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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta um estudo da problemática do homem no campo e do turismo 
no município de Santa Helena. Identifica as necessidades e possibilidades de 
organização de uma Rede de Cooperação como instrumento de desenvolvimento da 
atividade turística, desenvolvimento local e inclusão social. Investigou-se o nível de 
articulação local existente na comunidade do Morro dos Sete Pecados e o interesse 
pelo trabalho cooperativo, de forma a identificar os elementos que possam criar um 
ambiente sustentável de atuação do turismo no espaço rural. Incentiva o 
aproveitamento do potencial para o turismo, identificado a partir de uma propriedade 
particular e do nível de liderança exercido pelo proprietário, que tem influenciado 
positivamente na interação desta comunidade. Para demonstrar essa relação e a 
viabilidade dos objetivos, foram identificadas as potencialidades e deficiências 
relacionadas ao ambiente endógeno e exógeno. Além disso, por meio da coleta de 
dados de fonte primária é avaliado o interesse do poder público e da iniciativa privada, 
a existência de uma demanda potencial para a utilização deste espaço turístico e o 
olhar da comunidade local, a fim de revelar suas necessidades diretas, os receios e 
aspirações desta em relação ao objeto proposto. Na discussão teórica o trabalho reúne 
conceitos e definições que permitem esclarecer pontos importantes do desenvolvimento 
do turismo no espaço rural e das vantagens das redes de cooperação neste processo. 
O estudo remeteu a conclusão central de que existe o anseio por parte da comunidade 
pesquisada por novas alternativas de desenvolvimento, existe propensão à cooperação 
e iniciativas de articulação em um ambiente potencialmente favorável ao 
desenvolvimento do turismo. Contudo, para que o turismo se desenvolva de forma 
sustentável e gerando benefícios para toda a comunidade, são imprescindíveis a 
existência e manutenção do esforço articulado por parte dos atores sociais que 
interagem no espaço, o que envolve comunidade local, governo e iniciativa privada. 
 
Palavras chaves: Redes de Cooperação. Turismo no Espaço Rural. Desenvolvimento 
Sustentável. 
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ABSTRACT 
 

This work presents a study of the problematic of the man in the field and the tourism in 
Municipal District of Santa Helena. It identifies the necessities and possibilities of 
organization of a Cooperation Net as an instrument of development the tourist activity, 
local development and social inclusion. The level of existing local articulation in the 
community of the Sete Pecados Hill, and the interest for the cooperative work was 
investigated to identify the elements that can create a sustainable environment of the 
tourism performance in the agricultural space. It stimulates the exploitation of the 
tourism potential, identified from a particular property and of the level of leadership 
exerted by the owner, who has influenced positively in the interaction of this community. 
To demonstrate to this relation and the viability of the objectives, to the potentialities and 
deficiencies related to the endogenous and exogen environment had been identified. 
Besides, the interest of the public power and the private initiative are evaluated through 
data collection of the primary source, the existence of a potential demand for the use of 
the tourist space and the perspective of the local community, in order to disclose its 
necessities, the distrusts and aspirations of this in relation to the considered object 
direct. In the theoretical quarrel the work congregates concepts and definitions that allow 
clarifying important points of the development of the tourism in the agricultural space 
and of the advantages of the cooperation nets in this process. The study clarified the 
central conclusion that the community searched for new alternatives of development, 
there is propensity to the cooperation and initiatives articulation in an environment 
potentially favorable to the development of the tourism. However, it is necessary for the 
tourism develops a sustainable form to generate benefits for all the community, it is 
essential the existence and maintenance of the effort articulated on the part of the social 
actors who interact in the space, which  involves local community, government and 
private initiative. 
  
Key Words: Cooperation Nets. Tourism in the Agricultural Space. Sustainable 
development. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Este trabalho é requisito da disciplina de Estágio Supervisionado em Turismo 

(ESTUR), para conclusão do Curso de Turismo. 

Busca-se neste estudo verificar a possibilidade da implantação de uma aliança 

estratégica na forma de uma rede de cooperação no meio rural, na localidade do Morro 

dos Sete Pecados, Município de Santa Helena – Pr, na tentativa de formatar um 

produto turístico, com uma cadeia produtiva fortalecida que contribua com o 

desenvolvimento sustentável da localidade, e que seja capaz de atrair e atender as 

expectativas dos visitantes e turistas que freqüentam o Município. 

A problematização da pesquisa se orientou por ficar evidente a carência das 

condições em que vive boa parcela da comunidade do Morro dos Sete Pecados, isto é, 

pela situação econômica em que vive boa parte desses agricultores, num ambiente 

configurado por pequenas propriedades e produção em pequena escala quando não 

somente, de subsistência. Estes por sua vez, diante da necessidade de buscar outras 

oportunidades e fontes de renda, dirigem-se aos núcleos urbanos, contribuindo para o 

aumento do êxodo rural. 

Desse modo, o estudo justifica-se pela necessidade de buscar alternativas para 

o desenvolvimento da localidade e pelo fato de já existirem iniciativas que convergem 

para desenvolvimento do turismo no espaço rural, configuradas por meio do 

empreendimento Pecados da Gula e das ações de seu proprietário, que por sua vez, 

também necessitam de ambiente favorável para se desenvolver e ampliar à 

comunidade os benefícios advindos de sua exploração. 

Para a elaboração deste trabalho realizaram-se entrevistas e aplicaram-se 

questionários com os produtores rurais da Comunidade do Morro, indagando-os sobre a 

possibilidade de participarem de uma aliança estratégica sob a forma de Rede de 

cooperação, para, a posteriori, propor de fato, a rede. Além disso, foram aplicados 

questionários visando identificar as componentes chaves do planejamento turístico – 

demanda e oferta – a participação da comunidade, a influência do poder público e da 

iniciativa privada. 
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Para exploração do assunto, a entidade estagiada que apoiou a discussão foi o 

Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com sede na cidade de Santa 

Helena, que tem entre suas finalidades promover estudos e projetos para o 

planejamento e desenvolvimento integrado da região. 

O trabalho está organizado em introdução, objetivo geral e específico, 

metodologia, diagnóstico, fundamentação teórica, análise e interpretação de dados, 

proposições e considerações finais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O município de Santa Helena, localizado na região oeste do Estado do Paraná, 

tem como base econômica a agricultura. A produção provém na sua maioria de 

pequenas propriedades rurais, característica que deriva, dentre outros aspectos, do 

histórico processo de ocupação pelas obrages1 e, ao processo de colonização e 

formação política do município2, aliado aos efeitos da construção da Usina Hidrelétrica 

de Itaipu e formação do Lago de Itaipu3, que neste contexto, contempla o Município 

com os programas da entidade e de outras ações do Conselho de Desenvolvimento dos 

Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, a exemplo do Programa Caminhos do Turismo 

Integrado ao Lago de Itaipu com início no ano de 2002. 

No contexto histórico do turismo no Município de Santa Helena, ressalta-se a 

formação do Terminal Turístico no ano de 1983, conhecido como Balneário de Santa 

Helena, um dos melhores e mais bem estruturados terminais turísticos de lazer e 

entretenimento de toda a região, responsável por uma demanda sazonal de milhares de 

visitantes que se deslocam à Santa Helena todos os anos, sobretudo nos meses de 

dezembro a fevereiro. Em 1997, com a realização dos Jogos Mundiais da Natureza4 foi 

construída uma Base Náutica no município, o qual foi sede de diversas modalidades 

esportivas que foram realizadas, obtendo divulgação nos meios de comunicação 

nacionais e internacionais. Em decorrência deste fato, o poder público passou a dar 

maior atenção à área de turismo, sendo que atualmente o órgão oficial municipal de 

                                                 
1 As obrages caracterizavam-se como propriedades e/ou exploração típica das regiões cobertas pela 
mata subtropical, em território argentino e paraguaio. Sua existência baseava-se na coleta intensiva e 
predatória do binômio mate-madeira. Esse sistema, a partir do século XIX, ultrapassaria as fronteiras 
desses países e penetraria no extremo-oeste paranaense, na época praticamente despovoado. Em 
Santa Helena, as obrages estabelecidas exerceram suas atividades até a década de 1920, quando a 
passagem da Coluna Prestes e a Revolução de 1930 determinaram sua total desarticulação. Ver mais 
em: “COLODEL, José Augusto. Obrages & Companhias Colonizadoras, Santa Helena na História do 
Oeste Paranaense até 1960. Santa Helena – Pr: Educativa, 1988. 
2 Município criado através da Lei Estadual nº 5.497, de 03 de fevereiro de 1967, e instalado em 29 de 
dezembro de 1968, após desmembramento dos municípios de Medianeira e Marechal Cândido Rondon. 
3 Com a formação do Lago de Itaipu 26.718 hectares ou 267,18 km2 de terras férteis foram 
desapropriadas e alagadas (aproximadamente 31% da área total do município). 
4 Os Jogos Mundiais da Natureza foi uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, envolvendo os 15 
municípios do extremo-oeste paranaense, o objetivo, dentre outros, era integrar o evento ao calendário 
oficial de eventos do estado. Em sua execução, reuniu uma série de modalidades esportivas que 
procuraram integrar o homem à natureza utilizando os recursos da água (canoagem, rafting, vela, pesca), 
da terra (escalada, golfe, orientação com arco, ciclismo, hipismo, triathlon) e do ar (balonismo, pára-
quedismo). 
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turismo existente é o Departamento de Turismo, ligado à Secretaria de Indústria e 

Comércio. 

A partir do ano de 2002, Santa Helena também passou a integrar um circuito de 

turismo integrado, por meio do Programa Caminhos do Turismo Integrado ao Lago de 

Itaipu, parceria entre Conselho dos Municípios Lindeiros, SEBRAE-PR e Prefeituras 

Municipais. 

Um dos segmentos integrantes do Programa é o: “Caminhos Rurais e Ecológicos” 

o que caracteriza importante incentivo para o aproveitamento dos espaços rurais do 

município com potencial para o desenvolvimento da atividade turística, de forma a 

integrar os atores locais e gerar fontes alternativas de renda. 

Na abertura desta perspectiva, em que o turismo como atividade econômica, 

exerce papel importante para o desenvolvimento de diversos países e regiões, surge 

também a preocupação com estudos que demonstrem a situação da atividade e de 

seus agentes como parte de um processo imprescindível para o desenvolvimento 

ordenado e sustentável da atividade. 

É neste contexto também, que a discussão das estratégias utilizadas por 

organizações turísticas começa a ser abordada com mais freqüência pelos 

pesquisadores brasileiros, pois, o desenvolvimento do turismo está intimamente 

relacionado com a elaboração de estratégias voltadas, sobretudo, para alcance de 

resultados e aumento de produtividade e competitividade e para resolução de 

problemas e desafios impostos pela globalização, o que neste contexto, ocorre em 

especial através de alianças estratégicas5.  

No ano de 2005, o Ministério do Turismo visitou 116 roteiros, incluídos no Salão do 

Turismo – Roteiros do Brasil6, avaliando-os em cinco critérios (excelente, bom, 

razoável, precário e inadequado) de acordo com os temas visitar, comprar, dormir e 

comer. O diagnóstico final do MTur, evidenciou que ainda se tem muita fragmentação, 

desarticulação, dificuldade de relacionamento entre os operadores receptivos e demais 

prestadores de serviços, descumprimentos de parcerias e até falta de ética nos 

relacionamentos. 

                                                 
5 Ver mais em http://www.anpad.org.br/rac/vol_05/dwn/rac-v5-n2-vee.pdf 
6 Ver mais em http://institucional.turismo.gov.br/mintur/parser/imprensa/noticias/  
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Segundo Tânia Brizolla7, a saída para essa situação é: aumentar a qualidade dos 

produtos; melhorar o relacionamento dos atores da cadeia produtiva; formar alianças 

estratégicas e conectar a rede de serviços, ou seja, dos pontos de promoção e regiões 

de destino. “[...] Só se pensarmos em conjunto é que poderemos achar uma solução 

para os problemas”. 

Os empreendimentos do setor turístico devem estar preparados para superar tais 

problemas, para tanto, novas estratégias de atuação no mercado e a capacidade 

inovadora e criativa dos empreendedores devem ser colocadas em prática. 

Assim, as redes de cooperação, assentadas na confiança entre as partes e 

orientadas para objetivos comuns e concretos, complementam as organizações 

convencionais e podem auxiliar em diversos aspectos, desde a tomada de decisão e 

otimização de recursos, até o aumento da competitividade. 

Foi com esta motivação que o Morro dos Sete Pecados, no município de Santa 

Helena – Pr, foi escolhido como objeto deste estudo, devido a vários aspectos que 

propiciam a implementação da atividade turística paralelo à necessidade de 

organização da cadeia produtiva e das redes de relacionamento existentes na 

comunidade. 

O Morro dos Sete Pecados é uma das áreas privilegiadas do município de Santa 

Helena no que se refere à beleza cênica e recursos naturais disponíveis para a 

realização de atividades turísticas, no entanto, esse potencial é pouco explorado, os 

empreendimentos estruturados até o início deste estudo se limitavam ao Restaurante 

conhecido como “Pecados da Gula” e à realização de algumas atividades relacionadas 

a turismo ecológico e de aventura também identificadas, porém, sem a adequada 

estruturação para exploração turística. 

Embora representado pela ruralidade, as características específicas do relevo do 

local não propiciam a exploração da agricultura em grande escala, fato que justifica a 

predominância de pequenas propriedades rurais, sendo a maioria caracterizada por 

economia de subsistência. Assim, o turismo estruturado de forma organizada, pode vir a 

                                                 
7 Tânia Brizolla é diretora do Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico da 
Secretaria Nacional de Políticas Públicas do Ministério do Turismo. 
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constituir uma fonte alternativa e complementar de geração de renda aos moradores do 

local. 

A proposta deste estudo está embasada no estudo das potencialidades 

distribuídas na área do Senhor Edoni Pedroso (proprietário do Restaurante) e 

circunvizinhanças, de modo a identificar as oportunidades para o desenvolvimento de 

um produto de potencial turístico e atraente, constituído pela união de diversos 

pequenos empreendimentos, com articulação produtiva eficiente e cooperada, e 

observância à preservação ambiental e cultural, de modo a gerar fontes 

complementares de renda, valorização e resgate da história e cultura da região e 

desenvolvimento econômico e social para comunidade. 



 

 

22

2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO 
 
 Com base na problemática apresentada desenvolveu-se a investigação 

envolvendo o fenômeno do turismo e suas ocorrências e o conceito de redes de 

cooperação como alternativa estratégica de organização para o planejamento e 

desenvolvimento sustentável da atividade. Assim, partiu-se deste enfoque para a 

organização do objetivo geral e objetivos específicos, optando-se por esta vertente de 

debate, sem excluir a possibilidade de distintas abordagens que possam ser 

construídas com relação ao mesmo objeto de estudo, em trabalhos futuros ou, ao 

aprimoramento do tema proposto aplicado à localidade de estudo. 

 

2.1 Objetivo Geral 

Estudar a possibilidade de implantação de uma aliança estratégica na forma de 

rede de cooperação no meio rural, na localidade do Morro dos Sete Pecados, no 

município de Santa Helena – PR, para desenvolvimento sustentável do turismo, de 

forma que contribua na geração de trabalho e renda, com vistas à melhoria da 

qualidade de vida da população local. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

a) identificar as condicionantes, deficiências e potencialidades do objeto de 

estudo para desenvolvimento do turismo, com o diagnóstico dos recursos 

naturais, histórico-culturais e estrutura turística e de serviços existentes 

nesse espaço turístico; 

b) avaliar o interesse e a disponibilidade da comunidade em realizar ações de 

integração social e econômica relacionadas ao turismo para o 

desenvolvimento local; 

c) propor a organização  de uma rede de cooperação para o desenvolvimento 

do turismo no local; 

d) organizar uma base de dados de referência para posteriores estudos de 

viabilidade para promoção do turismo no Morro dos Sete Pecados. 



 

 

23

3 MÉTODO DE PESQUISA 
 

Apresentam-se na seqüência as técnicas e os procedimentos metodológicos que 

ancoraram a construção do trabalho. 

 

3.1 Perspectiva de Estudo 
 

A pesquisa para execução deste trabalho é de caráter eminentemente 

qualitativo, e foi realizada a partir de fontes primárias e de fontes secundárias. Segundo 

Teixeira (2002), a pesquisa qualitativa é utilizada com freqüência nas ciências sociais 

aplicadas. Na pesquisa qualitativa, o social é visto como um mundo cheio de 

significados que podem ser investigados. 

