de 
um tipo de relação (face-a-face) por outro (a distância), mas possibilita a 
coexistência de ambas as normas, com o sentimento de pertencimento 
sendo comum às duas (Palácios, 2001, p. 7). 
 
 

O debate sobre o conceito de comunidade é amplo e em constante alteração, 

até mesmo uma de suas principais características, a do território geográfico, está se 
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moldando a partir do pertencimento à distância. As comunidades se modificam e os 

hábitos mudam, pois a mudança faz parte do desenvolvimento. 

Para seu desenvolvimento, a comunidade deve integrar a participação dos 

indivíduos nas decisões e tomadas de ação que determinam mudanças na vida de 

quem vive em um espaço comum. Para Piedade (2017, p. 41) desenvolvimento “se 

relaciona com a capacidade das pessoas terem consciência de si e de seus 

problemas e se esforçarem para encontrar uma solução”. A fim de se obter 

melhorias para a comunidade e alcance dos interesses comuns, Piedade (2017, p. 

42) frisa que “o fim último do desenvolvimento comunitário é o alcance do bem 

estar”. 

O desenvolvimento comunitário, por sua vez como defende Mendes (2013) é 

um conceito complexo de se definir, pois abrange um conjunto de experiências e 

opiniões. Parte da necessidade de identificar problemas e necessidades das 

populações e realizar seus objetivos como forma de melhorar suas condições e vida. 

“É um processo evolutivo, integral e complexo” (Mendes, 2013, p. 5). Necessita da 

participação de todos os agentes envolvidos, a comunidade precisa se empenhar 

em definir objetivos comuns e tratar como um projeto coletivo, para que seu 

desenvolvimento seja centrando na imparcialidade, na preservação ambiental e nos 

aspectos econômicos. 

 É um conceito que deve ser abordado como um processo social que envolva 

além das necessidades básicas, o meio ambiente, a saúde, a segurança e o 

patrimônio. Ou seja, ter como objetivo o benefício do indivíduo, seu bem estar social, 

econômico, cultural e a possibilidade de participar de decisões que visam 

transformações em seu meio (MENDES, 2013). 

Desenvolver uma comunidade com ações que envolvam tais aspectos 

atuando na identificação de problemas e implantação de tarefas a fim de melhorar 

as condições de vida é um processo complexo que envolve a cooperação e 

participação de todos agentes envolvidos.  

Para Mendes (2013, p. 5) “existem aspectos-chave no processo de 

desenvolvimento. Este deve centrar-se na procura da imparcialidade, da 

preservação ambiental, da racionalização, da economia”. Nesta dimensão, o 

desenvolvimento local não tem apenas como meta “a produção de bens e o 

aumento da geração local de emprego e renda, mas a defesa da vida, a satisfação 

das necessidades básicas da população e o combate à fome e à miséria” (BARROS, 
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CASTRO, 2013, p.155). Estas afirmações permitem refletir que o desenvolvimento 

não está apenas baseado em retornos econômicos, há uma diversidade de fatores 

envolvidos que se constituem como partes integrantes como o social, cultural e 

ambiental. 

Considerando que as comunidades utilizam o meio ambiente, seja para 

produção agrícola, extrativismo, turismo, entre outros, ressalta-se a necessidade de 

fazer a gestão dos recursos naturais, na qual estão envolvidas fundamentações: 

social, física, política, econômica e cultural. Os aspectos citados são 

interdependentes e interconectados, tidos como condições básicas para o 

enfrentamento das problemáticas ambientais mantendo-se assim, sustentável 

(PHILIPI, BRUNA, 2004).  

É perceptível que o meio ambiente envolve uma diversidade de fatores, não 

se pode apenas avaliar o recurso em si sem se preocupar com a população. Deve 

ser analisando a totalidade, a fim de promover os aspectos socioeconômicos e 

ambientais, facultando o desenvolvimento local. 

Valorizar a comunidade e incorporar seus saberes locais é um meio de fazer 

com que a mesma perceba que a transformação está em suas mãos. Incentivar a 

população a rever suas ações e a participar de discussões e tomadas de decisão, 

configuram-se como estratégias relevantes para o desenvolvimento da mesma.  

Relacionar desenvolvimento sustentável com as práticas comunitárias 

configura-se como um meio de promoção do uso consciente do ambiente. Uma 

convivência harmoniosa com seu meio, a fim de poder usufruí-lo de uma melhor 

forma, utilizando de técnicas adequadas de gerenciamento, garantindo a 

conservação dos recursos e a possibilidade de serem usufruídos pelas gerações 

futuras (OSTROM, et al, 1999). 

A comunidade precisa perceber-se como integrante do meio ambiente, que 

este é decisivo para seu desenvolvimento, tendo o dever e o direito de propor ações 

de melhorias e transformações da realidade local.  

Dito isto, Ostrom, et al (1999) explanam que a cooperação recíproca sobre o 

uso dos bens comuns, o que compreende os recursos naturais, é possível, e o 

caminho para alcançar a gestão destes recursos é quando um grupo age com 

colaboração mútua. A partir disso é possível restringir o uso de recursos comuns, ter 

controle sobre sua utilização e coordenar as atividades. Os usuários precisam impor 
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suas próprias regras para que se alcance a sustentabilidade, devem valorizar seu 

recurso, pois a autogestão pode ser praticada com sucesso. 

Dentre as alternativas de desenvolvimento está o turismo, que utilizando 

recursos locais disponíveis, planejamento e gestão adequados, o querer da 

comunidade, aliando com o cuidado do meio natural, a valorização cultural e 

educação ambiental, pode gerar oportunidades e envolvimento dos residentes do 

local. Como exemplo de atividade turística de cunho sustentável, se bem planejadas, 

pode-se citar o Ecoturismo e Turismo de Aventura. 

Lopes e Santos (2014) ressaltam que é incontestável a necessidade de um 

planejamento adequado e participativo, que todos os envolvidos tenham 

conhecimento da dinâmica da atividade turística e dos impactos que trará para o 

local, visando aumentar os positivos e diminuir os negativos. As ações a serem 

desenvolvidas devem contemplar as necessidades da comunidade onde será 

desenvolvido o turismo focando no desenvolvimento sustentável, promovendo 

geração de renda, inclusão social, qualidade de vida e conservação dos recursos 

disponíveis.  

A implantação e fortalecimento da atividade turística para que seja 

equilibrada, requer de ações entre as quais se devem considerar um planejamento e 

gestão que integre a comunidade, os poderes públicos, as iniciativas privadas, 

considerando as potencialidades e singularidades da localidade.  A atividade pode 

ser propulsora de desenvolvimento, desde que seja bem conduzida e voltada à 

sustentabilidade. 

 

2. 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

Com a evolução e desenvolvimento da sociedade, o uso dos recursos 

disponíveis se intensificou. Logo, a modificação do ambiente acarretou uma série de 

impactos relacionados à degradação e escassez dos recursos, bem como na 

extinção de espécies, condições estas, que interferiram direta e indiretamente na 

qualidade de vida do ser humano.  

O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) em sua resolução 1/1986 

conceitua impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades, físicas, 
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químicas e biológicas do ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente abalam: 

• a saúde, segurança e bem estar da população; 

• as atividades sociais e econômicas; 

• a biota (conjunto flora faunístico); 

• as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

  • a qualidade dos recursos ambientais. 

 Apesar desta definição do CONAMA ser do ano de 1986, as reflexões sobre 

os impactos causados no meio ambiente e a criação de uma consciência voltada à 

preservação datam das décadas de 60 e 70. Em 1962, após o lançamento do livro 

Primavera Silenciosa escrito por Rachel Louise Carson, que abordava sobre a morte 

de pássaros devido ao uso de pesticidas, houve um aumento significativo das 

discussões e medidas em torno da sustentabilidade e gestão ambiental.  

A sustentabilidade começou a ser debatida em 1972, pelo Clube de Roma e 

após a Conferência de Estocolmo, no mesmo ano, foram discutidos os princípios da 

sustentabilidade e estabelecidas legislações com objetivo de controlar a poluição 

ambiental. Com isto, a década de 70 ficou conhecida como marco da 

regulamentação e controle ambiental (GARCIA, 2011). 

 Garcia (2011) ressalta que a Conferência de Estocolmo trouxe o reconhecimento 

de que a maioria dos problemas ambientais se relaciona ao subdesenvolvimento, 

sendo necessária a tomada de atitudes que visualizem o desenvolvimento e com 

isto o crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população e 

proteção ambiental.  

 Somente em 1987, na Comissão de Brundtland sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, foi definido o termo desenvolvimento sustentável, a partir do 

Relatório Brundtland (também conhecido como Nosso Futuro Comum) como: o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas (RELATÓRIO 

BRUNDTLAND, 1987). 

O conceito de desenvolvimento envolve o de sustentabilidade, Garcia (2011, 

p. 211) afirma que a sustentabilidade 
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Visa alcançar três dimensões, a ambiental, a econômica e a social, aludindo 
instintivamente a um modo de atuação social que independente do modelo 
econômico que assuma, tem como finalidade a permanência da espécie 
humana no Planeta em condições dignas e justas. 
 
 

O desenvolvimento sustentável é conceituado por Antunes (2016) como 

aquele que tem por intenção conciliar a conservação dos bens ambientais com o 

desenvolvimento econômico. É necessário desenvolver uma sociedade sustentável, 

inserindo os princípios sustentáveis e responsabilidade socioambiental na realidade 

local, para que haja desenvolvimento e também preservação, valorizando e 

viabilizando a resiliência dos ambientes naturais. 

 Silva, El-Deir e Silva (2017) defendem que os pilares do desenvolvimento 

sustentável, integrados a gestão adequada podem dar suporte para ações voltadas 

às melhorias ambientais, justiça social e igualdade econômica. 

Acerca disto, Garcia e Garcia (2014, p.42) frisam que se deve ter 

conhecimento de que sustentabilidade não se relaciona apenas à natureza “mas a 

toda uma relação entre o indivíduo e todo o ambiente a sua volta”. Não é possível 

isolar as dimensões da sustentabilidade, pois os aspectos econômicos, ambientais e 

sociais são interligados. 

Em relação à dimensão social da sustentabilidade, esta visa atender os 

anseios das pessoas, melhorar a qualidade de vida e reduzir as desigualdades 

sociais, ter uma sociedade equilibrada, com geração de emprego e renda. A 

ambiental tem por finalidade proteger o meio ambiente, preservar e melhorar os 

elementos disponíveis (GARCIA, GARCIA, 2014). Já a dimensão econômica prioriza 

o desenvolvimento que venha gerar melhor qualidade de vida para a população com 

a geração mínima de impactos ambientais (GARCIA, 2016). 

Também se pode citar a sustentabilidade cultural, que considera os valores 

culturais de cada sociedade. Froehlich (2014, p. 158) afirma que “a cultura é uma 

resposta do homem, como espécie, à sua necessidade de sobrevivência dentro do 

ecossistema, buscando sua adaptação neste”. A diversidade cultural e o respeito 

entre os diferentes valores de cada povo também se interliga à natureza na busca 

do desenvolvimento sustentável. 

Um exemplo de desenvolvimento utilizando ações sustentáveis é o projeto 

Tree, Water and Peoples, realizado em comunidades tribais na Dakota do Sul, 
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Estados Unidos. Alternativas utilizando energias renováveis foram instaladas, como 

sistemas de aquecimento solar, turbinas eólicas, além disso, implantou-se um 

sistema árvores quebra-vento, tendo como finalidade reduzir a evaporação do sol e 

a transpiração das plantas, contribuindo assim com a economia de água (CRESPO, 

2013). 

Este projeto foi criado com intuito de apoiar o desenvolvimento local, visando 

reduzir o elevado custo de energia das famílias e melhorar a qualidade de vida, 

oferecendo emprego e oportunidade para seus habitantes. 

Couto e Silva (2014) abordam que o desenvolvimento sustentável não deveria 

focar apenas nas demandas futuras, mas também para a atual que já percebe os 

danos causados por ações insustentáveis sobre o uso dos recursos disponíveis. Por 

isso há necessidade do planejamento e gestão quanto ao uso dos bens naturais, 

utilizando-os de modo que se possa mantê-los disponíveis. 

Considerando que as comunidades podem utilizar seus potenciais naturais, 

culturais e de suas habilidades para se desenvolver, o turismo surge como uma 

alternativa capaz de auxiliar no desenvolvimento de uma comunidade, município, 

região ou país. Neste contexto, defende-se o planejamento e a implantação de uma 

atividade orientada pelo desenvolvimento sustentável, partindo de estratégias que 

agreguem qualidade de vida, incremento da economia local e cuidado com as 

características naturais e culturais.  

2.3 TURISMO: UMA ALTERNATIVA AO DESENVOLVIMENTO 
 

O turismo pauta-se na comercialização do ambiente, ora rural, ora urbano. 

Atrela-se ainda às motivações distintas dos diferentes indivíduos, como lazer, 

descanso, saúde, aventura, contemplação da natureza, ou seja, uma infinidade de 

possibilidades. Frente ao fluxo e a concentração de pessoas em um determinado 

espaço, surgem necessidades diversas, bem como oportunidades e transformações. 

Assim, o espaço turístico é compreendido como aquele que possui estrutura 

básica e de apoio, somando os elementos que atraem turistas que podem ser de 

ordem natural, cultural ou construído.  

Para Santos (1997) os elementos do espaço turístico compreendem 

componentes tangíveis como montanhas, museus, ruínas, cachoeiras, gastronomia 

e intangíveis, os quais se reportam a hospitalidade, apreciação visual, bem-estar, 
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dentre outros. Quando bem estruturados, estes elementos fazem a diferença na 

qualidade do produto ofertado e consequentemente na satisfação do consumidor. 

De acordo com Cruz (2001) o turismo é a única prática social que consome 

elementarmente o espaço, interferindo e produzindo o ambiente, instituindo lugares 

com características próprias.  

Cruz (2001, p.12) em sua abordagem afirma que: 

 

Turismo, tal como outras atividades – e concorrendo com elas – introduz no 
espaço objetos definidos pela possibilidade de permitir o desenvolvimento 
da atividade. Além disso, objetos preexistentes em dado espaço podem ser 
igualmente absorvidos pelo e para o turismo, tendo seu significado alterado 
para atender a uma nova demanda de uso, a demanda de uso turístico.  
 
 

 A indústria do turismo envolve diversos aspectos na produção dos espaços, 

utilizando recursos naturais, patrimoniais, mistos ou artificiais como estratégia para a 

diversificação da oferta de serviços e atrativos contribuindo para o fortalecimento e 

consolidação da atividade turística. 

  Existem dois tipos de espaços turísticos: os naturais e os adaptados, que de 

acordo com Boullón (2002) é o homem quem decide como e o que será modificado, 

o que será feito e por quanto tempo. Com o turismo, o espaço vai possuir uma nova 

funcionalidade, contando com instalações, equipamentos e serviços de alimentação 

hospedagem, entre outros.  

  Souza, Bahl e Kushano (2013) dizem que além da infraestrutura, o espaço 

turístico vai ainda contempla os atrativos turísticos como elementos capazes de 

atrair turistas. O atrativo turístico pode ser um recurso tangível ou intangível, que em 

conjunto com a infraestrutura compõem o ambiente a ser utilizado pelo turismo 

podendo o turista usufruir dos elementos e recursos disponíveis. 

  Para melhor entender a diferença entre recurso e atrativo, seguem as 

definições de Navarro (2015) nas quais o autor conceitua o recurso turístico como 

bens naturais, culturais, humanos, tangíveis e ou intangíveis, móveis e ou imóveis 

com características relevantes. Enquanto o atrativo é aquele que já tem uma 

demanda concreta e propicia serviços de apoio, ressalta ainda, que todo atrativo 

turístico primeiramente se enquadrava como um recurso. 

No desenvolvimento de um local voltado às atividades turísticas as ações 

devem ser ordenadas, visando implantação, controle de resultados e bom uso de 

seus recursos e atrativos. Para Souza e Souza (2017) o planejamento é fundamental 
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para que sejam determinadas as prioridades, além de ordenar as ações sobre um 

território, definindo objetivos, estudos e formulando planos para uma gestão 

contínua. 