Os dados foram obtidos por meio de fontes primária e secundária, sendo que se 

adotou o método da pesquisa de natureza exploratória – estudo de caso, conforme GIL 

(2002, p. 28). Os dados de fonte primária foram coletados por meio de formulários de 

pesquisa e entrevistas destinados ao público alvo segundo observações de mercado, 

aos proprietários rurais, gestores públicos e privados. 

Os formulários voltados ao público alvo, aplicados de forma aleatória com os 

participantes do I Encontro Nacional de Motor Homes (APÊNDICE A) e da Festa do 

Município (APÊNDICE B), tiveram o objetivo de identificar a percepção destes atores 

quanto à oferta dos produtos turísticos oferecidos no município, bem como, seu 

conhecimento ou não do Morro dos Sete Pecados e interesse em usufruir atrativos 

relacionados a áreas rurais. 

Os questionários aplicados com o público que freqüenta o Restaurante “Pecados 

da Gula” (APÊNDICE C) objetivaram identificar o perfil da demanda já existente, bem 

como, sua satisfação com os serviços oferecidos e interesse na oferta de outros 

produtos diversificados no âmbito do Morro. 

O formulário destinado aos proprietários rurais e arrendadores residentes na 

comunidade do Morro dos Sete Pecados (APÊNDICE D) teve como motivação principal 

a identificação do perfil socioeconômico, o reconhecimento dos produtos existentes, a 

avaliação da experiência em participar de associações e do interesse e disponibilidade 

da comunidade em realizar ações de integração social e econômica relacionadas ao 
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turismo para o desenvolvimento local, verificando seus anseios, preocupações e 

expectativas. 

Ainda como coleta de dados de fonte primária, foi realizada entrevista com o 

Prefeito Municipal de Santa Helena em exercício, também Secretário de Indústria, 

Comércio e Turismo8 (APÊNDICE E) com o objetivo de avaliar a estrutura 

socioeconômica do Município e suas perspectivas em relação ao turismo; e com três 

agências de turismo (APÊNDICE F) no intuito de avaliar o interesse da iniciativa privada 

em comercializar o produto turístico relativo ao objeto de estudo. 

Complementando a capacidade de desenvolvimento da investigação do objeto 

de estudo, também se fez entrevista (APÊNDICE G) com o casal proprietário e, 

administrador do empreendimento “Restaurante: Pecados da Gula”. O objetivo principal 

da entrevista foi de conhecer a idéia do projeto para aquele espaço turístico, o 

interesse em investimento e na articulação conjunta com a comunidade para 

desenvolvimento do turismo. 

Para a realização de pesquisa de fonte secundária, foram utilizados relatórios 

publicados pela entidade estagiada, documentação específica ao tema e demais fontes 

de consulta disponíveis e acessíveis em: Bibliotecas, Laboratórios de Estudos e 

endereços eletrônicos e mídia impressa, fontes especificadas na lista de Referências. 

 
3.2 Delimitação do Estudo 
 

A delimitação da pesquisa realizada com o público alvo considerou apenas os 

que participaram do I Encontro Nacional de Motor Homes e da Festa de Aniversário do 

município de Santa Helena. 

Foram aplicados 40 formulários durante o I Encontro Nacional de Motor 

Homes, realizado nos dias 20 a 23 de abril de 2006, no Balneário de Santa Helena, 

representando 20% dos participantes do evento. 

                                                 
8 José Altair Schimmelfennig, Vice-Prefeito Municipal eleito para o período de 2004/2007, Secretário 
Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Prefeito em exercício no período de setembro a outubro de 
2006. 
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Durante a Festa de Aniversário do Município, realizada no dia 26 de maio de 

2006, considerando o universo desconhecido, foram aplicados de forma aleatória, 60 

formulários. 

Buscando identificar a demanda já existente, foram aplicados 38 questionários, 
no período de 03 a 10 de setembro de 2006, com o público que já freqüenta o Morro, 

mais especificamente o restaurante Pecado da Gula. 

Por outro lado, a pesquisa com a população local foi realizada com todos os 

proprietários do Morro dos Sete Pecados (19 propriedades), no mês de agosto e 

setembro de 2006, além de visitas in loco nos meses de maio a setembro de 2006. 

Ainda no mês de setembro foi realizada as entrevistas com o casal proprietário do 

Restaurante Pecados da Gula e com o poder público municipal. 

 
3.3 Limitação do Estudo 
 
 Das limitações relevantes para a realização deste estudo, identificou-se apenas o 

fato de nem todos os questionários, enviados via e-mail para as agências, terem sido 

respondidos. 
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4 DIAGNÓSTICO 
 
 Este capítulo faz um estudo da entidade estagiada, descrevendo sua formação,  

motivações e objetivos, bem como os programas e projetos que esta realiza em prol do 

desenvolvimento do turismo nas cidades lindeiras ao lago de Itaipu. Apresenta um 

diagnóstico da localidade enquanto espaço para desenvolvimento da atividade turística 

e o objeto de estudo, coordenado pelo tema Redes de Cooperação, que tratou de 

aspectos e exemplos de organização em rede. 

 O objeto de estudo também apresenta os principais programas e projetos de 

âmbito Nacional, Estadual e Municipal relacionados ao desenvolvimento do turismo, 

além de apresentar ações do Ministério Agrário e do Ministério do Turismo, que traça as 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Turismo Rural no Brasil. 

 

4.1 Entidade Estagiada: Conselho dos Municípios Lindeiros 
 

O Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, 

descrito como pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, exercendo sua 

atividade com autonomia administrativa e financeira, foi constituído no dia treze de 

março de 1990, em reunião realizada no Clube Marinas de Santa Helena. 
 São membros do Conselho as cidades de Mundo Novo – MS, Guaíra, Marechal 

Candido Rondon, Santa Helena, Missal, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Santa 

Terezinha de Itaipu, Diamante do Oeste, Terra Roxa e Foz do Iguaçu, mais tarde, após 

processo de emancipação política, ingressaram na associação também, os municípios 

de Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, São José das Palmeiras e 

Itaipulândia. 

 Formado por representantes das Prefeituras Municipais, Câmaras de vereadores 

e Associações Comerciais dos dezesseis municípios lindeiros, o Conselho surgiu 

devido à necessidade que se apresentava nestes municípios, que viviam a expectativa 

dos royalties, de um órgão que os representasse. Embora existisse a Associação dos 

Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), havia a necessidade de uma organização que 

defendesse especificamente os interesses dessa região ribeirinha, por isso, 
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representantes desses três segmentos se reuniram juntamente com outras autoridades 

da região e da Itaipu Binacional formando o Conselho. 

 O Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, tem 

por finalidade promover o desenvolvimento sócio-econômico urbano e rural de toda a 

região de forma integrada, respeitando as diferentes características de cada município, 

contando sempre com a parceria da Itaipu Binacional. 

 É objetivo também, contribuir para a promoção do desenvolvimento dos 

municípios abrangidos pelo reservatório de Itaipu nos aspectos de: 

a) fortalecer o caráter institucional do Conselho perante as entidades 

governamentais e instituições de crédito e financiamento; 

b) viabilizar e dar prioridade à execução de obras e serviços de interesse 

comum; 

c) promover estudos e pesquisas para o planejamento integrado do 

desenvolvimento da região; 

d) coordenar o planejamento local de acordo com as diretrizes do planejamento 

regional, estadual e federal; 

e) incentivar a destinação dos recursos dos royalties para a elaboração de 

projetos viáveis e eficazes. 

 

4.1.1 Estrutura Organizacional 
 A eleição da diretoria do Conselho ocorre anualmente, por meio de assembléia, 

sendo composta por prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores e presidentes 

das associações comerciais. 

 Os cargos estabelecidos dentro da diretoria são: Presidência (ocupada 

exclusivamente por prefeitos), vice-presidência, secretaria geral, tesouraria e 

respectivos cargos suplentes. 

 A estrutura organizacional está ilustrada através de organograma apresentado 

no “Apêndice H” deste trabalho. 

 Durante os primeiros anos de existência, o Conselho assumiu um papel 

predominantemente político de representação dos municípios, entretanto, buscando 

alcançar os objetivos estabelecidos no que se refere ao desenvolvimento regional 
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integrado, foram criadas as Câmaras temáticas, ou Câmaras técnicas, no ano de 1997, 

enquanto presidia o conselho o prefeito de Santa Helena Silom Schimidt. Porém, 

somente a partir de 2001, gestão do prefeito Gilmar Eugênio Secco de Diamante do 

Oeste, é que essa nova metodologia de trabalho foi efetivada, havendo a criação das 

Câmaras técnicas de Educação, Cultura e Esporte; Agricultura e Meio Ambiente; 

Indústria, Comércio e Turismo e, ainda as câmaras técnicas de Segurança e de 

Assistência social. 

 A partir daí inicia-se uma nova fase, na qual o Conselho assume um papel de 

relevada importância, como executor e gestor de ações e projetos regionais rumo ao 

desenvolvimento integrado da região. 

 Em 2005 houve ainda uma reformulação das Câmaras Técnicas, ficando 

definidas da seguinte forma: 

a) câmara Técnica de Turismo; 

b) câmara Técnica de Educação, Cultura e Esportes; 

c) câmara Técnica de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico; 

d) câmara Técnica de Assistência Social; 

e) câmara Técnica de Agricultura e Meio Ambiente. 

 Por meio das câmaras técnicas são oferecidos cursos e treinamentos em 

diversas áreas, visando sempre, envolver toda a população ribeirinha ao lago. 

 Os trabalhos realizados vão desde o incentivo às manifestações culturais 

regionais e fortalecimento destas atividades, até um amplo trabalho visando à 

transformação de padrões de produção e consumo, com vistas à melhoria da qualidade 

de vida e desenvolvimento sustentável da região. 
 
4.1.2 Programas desenvolvidos 
 A partir de 2001, foram lançados alguns programas como: 

a) LINHA ECOLÓGICA (Maio de 2002): que consiste em um ônibus, equipado 

para o desenvolvimento de diversos trabalhos relativos à Educação Ambiental 

e desenvolvimento da Tecnologia Rural; 

b) CAMINHOS DO TURISMO INTEGRADO AO LAGO DE ITAIPU (inicio em 

2002 e, lançamento em dezembro de 2003): este programa objetiva 
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desenvolver de forma integrada o turismo na região, em parceria com a 

FEPESE, UFSC, SEBRAE e Itaipu Binacional; 

c) PROGRAMA DE AGRICULTURA ORGÂNICA: por meio da mudança das 

técnicas produtivas, visa incentivar o desenvolvimento e prática dessa cultura, 

assegurar a qualidade da produção e garantir a sustentabilidade dos recursos 

naturais e da qualidade de vida para a geração atual e futura. 

 Além destes projetos, existem convênios mútuos para melhorar as áreas rurais 

dos municípios, como recolhimento de embalagens de agrotóxicos, moradia indígena, 

culturas alternativas, entre outros, todos em parceria com a Itaipu Binacional, IAPAR, 

EMATER, os Municípios Lindeiros e outras entidades. 
É importante citar ainda, como contribuição da instituição para o 

desenvolvimento regional, a parceria na implantação da Agência de Desenvolvimento 

do Extremo Oeste do Paraná (ADEOP) que atua, sobretudo, na construção de uma 

agenda participativa para planejamento regional integrado e no apoio aos municípios na 

elaboração de projetos para acesso às diversas linhas de Crédito Nacionais e 

Internacionais, bem como, a articulação para constituição do “Fórum Binacional dos 

Municípios Lindeiros Brasileiros e Paraguaios ao Lago de Itaipu”, que visa ampliar os 

esforços no sentido de aprofundar o desenvolvimento sustentável, perseguindo, por 

meio da criação de novas alternativas de produção capazes de gerar emprego e renda, 

a valorização do cidadão desta fronteira, além de atuar na criação dos espaços de 

negociação necessários para a construção de uma agenda positiva que facilite esse 

desenvolvimento num contexto de paz, progresso e justiça social, trabalhando uma 

agenda participativa, centralizada em elementos fundamentais para o progresso da 

região. 

 
4.1.2.1 Programa Caminhos do Turismo Integrado ao Lago de Itaipu 

A região oeste do Paraná caracteriza-se por possuir grandes atrativos turísticos. 

O destino Iguassu, com as Cataratas do Iguaçu, desperta a atenção de milhares de 

turistas constituindo-se em um dos principais pólos receptores de turistas internacionais 

do país. 
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Diante deste fato, e na possibilidade de aproveitar este importante fluxo turístico, 

em meados de 2002, através de parceria estabelecida entre o Conselho dos Municípios 

Lindeiros, SEBRAE, FEPESE e UFSC, foi iniciado o Programa Caminhos do Turismo 

Integrado ao Lago de Itaipu. 

Um roteiro turístico integrado temático é a expressão da operação integrada de 

processos de produção, promoção, comercialização e distribuição de produtos e 

serviços de natureza turística, aproveitando sinergias existentes no território para 

atender interesses segmentados do mercado. 

Cada município tem características específicas, políticas próprias e interesses 

distintos, a vantagem é que cada um já identificou que para o crescimento turístico local 

necessitam trabalhar em conjunto. 

A princípio os caminhos turísticos integrados eram chamados Roteiros Turísticos 

Integrados da Costa Oeste, sendo que no decorrer das atividades do projeto ficaram 

então conhecidos como “Caminhos do Turismo Integrado ao Lago de Itaipu” 

englobando três roteiros turísticos temáticos assim definidos: 

a) caminhos das Águas 

b) caminhos Rurais e Ecológicos 

c) caminhos da Colonização. 

O Projeto contou com varias etapas sendo realizado no segundo semestre de 

2002 o inventário da região com visitas técnicas de profissionais em todas as cidades 

que compõe o Conselho; palestras com profissionais sobre cooperativismo; roteiros 

integrados; atendimento turístico; desenvolvimento comunitário e formação da imagem 

de destinos turísticos. 

Além disso, foram desenvolvidos em 2002 cursos de capacitação na 

Gastronomia Alemã e Italiana e Curso de Operação de Ecoturismo. Todos os cursos 

tiveram a participação de todas as cidades envolvidas no projeto. Também houve 

consultoria a empreendimentos privados para auxiliá-los nos investimentos e melhorias. 

Em 2003 foram coletadas imagens fotográficas dos atrativos turísticos da região, 

as quais deram origem aos guias, folders e fitas promocionais que foram apresentados 

para os integrantes do Conselho em julho de 2003, em Evento no Hotel Rafain Palace. 
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O SEBRAE instituiu desde 2002 por meio do programa Empreender, Núcleos de 

Turismo, em que participam empresários do segmento juntamente com as secretarias  

de turismo das cidades. Estes núcleos visam desenvolver a cidade de forma conjunta 

respeitando a regionalidade e vendendo não apenas a cidade, mas toda a região. 

Dentro dos núcleos já foram desenvolvidas palestras, visitas técnicas de avaliação dos 

atrativos e equipamentos turísticos, bem como reuniões para delinear e nortear as 

ações para um desenvolvimento conjunto e voltado para o bem comum. 

No ano de 2003 foram realizadas pesquisas no trade turístico de Foz do Iguaçu 

para auxiliar no Plano de Marketing do Projeto, bem como profissionais estiveram 

visitando os empreendimentos para identificar onde estes necessitam melhorar, 

culminando em relatório para auxiliar cada cidade. Também o SEBRAE, juntamente 

com o Conselho está prestando assessoria às cidades quanto aos Centros de 

atendimento aos turistas. 

Em junho de 2003 foi instituído o GESTUR, que é um grupo de desenvolvimento 

do turismo, composto por secretários de turismo e outras lideranças com o objetivo de 

gerenciar o processo dos Caminhos Turísticos Integrados ao Lago de Itaipu. 

Em setembro, outubro, novembro e dezembro, foram desenvolvidos cursos na 

área de condução de turistas, manipulação de alimentos e atendimento em meios de 

hospedagem pelo SENAC, parceria com o SEBRAE, para qualificar o pessoal dos 

empreendimentos que participam dos Núcleos de Turismo. 

No dia 04 de dezembro de 2003, em evento solene foi lançado ao mercado o 

produto “CAMINHOS DO TURISMO INTEGRADO AO LAGO DE ITAIPU”, o qual veio 

de maneira conjunta desenvolver o turismo nos dezesseis municípios banhados pelo 

lago de Itaipu. 