O turismo tem sido proposto e incentivado por prefeituras municipais como 

meio para o desenvolvimento econômico das cidades. No entanto, o sucesso desta 

alternativa está vinculado às estruturas básicas municipais. Para Yázigi (2009, p. 90) 

 
Se uma cidade tem que possuir toda infraestrutura indispensável a vida, 
com muito mais forte razão, o lugar turístico deve não só suprir suas 
necessidades, como ainda dispor de reservas para atender a sazonalidade. 
Não basta que serviços públicos existam: é preciso que sejam de qualidade. 
 
 

Quando uma cidade se torna “turistificada”, mudanças são causadas em seu 

território. Objetivos são estabelecidos e novas estruturas são necessárias para que 

haja o desenvolvimento do turismo. Há necessidade de reconhecer os efeitos 

sociais, e culturais que a atividade vai causar na sociedade. Deve-se priorizar a 

qualidade de vida e bem estar da população envolvida, para que o turismo se torne 

um agente de desenvolvimento e benefícios e não um arrependimento para a 

comunidade.  

 Considerando o turismo um fenômeno social que utiliza o espaço geográfico 

para acontecer, Souza, Bahl e Kushano (2013, p. 320) apontam para políticas 

públicas articuladas e estratégicas. 

 

Quanto a isto, definidas e afinadas com a vontade de elevar a qualidade de 
vida, de valorização da memória e do fortalecimento da cidadania pelo 
respeito à identidade daqueles que residem num determinado espaço, que 
além de ser um espaço de vivência, de trabalho e de lazer da população 
local, também é um espaço do turismo. 

 

A atividade pode acarretar impactos onde é desenvolvida, como alteração nos 

costumes e na produção de artesanato local, mudanças nas manifestações 

folclóricas, aumento na produção de resíduos, bem como seu descarte incorreto, 

bens patrimoniais podem perder suas características, mudanças nos hábitos da 

comunidade receptora, que podem ser influenciados por visitantes. Entretanto, o 

turismo também é capaz de valorizar a cultura, de resgatar costumes esquecidos, 

incentivar a qualificação de profissionais e conservar espaços. Tornando-se desta 

forma um meio favorável de desenvolvimento para a população (SOUZA, BAHL, 

KUSHANO, 2013). 
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 Para que se possa desenvolver o turismo em determinado local, se fazem 

necessários o potencial turístico, infraestrutura, acesso, sinalização e qualificação 

profissional. Além destes aspectos para a atividade ser promissora, há necessidade 

de se trabalhar a imagem da destinação, a formatação de produtos turísticos e a 

comercialização dos mesmos. 

 A preparação de um destino turístico deve prever ações futuras, 

contemplando possibilidades para a geração de renda, empregos e qualidade de 

vida para a população. A partir disto se pode conter e prever os impactos negativos 

e positivos gerados pela atividade, sabendo que estes podem afetar a escala 

municipal, regional, estadual ou federal (BOITEUX, 2009). 

 Um turismo desenvolvido em bases sustentáveis, reconhecendo as limitações 

do ambiente a ser explorado, pode se tornar um agente para desenvolvimento de 

um local. Medeiros e Moraes (2013, p.203) ressaltam que “o desenvolvimento a 

longo prazo é a essência da sustentabilidade”. Para alcançar sucesso deve haver o 

envolvimento da população, relação harmônica entre os turistas e a comunidade 

receptora, promovendo inclusão social, maximização da renda, preocupação com a 

conservação, organização dos costumes e tradições para que não haja 

descaracterização da identidade do local, ou seja, um desenvolvimento integrado 

(MEDEIROS, MORAES, 2013). 

 Dentre os segmentos turísticos que podem ser desenvolvidos em ambientes 

naturais, podem-se citar o turismo de massa, turismo ecológico, turismo de baixo 

impacto e o turismo sustentável, que é para Medeiros e Moraes (2013, p. 214) “um 

meio de manter as infraestruturas necessárias da atividade sem atitudes ofensivas 

ao meio ambiente”. Desenvolver uma atividade baseada na sustentabilidade 

necessita de atitudes ambientalistas, organização, participação e conscientização. E 

ainda, qualificar mão de obra, envolver e apoiar a economia das comunidades locais 

e comercializar o turismo com responsabilidade (MEDEIROS, MORAES, 2013). 

Por isso é importante o desenvolvimento adequado da atividade, ter uma 

oferta diversificada, cuidado ambiental, benefícios para a comunidade, avaliar a 

qualidade do serviço ofertado e a satisfação dos visitantes. 

Dentre os segmentos turísticos em áreas naturais o Ecoturismo e o Turismo 

de Aventura têm como preceitos a conservação da natureza, a valorização cultural e 

devem ser utilizados como instrumentos de educação ambiental, tem como elo os 

recursos naturais, assim, a próxima seção discorrerá sobre ambos os segmentos. 
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2.4 TURISMO EM ÁREAS NATURAIS: ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA 
 

 Pode-se definir turismo em áreas naturais como:  

 

Todas as atividades praticadas no meio não urbano, que consiste de 
atividades de lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base 
na oferta: Turismo Rural, Turismo Ecológico ou Ecoturismo, Turismo de 
aventura, Turismo de negócios, Turismo de Saúde, Turismo Cultural, 
Turismo Esportivo, atividades estas que se complementam ou não (BRASIL, 
2010, p. 17).  
 
 

 Entre os principais segmentos em áreas naturais, destacam-se o Turismo de 

Aventura e o Ecoturismo, os quais apresentam um considerável crescimento nas 

últimas décadas (BRASIL, 2010). 

Ecoturismo busca a conciliação de benefícios sociais ao cuidado com o meio 

ambiente. O conceito surgiu com a percepção dos impactos negativos causados ao 

meio e da necessidade de se desenvolver de maneira sustentável.  

Pode ser compreendido como uma atividade capaz de unir a busca pelo 

turismo em áreas naturais à sustentabilidade. Visando não apenas atender os 

desejos dos visitantes, é também como um meio de respeitar os limites da natureza 

(NÓBREGA, DANTAS, 2014).        

É um dos segmentos que utilizam diretamente do meio ambiente, prioriza a 

proteção do espaço natural, de forma que sua influência desperta para a consciência 

ambiental, assim como benefícios às comunidades receptoras, por meio da geração 

de divisas, preservação e valorização cultural. 

No Brasil, os primeiros estudos voltados ao Ecoturismo são da década de 

1980, quando a Embratur (Instituto brasileiro de turismo) iniciou em 1985 o projeto 

“Turismo Ecológico”, que foi a primeira iniciativa ordenada para o segmento, já que o 

Ecoturismo era considerada uma atividade pouco organizada e praticada em grupos 

esparsos. Na mesma década foram autorizados os primeiros cursos de guia 

especializados (BRASIL, 2010). 

O Ministério do Turismo apresenta que o Ecoturismo “se assenta no tripé: 

interpretação, conservação e sustentabilidade” (BRASIL, p. 19, 2010). A gestão dos 

ambientes turísticos depende da conservação das áreas naturais para que a 

atividade se desenvolva.  
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Arruda e Lobo (2016) defendem que o Ecoturismo não deve apenas se 

desenvolver voltado à sustentabilidade, mas como um incentivo de promoção à 

conservação dos patrimônios, sendo que envolve educação, interpretação 

ambiental, interação com a natureza, costumes e tradições locais. 

Percebe-se em destinos ecoturísticos a presença de atividades de aventura, a 

fim do melhor aproveitamento dos recursos locais e diversificação da oferta, 

contemplando assim as diferentes motivações da demanda. 

Logo, o Turismo de Aventura teve seus indícios na década de 80, quando 

surgiram os primeiros estudos voltados à atividade. No final dos anos 90, no Brasil 

foram fabricados os primeiros instrumentos de proteção para práticas deste 

segmento, como capacetes, cordas e botes infláveis; a atividade passou a ser 

valorizada e ganhou valor comercial (BRASIL, 2010). 

De acordo com o Ministério do Turismo, o Turismo de Aventura originou-se 

com: 

 

um pequeno grupo de pessoas dispersas geograficamente, de diferentes 
classes sociais e idades, que começaram a desenvolver atividades junto à 
natureza, passando a visualizar a possibilidade de fazer daquilo seu meio 
de vida (BRASIL, 2010, p. 15). 
 
 

Este segmento “compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática 

de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo” (BRASIL, 2010, 

p.14). Fundamentado no lazer e na aventura, envolve desafios praticados no 

ambiente natural, e apresenta um caráter de recreação, pois não envolve 

competições. 

 

A palavra aventura – do latim ad venture – o que há por vir, remete a algo 
diferente. Neste conceito, consideram-se atividades de aventura as 
experiências físicas e sensoriais recreativas que envolvem desafio, riscos 
avaliados, controláveis e assumidos que podem proporcionar sensações 
diversas como liberdade, prazer; superação, a depender da expectativa e 
experiência de cada pessoa e do nível de dificuldade de cada atividade 
(BRASIL, 2010, p. 15). 
 
 

O Turismo de Aventura é capaz de se diferenciar dos outros tipos de viagem, 

pois promove experiências sensoriais únicas para cada turista, traz o intangível. É 

um segmento que vem crescendo e se caracteriza pela promoção de experiências 

variadas durante suas práticas. 
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Nóbrega e Dantas (2014) afirmam que no Brasil o Turismo de Aventura é uma 

atividade promissora, devido à diversidade natural do país. Há diferentes tipos de 

relevos, rios, cachoeiras, formações rochosas, cânions, que propiciam a prática de 

atividades como escalada, trilhas, rapel, mergulho e arvorismo, por exemplo. 

A ABETA (Associação brasileira das empresas de ecoturismo e turismo de 

aventura) aponta uma série de atividades características do Turismo de Aventura. O 

Quadro 1 apresenta algumas delas: 

Quadro 1 - Atividades de Aventura 
Atividades Aéreas 

Balonismo Atividade realizada em um balão semi-inflamável na qual pode se voar de 330 
metros de altura até a máxima de 16 mil metros. 

Asa delta Voo realizado com equipamento adequado, decolando do alto de uma 
montanha. 

Paramotor Semelhante à Asa delta, porém o impulso é utilizado motor para o deslocamento. 
Wingsuit Os praticantes desta modalidade, decolando de uma montanha podem voar 

temporariamente utilizando de um macacão que possui uma espécie de asa. 
Atividades terrestres 

Trekking Realização de percurso a pé em ambientes naturais com pouca infraestrutura e 
diferentes graus de dificuldade. 

Trilha Caminhada a pé ou de bicicleta por ambientes naturais. 

Rapel  Técnica de descida com corda, utilizando de equipamentos de segurança, pode 
ser praticada em paredões, cachoeiras, penhascos, pontes, entre outros. 

Tirolesa Consiste em percorrer por um cabo aéreo ancorado em dois pontos, o que 
permite a sensação de voo livre. 

Atividades Aquáticas 

Mergulho Contempla suspensão temporária da respiração e o uso de equipamentos que 
permitem a respiração submersa. É possível praticar em lagos, rios, oceanos, 
etc. 

Canoagem Atividade que utiliza de embarcação com remos. 

Boia-Cross Descida em rios de corredeiras realizados em boias infláveis. 

Flutuação Mergulho superficial em rios, lagos ou mares de águas calmas e claras. 

Fonte: Abeta (2018). Adaptado. 

Alguns exemplos de destinos que exploram o Turismo de Aventura no Brasil 

são: Foz do Iguaçu com o Raffting nas corredeiras das Cataratas do Iguaçu, a 

Chapada Diamantina, com a prática do trekking; a Floresta Amazônica na Amazônia, 

onde se tem a escalada em árvores; Boituva, no estado de São Paulo, é 

caracterizada pelos saltos de paraquedas; o kitesurf caracteriza-se como principal 

prática na praia de Jericoacoara no estado do Ceará, dentre outros diversos 

destinos que têm o turismo de aventura como um forte potencial. 

Frisando no que foi referido sobre o desenvolvimento do turismo em áreas 

naturais, Abreu e Freitas (2016) afirmam que o querer estar próximo da natureza é 

uma das motivações dos turistas buscarem estes locais, além de ser um meio de 
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fugir da monotonia e da rotina dos grandes centros urbanos. O ser humano anseia 

por conhecer novos lugares, diferentes do seu habitual, como os atrativos naturais.  

Para os segmentos turísticos que utilizam diretamente da natureza como o 

Ecoturismo e o Turismo de Aventura, há necessidade de tomar algumas precauções 

com o objetivo de proteger a fauna e flora local, preparação dos condutores 

responsáveis por guiar os visitantes, respeito do visitante com o local, pois o mesmo 

deve perceber da especialidade do ambiente em que se encontra (KUNDLATSCH, 

MOREIRA, 2015).  

Sobre a atividade turística em ambientes naturais pode-se destacar que 

decisões planejadas, o uso de materiais educativos, inclusive a tomada de 

consciência da sociedade e participação das comunidades locais, são importantes 

para que os ecoturistas e outros usuários dos recursos naturais e culturais possam 

utilizá-los e mantê-los conservados, considerando sua finitude. 

Neste contexto não há dúvidas que o Ecoturismo e Turismo de Aventura, 

podem tornar-se uma opção viável para fortalecer a demanda turística em áreas 

naturais e também uma alternativa capaz de contribuir com os aspectos 

socioeconômicos e ambientais de uma localidade, fomentando, consequentemente, 

seu desenvolvimento. Frisando que deve se pensar nas necessidades sociais, 

econômicas e ambientais, ou seja, o destino deve ser planejado por inteiro e 

baseado em princípios sustentáveis. 

 Acerca do desenvolvimento do turismo integrado com a comunidade, pode se 

se tem como exemplo o turismo de base comunitária, o qual busca envolver os 

residentes locais e tem por objetivo preservar os ambientes. 

 No sul de Portugal, especificamente na aldeia de Querença, executou-se o 

Projeto Querença, com objetivo de reduzir o êxodo rural, gerar oportunidades 

econômicas e emprego, qualificar a mão de obra local e favorecer atividades a 

serem desenvolvidas a partir dos recursos disponíveis. Uma estratégia para 

desenvolver a comunidade que aliou o turismo natural e cultural à ideia de economia 

solidária, a partir de seu patrimônio, cultura, tradição a fim de reverter a 

desertificação populacional. Foi feito uso de recursos locais como a gastronomia o 

artesanato e terrenos agrícolas abandonados, promovendo atividades voltadas ao 

Ecoturismo e ações visando à preservação e valoração do local proporcionando o 

desenvolvimento da comunidade (LIMA, SILVA, SILVA, 2016). 
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 Na aldeia, a atividade agrícola de pequeno porte e pesca artesanal era no que 

se baseava a economia. Atualmente estão inseridas atividades como caminhadas 

pela natureza e visitas a patrimônio histórico. O turismo na aldeia envolve as 

características paisagísticas e histórico-culturais, propiciando a valoração das 

atividades tradicionais que identificam a região. O visitante pode ainda participar de 

oficinas de elaboração de pratos típicos e de artesanato local (LIMA, SILVA, SILVA, 

2016). 

 O turismo praticado na aldeia, é focado na valoração da cultura e das 

tradições locais, além de benefícios econômicos possibilitou a inserção de novos 

métodos de gestão, qualificação da população, envolvimento da comunidade e 

funcionou como um meio de reverter o êxodo rural ocorrente. 

 O turismo de base comunitária se associa às experiências que vão além do 

Ecoturismo, envolve o turismo rural, educacional, cultural e também está atrelado ao 

Turismo de Aventura, que podem agregar valor ao produto ecoturístico, tanto que 

uma atividade não prejudique a outra e que se sustentes em bases sustentáveis. 

Envolve novas oportunidades por meio da participação da comunidade a partir da 

vontade coletiva e também possibilita o alcance de melhorias econômicas e 

ambientais (TOMAZIM, RAMIRO, 2016). 