A partir de janeiro de 2004, foram realizados diversos FAMTURs com agências 

de viagens, imprensa e outros segmentos representativos no processo de divulgação e 

promoção turística. Assim, empreendimentos foram melhorados, novos 

empreendimentos surgiram, e os primeiros grupos começaram a visitar a região. 

Todo esse processo continua sendo acompanhado e assessorado por uma 

grande equipe que trabalha integrada com os dezesseis municípios, pois se entende 
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que o processo de promoção e potencialização de um produto turístico requerem 

dedicação e cuidados a curto, médio e longo prazo. 

 Além disso, a construção dos Roteiros Turísticos Integrados Temáticos, no 

espaço regional, a partir do conceito de arranjos produtivos se materializa também, na 

presença de doze Núcleos de Turismo, instalados nas Associações Comerciais dos 

municípios lindeiros, na formação e revitalização de grupos folclóricos e culturais, 

particularmente, nas localidades de Missal, Pato Bragado e Medianeira, no 

desenvolvimento de artesanato de referência cultural - Cerâmica Indígena, palha e 

cerâmica utilitária, respectivamente, em Terra Roxa e Guaíra, na expansão do volume 

de investimentos públicos e privados para oferta de equipamentos e empreendimentos 

turísticos, Parque das Águas – Itaipulândia, Catamarã – Macuco Safári, na estrutura de 

festas – Marechal Cândido Rondon, hospedagem em Mercedes, dentre outras 

manifestações espraiadas no território. 

 A consolidação deste esforço demanda a continuidade de ações sinérgicas, 

particularmente, na formação de segmento gerencial e diretivo com tecnologias de 

gestão e produção e distribuição de serviços turísticos, na integração de espaços 

contíguos ao lago, no vizinho território do Paraguai, na sistematização de outras rotas 

latentes no território e acima de tudo na comercialização dos caminhos, sob a égide do 

conceito de arranjos produtivos, por meio do fortalecimento dos núcleos de turismo dos 

municípios, sob a supervisão do SEBRAE/PR, enquanto agência comprometida com o 

desenvolvimento sustentado regional, em parceria com o Conselho de 

Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros e incorporação de outros atores sociais 

públicos, privados e não governamentais do espaço regional. 

 Decorridos três anos do início das ações no território, uma revolução silenciosa é 

visível, seja na adequação da oferta das instituições de ensino técnico e superior para 

qualificação, aperfeiçoamento e especialização de capital humano para os segmentos 

de turismo e hospitalidade, na ampliação da oferta de negócios de alimentação, lazer 

programado e hospitalidade, na renovação de espaços urbanos e rurais e no 

alargamento da oferta de alternativas de entretenimento e lazer à residentes e 

visitantes. 
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 Empresas de base nacional, estadual e regional têm direcionado novos 

investimentos ao espaço regional, fruto de esforço articulado e coordenado voltado ao 

processo de desenvolvimento regional sustentado. 

 No âmbito estrutural, a formação de núcleos de turismo junto das associações 

comerciais e industriais dos principais municípios da região expressa de forma concreta 

que a atividade turística, de fato, integra a agenda política e empresarial dos atores 

sociais locais e, a cada dia se posiciona como relevante alternativa ao desenvolvimento 

regional. 

 Ainda como resultante do esforço articulado regional, foram organizados Roteiros 

de Pesca Esportiva junto ao Lago de Itaipu, revestidos do princípio da especialização 

produtiva de mercado. 

 O Lago de Itaipu é o grande elemento estruturante da ligação entre os 

municípios Lindeiros situados no território do estado do Paraná e se espraia de forma 

contígua ao território do país vizinho, o Paraguai. 

 Ações pontuais de segmentos produtivos nacionais e, paralelamente, a 

mobilização de atores políticos nacionais e vizinhos no Paraguai sinalizam que a 

atividade turística no Lago de Itaipu é uma via concreta para a consolidação da 

integração binacional, utilizando o mercado de viagens e turismo como canal de 

manutenção produtiva e, consolidação da cooperação além fronteiras.  

 Segundo NETO e AGOSTINI (2005, p. 22), 
os caminhos são feitos ao caminhar e caminhando os atores sociais identificam 
os obstáculos e as possibilidades de superá-las. No processo de 
desenvolvimento regional, a busca de vias integradas e a mobilização coletiva 
é alternativa salutar para busca da qualidade e da competitividade, inclusive, 
no âmbito da atividade turística. 

 
4.2 Caracterização da Área de Estudo: O Morro dos Sete Pecados 
 

O Morro dos Sete Pecados situado no distrito de Sub-Sede São Francisco, no 

município de Santa Helena, é uma formação geológica decorrente da erosão do 

derramamento basáltico para a formação do cânion Rio Paraná, situado entre diversos 

córregos como o Barrocas, Lajeado, Vinitu, Sirlei, Felicidade, todos alagados com a 

formação do Lago de Itaipu. 
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Localizado distante cerca de 11 km do núcleo urbano, o Morro dos Sete Pecados 

é o ponto mais alto do município, por meio do qual descortina-se a paisagem 

maravilhosa do Lago de Itaipu e de seu entorno, constituindo-se em um excelente ponto 

para observação da paisagem natural. Seu ponto culminante está a 438,5 metros acima 

do nível do mar, sendo que as águas do lago estão oficialmente na marca dos 220 

metros. Com cimo achatado, numa área aproximada de 30 alqueires, presta-se à 

mecanização com plantações de trigo, soja e milho, desde a derrubada da mata nativa, 

Mata Atlântica, típica da região, nos anos 70. 

A localidade conhecida anteriormente como Morro da Testemunha, recebeu a 

nova denominação quando, em 1972, um colonizador adquiriu a região do topo com a 

divertida finalidade de ali construir um “Cassino para Sete Pecados”. O sonho, em 

decorrência de pendências judiciais, foi esquecido e a idéia abandonada, mas o nome 

permaneceu até os dias de hoje. 

O uso da terra agrícola se caracteriza pelo minifúndio, economicamente frágil, 

sujeito às agruras da monocultura da soja, daí decorrendo o êxodo rural. A exploração 

de uma pedreira (municipal) afastou vários proprietários que foram indenizados em 

razão de suas casas terem sido abaladas pelo resultado das explosões. A dificuldade 

de obter água para o consumo foi resolvida por meio da instalação de poços artesianos 

comunitários, pois muitas das pequenas fontes disponíveis anteriormente, secaram com 

o desmatamento das encostas. No Morro, ainda há algumas áreas de conservação 

permanente, monitoradas pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Nos últimos anos, 

técnicas agrícolas mais modernas, como curvas de nível e plantio direto, já substituíram 

o velho costume da queima para limpeza das roças. 

 No Morro dos Sete Pecados está estruturado e em funcionamento, um 

empreendimento em boas condições para receber visitantes, trata-se do Restaurante 

Santa Felicidade, mais conhecido como “Pecados da Gula”, estruturado na propriedade 

da família Pedroso, a qual totaliza cinco hectares. Inaugurado em dezembro de 2005, 

com capacidade para atender cerca de sessenta pessoas, destinado aos serviços de 

alimentação e a pequenos eventos como casamentos, reuniões e comemorações de 

datas especiais, o restaurante atende a uma demanda de grupos de visitantes regionais 

mantendo suas atividades a princípio no período de sexta-feira a domingo. 
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Ainda nesta propriedade foi registrado a prática de outras atividades ligadas ao 

ambiente natural, como rapel, vôo de para-pente e cavalgadas, estas realizadas de 

forma articulada com outro empreendimento que se localiza cerca de 2,5 km do Morro, 

o Clube Amigos do Cavalo, que é um clube particular localizado em meio a uma 

propriedade rural com 41 hectares de terra e instalações bem rústicas. A fazenda aluga 

cavalos da raça manga-larga, quarto de milha, árabe e mestiços, lá também é possível 

usufruir as belas paisagens no meio rural e observar a vida na fazenda, plantação de 

milho, ordenha das vacas, montar pôneis e contemplar aves de rara beleza. 

O morro possui também particularidades singulares como mata nativa, paredões 

de quinze a vinte metros que possibilitam a prática da escalada e implantação de trilhas 

interpretativas, além de espaços potenciais para outras atividades do complexo de 

turismo rural e de aventura que podem ser estruturados para a utilização turística. 

 

 
 Fonte: Pesquisa de Campo 
 Figura 1. Morro dos Sete Pecados. 

 
4.2.1 Diagnóstico integrado do ambiente 

Visando analisar a localidade do Morro dos Sete Pecados, enquanto espaço para 

aproveitamento turístico e identificar os recursos existentes para isto, elaborou-se um 

diagnóstico integrado do ambiente. 

Assim, considerando o “espaço” como elemento de referência para o fomento 

sustentável da atividade turística utilizou-se para a elaboração deste diagnóstico as 

categorias sistematizadas por Boullon (1985): Atrativos, Condicionantes e Mercado9. 

                                                 
9 BOULLON, Roberto C. Planificación del espácio turístico. México: Editorial Trillas, 1985. 
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Fundamentado na Teoria Geral de Sistemas elaborada por Bertalanffy (1924), 

Boullon analisa o espaço de produção e consumo, inclusive o de uso turístico, de forma 

dinâmica, sujeito as contínuas alterações, em face dos interesses e das ações 

implantadas pelos atores sociais que o integram. Ao trabalhar o planejamento do 

espaço, para conferir as condições necessárias ao seu uso turístico sustentado, o 

referido autor aplica a técnica de análise das Deficiências, Ameaças, Fortalezas e 

Oportunidades (DAFO), instrumento amplamente empregado na administração 

estratégica nas mais diversas áreas de produção, inclusive, no âmbito empresarial, 

sistematizando-os em três grandes categorias de análise: Atrativos, Condicionantes e 

Mercado. Esta técnica foi empregada neste estudo com o fim de analisar de forma 

sistêmica os elementos que direta ou indiretamente condicionam e/ou influenciam o 

desenvolvimento do Morro dos Sete Pecados enquanto espaço turístico. 

Os atrativos de interesse turístico são segmentados nas categorias de recursos 

naturais, culturais, acontecimentos programados, realizações técnicas, científicas e 

artísticas contemporâneas (BOULLON, 1985), e constituem os elementos básicos de 

atratividade à demanda de segmentos turísticos de maneira espontânea e/ou induzida. 

Estes por sua vez, são subdivididos em subcategorias conforme apresentado no quadro 

1. 
QUADRO 1. REPRESENTAÇÃO DA SUBDIVISÃO DOS ATRATIVOS DE INTERESSE TURÍSTICO. 

Tipo Sub-tipo 
Recursos Naturais praias, lagos, lagoas, costas, rios, águas termais, quedas 

d’água, cachoeiras, planícies, montanhas, grutas, cavernas, 
pontos de observação de fauna e flora, lugares de caça e 
pesca sustentadas, parques e áreas de preservação 

Recursos Culturais lugares de referência histórica, espaços arqueológicos, ruínas, 
artesanato cultural, feiras, mercados típicos, museus e 
espaços culturais, presença ativa de grupos étnicos, 
gastronomia e bebidas típicas 

Eventos/Acontecimentos Programados amostra de produtos, beneficentes, competições esportivas, 
culturais, comerciais, espetáculos musicais, feiras e 
exposições temáticas, promocionais e religiosos 

Realizações técnicas, científicas e 
artísticas contemporâneas 

obras de engenharia de grande impactos no meio em que se 
encontram inseridas, pesquisas e atividades desenvolvidas por 
centros de excelência, atividades econômicas de referência 
nos segmentos primário, secundário e terciário da economia, 
obras de recuperação, adequação e transformação de 
espaços com destaque além fronteiras 

Fonte: Adaptado de Boullon (1985). 
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O espaço, portanto, tem nas bases de recursos anteriormente descritos, os 

fatores potenciais de atratividade e de adequação ao uso turístico, dependente da 

presença de mercados consumidores com informações sobre o destino e renda 

disponível, bem como da oferta compatível de condicionantes que permitam o 

desenvolvimento sustentável. 

Tal categoria de condicionantes de consumo coletivo, necessários a 

sustentabilidade sócio-ambiental do meio, corresponde às estruturas e serviços que 

permitem a acessibilidade ao espaço, tais como, aeroportos, portos e rodovias, 

abastecimento de água tratada e energia, coleta, tratamento e destinação de águas 

servidas e de resíduos sólidos, segurança física e patrimonial, equipamentos de saúde 

pública, de formação básica e profissional, sendo que, em diversas partes do planeta, a 

implantação e a gestão destes recursos se dão por entes privados, sob a concessão e 

monitoramento do aparelho de estado. 

Portanto, interpretando o espaço como resultado dos recursos existentes e do 

reflexo das relações sociais de produção trabalhou-se com a análise das seguintes 

categorias: Oferta de Atrativos; Condicionantes e Mercado, em uma interface com os 

aspectos de Deficiência, Ameaças, Fortalezas e Oportunidades do ambiente em 

questão, conforme o QUADRO 2, representados por cores distintas. A análise foi 

realizada a partir da observação das acadêmicas sob o ambiente de estudo. 

 

4.2.2 Análise DAFO 
De acordo com uma análise inicial, pretenderam-se determinar quais são as 

oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos que o espaço Morro 

dos Sete Pecados apresenta no que se refere ao desenvolvimento do Turismo no 

Espaço Rural e em especial, por meio de uma rede de cooperação, buscando alcançar 

um conhecimento mais profundo do estado atual, utilizando-se para tanto da análise 

DAFO que envolve todos os aspectos anteriormente citados. 

Para efeito de aplicação do método é importante destacar que correspondem às 

ameaças os fatores externos que podem por em risco o aproveitamento de um 

determinado ponto forte, podendo enfraquecê-lo apresentando aspectos negativos para 

o futuro; oportunidades são situações externas existentes no presente que podem 
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proporcionar no futuro melhor aproveitamento de algum recurso, obtendo vantagem 

competitiva num mercado específico; fortalezas (pontos fortes) são elementos internos 

favoráveis que estão constantemente presentes, sendo os diferenciais de cada 

localidade ou produto; debilidades (pontos fracos) são carências e limitações da 

quantidade e qualidade internas de um recurso, que se deve evitar. 

 
QUADRO 2: ANÁLISE DAFO 
Legenda:    Condicionantes      Atrativos          Mercado 

AMBIENTE INTERNO/ENDÓGENO AMBIENTE EXTERNO/EXÓGENO 

DEBILIDADES FORTALEZAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES 
Conclusão do 
calçamento na 
estrada de acesso ao 
Morro 

Proximidade com o 
Centro Urbano  

Condições das 
Rodovias de acesso 
ao Município 

Proximidade dos 
aeroportos 
Internacional de Foz 
do Iguaçu e Municipal 
de Cascavel 

 Centro de 
atendimento de 
saúde 24 h no centro 
da cidade e 
atendimento pronta-
entrega 

  

Sinalização 
insuficiente na 
Rodovia e na cidade 

Sinalização e placas 
indicativas no interior 

  

Quantidade do efetivo 
policial na região de 
fronteira 

Lindeiro ao Lago de 
Itaipu 

Tráfico, contrabando 
e segurança na 
região de fronteira 

Transporte Fluvial – 
Catamarã e Scuna 
Rambo 
 

 Porto – Aduana 
Integrada – 
Brasil/Paraguai 

 Demanda potencial 
de visitantes do país 
vizinho 
 

Distribuição dos 
pontos de telefonia 
fixa 

Rede de telefonia fixa 
e móvel 

 Sinal de Internet via 
Rádio 

 Rede de energia 
elétrica 

 Utilização de fontes 
alternativas de 
energia 

Condições da 
estrutura física 

Centro comunitário, e 
Escola Pública na 
comunidade com 
programa para 
Alfabetização de 
Adultos 

 
 

Espaço para 
realização de 
treinamentos e 
capacitações 
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AMBIENTE INTERNO/ENDÓGENO AMBIENTE EXTERNO/EXÓGENO 

DEBILIDADES FORTALEZAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Inexistência de rede 
de tratamento de 
esgoto 

Rede de 
abastecimento e 
tratamento de água 
comunitário 

Utilização da rede de 
água potável para 
abastecimento de 
aviários 

 

Construção de 
cisternas, para 
captação da água da 
chuva ou 
reaproveitamento 
d´água 

Sistema de coleta de 
resíduos sólidos nas 
zonas rurais do 
município 

Usina de reciclagem 
no Município 

Poluição, 
contaminação e 
aspecto desagradável 
acarretando, mau 
odor insetos e 
doenças 

Recolha de resíduos 
sólidos recicláveis por 
catadores informais 

Meio de hospedagem 
no espaço Rural 
Morro dos Sete 
Pecados 

Pousada Sítio do 
Cascalho 

Baixa permanência 
dos visitantes no local 

Projeto para 
construção de uma 
Pousada no Morro e 
para implantação de 
área de camping 

Meios de 
hospedagem sem 
classificação 

Oferta de leitos no 
centro urbano do 
município 

 Ampliação da oferta 
de leitos no município 

Número de pessoas 
que podem ser 
atendidas no espaço 

Restaurante Pecados 
da Gula 

 Projeto para aumento 
do espaço físico de 
atendimento 

 

 

Local para realização 
de festas e 
comemorações 

 Diversificação da 
oferta 

Organização da 
cadeia produtiva e 
produtores locais 

 

Fornecedores locais 
para o restaurante 

 Fortalecimento da 
Cadeia produtiva 

Atendimento, 
qualidade e 
especialização 
técnica oferecida 

 

Lanchonetes e 
restaurantes na 
cidade 

  

Transporte turístico 

 

  Empresas de 
transporte com 
capacidade ociosa 
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AMBIENTE INTERNO/ENDÓGENO AMBIENTE EXTERNO/EXÓGENO 

DEBILIDADES FORTALEZAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Agência de viagens Condutores de 
Turismo 

 Aproveitamento dos 
meios de 
comunicação do 
município e agências 
de viagens de outros 
municípios  

Apoio direto ao 
produtor com 
assistência técnica e 
apoio na distribuição 
e escoamento da 
produção 

Universo de 19 
propriedades rurais 
sendo 18 com 
potencial para 
diversificação 
produtiva e 
capacidade de alguns 
para produção e 
abastecimento interno

 Fortalecimento da 
cadeia produtiva e 
geração de renda 

Oferta técnica 
especializada de mão 
de obra 

  Universidades com 
cursos de turismo na 
região, parcerias 

 Disponibilidade da 
comunidade para 
participação em 
cursos de 
aperfeiçoamento 

 Capacitação e 
especialização de 
mão-de-obra  

Descaracterização das 
construções “rústicas” e 
Lixo jogado a céu 
aberto em alguns lotes 

Construções rústicas 
em algumas 
propriedades 

  

Estudo de capacidade 
de carga 

Espaços para prática de 
rapel, trilha, arvorismo, 
observação da fauna e 
flora 

Destruição de 
ecossistemas 
específicos 

Adequação dos 
ambientes para 
utilização turística e 
prática sustentável da 
atividade 

Escassez de recursos 
para investimento em 
matéria –prima e 
especialização técnica 
para produção do 
artesanato 

Artesanato em tecido, 
madeira, pintura, etc 

Desestímulo dos 
artesãos e ausência de 
mercado consumidor 

Curso de artesanato 
(fuxico)  

 Equipamentos e 
utensílios típicos (arado, 
engenho, carro de boi, 
charrete, etc) 

 Passeios de carro de 
boi e charrete 
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AMBIENTE INTERNO/ENDÓGENO AMBIENTE EXTERNO/EXÓGENO 

DEBILIDADES FORTALEZAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

Estrutura de apoio ao 
visitante e manutenção 
do espaço 

Rampa para vôo de 
para-pente 

 Mercado potencial em 
Cascavel – Grupo de 
para pente 

Assoreamento de 
nascentes e córregos 

60 Hectares de área 
com mata nativa 

 Programa recuperação 
de nascentes –Itaipu 
Binacional 

 Articulação com o Clube 
Amigos do Cavalo para 
cavalgadas na 
localidade 

  

 Início da prática de 
fruticultura em algumas 
propriedades 

 Venda de frutas, 
fabricação e 
comercialização de 
doces, geléias, etc 

Certificado de 
Inspeção Municipal 

Produção de produtos 
derivados de leite e 
embutidos 

Inviabilização da 
comercialização de 
produtos coloniais 
devido à falta de 
inspeção sanitária 

Venda direta ao 
turista 

 Plantio de Cana-de-
açúcar 

 Produção de caldo de 
cana, açúcar 
mascavo, melado, etc 

 Equipamentos 
ociosos da antiga 
fábrica de 
beneficiamento de 
cana na localidade 
Santa Helena Velha 

 Concessão de uso 
para a comunidade 
do Morro, para 
implantação de 
agroindústria 
comunitária 

 Disponibilidade da 
comunidade para 
participação em 
cursos de 
aperfeiçoamento 

 Capacitação e 
especialização de 
mão-de-obra  

Limite na capacidade 
de produção 

Qualidade dos 
produtos elaborados 

 Implantação de uma 
associação dos 
produtores rurais do 
Morro dos Sete 
Pecados 

 Hospitalidade dos 
moradores 
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AMBIENTE INTERNO/ENDÓGENO AMBIENTE EXTERNO/EXÓGENO 

DEBILIDADES FORTALEZAS AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

 Proximidade do 
Balneário de Santa 
Helena 

 Aproveitamento deste 
público que já freqüenta 
o município durante a 
temporada e eventos 
específicos 

Destinação de 
Recursos públicos para 
investimento na área 

Organização 
Institucional com 
Divisão do 
departamento do 
Turismo na secretaria 
municipal de Industria 
Comercio e Turismo  

Recursos semelhantes 
entre municípios da 
região oeste 

Recursos federais e 
financiamentos para o 
turismo rural 

Limitação de recursos 
próprios da comunidade 
para investimento 

Interesse da 
comunidade em integrar 
um circuito turístico 

 Programa Caminhos do 
Turismo Integrado 

 Participação no núcleo 
de turismo 

 Integração com projetos 
regionais 

 Participação da 
comunidade em cursos 
conhecimento sobre 
turismo - Edoni 

Captação de 
profissionais de outros 
municípios 

Aproveitamento da 
Oferta técnica turística 
instalada no município 

Políticas, programas ou 
projetos que incentivem 
a manutenção de 
projeto já iniciado na 
localidade 

  Plano diretor do 
município em 
desenvolvimento 

Dependência externa 
de público visitante 

Porto – Aduana 
Integrada – 
Brasil/Paraguai 

Estágio de 
desenvolvimento do 
Programa de turismo 
rural na Bacia Xaxim 
Sabiá em Matelândia  

Proximidade com 
cidades com alto grau 
de urbanização 
(Cascavel e Foz) 

 Parcerias com 
EMATER, SENAR, 
ITAIPU BINACIONAL 

Estágio de 
Desenvolvimento de 
Projetos na região da 
Bacia Xaxim Sabiá 

 

 A localidade já está 
inserida no Programa 
Caminhos do Turismo 
Integrado ao Lago de 
Itaipu 

 Possibilidade de 
implantação de uma 
rede de cooperação 
local; Divulgação e 
Marketing integrado;  

Fonte: Adaptado de Boullon (1985). Pesquisa de campo. 
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4.2.2.1 Dos fatores condicionantes 
O Morro dos Sete Pecados localiza-se na região norte do município de Santa 

Helena, no perímetro rural, fazendo divisa à oeste com o Lago de Itaipu e a leste com a 

vila do distrito de Sub-Sede do qual pertence, fazendo divisa a partir desta com o 

distrito de São Clemente a leste, com o Município de Entre Rios do Oeste ao norte e 

com a sede do Município ao Sul, por meio de acesso via ponte. 

O acesso a partir de Foz do Iguaçu se dá por meio das rodovias Federal e 

Estadual, BR 277 e PR 488, esta última, em condições regulares em partes do trajeto o 

que caracteriza uma ameaça direta para a atração do fluxo turístico. A região estudada 

situa-se a 120 km do aeroporto internacional de Foz do Iguaçu e a 110 km do Aeroporto 

Regional de Cascavel, por via rodoviária o que se constitui em oportunidade para 

atração dos fluxos de visitantes que já freqüentam essas localidades. 

 Na observação das características do local que representam condicionantes está 

a localização do Morro, situado a cerca de 11 km da sede do município. Esta 

proximidade caracteriza-se como ponto forte na medida em que propicia o 

deslocamento com maior facilidade dos fluxos de visitantes que já freqüentam o 

município, bem como, encontra reforço nos aspectos de segurança e saúde ofertados 

no centro urbano, que conta com destacamentos da polícia civil, militar e rodoviária, 

corpo de bombeiros e unidade de saúde 24 horas, além dos hospitais e das farmácias, 

algumas com atendimento a pronta entrega. 

O local que foi objeto de estudo faz divisa ainda, com a comunidade rural de 

Fazenda Rainha e Linha Santo Antônio. A via de acesso para a localidade a partir do 

centro urbano é de aproximadamente 9 km de asfalto, passando pela Ponte do Rio São 

Francisco, através da rodovia PR 488, até o distrito de Sub-Sede trajeto que após 

recapeamento asfáltico encontra-se em bom estado de conservação. A partir daí a 

estrada segue com calçamento de paralelepípedo por mais dois quilômetros 

aproximadamente, até chegar na comunidade do Morro dos Sete Pecados. O restante 

do acesso que liga ao Morro e às principais vias de tráfego da comunidade são apenas 

cascalhadas, pois o calçamento iniciado em 2005 não foi concluído. Este aspecto 

caracteriza um ponto fraco e fator de grande limitação à visitação do local, uma vez que 
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o relevo do local é de característica montanhosa o que já dificulta o trânsito de veículos 

maiores, situação que se agrava ainda mais com a ocorrência de chuvas. 

 
 Fonte: Arquivo CDML  
 Figura 2. Ponte Rio São Francisco. 

 
 

                                   
Fonte: Pesquisa de Campo             Fonte: Pesquisa de Campo 

  Figura 3. Acesso com calçamento.                      Figura 4. Acesso sem Calçamento. 
 
A sinalização neste trajeto também apresenta pontos fortes e fracos. A partir da 

sede, encontra-se apenas uma placa indicando à localidade de Sub-Sede, logo na 

saída do centro urbano, entretanto, sem inferência alguma sobre o Morro dos Sete 

Pecados. Ao chegar no distrito de Sub-Sede, o proprietário do Restaurante localizado 

no Morro encarregou-se de instalar uma placa indicativa com referência aos principais 

pontos do Morro, a partir dali encontram-se mais duas placas indicativas o que torna 

fácil o acesso até o local. A necessidade apresentada neste caso é a melhoria da 

sinalização a partir da cidade até o distrito de Sub-Sede, pois para o visitante que não 

conhece o Município, seria difícil encontrar o local. 
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Fonte: Pesquisa de Campo       Fonte: Pesquisa de Campo 
Figura 5. Sinalização na saída da Rodovia.               Figura 6. Placa Indicativa no decorrer  

     do Acesso. 
 

 Observou-se como ponto positivo ainda, o fato do Morro dos Sete Pecados ser 

lindeiro ao Lago de Itaipu, o que o insere no quadro de beneficiados com diversos 

programas realizados em prol do desenvolvimento integrado da região lindeira ao Lago 

de Itaipu, como o caso do Programa Caminhos do Turismo Integrado, Programa 

Cultivando Água Boa e outros. Ainda como fortaleza neste aspecto, registra-se a 

existência do Porto Lacustre de Santa Helena - Aduana Integrada Brasil/Paraguai 

localizado a aproximadamente 1,5 km do centro urbano de Santa Helena no sentido 

sul, a 110Km de Foz do Iguaçu e a 117 km de Guaíra. O movimento de cargas através 

do Porto é freqüente principalmente na época de safra, com transporte de grãos como 

soja, milho e trigo, além de mandioca, havendo também o transporte de calcário, 

sementes, argila e tijolos. Além disso, o transporte de passageiros do país vizinho até o 

município é favorecido, com o funcionamento da balsa de segunda a sábado, com 

saídas às 08h00min, 11h00min, 14h00min e 16h00min e chegadas às 09h30min, 

11h00min, 13h00min, 15h30min e 18h00min, registrando ainda o grande número de 

visitantes paraguaios que freqüentam o Balneário na temporada de verão. 

 Neste aspecto, surge como oportunidade também, o Lago como meio de acesso 

por meio de transporte fluvial, a exemplo da Scuna Rambo, embarcação com 

capacidade para 53 pessoas, localizada em Porto Mendes e com atuação em quase 

toda a região lindeira, fazendo o deslocamento de visitantes através da fronteira e 

passeios pelo Lago de Itaipu, e do Catamarã, recente empreendimento da empresa 

Macuco Safári de Foz do Iguaçu, que deverá iniciar seus trabalhos a partir de janeiro de 
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2007, com paradas previstas em Santa Helena. Esta embarcação totaliza um 

investimento de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), com capacidade de 

transporte para 200 pessoas. 

No que se refere à segurança, considerando a área do município e o número de 

habitantes, pode-se afirmar que o índice de criminalidade no município é baixo. No 

meio rural, este quadro é ainda mais ameno, entretanto, um ponto fraco observado é a 

quantidade insuficiente de efetivo policial no município, assim como em toda a região 

lindeira, por se tratar de região de fronteira, fato que acarreta sérias ameaças à 

comunidade e às atividades locais. Recentemente a nova sistemática e rigor na 

fiscalização por parte da Receita Federal na fronteira de Foz com o Paraguai, em 

Guaíra e em alguns pontos da Rodovia,  por um lado diminuiu o índice de contrabando 

nestes locais, e por outro, acabou agravando consideravelmente o índice de tráfico e 

contrabando nos demais municípios limítrofes ao Lago. A população do Morro ao ser 

indagada sobre este aspecto mostrou-se receosa em falar, afirmando ter medo, pois é 

nítido o movimento ilícito que se desencadeou próximo à área em estudo. Este aspecto 

coloca em risco a segurança da população e dos visitantes, a viabilidade dos 

investimentos e da atividade turística. Através da entidade estagiada, verificou-se a 

mobilização de gestores públicos em toda a região no sentido de mobilizar autoridades 

a nível federal para que medidas urgentes sejam tomadas de forma a reconhecer toda 

a região como área de segurança nacional direcionando a esta as ações necessárias 

visando à segurança pública. 

Com relação aos meios de comunicação, apesar do perímetro rural onde está 

localizado o Morro possuir redes telefônicas, e em praticamente todos os locais existir 

sinal para telefones móveis, a distribuição dos pontos de telefonia fixa é restrita, 

existindo apenas um ponto, com telefone público localizado junto ao Centro 

Comunitário, em uma das entradas de acesso ao Morro. Um ponto favorável à melhoria 

no sistema de comunicação é a possibilidade de instalar internet via rádio, já utilizada 

na localidade de Sub-Sede e São Clemente, sem obstáculos para ampliação do sinal 

até o Morro. 

 A rede de fornecimento de energia elétrica é da COPEL, contemplando todas as 

residências do Morro, porém, com postes de iluminação pública apenas no local onde 
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estão situados o Centro Comunitário, igreja e escola. Não foi encontrada a utilização de 

outras fontes de energia, como energia solar ou derivada de biodigestores 

considerando a existência de fontes de matéria orgânica que propiciariam a 

implantação e utilização desses recursos, mas reconhece-se também, que o alto 

investimento que tais técnicas requerem pode ser um dos fatores limitantes à sua 

utilização. 

 No centro comunitário existente, são realizados festas e encontros, a exemplo 

dos encontros de damas e do clube de mães. O espaço possui uma cancha de bocha 

anexa, que serve como lazer para a comunidade nos finais de semana. No local são 

comercializadas bebidas e doces, e a estrutura serve ainda para a realização de 

cursos, com capacidade para cerca de 400 pessoas. Entretanto, a estrutura precisa ser 

melhorada, principalmente no que se refere à pintura interna e externa e reforma dos 

banheiros para poder melhor atender o público que usufrui deste espaço.  