 Para fortalecer o turismo em uma localidade, não bastam apenas atrativos, 

sejam estes materiais ou imateriais; um conjunto de ações, atividades e serviços 

devem ser presentes. Primeiramente deve haver o interesse da comunidade em 

desenvolver a atividade turística, ações de planejamento, infraestrutura adequada, 

serviços de apoio, bem como hospitalidade e qualidade dos serviços prestados, tais 

elementos impactam diretamente no direcionamento da atividade.  

 Paralelamente a estes fatores, a promoção das atratividades e demais 

produtos de um destino é fundamental, configurando-se como uma estratégia para 

sua solidez. Uma divulgação adequada tem o poder de impactar na decisão do 

turista, existindo assim, entre o turismo e a divulgação, uma relação estreita que 

deve ser explorada visando beneficiar as características e peculiaridades do destino. 

A imagem percebida pelos consumidores do mercado turístico é condicionada 

por diversos fatores e pode ser vista de modo positivo como negativo. Conhecer a 

situação que um destino enfrenta é fundamental para direcionar o marketing para 

seu público-alvo e obter êxito no desenvolvimento do turismo em determinada 

localidade (CHAGAS, MARQUES JR, SILVA, 2016). Um marketing bem preparado 
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não só tem a capacidade de atrair turistas, pode também favorecer a 

comercialização de produtos ofertados no local, como lembrancinhas, que são um 

meio de divulgação, artesanato e comidas típicas. 

Com o avanço da internet, aplicativos e variados sites de busca e avaliação 

de destinos turísticos, a divulgação dos produtos e avaliações dos mesmos se 

mostram em duas vias. Uma, é a partir de propagandas de divulgação e promoção 

por parte dos gestores e a outra via tem-se apresentado com a manifestação dos 

turistas avaliando o destino e relatando sua experiência no mesmo. Neste contexto, 

observa-se a influência direta destes posicionamentos junto à imagem do local e na 

tomada de decisões sobre a escolha de um destino. 

2.5 POSICIONAMENTO DO TURISTA: UM INDICATIVO RELEVANTE AO 
FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE  
 

 A imagem de um destino afeta a percepção do turista, refletindo diretamente 

em sua escolha e na avaliação sobre o local, influenciando na reputação do mesmo. 

Desta feita, com a facilidade da publicação de opiniões em ambiente digital bem 

como acesso a estas informações por parte da população, entende-se que a (in) 

satisfação do turista para com o local visitado pode afetar sua imagem. Ora 

positivamente, incentivando a visita do local; ora de forma negativa como um meio 

de repulsa ao referido destino. 

Além disso, a avaliação é fundamental para planejamento de um destino, uma 

vez que este conteúdo reporta-se a um feedback do cliente frente aos produtos 

consumidos. Nas publicações é possível identificar as limitações, potencialidades, 

peculiaridades e a qualidade apontada pelos turistas, favorecendo o entendimento 

da dinâmica local orientando seu planejamento, as tomadas de decisão e sua 

gestão. 

Assim, a avaliação deve partir dos planejadores ao implantar o turismo em 

uma determinada localidade e deve ser considerada durante a realização da 

atividade.  

Desta forma, além da avaliação dos planejadores e gestores do fenômeno 

turístico, faz-se necessário o entendimento do posicionamento dos turistas frente 

aos bens e serviços ofertados, variável esta que aponta para diferentes aspectos 

factíveis e passíveis de análise em prol do fortalecimento da atividade e 

consequentemente o desenvolvimento local. 



30 
 

 A internet além de uma ferramenta de comunicação, possibilitando uma troca 

rápida de conhecimentos, influencia também, na escolha dos destinos, atrativos e 

serviços, uma vez que, encontra-se na rede uma série de sites destinados à 

avaliação e classificação a partir das diversas opiniões e experiências dos usuários. 

 Sobre a afirmativa de a experiência prévia ser um fator influente, Carvalho e 

Chaves (2018, p. 65) frisam que 

 

Quando ruim, é capaz de fazer com que o visitante nunca mais volte ao 
local, além de promover depoimentos negativos sobre ele. Se, ao contrário, 
trouxer boas experiências, pode despertar no turista uma sensação de estar 
em casa, contribuindo para uma boa divulgação. 
 
 

 Assim, a internet permite um conhecimento antecipado do destino, faz com 

que o usuário reflita sobre as informações apresentadas antes de efetivar a compra, 

isto tende a deixar o destinatário das mensagens da web mais crítico e atento às 

informações (LAGE, 2000).  

 Lage (2000) coloca que tais informações e estímulos obtidos com este novo 

método de divulgação, auxiliam no despertar do interesse e na curiosidade de 

conhecer um destino, é um meio que pode e deve ser explorado a fim de se obter 

benefícios para o segmento turístico.  

 

Os turistas precisam de informação antes de sair para uma viagem, para 
ajudá-los a planejar e fazer escolhas à medida que aumenta a tendência no 
sentido de viagens mais independentes. Essa demanda por informação 
também reflete uma questão mais sutil: as férias anuais ou mesmo as folgas 
de fim de semana estão cada vez mais associadas a um enorme risco 
financeiro e emocional. [...] Assim sendo, o acesso a informação precisas, 
confiáveis e relevantes é essencial para ajudar os viajantes a fazer uma 
escolha apropriada, uma vês que eles não podem pré-testar o produto e 
receber facilmente seu dinheiro de volta se a sua viagem não corresponder 
às suas expectativas (O’CONNOR, 2001, p. 9). 
 
 

 Um exemplo de site de avaliação é o TripAdvisor, conhecido mundialmente, 

permite aos usuários fazerem avaliações sobre acomodações, áreas de restauração, 

voos e destinos. Fornece e recolhe informações sobre conteúdos relacionados ao 

turismo; sua plataforma permite que os proprietários cadastrem seu 

empreendimento ou serviço, e divulguem no site. Consequentemente os visitantes 

podem avaliar e escrever comentários sobre a experiência de viagem realizada, 

fornecendo assim, subsídios para uma demanda potencial. 



31 
 

 No site também é possível avaliar os atrativos classificando-os como: 

excelente, muito bom, razoável, ruim e péssimo (TRIPADIVISOR, 2017).  Funciona 

como uma forte ferramenta de divulgação e promoção, pois as avaliações bem como 

as informações disponíveis e as taxas de respostas deixadas são um instrumento 

importante e deve ser explorado.  

 Além do TripAdvisor, existem outros sites de divulgação e avaliação de 

serviços turísticos como o  Booking e redes sociais como o Facebook, Instagram, e 

Twitter e ainda serviços de localização como Google Maps e Google Earth que 

também, são utilizados no turismo. 

 É perceptível que ferramentas de marketing têm influência sobre o interesse e 

a curiosidade dos turistas em conhecer ou não um destino. Devem ser utilizadas 

pelos setores de interesse a fim de melhor promover os produtos e destinações. 

 As informações disponíveis nestes meios também ajudam ainda na 

percepção de sustentabilidade do local. Da preservação do ambiente natural e 

valorização dos aspectos culturais.  

 O município de Prudentópolis, objeto de estudo desta pesquisa, utiliza de tais 

ferramentas para promover sua divulgação. Dentre as utilizadas estão o TripAdvisor, 

do qual se pode obter informações e avaliações sobre os principais atrativos do 

município, além de se poder saber da percepção dos visitantes quanto ao aspectos 

voltados à sustentabilidade e preservação. 

 O site Roteiro Prudentópolis, dispõe de informações úteis aos usuários e o 

aplicativo de orientação turística, denominado IprudI. Este aplicativo para celulares 

Android possibilita baixar a rota que se pretende percorrer, facilitando chegar até o 

destino de interesse. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 De posse do problema e objetivos de pesquisa, delineou-se o recorte de 

pesquisa, considerando os atrativos e ou empreendimentos ecoturísticos e de 

Turismo de Aventura, presentes no município. Além de inseridos na chamada Rota 

das Cachoeiras, as áreas consideradas nesta análise, apresentam-se de forma 

consolidada, uma vez que os mesmos possuem demanda turística efetiva, 

equipamentos, infraestrutura e serviços turísticos. 

 O trabalho contemplou áreas particulares e de domínio público, sendo as 

propriedades particulares: Pousada Salto Sete, Recanto Perehouski, RPPN Ninho 

do Corvo e Salto São Sebastião, enquanto o Monumento Natural Salto São João e o 

Parque Estadual Serra da Esperança reportam-se às de domínio público. 

 Outros atrativos e pontos de visitação existentes como o Recanto Rickli (onde 

se encontra o Salto Manduri) e o Salto Barão do Rio Branco não foram 

contemplados na presente pesquisa. Fato que se justifica pelo seguinte: o primeiro 

passa por processos judiciais e a visitação encontra-se interrompida; o segundo 

trata-se de uma propriedade privada pertencente ao Grupo Santa Clara que usufrui 

da cachoeira para geração de energia. Assim, mesmo com a visitação existente, não 

há infraestrutura e nem serviços adequados. 

 A Figura 1 mostra a localização dos referidos atrativos e de outras 

potencialidades passíveis de serem vinculadas ao Turismo em Áreas Naturais. 
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Figura 1: Mapa da Rota das Cachoeiras 

 
Fonte: Roteiro Prudentópolis (2016) 

 

 Esta pesquisa de caráter qualitativo caracteriza-se como um estudo de caso, 

orientado por pesquisas bibliográficas, documental e de campo. Para Minayo (2001, 

p. 2) a pesquisa qualitativa  

 

se preocupa nas ciências sociais com um nível de realidade que não pode 
ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 
 
 

 Dentre os métodos passíveis de uso na pesquisa qualitativa tem-se o estudo 

de caso, o qual de acordo com Yin (1994) tem a capacidade de utilizar uma 

variedade completa de dados, estes podendo ser documentos, entrevistas e 

observação, por exemplo. 
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3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

 

 A pesquisa bibliográfica, utilizada no trabalho, reporta-se a uma técnica feita a 

partir referências teóricas que já foram analisadas e publicadas, como: livros, artigos 

científicos bem como páginas de web sites. Enquanto a pesquisa documental utiliza 

de outras fontes como jornais, tabelas, filmes, cartas, pinturas e relatórios, por 

exemplo. Estes dois tipos de pesquisa permitem ao pesquisador conhecer o que já 

se estudou sobre o assunto (FONSECA, 2002).  

 Procurou-se com a pesquisa bibliográfica fundamentar as principais ideias e 

temáticas tratadas no trabalho, a fim de aprimorar o conhecimento e compreensão 

do assunto abordado, bem como, orientar a condução da pesquisa. Para isto, foi 

discorrido sobre os temas correlacionados ao objeto de estudo utilizando de livros, 

artigos científicos, teses e dissertações. 

 Para a pesquisa documental utilizou-se da edição de 22 de novembro 2017 

do jornal impresso Hoje Centro Sul, o qual publicou um artigo com uma entrevista 

dada pelo IAP quanto à inauguração do Monumento Natural Salto São João. 

 Outros materiais utilizados foram os livros de registro disponíveis nos atrativos 

selecionados, dos quais se analisou se há controle da entrada de visitantes ou só da 

hospedagem e qual é a quantidade anual de turistas que recebe em média.  

 

3.2 PESQUISA DE CAMPO: OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE E 
ENTREVISTAS 
 

Diferentemente das anteriores a pesquisa de campo exige do pesquisador 

uma aproximação direta com seu objeto de estudo, na qual se precisa ir até o 

espaço onde ocorre ou ocorreu o fenômeno a ser estudado a fim de se obter as 

informações necessárias (GONSALVES, 2001).   

Objetivou-se com as atividades de campo conhecer as áreas selecionadas a 

fim de obter informações referentes: (a) as atividades e serviços disponibilizados; (b) 

ao processo de implantação e desenvolvimento da atividade turística na 

área/propriedade; (c) as dificuldades vivenciadas e melhorias pretendidas; (d) aos 

indicadores de sustentabilidade (Filetto, 2007) e; (e) ao envolvimento com a 

comunidade de entorno.  
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De acordo com Filetto (2007), a determinação dos indicadores de 

sustentabilidade a serem analisados deve corresponder às características dos 

objetos em análise. Neste contexto, para a execução da presente pesquisa, utilizou-

se 30 componentes de ordem ambiental, social e econômico, que pode ser 

visualizado no Apêndice C. De posse dos indicadores elaborou-se um roteiro de 

entrevista destinado à coleta destes elementos conforme o apresentado no 

Apêndice D. 

Neste contexto, a observação não participante e a realização de entrevistas 

semiestruturadas assumiram conotação complementar, uma a outra nesta etapa da 

pesquisa.  

A observação pautou-se no reconhecimento das áreas estudadas a fim de se 

ter maior conhecimento e obtenção de informações indisponíveis em publicações, 

documentações e meio digital. Para Gil (1999) na observação não participante ou 

simples, o pesquisador permanece alheio à comunidade, não interage e assume um 

papel de espectador. 

 Paralelamente realizou-se entrevistas com os gestores dos atrativos tanto 

particulares como de domínio público com objetivo de obter informações da 

atividade turística nos seus respectivos locais (Apêndice B). 

  As entrevistas com representantes do Poder Público de Prudentópolis e de 

Guarapuava estenderam-se a fim de se obter informações referentes ao 

desenvolvimento da atividade no município, levantando informações a respeito da 

gestão, incentivos e metas para o desenvolvimento turístico do município (Apêndice 

A). 

 As pesquisas em campo foram realizadas em três datas, nas quais se fizeram 

entrevistas, anotações e registros fotográficos com intuito de analisar as condições 

de acesso, sinalização, infraestrutura, serviços e atividades disponibilizados nos 

atrativos selecionados. 

 A primeira pesquisa de campo foi realizada no dia 23/09/2017, na qual foram 

visitados os atrativos: Pousada Salto Sete, Monumento Natural Salto São João, 

Recanto Perehouski e RPPN Ninho do Corvo. Uma segunda visita foi feita no dia 

15/11/2017 no Salto São Sebastião, uma propriedade particular e no Parque 

Estadual Serra da Esperança, uma Unidade de Conservação. Também foram feitas 

anotações e obtenção de informações a serem tabuladas e utilizadas na 
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apresentação dos resultados. A terceira visita foi feita no dia 11/02/2019 para 

confirmação e atualização das informações coletadas nas duas primeiras visitas. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DO TRIPADVISOR 
 

 O intuito desta análise é verificar a opinião dos visitantes em relação aos 

atrativos. Teve como finalidade identificar nos depoimentos, conteúdos relacionados 

aos aspectos tangíveis e de segurança, conforme a metodologia de Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985), que consta no Quadro 2. 

 Além destas variáveis a análise dos depoimentos possibilitou a identificação 

de aspectos relacionados à sustentabilidade. Estas informações foram coletadas 

desde a primeira avaliação de cada atrativo até o dia 5 de novembro de 2018, data 

que se justifica devido à necessidade de tabulação dos dados. 

 

Quadro 2 - Dimensões das avaliações dos serviços 
Aspectos tangíveis Inclui as facilidades físicas, sentidas pelos cinco sentidos humanos, 

como instalações, equipamentos e aparência dos funcionários; 
Segurança Envolvendo a competência da empresa, cortesia e capacidade; 

Fonte: PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY (1985). Adaptado.  

De posse destas informações, obtidas por meio das pesquisas bibliográficas, 

documental, campo e análise dos depoimentos realizou-se a correlação dos dados, 

facilitando o entendimento da atividade turística no município, bem como, a 

contribuição da mesma para o desenvolvimento sustentável. Além disso, a 

apresentação dos resultados das entrevistas, com os proprietários dos atrativos, 

representantes do poder público e opinião dos visitantes explicitará as oportunidades 

e limitações do fenômeno turístico quanto ao desenvolvimento local. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS ATRATIVOS ECOTURÍSTICOS E 
DE AVENTURA 
 

 O município de Prudentópolis localiza-se na região Centro-Sul do estado do 

Paraná, a cerca de 200 km da capital Curitiba, registrando uma área de 2.236,579 

km² e uma população de 51.849 habitantes (IBGE, 2016). Tem como limites os 

municípios de Cândido de Abreu, Ivaí, Guamiranga, Irati, Guarapuava e Turvo, 

Figura 2. 