Ao lado do Centro Comunitário há a Igreja Católica Santo Antônio na qual são 

realizadas missas todos os domingos às 09:00 horas, um campo de futebol suíço que 

também serve de lazer à comunidade e uma escola municipal construída na década de 

80, a qual atualmente atende cerca de 10 pessoas, com o programa de alfabetização 

de adultos do CEEBJA. O local também é utilizado para o curso de artesanato (curso 

de fuxico), realizado todas as quartas-feiras. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Figura 7. Vista da Localização da Igreja, Centro Comunitário, 

Campo e Escola, com o Lago de Itaipu ao fundo da 
 Paisagem. 
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Ainda no que se refere às condicionantes, outro aspecto observado foi com 

relação à rede de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Um ponto positivo é 

a rede de tratamento e abastecimento de água comunitária, que fornece água com 

qualidade e sem custo para toda a comunidade. Algumas propriedades mantêm ainda 

poço artesiano e minas d’água. Entretanto, um aspecto negativo e que caracteriza 

ameaça à disponibilidade deste recurso, é a utilização de água potável por alguns 

moradores para manutenção dos aviários, em períodos de estiagem prolongada este 

recurso torna-se racionado. Uma oportunidade é a implantação para sistemas de 

captação de água da chuva, para utilização, sobretudo, na irrigação e saneamento dos 

estabelecimentos de trabalho rural. Outro ponto fraco é que não existe rede de esgoto, 

os dejetos das residências são escoados para fossas, em algumas propriedades 

observou-se o escoamento de dejetos da cozinha e lavanderia diretamente a céu 

aberto, sem qualquer tipo de canalização ou proteção. Igualmente, não se verificou 

nenhuma espécie de captação específica para os dejetos animais, como biodigestores 

ou similares, em alguns locais os dejetos animais são também utilizados como adubo 

na lavoura. 

Embora exista no município uma usina de reciclagem de resíduos sólidos e 

programa específico de coleta seletiva, a zona rural do município não é contemplada 

com o sistema de coleta o que induz os hábitos ambientalmente incorretos com relação 

à destinação de resíduos. Em uma das propriedades a moradora entrevistada afirmou 

realizar compostagem10 com as folhas e demais resíduos orgânicos. Por meio das 

entrevistas realizadas, os moradores informaram que há um catador informal, que 

eventualmente passa nas propriedades para coletar os resíduos sólidos recicláveis, 

fornecidos pelos moradores para posterior comercialização, apesar disso, em várias 

residências verificou-se lixo jogado a céu aberto, causando poluição, mau odor, insetos 

etc, o que destaca a necessidade de maior sensibilização quanto aos cuidados com o 

meio ambiente. 

                                                 
10 A compostagem é o processo de transformação de materiais grosseiros, como palhada e estrume, em 
materiais orgânicos utilizáveis na agricultura. Este processo envolve transformações extremamente 
complexas de natureza bioquímica, promovidas por milhões de microorganismos do solo que têm na 
matéria orgânica in natura sua fonte de energia, nutrientes minerais e carbono. 



 

 

49

A oferta turística foi observada a partir do Município de Santa Helena, 

considerando como estrutura complementar e de apoio ao desenvolvimento turístico. 

No que se refere aos meios de hospedagem, são ofertados na sede do município 545 

leitos, em seis hotéis e quatro pousadas. Entretanto, todos estes meios de hospedagem 

citados enquadram-se na categoria econômica o que pode inclusive limitar a demanda, 

ou influenciar na baixa permanência dos visitantes no município. Quanto aos demais 

meios de hospedagem – flat’s, pousadas, campings, albergues, existem duas estruturas 

de camping disponíveis, uma na Base Náutica e outra no Balneário de Santa Helena. 

Também há um motel com oito apartamentos. Embora esteja prevista a implantação de 

uma área de camping e de uma pousada no Morro dos Sete Pecados, a ausência 

destes equipamentos caracteriza um ponto fraco, uma vez que, conforme informações 

do proprietário do restaurante, vários grupos já o procuraram solicitando área para 

camping, inclusive um grupo da região de Cascavel com interesse em visitação e 

prática de pára-pente no Morro.  A oferta de hospedagem neste caso é encontrada a 

cerca de 2,5 km dali, na Pousada do Cascalho, a qual encontra-se em período de 

reformas com previsão para reinauguração em breve, atendendo dessa forma, com 

nove apartamentos com capacidade para cerca de 30 leitos, o que configura um total 

de 12 meios de hospedagens, com aproximadamente 591 leitos, isto sem considerar o 

potencial em camas extras e as áreas de camping. 

Com relação à alimentação além dos restaurantes e lanchonetes existentes na 

cidade, existe no Morro dos Sete Pecados, na propriedade conhecida como Recanto 

Santa Felicidade, o “Restaurante Pecados da Gula”. A estrutura física comporta o 

atendimento de aproximadamente 60 pessoas, o que por enquanto, é feito somente aos 

finais de semana ou em ocasiões específicas, mediante agendamento prévio. O local 

também dispõe de piscina e redário, com espaço ao ar livre disponível para realização 

de festas e comemorações. Por enquanto, o pequeno número de pessoas que podem 

ser atendidas constitui-se em limitação, entretanto, está prevista a ampliação da área 

física de atendimento para o dobro da capacidade, ou seja, 120 pessoas. Observaram-

se como pontos fortes a utilização de mão-de-obra local no empreendimento, a 

qualidade no atendimento e nas condições de saneamento do restaurante, além da 

existência de alguns fornecedores locais para produtos utilizados no restaurante, o que 
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fortifica a cadeia produtiva local. Todavia, apesar do proprietário do restaurante deixar 

clara a preferência por produtos oriundos da própria comunidade, constatou-se a 

desorganização da cadeia produtiva o que faz com que por enquanto, poucos produtos 

sejam adquiridos ali. Constata-se que, em virtude do incentivo apresentado, algumas 

propriedades rurais, estão se preparando para o atendimento ao turista e visitante com 

uma produção diversificada e de baixa escala.  

Quanto à oferta de equipamentos de alimentação no centro urbano existem 

quatro restaurantes e duas lanchonetes, além de três padarias e pequenos 

estabelecimentos que comercializam lanches e bebidas. 

       
Fonte: Jadir dos Reis           Fonte: Jadir dos Reis 
Figura 8. Instalações do Recanto Santa Felicidade.     Figura 9. Restaurante Pecados da Gula. 

 

Em virtude da ausência de um aproveitamento turístico efetivo não se tem 

constituído no município transporte turístico de superfície. Existem algumas empresas 

que realizam o transporte para as faculdades, que em virtude de frota ociosa ou em 

época de sazonalidade, disponibilizam os veículos para realização de viagens e 

passeios conforme a demanda. Igualmente não existe no município Agência de Viagens 

– receptivo e/ou emissivo e guias de turismo nacional e internacional. Existe somente 

uma empresa a Cantur Cambio e Turismo, habilitada para atuação neste ramo, mas 

que por enquanto opera somente com câmbio. Uma oportunidade neste sentido é o 

aproveitamento dos meios de comunicação existentes no município para divulgação do 

destino uma vez que esteja estruturado, como a Rádio Grande Lago e Rádio 

Comunitária, e os Jornais Costa Oeste e Beira Lago, além do aproveitamento de 
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agências de viagens localizadas em municípios próximos, como Toledo, Foz do Iguaçu 

e Cascavel.  

Há também no município um grupo de sete condutores de turismo, legalmente 

registrados e capacitados para o atendimento regional, através de curso disponibilizado 

pelo SENAI no ano de 2004, em virtude do Programa Caminhos do Turismo Integrado 

ao Lago de Itaipu.   

Complementando a análise dos aspectos condicionantes, constatou-se a 

existência de 18 propriedades, das 19 existentes, com potencial para diversificação 

produtiva e algumas destas, com possibilidade para produção e abastecimento interno, 

a exemplo dos proprietários que estão investindo em fruticultura, verduras, produtos 

coloniais diversificados, etc. O pequeno agricultor poderia ter a oportunidade de 

fornecer às propriedades que desenvolvessem turismo rural, produtos naturais e 

frescos, para serem consumidos pelos visitantes. Isso é um forte requisito para o 

desenvolvimento da culinária italiana e alemã, comida típica como queijos, embutidos, 

geléias, mel, sucos, doces, cafés coloniais, medicina natural, frutas da estação, etc. e 

oportunidade para o fortalecimento da cadeia produtiva e geração de renda. Um ponto 

fraco, todavia, é a inexistência de apoio direto ao produtor rural, com assistência técnica 

e apoio na distribuição e escoamento da produção.  

Outro ponto observado é com relação à oferta técnica especializada de mão-de 

obra. Em decorrência, sobretudo, da baixa escolaridade, verificou-se a carência dessa 

oferta a partir da comunidade para o atendimento turístico. Entretanto, considerando o 

grande número de estudantes universitários e instituições de ensino superior na região 

com cursos de turismo, administração e áreas afins, parcerias podem ser firmadas, de 

modo a capacitar a própria comunidade para a melhoria no atendimento e 

especialização técnica nos serviços a serem ofertados, o que ganha reforço com a 

disponibilidade demonstrada pela comunidade em participar de cursos de 

aperfeiçoamento. 

Como ponto forte pode-se citar o interesse dos moradores de integrarem um 

circuito turístico, bem como, a participação de alguns moradores do Morro no Núcleo de 
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Turismo11, onde são realizados treinamentos e discussões para planejamento e 

desenvolvimento ordenado do turismo no município. Como ponto fraco, todavia, existe 

a limitação de recursos financeiros por parte da comunidade para investimento no local 

e inexistência de estudos mais detalhados sobre viabilidade de negócios a serem 

desenvolvidos ali. Como oportunidade observa-se o fato de a localidade já estar 

inserida no Programa Caminhos do Turismo Integrado ao Lago de Itaipu, sendo que o 

restaurante inclusive, possui a certificação de qualidade, específica deste programa, 

além disso, o trabalho articulado entre toda a comunidade, gera maior 

representatividade, inclusive para integração com outros projetos ou programas a nível 

regional. 

No tocante à representatividade oficial e às políticas públicas de incentivo, 

considera-se com ponto forte a existência de uma organização institucional com 

departamento de turismo, alocado à secretária municipal de Indústria, Comércio e 

Turismo. Como ponto fraco observou-se a baixa destinação de recursos públicos para 

investimento na área em estudo e a ausência de políticas ou projetos de incentivo à 

manutenção do projeto já iniciado na localidade. Porém, surgem algumas 

oportunidades também, caracterizadas por recursos federais e financiamentos 

disponíveis para o desenvolvimento do turismo rural e o fato do município estar em 

processo de elaboração do plano diretor do município, o que orientará o 

desenvolvimento, inclusive, mapeando as áreas de interesse turístico. Neste processo, 

faz-se fundamental a participação da comunidade local nas audiências públicas, as 

quais auxiliarão no processo de reconhecimento das áreas de interesse turístico 

considerando o interesse das comunidades envolvidas. 

 

                                                 
11 Programa do SEBRAE com apoio da CACB, em que por meio da Associação Comercial e Industrial de 
cada cidade, criam-se Grupos Setoriais, com empresas do mesmo ramo. Nestes Grupos, são discutidos 
os principais problemas em comum entre as empresas da mesma área de atuação, assim como as 
soluções que devem ser tomadas, criando-se propostas de soluções para os problemas e para o 
crescimento das empresas. Esta iniciativa impede o isolamento das empresas e favorece a troca de 
experiências entre o grupo e o desenvolvimento organizacional das Associações Comerciais e 
Industriais. O projeto proporciona várias vantagens: facilita a relação empresário-fornecedor, melhora a 
qualidade da empresa e incentiva o treinamento entre os colaboradores, além de gerar mais empregos e 
um aumento da renda das micro e pequenas empresas.  
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4.2.2.2 Dos atrativos potenciais 
Na observação e análise dos aspectos que constituem os atrativos potenciais e 

fatores que se inter-relacionam a estes, para o desenvolvimento do turismo rural, 

observaram-se algumas construções rústicas com equipamentos e utensílios típicos 

como, arado, engenho, carro de boi, charrete, etc. e sua utilização nas atividades 

rotineiras do campo, o que poderia propiciar ao visitante interessado, a integração neste 

ambiente e com as atividades ali realizadas.  

As casas construídas no Morro são em sua maioria de madeira, sem estilo 

arquitetônico muito definido, simples, de acordo com o nível social dos moradores da 

localidade. O uso da madeira que já foi abundante e barata caracterizou a arquitetura 

local, entretanto, já não se encontram casas cobertas com “tabuinha”, (tábuas lascadas) 

como foi o costume dos primeiros moradores na década de 60. Algumas das 

residências são de alvenaria, nas propriedades há galpões, chiqueirões, mangueiras, 

bretes12, baias e demais instalações típicas do meio rural. 

Apesar de a maioria da comunidade ter participado no início do ano de um curso 

ofertado pelo SENAR (De Olho na Qualidade Rural)13 observou-se como ponto fraco, 

que em algumas propriedades ainda há falta de cuidado com os equipamentos e com 

as condições de saneamento e organização na propriedade, embora os entrevistados 

reconhecessem a necessidade de organizar tais aspectos.  

Com relação à cultura, observou-se que os moradores da região, descendentes 

de alemães e italianos, mantêm a gastronomia baseada principalmente em massas e 

comida tropeira, pois a maioria são colonizadores, ou descendentes de colonizadores 

que vieram do Rio Grande do Sul. O Chimarrão é indispensável em qualquer uma das 

moradias, o hábito de tomar o mate é comum entre os vizinhos. 

As atividades agropecuárias estão voltadas à ordenha, manejo de gado, trato 

dos ovinos e eqüinos, tosquia e abate, plantio em viveiros, plantio e colheita de soja, 

milho, mandioca e trigo, plantio de hortaliças, frutas, etc. 

                                                 
12 Corredor utilizado para aprisionar animais para facilitar a vacinação, marcação, ou mesmo para o 
tratamento de machucados dos animais. 
13 O curso  “De Olho na Qualidade Rural” é voltado para o aprimoramento do processo de produção 
agrícola da comunidade, capacitação no que se refere à adoção das práticas de descarte, organização, 
limpeza, higiene e ordem mantidas pela empresa rural, objetivando um ambiente de trabalho melhor e 
mais produtivo. 
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      Fonte: Arquivo CDML 

    Figura 10. Atividade Agropecuária: Ordenha de vacas. 
 

A cultura do povo é simples, não existem muitas antiguidades em poder dos 

moradores, muitos deles de desfizeram das relíquias antigas por entenderem que não 

lhes serviria para mais nada, somente ocupando espaço. A existência de equipamentos 

e utensílios típicos como o arado, engenho, carro de boi, charretes, etc., propicia a 

oferta de algumas atividades como e/ou produtos, como venda do caldo-de-cana, 

passeios de carro-de-boi e charretes, etc. 

 
       Fonte: Arquivo CDML 
      Figura 11. Carro-de-boi. 

 
Outras manifestações culturais expressam-se através do artesanato 

confeccionado em tecido, madeira, pintura, etc. e de um “gaiteiro”, um dos moradores 

locais que anima diversos encontros na comunidade, com a utilização de um 

instrumento, a gaita, típico da cultura gauchesca, retratando a influência da colonização 

sulista na região. Um dos pontos fracos constatados durante as entrevistas realizadas, 
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foi a escassez de recursos para investimento em matéria-prima para confecção de 

artesanato, onde principalmente as mulheres, demonstraram interesse na prática 

artesanal e busca pela especialização técnica, mas há carência quanto aos recursos 

financeiros para tal, bem como, mercado consumidor restrito. A partir da iniciativa da 

proprietária do Restaurante Pecados da Gula, que também trabalha no departamento 

de turismo do município, iniciou-se na comunidade um curso de artesanato em tecido, 

“A Arte de Fuxicar14”, o qual merece destaque do ponto de vista ambiental e social, uma 

vez que dá uma destinação eficiente aos rejeitos de tecido de uma indústria instalada 

no município, e envolve as artesãs em atividade que pode gerar renda, resgatando 

técnicas tradicionais utilizadas por suas ancestrais. 

  
 Fonte: Pesquisa de Campo      
 Figura 12. Artesanato Local: Peças produzidas com Fuxico. 

 
A natureza é o elemento forte que se constitui em toda paisagem do local. 

Aspecto justificado pelos cerca de 60 hectares de área verde, com mata nativa. Todo o 

território que compõe a comunidade do Morro dos Sete Pecados é composto por 19 

propriedades, numa área total aproximada de 300 hectares, distribuídos em frações de 

campo, mata, área construída e lavoura. As características do relevo acentuado e as 

estações do ano bem definidas contribuem para a beleza da paisagem. 

                                                 
14 O Fuxico, de idade secular, é um artesanato de patchwork típico, que está presente em diversas 
regiões brasileiras. Constitui-se em um pequeno círculo colorido, com as extremidades alinhavadas e 
franzidas, utilizadas para a confecção de pequenos enfeites e adereços até a composição de peças 
grandes como colchas. 