Figura 2: Localização do município de Prudentópolis 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maganhotto et al, (2018) 
 

8) 
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A rede hidrográfica do município é composta por vários rios e córregos, sendo 

os principais o Rio dos Patos e o Rio São João, pertencentes à Bacia do Rio Ivaí. As 

condições clinográficas de relevo ondulado, relacionados à transição do Segundo 

para o Terceiro Planalto paranaense explica a presença das inúmeras cachoeiras 

(ROTEIRO PRUDENTÓPOLIS, 2017). 

 Seu povoamento teve início em meados do século XIX, com os tropeiros que 

ali acampavam na beira do caminho entre Ponta Grossa e Guarapuava. Até a 

segunda metade do século XIX, Prudentópolis pertencia à Guarapuava, que era o 

maior município do Paraná.  

Na área onde hoje é Prudentópolis, no ano de 1882, se iniciou a abertura da 

estrada telegráfica, desenvolveu-se o povoado de São João do Rio Claro, o qual 

posteriormente se tornou a vila de Barão de Capanema e hoje é Prudentópolis, 

nome dado em homenagem ao presidente Prudente de Morais (PRUDENTÓPOLIS, 

2017). 

A vinda de imigrantes de diversas etnias impulsionou o desenvolvimento da 

vila, o que resultou em 1906, no desmembramento do município de Prudentópolis do 

de Guarapuava. Depois da instituição do município, mais imigrantes foram 

recebidos, sua vinda se deu entre 1986 até 1920. O município tem o maior número 

de descendentes ucranianos do Paraná, aproximadamente 38 mil pessoas 

(PRUDENTOPOLIS, 2017). 

 A economia é baseada na agricultura, 60% de sua população vive na zona 

rural. Entre as principais atividades agrícolas está o cultivo de erva mate, milho, 

feijão, soja, batata, mandioca, arroz e cebola; algumas famílias também se dedicam 

ao cultivo do tabaco além da criação de suínos, bovinos e caprinos 

(PRUDENTÓPOLIS, 2017). 

Seu PIB (Produto Interno Bruto) segundo o senso do IBGE de 2015 é de R$ 

864.364,820 (valor corrente). O setor de comércio e serviços, onde se enquadra o 

turismo, teve seu PIB em 2015 de R$ 353.506,490 (valor bruto) e gerou 2.594 

empregos de acordo com o Caderno Estatístico de Prudentópolis de 2018. O setor 

de comércio e serviços compreende 41% do valor total do PIB (IPARDES, 2018). 

Quanto aos elementos naturais, o município possui mais de cem cachoeiras 

catalogadas, variando entre 50 e 196 metros, passando assim a ser conhecido como 

Terra das Cachoeiras Gigantes, fato que impulsiona a visitação turística no 

município (INVENTÁRIO TURÍSTICO, 2003).  
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Com sua diversidade de atrativos naturais como: rios, paredões rochosos, 

cachoeiras e natureza preservada, o município é propício para a prática do 

Ecoturismo e Turismo de aventura. O rapel (descida em paredões de pedra com 

auxílio de corda), trekking (caminhadas que podem durar até um dia), canyoing 

(exploração de cânions, rios e cachoeiras utilizando técnicas de rapel, natação e 

tirolesa), cascading (descida em cascatas e cachoeiras utilizando técnicas verticais), 

arvorismo (passeio em trilhas instaladas nas árvores) e outras modalidades. 

Na sequência será apresentada a caracterização dos atrativos selecionados 

para este estudo e o desenvolvimento da atividade turística nos mesmos. 

 
                       

4.1 POUSADA SALTO SETE 
 

 O empreendimento Pousada Salto Sete fica a 11 km do centro da cidade. O 

acesso é por estrada de chão até a localidade de Linha Nova Galícia, onde o mesmo 

se localiza. Trata-se de uma propriedade particular com uma área de 400.000 m², 

em que são ofertados os serviços de pousada (hospedagem e alimentação), e 

atividades de Ecoturismo e de Turismo de Aventura, por meio de trilhas, banhos de 

rio, cascading, rapel e tirolesa. 

O proprietário da Pousada, em entrevista respondeu que administra o local 

desde 2007. Fatores como sua formação de Guia de Turismo, o potencial da 

propriedade e seu gosto pela prestação de serviços o motivaram-no na construção 

do empreendimento. 

 Todas as benfeitorias realizadas para recepção de turistas foram feitas por 

ele, ressaltando “comecei o projeto do zero”. Não havia nenhuma infraestrutura, pois 

antes de se tornar um atrativo turístico, mesmo já havendo certa visitação, 

predominava a área o uso agrícola. 

O empreendimento tem empresa aberta, no entanto não dispõe de 

mecanismos de registros e não oferta seguro aos visitantes durante a realização de 

atividades apenas é feito controle da entrada e saída dos mesmos. Parte da 

estrutura construída para o receptivo de turistas pode ser observada na Imagem 1. 
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Imagem 1: Chalés para hospedagem da Pousada 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017) 

 
 O local tem como principais atrativos o Salto Sete, cachoeira com 77 metros 

de altura e pouco volume de água, propícia para banho e cascading e o Rio dos 

Patos avistado da Pousada. Imagens 2 e 3. 

 

  
                Fonte: Pousada Salto Sete (2018)               Fonte: Pousada Salto Sete (2018) 
 
 Existe uma trilha que leva até o mirante onde se pode observar a cachoeira e 

também chegar até sua base. Outra trilha permite ir até a cabeceira da queda 

d’água, local onde são feitas as práticas de esportes. O rio antes da queda é de laje 

com baixa profundidade, é possível banhar-se e apreciar a natureza do local, 

Imagem 4 . 

 

 

Imagem 2: Cachoeira Salto Sete 

Imagem 3: Vista do Rio dos Patos 
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                                                                  Imagem 4: Área para banho 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017) 

 

A consolidação da atividade turística no local se deu no ano de 2015. Além 

dos aspectos naturais, a questão cultural é valorizada por meio da gastronomia 

ucraniana ofertada no restaurante local.  

 

  

4.2 MONUMENTO NATURAL SALTO SÃO JOÃO 

 

Localizada à aproximadamente 24 km da cidade de Prudentópolis, com 

acesso por estrada de chão, na localidade da Barra Bonita, a Unidade de 

Conservação (UC) de Proteção Integral Monumento Natural (MN) Salto São João, foi 

criada em 23/12/2010 pelo decreto 9.108/2010 (PARANÁ, 2010). 

Os Monumentos Naturais, como o Salto São João, tem por objetivo de acordo 

com a Lei do SNUC, Art. 12, “preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande 

beleza cênica”. No §1º, é dito que o mesmo “pode ser constituído por áreas 

particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a 

utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários”. 

Os proprietários e possuidores das áreas integradas ao Monumento Natural 

Salto São João, poderão doar estas áreas ao IAP, de acordo com o Art. 44, § 6° da 

Lei 4.771/1965 “recebendo o direito de compensação de reserva legal em área 

correspondente”. Isto se aplica para todas as propriedades desde a nascente até a 

foz do Rio Ivaí (PARANÁ, 2010).  

Quinze (15) alqueires compõem o Monumento Natural Salto São João, criado 

com objetivo de preservar o conjunto paisagístico da área, constituído pela 
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cachoeira, pelo rio, paredões, cânion e a Mata de Araucária apresentados na 

Imagem 5. 

               Imagem 5: Salto São João visto do mirante 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017) 

 

Segundo entrevista concedida pelo IAP ao Jornal Hoje Centro Sul, na edição 

de 22 de novembro de 2017, 2,5 milhões de reais foram investidos pelo Governo do 

Estado para construção de infraestrutura de receptivo para inauguração da Unidade 

de Conservação Monumento Natural Salto São João. O valor investido nas obras 

para o turismo é oriundo de medidas compensatórias, que tem por objetivo repor 

bens ambientais perdidos. 

 O MN foi inaugurado no dia 17 de novembro de 2017 e é gerenciado pela 

prefeitura de Prudentópolis em parceria com o IAP. A infraestrutura construída para 

a UC conta com mirantes, sanitários, estacionamento, centro de visitantes, casa 

para guarda parque, lanchonete e alojamento para pesquisadores. O local é propício 

para atividades voltadas ao Ecoturismo e sensibilização ambiental. O controle de 

visitantes passou a ser feito a partir da inauguração do MN, em novembro de 2017 

até novembro de 2018 foram contabilizados aproximadamente 15 mil visitantes. 

A Imagem 6, mostra a trilha que dá acesso ao mirante, se observa que é bem 

estruturada com corrimões de apoio e lixeiras, além de ter sido feita a utilização de 

materiais que não impactam visualmente o ambiente. 
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Imagem 6: Trilha de acesso ao mirante 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017) 

  

Ao lado do mirante existe uma área para descanso, oferecendo mais 

comodidade aos turistas além de permitir apreciar a beleza cênica do local, as 

infraestruturas mencionadas podem ser observadas nas Imagens 7 e 8. 

                    
                      Imagem 7: Mirante 1                                        Imagem 8: Área para descanso 

 
                 Fonte: Acervo pessoal (2017)                              Fonte: Acervo pessoal (2017) 
  

 Seguindo a trilha, se chega ao segundo mirante, de onde se tem o privilégio 

de ficar próximo do Salto São João e observá-lo de sua cabeceira. 
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4.3 RECANTO PEREHOUSKI 
 

 O Recanto Perehouski localiza-se a 25 km da cidade, na localidade de Linha 

Paraná. O acesso até a propriedade compreende 10 km de asfalto e 15 km de 

estrada de chão.  

A propriedade foi adquirida em 1970, inicialmente a área era utilizada para 

criação de suínos e produção de cachaça. A partir de 1995, com o fluxo de 

visitantes, os proprietários vislumbraram o lazer e o turismo como uma oportunidade 

de renda e a partir daí, a passos curtos iniciaram a prestação de serviços na 

propriedade. 

A crescente demanda turística dificultou a produção da cachaça e o local 

começou a ter um caráter mais voltado para o turismo. A partir disto, foi optado por 

desenvolver o turismo no local. Sem orientação, capacitação ou apoio de terceiros, 

começaram as obras de infraestrutura e divulgação. 

Com uma área de dez alqueires, é possível realizar diversas atividades 

voltadas ao Ecoturismo, como trilhas, banho de cachoeira e de rio, contemplação da 

fauna e flora e de suas características geomorfológicas. Dispõe de camping e casa 

para alojamento, área de alimentação onde são ofertados pratos típicos e produtos 

artesanais. 

Como mecanismo de controle dos visitantes, é utilizado livro de registros, 

porém, cerca de 20% dos visitantes assinam, mesmo assim, a demanda é alta. De 

janeiro 2017 até novembro do mesmo ano, observando o livro de registros do local, 

aproximadamente 1.081 visitantes visitaram a propriedade. 

 Dentre suas atrações, uma trilha leva até uma pequena cachoeira, ao lado 

também se pode observar a exposição do alambique de 1971. Os mesmos podem 

ser observados nas Imagens 9 e 10. 
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          Imagem 9: Antigo Alambique                     Imagem 10: Cachoeira do Recanto Perehouski 

 
          Fonte: Acervo pessoal (2017)                  Fonte: Acervo pessoal (2017) 
 
 Seguindo a trilha, cruzando uma ponte de madeira, acompanhando as 

margens do rio chega-se aos paredões de pedra, os quais possuem uma curvatura, 

formando uma lapa (ressaltado de um rochedo que forma abrigo). 

 Em ambas as margens do rio há presença destes paredões, o que torna o 

lugar singular e curioso devido a tais características geomorfológicas que podem ser 

observadas na Imagem 11. 

Imagem 11: Rochedo em forma de abrigo 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017) 

  
Os proprietários afirmaram que possuem empresa aberta e cadastro no 

Cadastur, sendo cadastrados como camping. O Cadastur é um sistema online do 

Ministério do Turismo que permite o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que 

atuam no setor turístico, tendo por objetivo ordenar e legalizar os prestadores de 

serviços turísticos no Brasil. 
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4.4 RPPN NINHO DO CORVO 
 
 A RPPN Ninho do Corvo fica a 25 km da cidade de Prudentópolis, também na 

localidade de Linha Paraná. O acesso até lá compreende10 km de asfalto e 15 km 

de estrada de chão.  

A propriedade de vinte e cinco (25) hectares foi adquirida em 2002 e era 

utilizada para agricultura, por haver potencial e interesse do proprietário, a área foi 

preparada e atualmente apresenta infraestrutura de receptivo para turistas, 

caracterizando-se por ofertar atividades de aventura.  

Dentre as benfeitorias, priorizou-se em deixar a mata se recuperar e voltar ao 

seu estado natural, transformando parte da área em RPPN; em 2007 foi criada a 

reserva que é reconhecida em nível estadual sendo a primeira reserva ambiental do 

município de Prudentópolis. 

 Além de promover a preservação de belezas cênicas, aspectos históricos, 

manejo de recursos naturais entre outros serviços ambientais, as RPPNs podem ser 

utilizadas para atividades de recreação, Ecoturismo, educação e pesquisa. 

Neste contexto, o Ninho do Corvo usufrui destas possibilidades e utiliza dos 

seus recursos naturais. A RPPN recebe anualmente cerca de 1.700 visitantes, este 

controle é feito por meio de ficha de registros. O local é frequentemente procurado 

para prática de esportes, realização de trilhas e contemplação da paisagem.  

Para o proprietário, que além do Ninho do Corvo trabalha com outros 

empreendimentos voltados ao turismo, a atividade turística é sua principal fonte de 

renda e a RPPN enquadra-se como um empreendimento rentável. 

No local existem oito quedas d’água, a maior com 60 metros de altura. Em 

três delas, podem ser feitas visitas livres e nas outras cinco, apenas visitas guiadas 

e com agendamento prévio. 

Atividades de aventura, como a tirolesa, rapelesa (combinação de rapel com 

tirolesa) e corvolesa (tirolesa terminando na água) são ofertadas na área. As 

Imagens 12 e 13 mostram o início da tirolesa e uma das cachoeiras onde são 

praticadas as atividades de aventura.  
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                     Imagem 12: Início da tirolesa                     Imagem 13: Cachoeira Ninho do Corvo 

 
                 Fonte: Acervo pessoal (2017)                                 Fonte: Ninho do Corvo (2018) 
 

No atrativo se dispõe também de hospedagem em quartos, camping e 

alimentação para os grupos com agendamento. A Imagem 14 apresenta o centro de 

visitantes e na Imagem 15 se observa a hospedagem. 

                    
                        Imagem 14: Centro de Visitantes              Imagem 15: Hospedagem Ninho do Corvo 

 
                         Fonte: Acervo pessoal (2017)                             Fonte: Acervo pessoal (2017) 
 

O local tem empresa aberta desde 2004 e começou a receber grupos de 

visitantes a partir de 2009. Segundo o proprietário, a atividade turística começou a 

se desenvolver de forma espontânea, já havendo por parte dele o interesse e gosto 

por belezas naturais.  

Uma propriedade onde o turismo foi iniciado do zero, partindo do 

investimento, interesse, motivação e percepção do potencial que o local 
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apresentava, hoje é um empreendimento que tem uma demanda efetiva de turistas 

para realização principalmente das atividades de aventura, mas também para 

pesquisas e contemplação da natureza. 

 

4. 5 SALTO SÃO SEBASTIÃO 
 

 O Salto São Sebastião localiza-se a 28,8 km na comunidade Linha São 

Sebastião. O acesso até a área é de 15 km de asfalto e 13,8 km de estrada de chão, 

fica próximo do Ninho do Corvo do Recanto Perehouski. 

 O local tem vinte e sete (27) alqueires e parte destes é uma APP (área de 

preservação permanente). APP é uma área que independente da cobertura vegetal 

tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o solo e garantir o bem estar das populações humanas 

(MMA, 2011). 