 

 

56

 Como fortalezas observou-se a existência de espaços para prática de rapel, 

trilhas interpretativas (atividades já praticadas informalmente), arvorismo, observação 

da fauna e flora. As oportunidades neste caso, dizem respeito à adequação destes 

ambientes para utilização turística, respeitando-se determinados critérios para a prática 

sustentável dessas atividades. Como algumas das atividades citadas já são praticadas 

por visitantes, comunidade local e grupos de estudantes que visitam o Morro, um ponto 

fraco é a inexistência de um estudo de capacidade de carga, ausência de coletores de 

lixo e informações adicionais sobre os elementos que compõem a paisagem, como 

placas indicativas, normas, etc., o que por sua vez, também gera ameaças, como a 

fragilidade e destruição desses ecossistemas, inviabilizando qualquer tipo de atividade 

ecoturística no local e comprometendo a sobrevivência de importantes espécies da 

fauna e flora local. 

 
Fonte: Jadir dos Reis 

         Figura 13. Ponto de Parada na Entrada da Trilha Interpretativa. 
 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 
Figura 14. Prática do Rapel. 
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 No topo do Morro, no sentido Sul, existe uma área que já é utilizada 

eventualmente como rampa para vôos de Paraglider, ou Parapente15, em função de um 

grupo de esportistas que praticam esta modalidade, do município de Cascavel. 

Entretanto, a área não está completamente adequada à prática do esporte, não há 

estudo de impacto ambiental, tampouco manutenção constante da área e 

equipamentos de apoio ao visitante. 

 

 
Fonte: Arquivo Jornal Costa Oeste     

        Figura 15. Vôo de Paraglider 
 
 Embora a exploração da madeira, incentivada pelos financiamentos oriundos do 

Banco do Brasil nas décadas de 70 a 80, para a destoca e adequação das áreas para 

cultivo do solo, tenha devastado grande parte da mata nativa, e conseqüentemente, 

tenha contribuído para a extinção de espécies da flora e fauna que existiam na região, 

ainda existem remanescentes de mata nativa, a qual, sob o rigor da legislação 

ambiental nos últimos anos, tem sido preservada. Observa-se também a presença de 

diversas espécies de pássaros na região do Morro de acordo com as estações. 

 Outro ponto forte observado é a existência de duas importantes nascentes no 

âmbito do Morro. O Córrego Barrocas e o Córrego do Facão Torto. Estas duas 

importantes fontes de água, vultuosas em outras épocas, encontram-se bastante 

assoreadas, em virtude do desmatamento e ausência de mata ciliar. O Córrego 

Barrocas, durante os meses de estio apresenta-se como um “olho d’água” que muito 

                                                 
15 Esporte de aventura aéreo, em que a decolagem se dá em morros altos ou montanhas e o usuário 
deve correr antes de saltar, para que o equipamento possa se abrir. 
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debilmente escorre pelo Morro abaixo, entre arbustos e árvores, empoçando-se em 

alguns locais, e muitas vezes secando completamente.  Na temporada chuvosa, 

entretanto, forma torrentes, jorrando á água que atravessa o vale até atingir a represa. 

No topo do Morro também existe uma lagoa, a qual por muito tempo ficou seca em 

virtude do desmatamento e utilização da área para plantio. Com a preocupação do 

Senhor Edoni Pedroso16 em recuperar e conservar as nascentes localizadas na área, 

estes recursos estão sendo aos poucos recuperados, com plantio de mata ciliar e 

conservação do solo. Tais recursos naturais podem servir como importante instrumento 

para sensibilização ambiental, com a comunidade e visitantes, a exemplo das 

atividades já realizadas com escolas do município de Santa Helena e de Entre Rios do 

Oeste. As duas Nascentes anteriormente citadas também estão sendo contempladas 

com as ações de recuperação de nascentes do Programa Cultivando Água Boa da 

Itaipu Binacional17. 

 
   Fonte: Edoni Pedroso  
   Figura 16. Nascente de Água 

 
 Ainda visualizando como oportunidade para o desenvolvimento de outras 

modalidades de lazer e entretenimento no âmbito do Morro, constatou-se um ponto 

forte relacionado inclusive ao objeto de estudo deste trabalho, onde já existe um ponto 

de conexão externa, ou seja, já existe articulação entre o proprietário do Restaurante 

com o Clube Amigos do Cavalo, localizado na comunidade vizinha, a cerca de 2,5 km 

                                                 
16 Proprietário do Restaurante Pecados da Gula e dono da propriedade onde se localiza a nascente do 
córrego Barrocas 
17O Cultivando Água Boa foi criado em 2003 pela Itaipu Binacional e tem 18 programas, 70 projetos e 108 
ações de responsabilidade socioambiental desenvolvidos em toda a Bacia Hidrográfica do Paraná III. 



 

 

59

de distância do Morro. Tanto o Clube Amigos do Cavalo, quanto o restaurante recebem 

visitantes, sendo que havendo interessante por parte dos visitantes são realizadas as 

parcerias entre os empreendedores, seja para a realização das cavalgadas para o 

público que freqüenta o Morro, ou para alimentação para o público que freqüenta o 

Clube. O Clube Amigos do Cavalo conforme citado anteriormente é um clube particular 

localizado em meio a uma propriedade rural com 41 hectares de terra e instalações 

bem rústicas, onde são alugados cavalos da raça manga-larga, quarto de milha, árabe 

e mestiços, para cavalgadas. Lá também é possível usufruir as belas paisagens no 

meio rural e observar a vida na fazenda, plantação de milho, ordenha das vacas, 

montar pôneis e contemplar aves de rara beleza. 

 
   Fonte: Arquivo CDML 
 Figura 17. Cavalgadas – Clube Amigos do Cavalo 

 

 Com a aquisição da propriedade Recanto Santa Felicidade em 2000, e com as 

atividades desenvolvidas pelo Senhor Edoni Pedroso18 e sua esposa na localidade, a 

exemplo da construção do Restaurante e articulação local para o desenvolvimento de 

cursos como o já realizado “De Olho na Qualidade Rural”, iniciativas estão sendo 

verificadas no âmbito da comunidade, visando diversificar a produção, para geração de 

renda extra e com a possibilidade de comercialização dos produtos para os visitantes, 

caso desenvolva-se a atividade turística no Morro dos Sete Pecados. 

 Exemplo destas iniciativas é o início da prática da fruticultura em três 

propriedades. Duas delas com plantio de uva, apoiados por um programa desenvolvido 

                                                 
18 O Senhor Edoni Pedroso é morador do município de Santa Helena há 38 anos, é técnico ambiental da 
Itaipu Biancional, e foi vereador durante os anos de 1976 a 1982, sendo o idealizador e responsável pela 
construção do espaço hoje denominado Balneário de Santa Helena. 
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pela EMATER na região, que visa estudar as localidades potencias para o cultivo da 

uva, e outra com mais de trinta espécies frutíferas, tais como, ameixa, pêssego, figo, 

caju, acerola, abacaxi, cítricos, etc. O cultivo destes produtos fomenta a diversificação 

da oferta, poderão ser fabricados e comercializados frutas frescas, sucos, doces, 

geléias, etc., tanto para visitantes, quanto para outros empreendimentos, ampliando a 

geração de empregos e renda. Verificou-se que a expectativa desses produtores 

também é comercializar as frutas através do Programa Fome Zero19, caso este se 

mantenha durante as próximas gestões. 

                 
Fonte: Pesquisa de Campo                                         Fonte: Pesquisa de Campo              
Figura 18. Fruticultura                                                 Figura 19. Fruticultura 

 

 
       Fonte: Pesquisa de Campo 
       Figura 20. Plantio de Uva 

 

 Por meio das entrevistas, verificou-se que alguns moradores também estão 

investindo na plantação de cana-de-açúcar, isso caracteriza um ponto forte na medida 

em que podem ser agregados outros produtos à oferta turística, como a venda de 

caldo-de-cana, açúcar mascavo, melado, etc. Além disso, alguns proprietários 

                                                 
19 Ver mais em http//www.fomezero.gov.br 
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demonstraram interesse em instalar na comunidade uma agroindústria comunitária para 

processamento da cana e produção de seus derivados, sendo que já houve algumas 

iniciativas por parte dos moradores para montar uma “Associação dos Produtores 

Rurais do Morro dos Sete Pecados” neste intuito, e já se mantiveram conversas com o 

poder público, na tentativa de transferir para a comunidade do Morro, observando-se as 

medidas legais, a concessão de uso de um conjunto de maquinários instalados em uma 

agroindústria localizada no distrito de Santa Helena Velha, a qual está desativada e 

com os equipamentos ociosos, enquanto a comunidade carece de fontes alternativas 

para geração de emprego e renda. 

 Em uma das propriedades localizadas no Morro, existe uma panificadora 

adaptada à estrutura doméstica, com ótima qualidade na produção e higiene, os 

produtos (pães, cucas e bolachas) são comercializados nas comunidades vizinhas e na 

cidade, a proprietária informou que a renda derivada da venda dos produtos é a 

principal fonte de renda e que com o rendimento está conseguindo ampliar sua área de 

trabalho.  Este empreendimento também pode ser incluído em um circuito de turismo 

rural, uma vez que agrega produtos com qualidade e de fácil comercialização e bom 

atendimento. 

 Também se verificou como produto potencial para venda direta ao visitante ou 

turista, a produção de derivados de leite e embutidos produzidos em algumas 

propriedades. Uma das moradoras entrevistadas durante as pesquisas de campo 

informou que comercializa queijos e outros derivados de leite no centro urbano do 

município, havendo grande procura pelos produtos. Todavia, neste aspecto, há que se 

fazer uma observação, pois esta atividade pode ficar inviabilizada caso não seja 

implantado o sistema de certificação de inspeção municipal, requerido pela vigilância 

sanitária para comercialização deste tipo de produtos, certificação esta inexistente no 

município de Santa Helena. 

 Ainda como elemento de atração de visitantes, verificou-se a própria 

hospitalidade dos moradores, os quais se mostram favoráveis a receber visitantes na 

comunidade, vendo a atividade turística inclusive como forma de integração social, 

conforme será demonstrado pelas estatísticas no capítulo 6 deste trabalho. 
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4.2.2.3 Dos fatores de Mercado 
Atualmente o principal produto que o município de Santa Helena dispõe no 

mercado é o produto praia e sol, configurado pelo Balneário de Santa Helena. Apesar 

de possuir destinos turísticos próximos que competem com o mesmo produto como os 

municípios de entre Rios do Oeste, São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, 

ainda existe uma demanda muito grande pelas praias artificiais da região oeste do 

Paraná. Contudo é importante enfatizar o potencial existente para o turismo rural no 

município, o que se pretende também investigar com este estudo. 

Numa análise de mercado a proximidade com o Balneário é uma das fortalezas 

existentes, uma vez que o público que já freqüenta o Balneário durante a temporada de 

verão e em eventos específicos realizados no local, torna-se público potencial para o 

produto a ser ofertado no Morro. As pesquisas realizadas, cujo resultado está expresso 

no capítulo 6 deste trabalho, demonstram que muitos turistas que visitam o município 

até permaneceriam por mais tempo e teriam interesse em usufruir atividades no meio 

rural se houvesse tal oferta. 

O Morro dos Sete Pecados encontra-se em uma região onde os municípios têm 

suas bases econômicas na agricultura, e conseqüentemente uma parte significativa da 

população vive no meio rural. Isto somado ao fato de a localidade não estar situada 

próxima a um grande centro urbano caracteriza uma fraqueza, pois gera a dependência 

externa de público visitante, o que pode ser encontrado nos centros urbanos de Foz do 

Iguaçu e Cascavel. Como ponto forte, podem ser citadas as parcerias mantidas com 

EMATER, SENAR e Itaipu Binacional, dentre outros. Já uma ameaça quando se avalia 

o ambiente externo. Estas parcerias são citadas ao se considerar o estágio de 

desenvolvimento do Programa de turismo rural na Bacia do Xaxim Sabiá em 

Matelândia, o qual oferecendo produtos turísticos no espaço rural caracteriza-se como 

concorrente potencial. 

Como ponto forte ainda, pode-se citar o fato da localidade já estar inserida no 

Programa Caminhos do Turismo Integrado ao Lago de Itaipu, com a oferta do 

Restaurante Pecados da Gula, o que lhe confere a oportunidade de ser comercializado 

de forma integrada com outros produtos da região por agências que já comercializam 

destinos incluídos neste programa. Além disso, a possibilidade de implantação de uma 
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rede de cooperação local, assentada na confiança e na sinergia das decisões, 

propiciará maior poder de negociação no mercado, aumento da competitividade e 

otimização de recursos inclusive para divulgação. 

 
4.3 Objeto de Estudo: Turismo no Espaço Rural e Redes de Cooperação 
 
 Este diagnóstico se propõe a investigar como a atividade turística no espaço 

rural pode configurar-se em alternativa para o desenvolvimento e de como as redes de 

cooperação podem contribuir para a formação de cadeias produtivas no turismo, 

transformando-se em um instrumento de integração social, de desenvolvimento sócio-

econômico, cultural e de preservação ambiental. 

 Apresentam-se assim, algumas iniciativas do Ministério Agrário, como a 

Agricultura Familiar e o PRONAF que visam o desenvolvimento rural sustentável, bem 

como, do Ministério do Turismo, que traça as Diretrizes para o Desenvolvimento do 

Turismo Rural no Brasil e apresenta nos Módulos Operacionais do Plano Nacional de 

Turismo, diretrizes assentadas em aspectos como flexibilidade, articulação, 

mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões.  

 Além disso, apresentam ainda experiências internacionais de sucesso ligadas ao 

tema redes de cooperação e entidades de apoio público e de projetos voltados para a 

área de turismo. 

 

4.3.1 Ministério do Desenvolvimento Agrário 
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, órgão integrante da administração 

direta, tem como objetivo e missão, criar oportunidades para que a população rural 

alcance plena cidadania, a responsabilidade deste ministério diz respeito à reforma 

agrária, à promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído 

pelos agricultores familiares e à identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades 

dos quilombos. 

4.3.1.1 A agricultura familiar e o PRONAF 
Cientes de que um dos maiores prejudicados com o processo de modernização 

da agricultura foi o pequeno produtor, e de que a Reforma agrária que seria uma 
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solução ao problema da acumulação de terra no Brasil não se efetivou, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário lançou um programa de governo voltado para o agricultor 

familiar. 

Trata-se do PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar) o qual deve 

ser entendido como um esforço de intervenção do governo na realidade rural brasileira, 

de desenvolvimento do fortalecimento da agricultura familiar. O propósito do programa é 

contribuir para erradicação das desigualdades individuais e regionais, eliminar a miséria 

e apoiar a construção de uma sociedade mais justa e igualitária a partir do 

fortalecimento da agricultura familiar como segmento gerador de postos de trabalho e 

renda. O Programa é executado de forma descentralizada e tem como protagonistas os 

agricultores familiares e suas organizações. 

Com forte capacidade de absorver mão-de-obra e gerar renda, a agricultura 

familiar é um meio eficiente de reduzir a migração do campo para a cidade. De acordo 

com os preceitos utilizados pelo MDA20, a agricultura familiar pode ser compreendida 

como “uma forma de produção onde predomina a interação entre gestão e trabalho; são 

os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na 

diversificação e utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo 

trabalho assalariado”. Na agricultura familiar a gestão da unidade produtiva é feita por 

indivíduos que têm entre si laços familiares, a maior parte do trabalho é feito por 

membros da família e a produção pertence à família. 

Uma linha de ação dentro do PRONAF é o Financiamento da Produção, onde o 

agricultor familiar tem acesso ao crédito rural. Para isso, o produtor deve ter o mínimo 

de 80% da sua renda na atividade agrícola, deve explorar uma área igual ou inferior a 

quatro módulos fiscais, a mão-de-obra deve ser basicamente familiar e deve residir na 

propriedade rural ou na região. 

Este programa é a única política de empréstimo para agricultores familiares. 

Atualmente está em fase de reavaliação, pois está causando um processo de 

dependência do agricultor com o programa. Todos os anos o agricultor pede o 

empréstimo para fazer a plantação, ou seja, não está se tornando auto-suficiente. 