Em entrevista com os proprietários que gerenciam o local, os mesmos 

afirmaram que trabalham com recepção de turistas desde 2007 e o turismo funciona 

como renda complementar, sendo a agricultura a principal fonte de renda da família 

que administra a propriedade. A abertura para visitação da propriedade foi do 

interesse próprio dos donos, a fim de tornar o local um destino conhecido e poder 

mostrar a beleza cênica do local.  

 Dentro da propriedade há o Salto São Sebastião, com 126 metros de altura e 

baixo volume de água, pode ser visitado de seu topo, onde se fica a poucos metros 

da queda d’água. De frente com ele tem-se o Salto Mlot, com 120 metros. Duas 

quedas de mais de cem metros de altura uma de frente para outra, torna o local com 

uma paisagem singular e impressionante. As Imagens 16 e 17 mostram os dois 

Saltos. 
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                         Imagem 16: Salto São Sebastião                                    Imagem 17: Salto Mlot 

 
                          Fonte: Acervo pessoal (2017)                                 Fonte: Acervo pessoal (2017) 

  

 Para chegar à base dos Saltos, se percorre uma trilha de dificuldade média, 

íngreme que dispõe de cordas para apoio. Numa caminhada de 30 minutos se 

chega ao final da trilha onde é possível observar as duas quedas e contemplar a 

beleza do local, Imagem 18. 

Imagem 18: Salto São Sebastião e Mlot 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017) 

 Além das cachoeiras, existem cerca de 2.000 metros de trilhas, dando acesso 

a uma gruta, mirante, pequenas cachoeiras e área para banho. Também há serviço 

de hospedagem, camping e alimentação para grupos com agendamento prévio. O 

Ecoturismo é o forte das atividades que podem ser praticadas na propriedade. Na 

Imagem 19 é possível observar a gruta. 



50 
 

Imagem 19: Gruta 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017) 

Trabalham com livro de registros desde 2014 e é algo peculiar, pois os 

visitantes assinam nome e destinação de onde vieram e ainda complementam com 

frases de agradecimento e ou de elogios sobre o local sobre a recepção e 

atendimento. Em média, 200 turistas visitam o local por ano. 

 A propriedade que abriga o Salto São Sebastião tem potencial a ser 

explorado, conhecido e divulgado, o que pode um fator importante para aumentar o 

número de visitantes. Ainda não conta com empresa aberta nem cadastro no 

Cadastur. Isto se dá pelo fato ser uma propriedade que trabalha fortemente com 

agricultura. 

4.6 PARQUE ESTADUAL SERRA DA ESPERANÇA 
 

O Parque se localiza na tríplice fronteira entre os municípios de Prudentópolis, 

Guarapuava e Turvo. Segundo a Secretaria de Turismo de Guarapuava, tem uma 

área total de 7.939 hectares e é administrado pelo município de Guarapuava em 

uma parceria feita entre as secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e Turismo. 

São utilizadas as diretrizes do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação) para regulamentar o uso do Parque, seu manejo visa contemplar os 

aspectos de preservação e cuidado com o local.   

 

 

 

 



51 
 

 

Imagem 20: Tríplice fronteira do Parque 

 
Fonte: Autora (2017) 

 

Foi criado em 2006, como Parque Natural Municipal São Francisco da 

Esperança e declarado uma Unidade de Conservação de relevância ecológica e 

beleza cênica. Dentre suas atrações, abriga o Salto São Francisco, um de seus 

principais atrativos, com seus imponentes 196 metros, a maior queda de água do 

Estado e uma das maiores do país.   

Em 2010 foi criado o Parque Estadual Serra da Esperança, ainda em projeto 

de implantação. O Parque Municipal com 84 hectares faz parte do Estadual, 

abrangendo seu entorno e alguns atrativos como os Saltos Gêmeos, que formam um 

dos extremos do Parque. 
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 O local é utilizado para o Ecoturismo, contemplação da natureza e também 

favorável para práticas de aventura. Dispõe de trilhas, lanchonete, estacionamento, 

mirante do qual se pode avistar o Salto São Francisco além de poder apreciar a 

Serra da Esperança.   

A entrada para o Parque é livre e observando seu livro de registros, verificou-

se que desde janeiro de 2017 até 15 de novembro do mesmo ano, estiveram no 

local cerca de 3.040 turistas. Na Imagem 21 se pode observar o portal de entrada do 

Parque. 

 

Imagem 21: Entrada do Parque 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017) 

 
No local ainda existem outras quedas d’água, uma delas, ao lado do Salto 

São Francisco só pode ser observada quando o volume de água está alto, é o Salto 

São Francisquinho.  

Para se chegar até a base da queda do São Francisco, se percorre uma trilha 

de alto grau de dificuldade de 4 km em um percurso de aproximadamente 4 horas 

para ida e volta. 
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                   Imagem 21: Salto São Francisco                 Imagem 22: Base do Salto São Francisco  

 
        Fonte: Acervo pessoal (2017)                             Fonte: Acervo pessoal (2017) 

 

O Salto São Francisco impressiona com seu tamanho e beleza cênica, tanto 

de sua base como de seu mirante principal, onde se avista o Salto de cima. Um local 

que merece ser conhecido. 

Seguindo a trilha que leva até o topo da queda do Salto São Francisco, pode-

se observar o Salto dos Cavalheiros, com 12 metros de altura. O mesmo pode ser 

observado na imagem 23. 

                                                          Imagem 23: Salto dos Cavalheiros 

 
                                                     Fonte: Acervo pessoal (2017) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NOS ATRATIVOS 
 

 De posse dos resultados das entrevistas, este capítulo apresenta algumas 

questões relacionadas ao posicionamento dos proprietários dos atrativos e gestores 

das áreas públicas frente às intenções quanto aos empreendimentos sob vossas 

responsabilidades, quanto das necessidades para o fortalecimento do turismo em 

áreas naturais no município. 

 Quando questionados a respeito de orientação por parte do poder público 

para implantação da atividade turística em suas propriedades, os proprietários 

mencionaram a inexistência desta orientação/capacitação para o desenvolvimento 

do turismo. 

 Complementando a resposta a esta questão, o proprietário do Ninho do Corvo 

mencionou que buscou conhecimento por meio de cursos de gestão, condução em 

ambientes naturais, urgências e emergências entre outros que auxiliaram na 

capacitação e melhor formação para desenvolver e executar as atividades 

pretendidas. 

No decorrer dos anos, com o desenvolvimento da atividade, acerca da 

orientação e capacitação para os empreendedores que trabalham com o turismo ou 

que pretendem iniciar com a atividade, foram citadas parcerias entre a Secretaria de 

Turismo de Prudentópolis com a Unicentro, nas quais orientações foram feitas a 

partir de seminários, palestras e instruções sobre temas relacionados ao 

desenvolvimento do turismo, por meio de projetos de extensão, vinculados ao 

programa Estadual Universidade sem Fronteiras. 

Parcerias com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) 

também foram realizadas, como a oferta de curso de condutores. Estes cursos são 

realizados em diferentes cargas horárias e específicas para cada segmento, como 

Turismo Religioso, Turismo em Áreas Naturais, por exemplo. 

Em relação às melhorias pretendidas pelos gestores para os atrativos, o 

proprietário da Pousada Salto Sete mencionou que sempre está trabalhando na 

infraestrutura e em melhoramentos operacionais, mas que algumas coisas 

dependem do aumento do fluxo de visitantes. 
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Para o Monumento Natural, foi citada a pretensão de melhorias no acesso, 

com a possibilidade de pavimentação da estrada que leva até a UC, facilitando o 

deslocamento dos visitantes e que também beneficiará os demais atrativos que se 

encontram nesta rota, bem como a comunidade do entorno. 

Das pretensões para o Recanto Perehouski, citou-se a construção de chalés, 

de um poço artesiano, pois em tempos de estiagem a água se torna escassa e 

também a construção de um estacionamento, proporcionando maior comodidade 

para os visitantes. 

Para a RPPN Ninho do Corvo, foi citado que há necessidade de melhorias na 

gestão do empreendimento e que há comprometimento dos proprietários e 

funcionários para manutenção do local. 

Focando atrair maior número de turistas, algumas melhorias são objetivos 

almejados pelos proprietários do Salto São Sebastião, como a construção de 

quiosques e possivelmente a realização de atividades como rapel e tirolesa. 

Em resposta à entrevista, a Secretaria de Turismo de Prudentópolis afirmou 

que foram feitas melhorias de acesso até o Parque Serra da Esperança, partindo 

pelo interior do município, com encascalhamento da estrada. Ainda se pretende 

sinalizar rotas alternativas, como a indicação do trajeto do Parque até a Rota das 

Cachoeiras e vice e versa. 

Entre as metas e melhorias previstas pela Secretaria de Guarapuava para o 

Parque, está um Plano de Manejo, que já em fase de planejamento, tem o intuito de 

elencar as atividades que podem ser praticadas dentro da área a fim de se 

desenvolver o turismo sustentável. 

Também foi citado um projeto de revitalização do local, incluindo 

pavimentação com pedras nos últimos 4,7 km do trajeto (partindo de Guarapuava); 

sinalização nos 46 km totais, com indicação do caminho a cada 2 km, a partir do 

início do Caminho de São Francisco; criação de um projeto de conscientização 

ambiental; melhoria nas trilhas, as quais serão aplainadas e alargadas para 1 metro 

de largura, colocação de degraus de pedra para maior segurança em alguns 

trechos, corrimões, pequenas pontes sobre arroios e sinalização; também são 

previstas melhorias na área de recepção, alimentação e sanitários, bem como o 

tratamento do esgoto sanitário e a divulgação dos atrativos que se encontram no 

entorno do Parque, como o Salto das Pombas. Outra benfeitoria será um marco 

inicial com a imagem de São Francisco no km 343 da BR 277, facilitando a 
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visualização do início do trajeto até o Parque. Os projetos e melhorias previstas para 

o Parque são uma alternativa para destacar a beleza deste atrativo. 

Em relação às melhorias comuns, foi mencionada a necessidade de melhorar 

o acesso e sinalização até os locais e há necessidade de apoio aos 

empreendedores e divulgação dos atrativos do município. 

Em resposta a isto, a Secretaria de Turismo de Prudentópolis afirmou que 

haverá melhorias para o turismo no município. Iniciando com a pavimentação da 

Rota das Cachoeiras, que está em andamento e facilitará o deslocamento da 

comunidade e dos turistas que utilizam as estradas. Ainda implantação de 

sinalização turística para todos os atrativos do município, partindo da cidade e 

indicando também os atrativos urbanos, além da indicação das saídas do município. 

A divulgação de todos os atrativos são feitas no site TripAdvisor e em páginas 

no Facebook. Além disso, Pousada Salto Sete, o Recanto Perehouski e a RPPN 

Ninho do Corvo contam com site próprio. Nestes meios de divulgação é possível 

encontrar as informações necessárias pelos visitantes para efetivar uma visita, todos 

os serviços oferecidos, contato e localização. 

Além destas, a Secretaria de Turismo de Guarapuava mencionou que faz a 

divulgação do Parque Serra da Esperança por meio de matérias televisivas em 

canais fechados e eventos de esportes radicais. 

Por meio da Secretaria de Turismo de Prudentópolis, todos os atrativos do 

município são divulgados no Facebook, folders, participação em feiras e eventos 

para divulgação. Também há o Centro de Visitantes, onde são fornecidas as 

informações necessárias sobre os atrativos, localização, hospedagem, alimentação, 

entre outros itens de interesse dos turistas. 

Sobre o potencial para outras atividades, foi afirmado em todos os atrativos 

que existe possibilidade para realização de rapel, tirolesa, dentre outras 

modalidades voltadas ao Turismo de Aventura, porém é necessário investimentos 

para execução das mesmas. Por isso, os proprietários optaram por desenvolver o 

que poderia ser oferecido com qualidade, de modo organizado e com segurança, 

mas não descartando a possibilidade de novos investimentos. 

Percebeu-se, durante as visitas em campo, a não existência de souvenires 

para comercialização em nenhum dos atrativos. Material que poderia viabilizar e 

contribuir para a complementação de renda, valoração cultural, promoção turística e 

envolvimento das comunidades na confecção e comercialização dos mesmos. 
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Ao considerar o número de visitantes registrado nos atrativos, observaram-se 

diferenças. Tomando como exemplo o Salto São Sebastião, Recanto Perehouski e 

Ninho do Corvo, os quais desenvolvem a atividade há mais de dez anos, verificou-se 

para o primeiro, o registro de duzentos turistas, enquanto para o segundo e o 

terceiro, anualmente mais de mil turistas. 

Dito isto, percebe-se que fazer o controle do número de visitantes é relevante 

para conhecer o desenvolvimento da atividade turística em cada atrativo e seu 

impacto no município, sabendo que o mesmo também recebe retornos. A partir do 

reconhecimento de sua demanda, investimentos, divulgação e melhorias que podem 

ser feitas. 

Além destes aspectos, seguem apresentadas questões mais pontuais 

referentes aos indicativos de sustentabilidade nos atrativos. Esta etapa objetivou 

identificar quais elementos são evidenciados se fazem presentes nas áreas 

selecionadas. 

5.2 A SUSTENTABILIDADE NOS ATRATIVOS  
 

 Os indicativos de sustentabilidade possibilitaram a contextualização de cada 

atrativo frente às ações diretamente voltadas à preservação ambiental, valorização 

cultural, educação ambiental e geração de emprego e renda.  

 Dos 98 indicadores delimitados por Filetto (2007), utilizaram-se nesta 

pesquisa 30 elementos, os quais foram considerados mediante as características do 

objeto de estudo analisado. Desta feita, para melhor apresentação das informações, 

este subcapítulo segue apresentado de forma fragmentada por elementos: naturais, 

culturais, social, econômico, alimentação, condução dos visitantes, equipamentos e 

deslocamento. 

5.2.1 Elementos naturais 
 

 Água 

Por se tratar de um município essencialmente agrícola entende-se que o uso 

de pesticidas, fertilizantes e a presença de criações como a pecuária e suinocultura, 

presentes no entorno dos atrativos podem refletir na qualidade da água. 
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A contaminação dos corpos d’água existe por meio do lixo doméstico e 

resíduos químicos vindos da agricultura praticada nas propriedades localizadas no 

entorno dos atrativos. Realizar análises e estudos quanto à qualidade da água além 

de projetos e ações de educação ambiental são importantes para segurança dos 

visitantes e dos moradores locais. 

 Solo 

Quanto às trilhas, observou-se seu uso em todos os atrativos, os quais 

servem de acesso aos mirantes, rios e cachoeiras. Ao percorrê-las verificou-se, de 

maneira geral, bom estado de conservação, principalmente nas trilhas com pequena 

variação altimétrica. No MN. e R.P. as trilhas são relativamente curtas, totalizando 

respectivamente 1.200 metros e 500 metros e baixo grau de dificuldade. Estas 

condições associadas a uma atividade de baixo impacto contribuem à preservação 

das mesmas. 

 O acesso à P.S.S; S.S.S; e P.E.S.E, se dá pelas áreas de maior altitude, 

assim as trilhas mais próximas à recepção, levam os visitantes a mirantes e as 

cabeceiras das cachoeiras, estas apresentam pequena variação altimétrica, sendo, 

assim, de menor fragilidade ambiental, não apresentando processos erosivos 

instalados. No entanto, para as trilhas que levam até a base das cachoeiras as quais 

chegam a registrar um desnível acima de 150 m, há necessidade de melhorias na 

sinalização; de medidas de contenção e ou readequação do traçado devido aos 

pontos susceptíveis à erosão, e também, como medida de segurança sugere-se o 

acompanhamento de condutores portados de meio de comunicação. 

 A RPPN, apesar de condições clinográficas similares aos atrativos citados no 

parágrafo anterior, não apresenta em suas trilhas problemas relacionados à erosão 

e sinalização. Além disso, dispõe de serviço de condutores especializados. Acredita-

se que este cenário resulta da experiência do proprietário obtida com cursos de 

capacitação realizados pelo gestor e demais colaboradores da unidade. 

 

 Ar 

 O MN e o P.E.S.E são as únicas áreas onde a atividade de camping não é 

permitida, consequentemente não há evidências de impactos decorrentes desta 

atividade. Para os demais atrativos verificou-se no R.P e S.S.S marcas de fogo nos 

paredões em decorrências de fogueiras realizadas nos anos passados. 
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 Devido à inexistência de coleta de lixo e falta de locais adequados para 

descarte do mesmo, moradores da área rural do município, utilizam-se da queima do 

lixo doméstico. Algo que poderia ser melhorado por meio de projetos municipais de 

coleta de materiais recicláveis na zona rural e ações de educação ambiental com os 

moradores.  

As queimadas, fruto do desmatamento e antecipando o plantio, também 

comprometem a questão ambiental no município. Segundo levantamento feito pela 

Fundação SOS Mata Atlântica em 2017, abrangendo 88 municípios do Paraná e 

utilizando imagens de satélite registradas em 2015 e 2016, constatou-se que em 

Prudentópolis, o desmatamento aumentou em 72,2%, desde o último levantamento 

entre 2013 e 2014, estando em 1º lugar no ranking de desmatamento no estado 

(BREMBATTI, 2017). 

  

 Flora 

  Na P.S.S; R.P; S.S.S verificou-se que suas áreas de preservação permanente 

(APP's) se mostraram preservadas. Já a R.P.P.N; MN e P.E.S.E encontram-se 

protegidas legalmente via instituição das unidades de conservação, nas categorias 

de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural e Parque. 

Entretanto, deve-se ressaltar a presença de espécies vegetais exóticas no 

entorno dos atrativos. É comum a presença de reflorestamento de eucaliptos e 

pinus, assim como a agricultura no entorno dos atrativos.  

Os estudos com levantamentos sobre o número de espécies da fauna e flora 

só foram feitos na RPPN e no P.E.S.E, os demais atrativos não dispõem destes 

dados. 

 Quanto à introdução de espécies exóticas, coleta de nativas e caça predatória 

foram aspectos abordados junto aos gestores e abordados pelos mesmos afirmaram 

que a presença de residentes e vigilantes nas áreas inibem estas possibilidades. 

5.2.2 Elementos culturais 
 

 Arqueológico, antropológico, paleontológico, religioso, histórico, artístico e 
folclórico 

Devido à presença de imigrantes ucranianos no município, existe oferta e 

procura por produtos alimentícios típicos da cultura ucraniana com forte presença no 
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município, é algo que faz parte do dia a dia dos prudentopolitanos e os turistas 

procuram conhecer, o que traz a valorização da cultura. 

Já a preservação do patrimônio é importante na valorização do ambiente e no 

atrativo em si, pois alguns destinos turísticos atrativos são vandalizados não apenas 

por turistas, mas também pela própria população e os pontos de visitação acabam 

ficando marcados pela depredação tornando-se locais de medo e repulsa. 

 Quando questionados sobre problemas com depredação e furtos nos 

atrativos, os proprietário e gestores mencionaram que não existem relatos sobre 

estes fatos em nenhum dos locais. Isso é positivo, pois a comunidade e o turista 

podem se sentir seguros ao visitar os atrativos do município.  

Quanto à interpretação como processo de condução de visitantes, apenas se 

observa na Unidade de Conservação MN. Estes locais (UC), tanto no MN quanto no 

Parque Estadual Serra da Esperança, são propícios para práticas de educação 

ambiental e a interpretação funciona como um elemento capaz de favorecer a 

sensibilização sobre o ambiente. 

 Trabalhar com a educação ambiental é algo que se sugere por em prática 

não apenas nas UC’s, mas em todos os atrativos, considerando que são bens 

naturais, valorizar e ensinar sobre cada ambiente e suas características são 

fundamentais para mantê-lo sadio. 

5.2.3 Social 

 Distribuição de renda e participação 
 

 Referente ao acesso da população local ao emprego no Ecoturismo, quando 

questionados sobre os funcionários que trabalham nos atrativos, os proprietários e 

gestores afirmaram que os moradores do município têm oportunidades de emprego, 

com exceção do R.P e do S.S.S que utilizam mão de obra familiar.  

Na P.S.S os três funcionários contratados são da comunidade; no MN, quatro 

funcionários são do município, sendo moradores da comunidade e membros da 

Secretaria de Turismo de Prudentópolis; na RPPN nove funcionários que trabalham 

no local são da comunidade e no P.E.S.E os quatro funcionários são moradores 

locais. 
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 Participação e estado 

 Quanto ao acesso da população no processo de planejamento do Ecoturismo, 

os representantes municipais afirmaram que todos os projetos voltados ao turismo 

passam pelas Secretarias de Turismo, portanto, o morador tem acesso ao 

planejamento do turismo. Já a participação do poder público referente à atividade 

turística é feita pelo Conselho de Turismo municipal que participa com ações e 

propostas de melhorias para a atividade. 

 Saneamento, saúde e segurança 
 

 Em relação ao aumento de ocorrências policiais e acidentes após o início das 

atividades turísticas, quando questionado à Secretaria de Turismo de Prudentópolis, 

foi afirmado que não houve aumento nos registros. Algo positivo para o município, 

pois assim como a não presença de vandalismo e depredação, o não acréscimo em 

acidentes e ocorrências policiais favorecem a imagem positiva de Prudentópolis 

como destino turístico, além de contribuir na escolha do turista e repercutindo na 

segurança da comunidade. 

 Não houveram melhorias na infraestrutura de saúde após o Ecoturismo no 

município. Sabe-se que ações como estas demandam de diversos fatores como, 

fluxo de visitantes, arrecadação de verbas, contratação de funcionários entre outros. 

Entretanto, é algo que pode ser melhorado a partir de políticas públicas, o que viria a 

beneficiar tanto os moradores locais como os visitantes. 

 Sobre a escassez de água, o gestor da P.S.S mencionou que já teve 

problemas com falta de água e atualmente possui poço artesiano que solucionou tal 

falta, método também adotado pela propriedade R.P que em períodos de pico 

também teve escassez de água. Este é um fator para ser ter atenção, não apenas 

nos períodos com visitação mais alta, onde consequentemente se tem mais uso de 

água, deve ser uma ação contínua, de preservação das nascentes e mata ciliar, 

redução no desmatamento entre outros fatores determinantes à questão de água. 
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5.2.4 Econômico 
 

 Alocação e gerenciamento de recursos 
 

 Quanto à comercialização de produtos locais, dentre os atrativos 

selecionados, no R.P, percebeu-se que estes itens são vendidos dentro da 

propriedade. Há oferta de artigos artesanais como vinho, cachaça, mel e biscoitos 

produzidos na comunidade e região. No MN há venda de artesanatos. 

  Em relação à existência de plano de manejo, verificou-se que não há em 

nenhum dos atrativos. Nas Unidades de Conservação, na RPPN, foi iniciado, porém 

não concluído, no MN ainda não há e o P.E.S.E utiliza  o SNUC para normatizar o 

funcionamento do Parque. 

 Existem Secretarias de Turismo em Prudentópolis e Guarapuava, o que vem 

a auxiliar os munícipes quanto às questões voltadas ao turismo, ações para 

melhorias, projetos e auxílios, tanto como turistas, que podem recorrer a 

informações entre outros. 

 

5.2.5 Alimentação 
 

 Restaurantes e mercado local 

  Sobre os restaurantes nos locais estudados, percebe-se que os atrativos 

particulares, R.P, P.S.S, RPPN e S.S.S ofertam sob agendamento prévio, refeições 

com a presença da comida típica ucraniana, que é procurada pelos visitantes. Nas 

UC’s MN e P.E.S.E, existe apenas venda de lanches. 

Sobre o privilégio do uso de produtos locais para preparação da alimentação 

servida, se utilizam dos produtos produzidos na comunidade, como leite, ovos e 

requeijão utilizado para fazer o pirogue, por exemplo. Além do uso de alimentos 

como verduras, legumes e temperos de produção na horta dos próprios atrativos. 

Utilizar da produção local é um meio de valorizar e incluir a comunidade e ter uma 

oferta diferenciada na gastronomia prestigiando a produção local e regional. 

Não se percebe elevação nos preços dos mercados do município, entretanto 

nota-se o interesse dos turistas em consumir os produtos locais. Dentre estes se 

podem citar a procura por produtos como pirogue e kracóvia. 
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5.2.6 Condução dos visitantes, equipamentos e deslocamento 
 

 Guias, técnicos, escalada e caminhada  

Dentre os atrativos que ofertam o acompanhamento dos guias destacam-se o 

MN e a RPPN os quais são devidamente treinados. Quanto aos demais se 

recomenda este serviço de condução na área. 

Em nenhum dos atrativos foi observado dano visual causado pelo excesso de 

ancoragens fixas para escalada; uso de trilhas não autorizadas, danos às costas e 

paredões, nem a presença de lixo nas vias de escaladas. Isto ajuda a manter a 

preservação da paisagem e além de ser um marketing para os atrativos, pois um 

ambiente preservado e limpo é capaz de atrair visitantes além de repercutir em sua 

imagem e divulgação.  

5.2 OPINIÃO DOS VISITANTES QUANTO AOS BENS E SERVIÇOS OFERTADOS 
NOS ATRATIVOS 
 

De posse das informações presentes no site TripAdvisor pode-se verificar 

alguns aspectos relevantes à atividade de Turismo em Áreas Naturais em 

Prudentópolis. Pode-se perceber a data referente às publicações, a avaliação dos 

visitantes quanto os atrativos e seus respectivos depoimentos. Com os depoimentos 

foi possível verificar os posicionamentos quanto aos elementos tangíveis, segurança 

e recorrentes à sustentabilidade. 

Para a Pousada Salto Sete, observou-se o total de 82 avaliações publicadas 

no site desde 28 de janeiro de 2015. A Tabela 1 apresenta informações referentes 

às avaliações e os conteúdos presentes nos comentários, categorizados pelos 

elementos. Verificou-se que 98% dos registros avaliaram o empreendimento como 

Excelente e Muito Bom, enquanto 2 pessoas avaliaram como sendo ruim.  

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Tabela 1 - Dados do TripAdvisor sobre a Pousada Salto Sete 

Fonte: Autora (2019) 

Os comentários que se sobressaíram positivamente foram sobre a 

infraestrutura do local, segurança, preservação da natureza e alimentação. Sobre a 

infraestrutura pode se ler um depoimento: 

Final de semana com ótima recepção e lugar muito limpo. Natureza 
preservada e quase intocada. Ambiente aconchegante com ótimos 
produtos. Com certeza retornaremos! Adoramos absolutamente tudo. O 
contato com a natureza é incrível! (TripAdvisor) 
 

O outro depoimento positivo sobre a Pousada menciona: 
 

O bangalô é superconfortável, a comida maravilhosa e a recepção muito 
especial! Limpeza ótima, bolos fresquinhos no lanche da tarde e café da 
manhã. O lugar lindo, que oferece momentos com a natureza e para quem 
gosta também a aventura! (TripAdvisor). 

 
 Sobre a segurança, nos depoimentos foi mencionado sobre as atividades de 

aventura que podem ser praticadas no local e o sentimento de segurança passado 

pelos monitores durante as atividades. Pode-se confirmar isso com um dos relatos: 

Excelente lugar para se descansar e se aventurar, paisagens maravilhosas 
e estrutura da pousada com muito conforto e qualidade, com atendimento 
100% de toda equipe. Cozinha muito saborosa. Atividades sempre 
acompanhadas pelos profissionais com muita segurança (TripAdvisor). 

 
Dois comentários foram classificados como ruim e reportam-se, um sobre o 

visitante não ter gostado do atrativo e outro comentário menciona as condições ruins 

da estrada de chão, a falta de almoço, devido ao não agendamento prévio e sobre 

um dos mirantes, o qual se tem uma visão distante da queda d’água. 

Pousada Salto Sete 

Avaliação Nº/Vis  % aprox.  
Excelente 67 82% 
Muito Bom 13 16% 
Razoável 0 0% 

Ruim 2 2% 
Horrível 0 0% 

Total 82 100% 
Elementos Variáveis N° Total Nº+ Nº- 

Aspectos tangíveis 

Sinalização e acesso 4 3 1 
Infraestrutura 19 19 0 

Atendimento das necessidades 
individuais 

0 0 0 

Segurança 
Equipamentos, atendimento 

especializado 
14 14 0 

Sustentabilidade 

Conservação da natureza 5 5 0 
Envolvimento da comunidade 1 1 0 
Alimentação/comidas típicas 46 46 0 

Cultura 2 2 0 
Produtos locais e regionais 1 1 0 
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Fui até a Pousada Salto Sete para ver o salto. Encarei cerca de 7 km em 
uma estrada de terra com pedras em péssimas condições para lá chegar, 
acreditando que iria almoçar por lá, puro engano, era uma sexta feira e não 
funcionava para almoço. Uma trilha cimentada e com degraus te leva a um 
mirante, com uma visão distante e ruim da queda de água. E aí é dirigir de 
volta pelo mesmo péssimo caminho e com fome até voltar para a cidade 
(TripAdvisor). 

  

Sobre a cultura, no atrativo Pousada Salto Sete, os depoimentos envolvem as 

informações dadas pelos proprietários aos turistas e conhecimentos repassados 

sobre a cultura ucraniana predominante no município. Em relação ao uso de 

produtos locais e regionais, um comentário ressalta que nas refeições são utilizados 

produtos da horta e pomares do local. 

O Monumento Natural Salto São João dispõe um total de 28 avaliações 

publicadas desde 8 de dezembro de 2016. Destas, todas se classificam como 

Excelente, Muito Bom e Razoável. A Tabela 2 apresenta informações referentes às 

avaliações e os conteúdos presentes nos comentários, categorizados pelos 

elementos. 

 
 

Tabela 2 - Dados do TripAdvisor sobre o Monumento Natural Salto São João 
 

Fonte: Autora (2019) 
 

  Nos comentários sobre este atrativo, o aspecto positivo mais citado foi sobre 

a infraestrutura. Pode-se ler um deles: 

 

Monumento Natural Salto São João 

Avaliação Nº/Vis  % aprox.  
Excelente 21 76% 
Muito Bom 5 17% 
Razoável 2 7% 

Ruim 0 0% 
Horrível 0 0% 

Total 28 100% 
Elementos Variáveis N° Total Nº+ Nº- 

Aspectos tangíveis 

Sinalização e acesso 2 2 0 
Infraestrutura 8 8 0 

Atendimento das necessidades 
individuais 

2 2 0 

Segurança 
Equipamentos, atendimento 

especializado 
0 0 0 

Sustentabilidade 

Conservação da natureza 1 0 0 
Envolvimento da comunidade 0 0 0 
Alimentação/comidas típicas 0 0 0 

Cultura 0 0 0 
Produtos locais e regionais 0 0 0 
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Vale a pena conferir este espetáculo da natureza em Prudentópolis. As 
trilhas são acessíveis para crianças e idosos, limpas e conservadas. Uma 
ótima infraestrutura para o turista na rota das cachoeiras de Prudentópolis 
(TripAdvisor). 
 

  Nas duas avaliações que classificam o local como razoável, citou-se que o 

local é apenas para contemplação e outro comentário foi publicado antes da 

construção da infraestrutura para o MN, quando se podia observar a cachoeira da 

beira da estrada, sem nenhuma infraestrutura, tornando o atrativo não tão 

interessante para o visitante. 

 Segue uma das avaliações classificadas como razoável para o Monumento 
Natural:  
 

As cachoeiras de Prudentópolis são muito bonitas, mas o problema que a 
maioria delas não é para banho, as estradas não são esburacadas, mas 
possui muitas pedras e judia bastante do carro (TripAdvisor). 

 
 
 O atrativo Recanto Perehouski apresenta 91 avaliações publicadas desde 

janeiro de 2015. 96% delas são positivas e se classificam como Excelente e Muito 

Bom, sendo mais mencionados sobre a infraestrutura e a alimentação. 