 

                                                 
20 http://www.pronaf.gov.br/quem_somos/perguntas.htm 
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4.3.2 Ministério do Turismo 
O Ministério do Turismo tem como missão21 desenvolver o turismo como uma 

atividade econômica sustentável, com papel relevante na geração de empregos e 

divisas, proporcionando a inclusão social. Inovando na condução de políticas públicas 

com um modelo de gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico, o 

MTur agrega os seguintes órgãos: 

 

a) Secretaria Nacional de Políticas do Turismo: seu papel é executar a política 

nacional para o setor, orientada pelas diretrizes do Conselho Nacional do 

Turismo. É responsável pela promoção interna e zela pela qualidade da 

prestação do serviço turístico brasileiro. Entre suas metas, está a utilização 

da estratégia da regionalização para estruturar os produtos turísticos em cada 

estado brasileiro até 2007; 

b) Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo: sua 

atribuição é promover o desenvolvimento da infra-estrutura e a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados ao turismo; 

c) EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo: na época de sua criação, em 18 

de novembro de 1966, o principal objetivo da EMBRATUR era fomentar a 

atividade turística, criando condições para a geração de emprego, renda e 

desenvolvimento em todo o país. Desde janeiro de 2003, com a instituição do 

Ministério do Turismo, a atuação da EMBRATUR concentra-se na promoção, 

no marketing e apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos 

turísticos brasileiros no exterior. 

 
4.3.2.1 Plano Nacional de Turismo 2003-2007 

O Plano Nacional do Turismo (PNT) é um instrumento de planejamento 

estratégico criado pelo Ministério do Turismo para incentivar o turismo brasileiro, 

devendo orientar o governo, o setor produtivo e a sociedade nas ações necessárias ao 

desenvolvimento do turismo. Traz como objetivos gerais: 

                                                 
21 http://institucional.turismo.gov.br/mintur/parser/ministerio/index.cfm  
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a) desenvolver o produto turístico com qualidade, contemplando as 

diversidades regionais, culturais e naturais; 

b) estimular e facilitar o consumo do produto turístico brasileiro nos mercados 

nacionais e internacionais. 

Além destes foram estabelecidas pelo PNT, cinco metas mobilizadoras para o 

período de 2003 a 2007: criar condições para gerar 1.200.000 novos empregos e 

ocupações; aumentar para 9 milhões o número de turistas estrangeiros no Brasil; gerar 

8 bilhões de dólares de divisas; aumentar para 65 milhões a chegada de passageiros 

nos vôos domésticos; e ampliar a oferta turística brasileira, desenvolvendo no mínimo 

três produtos de qualidade em cada estado da Federação e Distrito Federal. 

O Plano propõe um modelo de gestão pública, descentralizada e participativa, 

integrando, no seu nível estratégico, o Ministério, o Conselho Nacional de Turismo, e o 

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo – FORNATUR e 

tendo, ainda, como instrumento deste processo, os Fóruns Estaduais de Turismo e as 

Agências Macroregionais de Desenvolvimento do Turismo. 

Essa descentralização tem como objetivo promover o desenvolvimento 

sustentável das regiões turísticas, utilizando como estratégia a constituição de redes de 

cooperação e parcerias em todos os níveis de atuação. Tal integração e sinergia 

Garantem uma constante e permanente troca de informações nos processos de 

planejamento e na tomada de decisão. 

Para que os objetivos fossem alcançados o PNT foi estruturado tendo como base 

Sete Macroprogramas: 

a) Macroprograma I: Gestão e Relações Institucionais; 

b) Macroprograma II: Fomento; 

c) Macroprograma III: Infra-Estrutura; 

d) Macroprograma IV: Estruturação e Diversificação da Oferta Turística; 

e) Macroprograma V: Qualidade do Produto Turístico; 

f) Macroprograma VI: Promoção e Apoio à Comercialização; 

g) Macroprograma VII: Informação. 

 No Macroprograma III, está incluso o Programa de Desenvolvimento Regional 

que tem por objetivo, melhorar a qualidade de vida nas cidades turísticas, criando 
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condições para a implantação de equipamentos turísticos, de forma a facilitar o acesso 

de fluxo de turistas e equilibrar o desenvolvimento das regiões brasileiras. 

Este programa também, denominado Programa de Regionalização do Turismo - 

Roteiros do Brasil está assentado nos princípios da participação, sustentabilidade, 

integração e descentralização. Desta forma os arranjos produtivos locais e regionais 

tornam-se estratégicos, pois os veículos de parceria, integração e cooperação dos 

setores geram produtos e serviços capazes de inserir as unidades produtivas de base 

familiar, formais e informais, micro e pequenas empresas. Esse processo tem como 

conseqüência direta o bem-estar das populações. 

Este programa tem a finalidade de promover a cooperação e a parceria dos 

segmentes envolvidos, como os poderes público e privado, organizações da sociedade 

civil, terceiro setor, instituições de ensino e turistas. Todos devem trabalhar juntos para 

atingir objetivos comuns.  

Estão priorizados nas diretrizes políticas do programa os princípios básicos da 

flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e 

sinergia de decisões. Mas também devem ser considerados outros princípios para que 

a atividade turística cumpra seu papel participativo e de inclusão social, transformando-

se em instrumento de desenvolvimento sustentável regional e mesmo nacional.  

 
4.3.2.2 Diretrizes para o desenvolvimento do Turismo Rural no Brasil 

As Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural no Brasil é um 

documento elaborado do pelo MTur juntamente com a Secretaria de Políticas de 

Turismo e está inserido no contexto do PNT 2003- 2007 que surgiu da necessidade de 

promoção do desenvolvimento do turismo.  

Considerando os vários segmentos do turismo originados em razão do caráter 

dinâmico desta atividade, somada também à necessidade de desenvolvimento, o 

turismo rural se destaca, por ter como atrativo o ambiente campestre e suas atividades 

tradicionais, além do que, a atividade turística realizada no meio rural está 

comprometida com a produção agrícola e com o desenvolvimento local, desta forma o 

turismo rural vem despontando, de maneira promissora e com incontestável potencial 

em nosso país, passando então a ser uma das principais áreas de atuação no 

desenvolvimento do turismo.  
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São inúmeras as propriedades rurais que estão incorporando atividades 

turísticas em suas rotinas. Para tanto, se faz necessária a estruturação e a 

caracterização do turismo desenvolvido nessas propriedades, para que essa nova 

tendência não ocorra desordenadamente. Foi a partir desta constatação que se 

propuseram as diretrizes estratégicas e norteadoras para a convergência de políticas e 

de ações no processo de conhecimento e ordenamento do Turismo Rural no País. Por 

meio destas diretrizes visa-se a organização desse tipo de turismo como atividade 

capaz de agregar valor a produtos e serviços no meio rural, de contribuir para a 

conservação do meio ambiente e para a valorização da ruralidade brasileira.  

Segundo o Ministro Walfrido dos Mares Guia, este documento tem como base: 
a valorização da ruralidade, conservação do meio ambiente, os anseios 
socioeconômicos dos envolvidos e a articulação interinstitucional e 
intersetorial, definindo algumas ações norteadoras para o envolvimento do 
poder público, iniciativa privada, organizações não governamentais e 
comunidades.  
 

Para alcançar então os objetivos propostos, este documento traz 7 diretrizes, 

cada uma detalhada com suas estratégias específicas: A primeira diz respeito ao 

ordenamento que tem como intuito estabelecer normas e regras que estimulem a 

atividade; a segunda  diretriz é titulada informação e comunicação tendo a finalidade de 

disseminação e produção de informações como forma de orientar o planejamento a 

gestão e a promoção do turismo rural; a terceira traz como objeto iminente a articulação 

que vem promover e estimular a cooperação entre os envolvidos no processo; a quarta 

disserta sobre o  incentivo que visa disponibilizar e viabilizar recursos para a 

implantação da atividade; a quinta se refere a capacitação, estimulando a preparação 

dos agentes e atores envolvidos de forma a alcançar a qualidade; a sexta diretriz 

considera o envolvimento das comunidades,  tem o objetivo de motivar e envolver a 

comunidade de forma participativa, demonstrando os benefícios trazidos pelo turismo 

rural; a sétima e última diretriz  trata da Infra-estrutura, preocupando-se em adequar e 

implantar a infra-estrutura básica ao atendimento do turista no meio rural de forma 

adequada e com respeito às especificidades ambientais, culturais e sociais do local.  

São muitas as contribuições trazidas a partir destas diretrizes, como: a 

diversificação turística, aumento dos postos de trabalho e da renda no meio rural, 

valorização da pluralidade e das diferenças regionais, consolidação dos produtos 
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turísticos de qualidade e interiorização da atividade turística dentre outras. No contexto 

da cooperação, observa-se assim, que tais diretrizes servem como estímulo aos 

processos de integração, à sincronia e otimização de esforços e à motivação dos atores 

sociais, no sentido de estruturar um produto turístico atrativo e alinhado com os padrões 

de sustentabilidade. 

 
4.3.2.3 Política Estadual de Turismo 

No âmbito estadual o Paraná conta com a Secretaria de Estado do Turismo – 

SETU como órgão da administração direta do Governo do Estado, que tem como 

principal objetivo o planejamento, a organização e o monitoramento da Política Estadual 

de Turismo, a ser atingido através de suas assessorias, coordenadorias e grupos 

setoriais, como também por suas vinculadas: Paraná Turismo, Centro de Convenções 

de Curitiba e o serviço social autônomo ECOPARANÁ.  

A SETU e suas vinculadas têm como grande desafio desenvolver o turismo de 

forma sustentável, ou seja, de forma a gerar benefícios sociais, econômicos, culturais, 

políticos e ambientais nos núcleos em que se desenvolve22.  

Como instrumento base de planejamento e de ação institui-se para o período 

2003-2007 a “Política Estadual de Turismo”, que tem por objetivo: 
Promover o desenvolvimento sustentável do turismo no Estado, de forma 
planejada e organizada possibilitando a inclusão social através da geração de 
emprego e renda; ampliação da oferta de produtos turísticos de qualidade, que 
valorizem os conteúdos locais; aumento do fluxo turístico; aumento do período 
de estacionalidade; aumento da receita gerada com a atividade; incremento no 
PIB estadual. (BEZERRA , ALBANEZ, 2005, p.15). 

 
 A Política estadual de Turismo foi estruturada de acordo com sete áreas 
estratégicas: 

a) Gestão Pública e Articulação Institucional para o Turismo; 
b) Envolvimento da Sociedade com o Turismo; 
c) Municipalização e Regionalização do Turismo; 

d) Qualidade do Produto Turístico; 

e) Qualidade do Produto Turístico; 

                                                 
22 BEZERRA, Deise Maria Fernandes, ALBANEZ,Patrícia. Orientação para a Gestão Municipal 
do Turismo. GOVERNO DO PARANÁ, Secretaria de Estado do Turismo. Curitiba, 2005. 
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f) Estatísticas do Turismo; 

g) Proteção ao Patrimônio Natural/Histórico/Cultural. 

 Cada uma das áreas estratégicas contempla uma série de programas que visam 

atingir os objetivos propostos pela política. É importante ressaltar a atenção destinada 

por meio dos programas ao desenvolvimento do associativismo no turismo e à 

organização da cadeia produtiva, contemplados na estratégia número 1, bem como à 

diversificação da oferta turística contemplada na estratégia número 3, o que dá 

respaldo ao desenvolvimento de segmentos da atividade turística, como o turismo rural. 

Além disso, ainda na estratégia número três está inserido os programas voltados à 

municipalização e regionalização do turismo, onde se destacam a importância da 

organização e planejamento do turismo municipal, como elemento catalisador e 

fomentador de ações e parcerias para efetivação da atividade turística. 

 Esse conjunto de estratégias e programas é voltado para a efetivação da política 

estadual de turismo e deve servir de base para o planejamento de qualquer localidade 

turística, suas diretrizes devem ser observadas e analisadas conjuntamente, pois o 

campo das oportunidades se abre a partir do momento que se expande o campo da 

percepção e análise daqueles que pensam e planejam o turismo nas duas diversas 

esferas. É necessário que haja sincronia, profissionalismo e ética nas ações para que o 

turismo possa se desenvolver de forma sustentável, gerando benefícios de forma mais 

eqüitativa para a população. 

 
4.3.2.4 Prefeitura Municipal de Santa Helena 
 No município de Santa Helena o Órgão Oficial Municipal de Turismo (OOMT) é 

representado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, por meio do 

Departamento de Turismo, responsável por implementar as políticas de turismo 

municipal que orientam as ações dos diferentes segmentos do setor. 

 O OOMT tem como função a criação de facilidades turísticas como atividades de 

promoção, expansão e captação de correntes turísticas e aproveitamento racional das 

atrações culturais, históricas e naturais, através da criação de instrumentos legais 

como: leis, decretos, política de turismo, planos, programas e projetos. 

 Em Santa Helena, existe também a lei que aprova a criação do Conselho 

Municipal de Turismo, o qual é descrito como um colegiado de entidades, com caráter 
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consultivo e deliberativo, criado através de Lei Municipal, que une esforços do poder 

público, da iniciativa privada e da comunidade, visando o desenvolvimento turístico 

municipal. Entretanto, tal órgão, embora legalmente constituído, atualmente não exerce 

as funções que lhe competem. 

 
4.3.3 Outras entidades ligadas ao Turismo Rural 

a) SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; 

b) EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

c) EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; 

d) ABRATURR – Associação Brasileira de Turismo Rural Regional; 

e) SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 

 
 
4.3.4 Experiências Internacionais de Redes de Cooperação (Panorama geral sobre 
as Redes de Cooperação) 
 A construção de sinergia entre destinos de turismo é amplamente praticada no 

exterior. Segundo Petrocchi (2005, p. 137), “são estabelecidas parcerias visando a 

atingir determinados mercados-alvo mais competitivamente. O processo sinérgico é 

configurado pela montagem de alianças estratégicas, que recebem a denominação de 

rotas, roteiros, circuitos ou de regiões”. 

 No exterior há inúmeros casos que demonstram a importância de tal sinergia, 

como as alianças estratégicas entre países do Mar Báltico23 a Baltic Sea Tourism 

Commission, ou a aliança entre os países do Pacífico Sul, South Pacific Tourism 

Organisation24. 

Outras experiências que se destacam referentes à formação de redes de 

cooperação localizam-se em algumas regiões da Europa (centro, norte e leste da Itália; 

Baden-Württember, no sul da Alemanha; Jutland, na Dinamarca e Portugal, nos 

Estados Unidos [Vale do Silício] e no Japão [os “Keiretsu”]25, ainda na Califórnia – 

                                                 
23 Comissão de Turismo do Mar Báltico (www.balticsea.com), 
24 Organização do Turismo do Pacífico Sul (www.tcsp.com). 
25 NETO, João Amato, (2000, p.81). 



 

 

72

Estados Unidos da América – os clusters de agricultura, alimentação, vinho e turismo 

são reconhecidos como experiência de base local, em âmbito global). 

No Brasil, o Ministério do Turismo está disseminando informações sobre a 

importância de tais sinergias, por meio de um projeto denominado de Roteiros do Brasil, 

o qual se baseia nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação 

intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões26. 

A construção do Programa Caminhos do Turismo Integrado ao Lago de Itaipu, no 

qual está inserida a localidade do Morro dos Sete Pecados, foi realizada tendo como 

foco o conceito de arranjos produtivos, objetivando estabelecer essa sinergia entre 

todos os pontos envolvidos no processo de desenvolvimento do turismo na região. 

                                                 
26 Roteiros do Brasil (http://200.189.169.135/regionalizacao/) 
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Apresenta-se na seqüência a base conceitual que ancorou a construção do 

trabalho. 

 

5.1 Fundamentos da Teoria Geral dos Sistemas Aplicados ao Turismo 
 

A atividade do Turismo surge em razão da existência prévia do fenômeno 
turístico, que é um processo cuja ocorrência exige a interação simultânea de 
vários sistemas com atuações que se somam para levar ao efeito final. (BENI, 
1998, p. 20). 

 
O Turismo Mundial em seu constante processo de desenvolvimento se constitui 

em um fenômeno de grande amplitude, chamando a atenção por sua magnitude e pelo 

impacto econômico, social e ambiental que causa, tornando-se cada vez mais, alvo de 

especialistas e cientistas em todo o mundo. De acordo com dados da OMT27, o turismo 

emergiu como um dos principais setores socioeconômicos mundiais, e sua sólida 

expansão chegou a um índice médio de cerca de 4% a 5% ao ano na segunda metade 

do século XX. 