    A Tabela 3 apresenta informações referentes as avaliações e os conteúdos 

presentes nos comentários, categorizados pelos elementos. 
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Tabela 3 - Dados do TripAdvisor sobre o Recanto Perehouski 
 

                                                              Fonte: Autora (2019) 

 

 Em relação aos aspectos positivos mais citados neste atrativo, estão a 

infraestrutura, a conservação da natureza e a alimentação. Pode-se observar um 

depoimento sobre o que foi citado:  

  
Lindo local, extremamente bem cuidado e limpo. Fácil de chegar e de fazer 
as trilhas. Lindas cachoeiras. Não deixe de almoçar no local. Comida feita 
no capricho e muito gostosa. Garanta o almoço, chegue cedo. Recomendo 
(TripAdvisor). 
 

 Os comentários classificados como razoáveis que apontam melhorias para o 

local são mencionados que a área de camping é longe dos banheiros, o que 

realmente pode-se confirmar, também foi citado sobre necessidade de melhorias na 

infraestrutura nos quiosques e nos banheiros. A seguir tem-se um dos depoimentos: 

 
No contexto, o recanto é interessante. Os banheiros estão sempre limpos e 
o chuveiro é bom, porém muito afastado da área de baixo do camping. Acho 
que pelo tamanho do lugar e preço falta um pouco de estrutura nos 
quiosques (TripAdvisor). 
 

 

 Para a RPPN Ninho do Corvo verificou-se 69 avaliações desde 17 de outubro 

de 2013. 98% das avaliações são positivas, classificadas como Excelente, Muito 

Bom e Razoável. A Tabela 4 apresenta informações referentes às avaliações e os 

conteúdos presentes nos comentários, categorizados pelos elementos. 

 

Recanto Perehouski 

Avaliação Nº/Vis  % aprox.  
Excelente 56 62% 
Muito Bom 31 34% 
Razoável 4 4% 

Ruim 0 0% 
Horrível 0 0% 

Total 91 100% 
Elementos Variáveis N° Total Nº+ Nº- 

Aspectos tangíveis 

Sinalização e acesso 6 5 1 
Infraestrutura 39 37 2 

Atendimento das necessidades 
individuais 

1 1 0 

Segurança 
Equipamentos, atendimento 

especializado 
0 0 0 

Sustentabilidade 

Conservação da natureza 8 8 0 
Envolvimento da comunidade 0 0 0 
Alimentação/comidas típicas 49 49 0 

Cultura 1 1 0 
Produtos locais e regionais 1 1 0 
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Tabela 4 - Dados do TripAdvisor sobre a RPPN Ninho do Corvo 

Fonte: Autora (2019) 

  Dos itens mais citados como positivos nos comentários estão a infraestrutura, 

segurança e alimentação. Sobre a infraestrutura da RPPN pode-se ler uma das 

aviações deixada no site TripAdvisor: 

A estrutura é muito boa, equipe simpática e profissional. E o lugar é lindo!!! 
Vale muito a pena. Super recomendo a corvolesa (TripAdvisor). 

 

A segurança no atrativo foi outro item pontuado positivamente, frisando que 

as avaliações reportam-se à prática das atividades de aventura ofertadas no local. 

Observa-se um depoimento sobre isto:  

Um lugar que te oferece uma excelente infraestrutura para prática de 
esporte de aventura como o rapel, tirolesa, trilha. Com profissionais 
capacitados. Oferecendo qualidade e segurança ao seu cliente. Um lugar 
dentro de uma reserva particular, preservado e bonito. Vale a pena 
conhecer este lugar (TripAdvisor). 

 

  Uma pessoa avaliou como razoável, afirmando que o trajeto de 170 metros 

da tirolesa é curto para este esporte e uma pessoa avaliou como horrível, esta 

avaliação reportou-se a impossibilidade de realizar as atividades de aventura, as 

quais não foram agendadas, entretanto no local as atividades só podem ser 

realizadas mediante agendamento. Um dos depoimentos pode ser observado: 

Fomos no final de semana das férias para lá para poder fazer tirolesa, 
rapel ou outras coisas, porém deveria agendar, além de uma falta de 
comprometimento dos funcionários com viajantes (TripAdvisor). 

 

RPPN Ninho do Corvo 

Avaliação Nº/Vis  % aprox.  
Excelente 51 74% 
Muito Bom 16 24% 
Razoável 1 1% 

Ruim 0 0% 
Horrível 1 1% 

Total 69 100% 
Elementos Variáveis N° Total Nº+ Nº- 

Aspectos tangíveis 

Sinalização e acesso 3 3 0 
Infraestrutura 12 11 1 

Atendimento das necessidades 
individuais 

1 1 0 

Segurança 
Equipamentos, atendimento 

especializado 
15 15 0 

Sustentabilidade 

Conservação da natureza 9 9 0 
Envolvimento da comunidade 2 2 0 
Alimentação/comidas típicas 11 11 0 

Cultura 2 2 0 
Produtos locais e regionais 0 0 0 
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 Ainda sobre a infraestrutura do local, um comentário mencionou sobre a 

necessidade de investimentos e melhorias no camping, como estruturas de apoio 

para os usuários. 

 A propriedade que abriga o Salto São Sebastião apresenta 61 avaliações 

desde 18 de abril de 2014. Todas as avaliações são classificadas como Excelente, 

Muito Bom e Razoável. A Tabela 5 apresenta informações referentes às avaliações 

e os conteúdos presentes nos comentários, categorizados pelos elementos. 

 

Tabela 5 - Dados do TripAdvisor sobre o Salto São Sebastião 

Fonte: Autora (2019) 

 

 Os aspectos mais mencionados como positivos nos comentários foram 

alimentação e acesso e sinalização para se chegar até a propriedade. Sobre o São 

Sebastião pode se observar uma avaliação do TripAdvisor: 

 
As trilhas para o topo e a parte de baixo são acessíveis, e os banhos são 
bons, mas não melhores que a família ucraniana muito simpático que nos 
recepciona no local, com ótima e farta comida para depois do passeio - mas 
tem que reservar antes, porque senão pode acabar (TripAdvisor).  

 

 As avaliações que classificaram o local como razoável compreendendo 6%, 

mencionaram a falta de sinalização dentro da propriedade, algo que auxiliaria os 

turistas no passeio pelo local; a trilha é considerada difícil e com pouca 

infraestrutura, como falta de cordas, degraus e corrimões, principalmente no trajeto 

Salto São Sebastião 

Avaliação Nº/Vis  % aprox.  
Excelente 37 63% 
Muito Bom 19 31% 
Razoável 4 6% 

Ruim 0 0% 
Horrível 0 1% 

Total 61 100% 
Elementos Variáveis N° Total Nº+ Nº- 

Aspectos tangíveis 

Sinalização e acesso 8 6 2 
Infraestrutura 13 3 10 

Atendimento das necessidades 
individuais 

0 0 0 

Segurança 
Equipamentos, atendimento 

especializado 
3 0 3 

Sustentabilidade 

Conservação da natureza 3 3 0 
Envolvimento da comunidade 1 1 0 
Alimentação/comidas típicas 4 4 0 

Cultura 0 0 0 
Produtos locais e regionais 0 0 0 
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que dá acesso até a base do Salto São Sebastião. Tais itens se referem aos 3 

comentários negativos referente à segurança.  

 Já os demais comentários negativos se reportam à infraestrutura de receptivo 

que é mencionada como precária, observando que este é o item mais pontuado. 

Embora haja comentários positivos sobre acesso e sinalização, também há relatos 

que sugerem a necessidade de melhorias na estrada. Um depoimento que se refere 

à infraestrutura do local pode ser lido: 

 
Uma das principais cachoeiras de Prudentopolis, o Salto São Sebastião é 
uma bela cachoeira que fica de frente a outra queda. O Lugar possui 
infraestrutura precária, mas fomos muito bem atendidos pelo Sr. 
(proprietário). O salto é de grande beleza, mas nós tínhamos traçado um 
roteiro que não nos deu tempo para descer até a base, (motivo pra voltar). 
Infelizmente não posso dar mais opinião, porque o ponto alto do salto é a 
descida pelas "trilhas escorregadias" e nós não descemos desta vez 
(TripAdvisor).  
 

 Os três comentários relacionados à segurança são negativos, referem-se à 

necessidade de melhorias nas trilhas (falta de degraus e corrimões, por exemplo), 

principalmente na que dá acesso até a base Salto São Sebastião e falta de 

sinalização dentro da propriedade. 

 Por fim, o Parque Estadual Serra da Esperança, que recebeu 161 avaliações 

desde 7 de julho de 2013. 100% das avaliações são positivas, classificadas como 

Excelente, Muito Bom e Razoável. A Tabela 6 apresenta informações referentes às 

avaliações e os conteúdos presentes nos comentários, categorizados pelos 

elementos. 
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Tabela 6 - Dados do TripAdvisor sobre o Parque Estadual Serra da Esperança 
 

Fonte: Autora (2019) 

 

 Dos comentários recebidos, os que se destacaram de modo positivo foram 

sobre, conservação da natureza e o envolvimento da comunidade. Sobre o Parque 

pode se observar um depoimento: 

 
Lugar maravilhoso, a vista do cânion é algo indescritível. É uma pena ser 
bastante distante de Guarapuava e a estrada de acesso por Prudentópolis 
ser muito ruim. Mas, com certeza é compensador demais. Bem limpo, 
organizado, uma imersão na natureza sem igual. Recomendo fazer a 
caminhada ao pé da cachoeira, é cansativo porem lindo demais 
(TripAdvisor).  

 

  Sobre o acesso, existem comentários, positivos, negativos e que sugerem 

melhorias, entre as principais reclamações estão as condições da estrada de acesso 

pelo interior partindo de Prudentópolis por estrada de chão havendo necessidade de 

manutenção; partindo de Guarapuava existem comentários sobre falta de 

sinalização na estrada de acesso, por esta ser estreita (passa um carro de cada 

vez). Frisando ainda, que alguns turistas têm receio de trafegar por estradas rurais, 

outros já consideram um privilégio deslumbrar a paisagem durante o trajeto.  

 A infraestrutura do Parque é um item com a maioria de comentários 

negativos, os turistas que visitam o local reclamam a carência neste item. Banheiros 

e lanchonete precária, falta de sinalização e orientação nas trilhas, são alguns itens 

Parque Estadual Serra da Esperança 

Avaliação Nº/Vis  % aprox.  
Excelente 92 71% 
Muito Bom 34 26% 
Razoável 5 3% 

Ruim 0 0% 
Horrível 0 0% 

Total 161 100% 
Elementos Variáveis N° Total Nº+ Nº- 

Aspectos tangíveis 

Sinalização e acesso 28 10 18 
Infraestrutura 22 9 13 

Atendimento das necessidades 
individuais 

0 0 0 

Segurança 
Equipamentos, atendimento 

especializado 
0 0 0 

Sustentabilidade 

Conservação da natureza 8 8 0 
Envolvimento da comunidade 4 4 0 
Alimentação/comidas típicas 0 0 0 

Cultura 0 0 0 
Produtos locais e regionais 0 0 0 
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mencionados. Entretanto, como já dito, tem-se um projeto de revitalização para este 

atrativo, que envolverá sua infraestrutura e trará mais conforto e melhor atendimento 

das necessidades dos visitantes. 

  Em relação aos aspectos negativos citados, nos seis atrativos, foi 

mencionado sobre o acesso e a falta de sinalização para se chegar até os mesmos, 

sabendo que todos são localizados em área rural, a estrada de acesso normalmente 

é de chão, o que apresenta buracos e barro em períodos de chuva.  

Para a infraestrutura têm-se comentários positivos e alguns sugerindo 

melhorias principalmente para o Parque Estadual Serra da Esperança, Salto São 

Sebastião e Recanto Perehouski. 

Sobre as necessidades individuais, no M.N foi mencionado sobre a 

acessibilidade e possibilidade de cadeirantes e crianças de colo realizar a trilha, o 

que vem de encontro aos comentários positivos sobre a infraestrutura do local além 

de ser um fator de encorajamento para alguns visitantes em realizar o passeio. No 

R.P e na RPPN foram mencionados sobre restrições alimentares, as quais foram 

atenciosamente atendidas. Quem tem algum tipo de restrição alimentar como 

intolerância à lactose ou estilo de vida vegano, pode enfrentar dificuldades ao comer 

fora de casa. Atender às diferentes necessidades e preferências dos visitantes é 

algo que traz uma imagem positiva aos atrativos. 

Acerca da segurança, os que se sobressaíram foram a P.S.S com 4 e a 

RPPN com 19 comentários positivos, especificamente por ofertarem atividades de 

Turismo de Aventura. O M.N apresenta um comentário, que é positivo e os atrativos 

R.P e o P.E.S.E não apresentam avaliações sobre segurança.  

 Nos aspectos relacionados à sustentabilidade, os visitantes ainda 

mencionaram a natureza conservada em todos os seis atrativos. Já o envolvimento 

da comunidade presente nos comentários, são todos referentes às informações 

dadas pelos moradores aos turistas para se chegar aos atrativos. 

Os produtos locais e regionais foram citados nos depoimentos apenas no R.P 

e na P.S.S. Não foi mencionado, mas no M.N há venda de artesanatos. Sabe-se que 

os atrativos utilizam de produtos locais e regionais na preparação das refeições e é 

algo que poderia ser vendido nos atrativos e também por moradores locais. Alguns 

produtos como geleias, compotas, queijo, vinho, pães e embutidos, por exemplo, 

poderiam ser comercializados. Mesmo sem atrativos em suas propriedades, é um 
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meio de promover os produtos locais geração de renda e envolvimento da 

comunidade com o ecoturismo.  

Contudo, mesmo com alguns comentários negativos, a minoria, os visitantes 

têm uma percepção positiva dos atrativos. Frisando que em Prudentópolis o turismo 

ainda está se desenvolvendo, mas é uma atividade que está presente e que têm 

atraído visitantes locais e regionais, a partir disto, se considera a possibilidade de 

angariar melhorias para atender a demanda. 

 Em todos os atrativos estudados se observa nos depoimentos menções sobre 

a preservação do local, beleza da paisagem e sobre a receptividade. Isto é algo 

positivo e reflete na escolha de quem está pesquisando informações sobre os 

atrativos, sendo um fator de influência. 

 Sobre os números de visitantes, se percebe a diferença comparando número 

de avaliações do TripAdvisor com o livro de registros dos locais. Por exemplo, o 

Monumento Natural Salto São João, possui apenas 28 avaliações no site, 

considerando ser uma estrutura recém-inaugurada, mas, em um ano, após sua 

inauguração, recebeu aproximadamente 15 mil turistas contabilizados no controle de 

entradas do local. Sabe-se que não são todos os visitantes que assinam o livro de 

registros e deixam avaliações em sites como o TripAdvisor, entretanto a presença 

destas informações são relevantes e agregam valor à um destino, bem como a 

comprovação de terem uma demanda efetiva. 

 Outro fator de importância que se pode verificar nas entrevistas com os 

proprietários, gestores e nos depoimentos dos visitantes é sobre as melhorias 

citadas. Em todos os atrativos foi confirmada a intenção de melhorias e benfeitorias 

tanto no acesso e sinalização como dentro das propriedades, que são também 

apontadas pelos visitantes. Portanto, estas informações se sobrepõem, verificando 

assim a percepção da necessidade das mesmas e o interesse em melhorar. Ações 

conjuntas entre os proprietários, a comunidade e o poder público são necessárias 

para concretizar as prioridades e melhorar o turismo no município. 

Pode se concluir que existe correlação entre as observações em campo com 

os depoimentos. Observa-se que mesmo com alguns pontos fracos, necessidade de 

investimentos e melhorias como acesso, infraestrutura, sinalização, escassez de 

água em determinados períodos, o turista procura os atrativos selecionados e faz 

uma avaliação positiva sobre sua visita, algo que repercute na imagem que o local 

terá, sendo este um importante instrumento de marketing para garantir visitação de 
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outros turistas, pois a vivência de quem já visitou o lugar é um forte incentivo para o 

desenvolvimento do turismo no município e também para quem já trabalha no 

mercado turístico melhorar sua oferta e serviços. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Sabendo que os atrativos selecionados são de caráter natural e localizam-se 

em comunidades rurais, foi dada ênfase sobre a importância de se planejar e fazer 

uma gestão adequada destes ambientes. Utilizando os princípios da 

sustentabilidade como diretrizes a serem consideradas, podendo assim, contribuir à 

atividade turística como alternativa de seu desenvolvimento da comunidade a partir 

do Ecoturismo e Turismo de Aventura.  

Ambos os segmentos têm como princípio o uso sustentável de suas 

potencialidades, atrativos e produtos turísticos. Neste contexto, é explícita a 

necessidade de um planejamento, implantação e gestão que seja focado na 

viabilidade econômica, na conservação e valorização dos recursos naturais e 

culturais. 

 Considerando as informações obtidas com as observações em campo e com 

as entrevistas, pode-se afirmar que Prudentópolis apresenta-se como um destino 

turístico onde o Ecoturismo e o Turismo de Aventura configuram-se como 

segmentos consolidados. 

 O turismo se faz presente desde a década de 90 no município e o 

reconhecimento das oportunidades foi fundamental para iniciar as atividades 

ecoturísticas e de aventura. Neste contexto, potencialidades estão sendo 

valorizadas e empreendimentos inaugurados com a pretensão de aprimorar a oferta 

turística e estimar os bens naturais. 

 Quanto às dificuldades e possibilidades recorrentes da atividade turística, foi 

citado pelos gestores: o acesso e a sinalização como itens que carecem atenção, 

investimentos e apoio. 

Aliando tais melhorias à capacitação e ou orientação de quem já trabalha no 

setor, a fim de frisar sobre a importância de preservar o meio natural, possibilidades 

e oportunidades de uso do local, bem como seus limites e fragilidades além do 

manejo e capacidade de carga, há probabilidade de melhorar a qualidade dos 

serviços ofertados. Estes elementos são capazes de fortalecer a atividade turística 

para se desenvolva apoiada em bases sustentáveis, para que o turismo seja 

desenvolvimento e também cuidado e respeito com o ambiente natural. 
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Observou-se em alguns locais problemas com escassez de água, havendo 

necessidade de perfuração de poço artesiano. Diante desta situação, além da 

necessidade de melhorias no abastecimento de água, a preservação das nascentes 

e mata ciliar é outro item que deve ser abordado, bem como instruções acerca do 

aproveitamento da água da chuva e reuso da água, por exemplo. As ações citadas 

podem ser valiosas para que as atividades ecoturística e de aventura se 

desenvolvam de modo a preservar o ambiente natural e se tornem uma 

possibilidade de geração de renda. 

Tais atitudes devem ser praticadas tanto pelos proprietários dos locais como 

pelos visitantes; estes devem ser sensibilizados quanto à especialidade do ambiente 

em que se encontram e sobre o zelo que devem ter com o mesmo. Instruções 

devem ser dadas e tomadas por parte dos proprietários e da comunidade junto aos 

turistas sobre o cuidado com o meio e descarte de resíduos, por exemplo. Presença 

de sinalização educativa e de lixeiras onde for possível; frisando que toda 

infraestrutura não deve impactar visualmente com o ambiente natural. 

Nos indicadores da sustentabilidade, sobre a qualidade da água, verificou-se 

que nenhum dos atrativos possui este levantamento, se ressalta a necessidade 

deste tipo de pesquisa, pois como foi apontado, existem possíveis fontes poluidoras 

e de contaminação dos corpos d’água, principalmente por meio das práticas 

agrícolas nas propriedades vizinhas.  

Também foi verificado que em apenas dois atrativos existe o levantamento da 

biodiversidade, na RPPN e no P.E.S.E. Há necessidade de fazer este tipo de 

pesquisa para conhecer as espécies que existentes em cada ambiente e elencar as 

ações necessárias para conservação da fauna e flora do local. O plano de manejo 

nas UC’s também é algo fundamental, no MN e no P.E.S.E os planos de manejo 

serão criados e implantados conforme já dito. 

Mesmo não existindo caça predatória, a atividade acontece no entorno de 

alguns atrativos como mencionado pelos proprietários da RPPN e do R.P, sendo 

outro fator de importância a serem realizados estudos, levantamentos e tomadas de 

ação de controle. 

A impossibilidade de acampar em alguns dos atrativos pode ser considerada 

uma oportunidade para as propriedades de entorno iniciar o camping e ou pousada 

como uma alternativa de complementação de renda, fato que já é uma realidade no 

entorno do Monumento Natural, contribuindo, assim com a comunidade local. 



77 
 

Percebe-se em alguns locais a carência de condutores, há necessidade deste 

tipo de serviço nos atrativos contribuindo assim para o surgimento de novas ofertas 

de renda, formação aos membros da comunidade, impactando de forma positiva na 

atividade turística, pois estas ações tendem a aproximar o visitante da natureza 

podendo refletir diretamente em sua consciência ambiental. 

Outro fator percebido durante as entrevistas e com os materiais coletados em 

campo foi que alguns atrativos da rota recebem um número superior de visitantes a 

outros. Cada atrativo tem sua singularidade e não dispõem dos mesmos atrativos e 

atividades, sabendo que diversos são os fatores que influenciam a demanda de 

turistas, algumas ações que podem auxiliar, como melhorias na infraestrutura e 

serviços, placas indicativas dentro das propriedades, instruções e precauções sobre 

fazer algumas trilhas com chuva e terreno molhado. 

Algumas ações de promoção dos produtos turísticos podem ser adotadas a 

fim de beneficiar todos os atrativos e promovendo sua imagem turística. Poderia ser 

pensado em uma divulgação coletiva dos atrativos que compõem a Rota das 

Cachoeiras, evidenciando cada componente e incentivando o visitante, que, mesmo 

hospedado em um dos atrativos, sinta-se convidado a conhecer os demais. Podendo 

ser divulgação boca a boca ou por panfletos e flyers com o descritivo de todos os 

locais. 

Além da proposta da venda de produtos locais, outra sugestão, que só tem no 

MN e recém-implantado é a venda de artesanatos; se sugere para todos os atrativos 

a venda souvenires personalizados. Esta ação também pode ser conjunta, em que 

todos os atrativos da Rota, venderiam os produtos temáticos de todos os atrativos, 

ou cada um vende apenas sua própria imagem nos itens frisando ainda na 

valorização da identidade local. Pois não só os aspectos naturais são atrativos, 

ainda existe herança cultural folclórica, museus, igrejas, gastronomia e o artesanato 

diversificado herdado dos poloneses e ucranianos como as pêssankas e os 

bordados típicos que caracterizam Prudentópolis, valorizando assim a participação 

da comunidade e os artefatos locais e característicos no município. 

Dos itens a serem comercializados poderiam ser algumas opções: chaveiros, 

copos para cachaça; camisetas, batedores de erva para chimarrão, livreto de fotos, 

imãs de geladeira, abridores de garrafa, artesanato local, dentre outros itens que 

podem auxiliar na divulgação e também geração de lucros. 
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Em relação aos indicadores de sustentabilidade, pode-se perceber que estes 

estão presentes no Ecoturismo de Prudentópolis, embora se tenha alguns aspectos 

importantes ainda não implantados como Planos de Manejos nas UC’s, também se 

ressalta que há intenção de criação deste documento para o MN e para o P.E.S.E. 

Sobre a alimentação e o uso de produtos locais, existe a oferta e procura de 

produtos da gastronomia típica ucraniana. É algo relevante, pois a cultura faz parte 

do cotidiano dos munícipes e os visitantes querem conhecer os costumes do 

município e buscam pelos produtos alimentícios e artesanatos. 

Dentre os recursos e atrativos de Prudentópolis pode-se afirmar que o 

município é diverso em sua oferta, seja de ordem natural, cultural ou construído, já 

são conhecidos e também utilizados pelo turismo. Entretanto, ainda existem outras 

potencialidades a serem descobertas e que fazem parte da história do local, como a 

extração de argila, utilizada principalmente para produção de tijolos e lajotas.  

A atividade de cerâmica que existe há décadas em Prudentópolis pode 

também ter outra finalidade e incrementar a oferta de souvenires, utensílios e 

artesanatos que podem ser confeccionados a partir da argila. Fazendo uma junção 

entre a cultura ucraniana predominante e uma atividade representativa para a 

economia do município, é um meio de mostrar algo particular do local, com 

envolvimento da comunidade, valorizar e incorporar algo que já faz parte do 

cotidiano e costumes locais. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista com órgãos públicos 
 

1 - Dentre as potencialidades turísticas de Prudentópolis, quais são os principais 
atrativos naturais e que trabalham com o ecoturismo? 

2 - Existem incentivos para o desenvolvimento do turismo para estes locais? 

3 - Existem políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento do turismo em 
Prudentópolis? 

4 - Existem programas de capacitação e ou orientação para os empreendedores que 
trabalham com o turismo? 

5 - Há divulgação dos atrativos? Como é feita? 

6 - Quais são as metas para o desenvolvimento do turismo? 

7 - Existem projetos de melhorias para o desenvolvimento do turismo? 

8 - Alguma outra informação que seja relevante sobre o turismo em Prudentópolis? 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista com os gestores dos atrativos naturais – 
caraterização do atrativo 

 
1 - Quando a propriedade foi adquirida?  

2 - Qual o tamanho da área? 

3 - Qual foi o fator que motivou o interesse pelo turismo? 

4 - A partir de quando começou a trabalhar com o turismo? 

5- Houveram melhorias e ou modificações para implementação da atividade turística 

na área/propriedade? Contratam pessoas da comunidade de entorno para 

realização destas benfeitorias? 

6 - Quantos turistas recebe por ano? Tem livro de registro? 

7 - O turismo é a principal fonte de renda da propriedade ou uma complementação? 

Corresponde a quantos por cento do arrecadado com a propriedade/unidade? 

8 - Quais atividades turísticas são ofertadas atualmente? 

9- Teve orientação para o desenvolvimento da atividade turística em sua 

propriedade/unidade? 

10 - Tem ou teve apoio do poder público? 

11 - O que pretende melhorar em sua propriedade/unidade? 

12 - A área apresenta potencial para implantação de outras atividades/serviços 

turísticos? 

13 - Tem empresa aberta? 
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APÊNDICE C - Indicadores de sustentabilidade 
 

Os indicadores apresentados são o resultado da seleção dos indicadores 

propostos no artigo: “Desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade para o 

Ecoturismo em Unidades de Conservação” desenvolvido pelos autores Ferdinando 

Filetto e, Renato Luiz Grisi Macedo, (FILETTO, 2007). Foram consideradas para a 

seleção dos mesmos, as características dos atrativos naturais objetos da pesquisa. 

Elemento Descritor Indicador 

 

 

 

 

 

Natural 

Água Fontes de poluição (sim/não). 

Solo Processo erosivo e sem controle em trilhas e 
caminhos (sim/não); 
Trilhas e bifurcações desnecessárias (sim/não). 

Ar Uso de fogueiras em campismo (sim/não) 

 

 

Flora 

Estudos sobre o número de espécies (sim/não); 
Conservação da vegetação nativa; 
Espécies exóticas introduzidas pelos visitantes 
(sim/não); 
Consumo de espécies utilizadas para artesanato, 
medicinal, alimentação, consumo população local 
(sim/não); 
Coleta de espécies nativas (sim/não). 

Fauna Ocorrência de caça predatória (sim/não). 

 
 
 
 

Cultural 

Arqueológico 
Antropológico 
Palenteológico 

Religioso 
Histórico 
Artístico 

Folclórico 

Valorização de bebidas e comidas típicas 
tradicionais (sim/não); 
Depredação e furto de objetos (sim/não); 
Interpretação como processo de condução de 
visitantes (sim/não) 

 

 

 

 

Social 

Distribuição de 
renda e bens 

Acesso da população ao emprego no Ecoturismo/ 
empregados no local. 

Participação O morador possui acesso ao processo de 
planejamento do Ecoturismo (sim/não); 
Troca de experiências entre morador local e 
visitantes (sim/não). 

Segurança Aumento das ocorrências policiais (sim/não); 
Aumento na ocorrência de acidentes (sim/não). 

 
Saúde e 

saneamento 

Melhoria na infraestrutura de saúde (sim/não); 
Aumento no volume de lixo (sim/não); 
Escassez de água nos períodos de pico de 
visitação (sim/não); 
Contaminação dos corpos d’água (sim/não). 

Estado Participação do poder público nas questões de 
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Ecoturismo (sim/não). 

 

 

Econômico 

Alocação de 
recursos 

Consumo de produtos de produção local (sim/não). 

 
Gerenciamento 
dos recursos 

Plano de manejo ou desenvolvimento do 
ecoturismo (sim/não); 
UC com plano de manejo (sim/não);  
Secretaria de Turismo ou de meio ambiente na 
administração municipal (sim/não). 

 

Alimentação 

Restaurantes Privilégio do uso de produtos locais (sim/não); 
 

Mercado local Elevação dos preços (sim/não); 
Aumento da venda dos produtos do local (sim/não). 

 

Condução        

dos visitantes 

 

Guias 

Os guias e condutores de ecoturismo  
são da localidade (sim/não); 

Os guias são devidamente treinados (sim/não). 

 

Equipamentos 

 

Técnicos 

Dano visual causado pelo excesso de  
ancoragens fixas para 
escalada (sim/não). 

 

Deslocamento 

Caminhadas Uso de trilhas não autorizadas (sim/não). 

Escalada Danos às costas e paredões (sim/não); 
Lixo nas vias de escaladas (sim/não). 
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Apêndice D – Roteiro de entrevista para preenchimento dos indicadores de 
sustentabilidade 

 

 Este roteiro de entrevista foi realizado com os gestores dos atrativos com 
objetivo preencher os indicadores de sustentabilidade apresentados no Apêndice C, 
a fim de averiguar se o Ecoturismo praticado nos atrativos pode ser considerado 
sustentável. 

1. Existem fontes de poluição das águas? Se sim, quais são elas? 
2. Existem processos erosivos nas trilhas e caminhos do atrativo? 
3. O local apresenta trilhas e bifurcações desnecessárias? 
4. É feito uso de fogueiras em campismo? 
5. Existem estudos sobre o número de espécies do local? 
6. É feita conservação da vegetação nativa? Qual o percentual? 
7. Os visitantes coletam espécies nativas? 
8. Há presença de espécies exóticas introduzidas pelos visitantes? 
9. Ocorre caça predatória? 
10. Espécies presentes no local são utilizadas para artesanato, uso medicinal e 

alimentação? 
11. Bebidas e comidas típicas e tradicionais são valorizadas? 
12. São consumidos produtos locais? 
13. Os produtos locais são priorizados? 
14. Existem problemas com depredação e furto de objetos? 
15.  A Interpretação é utilizada como processo de condução de visitantes? 
16. A população local tem acesso ao emprego no Ecoturismo? Quantos 

empregados existem no local? Quantos são do município? 
17. Aumentaram as ocorrências policiais após o Ecoturismo? 
18. Aumentou a ocorrência de acidentes após o Ecoturismo? 
19. Houve melhoria na infraestrutura de saúde? 
20. Teve aumento no volume de lixo após o Ecoturismo? 
21. Ocorre escassez de água nos períodos de pico de visitação? 
22. O poder público participa das questões referentes ao desenvolvimento do 

Ecoturismo no município? 
23. Houve elevação dos preços após o turismo no município? 
24. Teve aumento da venda dos produtos do local? 
25. Os guias e condutores de ecoturismo são da localidade? 
26. Os guias e condutores são devidamente treinados? 
27. Há dano visual causado pelo excesso de ancoragens fixas para escalada? 
28. É feito uso de trilhas não autorizadas? 
29. Existem danos às costas e paredões? 
30. Há presença de lixo nas vias de escaladas? 
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