Conforme destacado por BARRETO (2003), o maior volume de estudos 

científicos sobre turismo provém das ciências econômicas, que analisam o crescimento 

e a movimentação de capitais a partir da chamada indústria do turismo, ou seja, dos 

negócios turísticos. Mas estes representam apenas uma parte dessa atividade, a qual 

vem se configurando como um fato social total. 

Assim, sendo os negócios apenas uma parte do fenômeno turístico, analisá-lo 

somente com os paradigmas econômicos que verificam os fluxos de dinheiro leva ao 

esquecimento de outras dimensões importantes, a enxergar os turistas não como 

pessoas, mas como simples portadores de dinheiro. Ao mesmo tempo, tratar o turismo 

somente a partir da dimensão socioantropológica e ambiental leva ao esquecimento 

das suas derivações no plano econômico, o que pode constituir-se numa visão 

romântica deslocada das atuais condições históricas. 

                                                 
27 Organização Mundial do Turismo/ Guia de desenvolvimento do Turismo Sustentável/ Organização 
Mundial do Turismo. Porto Alegre: Bookman, 2003. 
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Neste contexto, o turismo é um objeto de estudo que possui vínculo com 

diversos fatores e outras áreas do saber, o que acentua a sua complexidade de 

compreensão, por isso, precisa ser estudado de forma abrangente e há cientistas, 

como BENI e MOLINA, entre outros, que se propõem a analisá-lo como um sistema, e 

decomposto em subsistemas. 

Dessa forma, para que a aplicação teórica referente ao estudo do fenômeno 

turístico não se restrinja apenas ao reconhecimento e à descrição precisa de sua 

estrutura, das escalas e dos atores, utiliza-se de conceitos da Teoria Geral dos 

Sistemas para descrever muitos elementos característicos do fenômeno turístico, como 

os processos, a partir dos quais se podem entender as variações verificadas nas 

diversas escalas do sistema turístico e se pode obter uma compreensão mais clara 

sobre como todos esses componentes se inter-relacionam. 

 
5.1.1 Definição e pressupostos da Teoria Geral dos Sistemas 
 A Teoria Geral dos Sistemas (TGS), surgida a partir dos trabalhos do biólogo 

alemão Ludwig Von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968, é descrita como uma 

importante ferramenta para conceituar fenômenos complexos. 

 Enquanto no passado a ciência procurava explicar os fenômenos observáveis 

reduzindo-os à interação de unidades elementares investigáveis independentemente 

uma das outras, na ciência contemporânea aparecem concepções que se referem ao 

que é chamada vagamente totalidade. Aparecem sistemas de várias ordens, que não 

são inteligíveis mediante a investigação de suas respectivas partes isoladamente. 

Concepções e problemas desta natureza surgiram em todos os planos da ciência quer 

o objeto de estudo fossem coisas inanimadas quer fossem organismos vivos ou 

fenômenos sociais28. 

 De acordo com BERTALANFFY (1973, p. 52), “[...] a Teoria Geral dos Sistemas 

é uma ciência geral da totalidade”, a qual não busca solucionar problemas ou tentar 

soluções práticas, mas sim produzir teorias e formulações conceituais que possam criar 

condições de aplicações na realidade empírica. Os pressupostos básicos da TGS são: 

                                                 
28 BERTALANFFY, L. Von. Teoria Geral dos Sistemas. Petrópolis, Vozes, 1973. p. 61. 
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a) existe uma nítida tendência para a integração nas várias ciências naturais e 

sociais; 

b) essa integração parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas; 

c) essa teoria dos sistemas pode ser uma maneira mais abrangente de 

estudar os campos não-físicos do conhecimento científico, especialmente as 

ciências sociais; 

d) essa teoria dos sistemas, ao desenvolver princípios unificadores que 

atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências 

envolvidas, promove a aproximação do objetivo da unidade da ciência; 

e) isto pode levar a uma integração muito necessária na educação científica. 

PINHEIRO (2000), destaca que a evolução na direção da visão sistêmica tem 

acontecido em várias áreas da ciência, como por exemplo na física, na biologia, na 

comunicação, na informática, na psicologia, na medicina, no estruturalismo linguístico, 

na cibernética, na eletrônica, na agricultura; e, por conseqüência observa-se também 

da atividade turística. Nesta área, o enfoque sistêmico tem se tornado cada vez mais 

necessário, devido à crescente complexidade de sistemas organizados e ambientes 

manejados pelo homem e da emergência do conceito de sustentabilidade, o qual 

lançou novos desafios à atividade turística, sobretudo em relação à questão sócio-

ambiental. 

A palavra sistema permite diversas interpretações. Para efeitos de análise, neste 

estudo faz-se uso do conceito utilizado por BENI (2000, p. 25)29 no qual, 
um sistema é definido como um conjunto de partes que interagem de modo a 
atingir um determinado fim, de acordo com um plano ou princípio; ou conjunto 
de procedimentos, doutrinas, idéias ou princípios, logicamente ordenados e 
coesos com intenção de descrever, explicar ou dirigir o funcionamento de um 
todo. 
 

Assim, em um sistema, o conjunto encontra-se organizado em virtude das inter-

relações entre as unidades, e seu grau de organização permite que assuma a função 

de um todo que é maior que a soma de suas partes. De acordo com BENI (1998), 

cumpre assinalar ainda que o sistema deve ter: 

a) meio ambiente: conjunto de todos os objetos que não fazem parte do sistema 

em questão, mas que exercem influências sobre a sua operação; 



 

 

76

b) elementos ou unidades: as partes componentes do sistema; 

c) relações: os elementos integrantes do sistema encontram-se inter-

relacionados, uns dependendo dos outros, através de ligações que 

denunciam fluxos; 

d) atributos: são as qualidades que se atribuem aos elementos ou ao sistema, a 

fim de caracterizá-los; 

e) entrada (input): constituída por aquilo que o sistema recebe. Cada sistema é 

alimentado por determinados tipos de entradas; 

f) saída (output): produto final dos processos de transformação a que se 

submete o conteúdo de entrada; 

g) realimentação (feedback): processo de controle para manter o sistema em 

equilíbrio; 

h) modelo: é a representação do sistema. É o que facilita o projeto e/ou análise 

do sistema, sendo utilizado porque simplifica o estudo do sistema, permitindo 

a análise de causa e efeito entre os seus elementos para conclusões de 

maior precisão; e pela impossibilidade de abranger a complexa totalidade de 

características e aspectos da realidade objeto de estudo. 

Entretanto, segundo CAPRA (1996), mais importante do que a própria definição, 

são os princípios que o conceito de sistemas enfatiza, dentre os quais destacam-se os 

seguintes: 

a) visão do todo: a abordagem sistêmica visa o estudo do desempenho total de 

sistemas, ao invés de se concentrar isoladamente nas partes; 

b) interação e autonomia: sistemas são sensíveis ao meio ambiente com o qual 

eles interagem, o qual é geralmente variável, dinâmico e imprevisível. A 

fronteira do sistema estabelece os limites da autonomia interna, a interação 

entre os componentes do sistema e a relação deste com o ambiente; 

c) organização e objetivos: em um sistema imperfeitamente organizado, mesmo 

que cada parte opere o melhor possível em relação aos seus objetivos 

específicos, os objetivos do sistema em sua totalidade dificilmente serão 

satisfeitos; 

                                                                                                                                                              
29 BENI, Mario Carlos. Análise Estrutural do Turismo. 2000. 



 

 

77

d) complexidade: este enfoque parte do princípio de que, devido a interações 

entre os componentes e entre o meio ambiente e o sistema em sua integra, 

este é bem mais complexo e mais compreensivo do que a soma das partes 

individuais; 

e) níveis: sistemas podem ser entendidos em diversos níveis, como por exemplo 

uma célula, uma folha, um animal, uma propriedade, uma região, o planeta e 

assim por diante. Um sistema em determinado nível pode ser entendido como 

um sub-sistema de outro nível. 

 

5.1.2 Turismo 
Segundo MARTINEZ (2005, p.110), existem diversas origens, formas, 

abordagens e metodologias para representação conceitual do turismo, tais 

representações “são mapas conceituais que auxiliam a interpretar a realidade”. Esses 

diferentes esforços dividem-se entre os que foram feitos a partir de diversas 

interpretações, como economia, sociologia e os abordados como um misto de 

diferentes disciplinas; e os que contemplaram o turismo a partir da TGS. 

 De acordo com BENI (1998), pode-se identificar no campo acadêmico, nas 

empresas e nos órgãos governamentais três tendências para a definição de Turismo, 

sendo elas: 

 

5.1.2.1 Definições econômicas 
Aquelas que apenas reconhecem as implicações econômicas ou empresariais do 

turismo, procuram saber quais são os segmentos produtivos e as empresas que devem 

ser consideradas essencialmente como “turísticas” e que integram o setor Turismo na 

economia: 
Turismo é a soma das operações, principalmente de natureza econômica, que 
estão diretamente relacionadas com a entrada, permanência e deslocamento 
de estrangeiros para dentro e fora de um país, cidade ou região.(SCHULLARD, 
1910 apud BENI,1998, p. 36). 

 

5.1.2.2 Definições técnicas 
 Surgidas a partir de 1930, por meio das organizações governamentais e da 

indústria do turismo, devido à preocupação com a mensuração do tamanho e natureza 
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dos mercados turísticos, originando sobretudo, definições técnicas de turista e com 

isso, conceitos para uma definição geral do Turismo: 
Turistas: visitantes temporários que permaneçam pelo menos vinte e quatro 
horas no país visitado, cuja finalidade de viagem pode ser classificada sob um 
dos seguintes tópicos: lazer (recreação, férias, saúde, estudo, religião e 
esporte), negócios, família, missões e conferências; 
Excursionistas: visitantes temporários que permaneçam menos de vinte e 
quatro horas no país visitado (incluindo viajantes de cruzeiros marítimos) 
(CONFERÊNCIA SOBRE VIAGENS INTERNACIONAIS E TURISMO, 
NAÇÕES UNIDAS, 1963, apud BENI, 1998, p. 37). 

 

5.1.2.3 Definições holísticas 
Abrangem a essência total do assunto: 

Turismo é o estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria 
que satisfaz suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, 
geram sobre os ambientes físico, econômico e sócio-cultural da área receptora. 
(JAFAR JAFARI, apud BENI, 1998, p. 38). 

 
 O turismo pode ser estudado sob várias perspectivas, dessa forma sendo difícil 

chegar a um conceito que abranja todas as suas características, pois muitas disciplinas 

estão envolvidas em todo o processo, desde a motivação para viajar, passando pela 

demanda, oferta, comércio, estadia, alimentação, transporte, entre outros. No geral, os 

modelos conceituais que tomam por base a TGS oferecem perspectivas diversas sobre 

como os elementos que constituem o sistema turístico se inter-relacionam e interagem.  

De acordo com MARTINEZ (2005, p. 115): 
cada pessoa pode construir um edifício conceitual, desde que o valide na 
realidade com a definição precisa de seus componentes, limites, operação e 
coerência interna. A definição de sistema como um “conjunto de elementos que 
se encontram inter-relacionados entre si e seus ambientes (LEIPER, 1995, p. 
22; GUTIERREZ, 1997, p. 218) é suficientemente ampla para permitir essa 
flexibilidade. Dessa forma, nenhum modelo pode ser classificado como 
definitivo ou absoluto e, por isso, é importante considerar todos eles. 

 

 Observa-se dessa forma, que tal variedade de definições surge, sobretudo, 

devido ao fato do Turismo estar ligado praticamente a quase todos os setores de 

atividade social humana. Todos esses conceitos são válidos enquanto se 

circunscrevem aos campos em que são estudados. 

 O escritor Sérgio Molina também aplicou ao conceito de turismo a visão 

sistêmica. Seu modelo tem auxiliado a identificação de alguns dos mais importantes 

atores e aspectos do turismo, considerados como subsistemas. Segundo ele, os 
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subsistemas são constituídos de diferentes focos de interesse específico (a rota de 

trânsito, a indústria, o turista, ou ainda a região emissora ou de destino), os quais 

constituem o próprio sistema turístico. (MOLINA, 1991). 

 Molina (1991) considera o conjunto de atributos que dão sentido ao sistema 

como seus elementos constituintes: superestrutura, demanda, atrativos, equipamentos 

e instalações, infra-estrutura e comunidade local, todos contidos dentro de um 

supersistema sociocultural – entorno (MOLINA, 1991, p. 38-40). 

 

5.1.3 Sistema de turismo (SISTUR) 
O Turismo, na linguagem da Teoria Geral dos Sistemas, deve ser considerado 
um sistema aberto que, conforme definido na estrutura dos sistemas, permite a 
identificação de suas características básicas, que se tornam os elementos do 
sistema. (BENI, 1998, p. 43). 

 

 “Um sistema é a forma como um conjunto se organiza para produzir um 

resultado”, essa frase foi citada no manual elaborado para o telecurso “Meu Negócio é 

Turismo”, o qual compara o turismo a um sistema, ou seja, a um conjunto 

interdependente. 

 Tudo ou quase tudo no mundo forma sistemas: a natureza, a sociedade, o 

organismo humano, as máquinas. Cada ser vivo depende de órgãos e processos 

específicos para sobreviver. Se no organismo humano, por exemplo, o coração, o 

fígado, o cérebro ou outro órgão falhar, todo o sistema para de funcionar. 

 Conforme observado no manual “Meu Negócio é Turismo” o sistema turístico 

pode ser analisado sob esse mesmo foco, ou seja, para funcionar ele depende do 

funcionamento conjunto de quatro grupos principais: o político, o empresariado, os 

profissionais e prestadores de serviços em turismo e a comunidade. Cada parte tem 

sua função, um papel determinado para cumprir e fazer com que o sistema turístico 

atenda às expectativas dos visitantes e seja bom para a comunidade. 

 Dentro deste sistema o poder público, por exemplo, exerce uma das funções 

centrais do sistema. Ele cria projetos de desenvolvimento turístico, regula e fiscaliza a 

atuação do restante do sistema – o empresariado e comunidade. Cabe ao governo 

cuidar da infra-estrutura local (transporte comunitário, saneamento, segurança, etc.) 

serviços básicos para o desenvolvimento do turismo. 
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O empresariado e os profissionais da indústria do turismo por sua vez, também 

são fundamentais, eles injetam investimentos para que o turismo se desenvolva e 

progrida. Este grupo é responsável pelos empregos formais do turismo e deve se 

preocupar em oferecer serviços de qualidade. 

Os profissionais empregados em agências, hotéis, restaurantes, transportes e 

todos os prestadores de serviços ligados direta ou indiretamente à indústria do turismo 

são os que sustentam e efetivamente movimentam a atividade turística. 

Já a comunidade, na mesma medida de importância dos demais setores citados, 

é responsável pelos serviços indiretamente ligados ao turismo. Tanto o taxista, quanto o 

garçom do restaurante ou o faxineiro da agência de viagens estão envolvidos com o 

turismo, eles formam a rede de serviços oferecidos à comunidade, mas que, também, 

atende ao turista e dá sustentação para todo o sistema. Por isso, a comunidade pode 

ser comparada às “células” de todo o sistema turístico. 

Neste contexto, e no intuito de tratar dos diversos aspectos interligados ao setor 

do turismo, o autor Mário Carlos Beni, na obra Análise Estrutural do Turismo (1998), 

desenvolve um modelo referencial holístico denominado “Sistema de Turismo” 

(SISTUR). 

Nesta obra, considerando a linguagem da TGS, BENI considera o turismo um 

sistema aberto30 que, conforme definido nas estruturas dos sistemas, permite a 

identificação de suas características básicas, que se tornam os elementos do sistema. 

Segundo o autor, essa abordagem facilita estudos multidisciplinares de aspectos 

particulares do Turismo, possibilitando assim a realização de análises interdisciplinares 

a partir de várias perspectivas com ponto de referência comum. Na obra, o Turismo é 

apresentado num esquema sintetizador dinâmico e relaciona uma série de funções 

inerentes à natureza da atividade. 

Para tanto, o SISTUR é subdividido em três conjuntos (e seus respectivos 

subsistemas): o conjunto das “Relações Ambientais” (subsistema ecológico, econômico, 

social e cultural), da “Organização Estrutural” (subsistema da superestrutura e da infra-

                                                 
30 Sistema Aberto: são os sistemas que apresentam relações de intercambio com o ambiente, por meio 
de entradas e saídas. Os sistemas abertos trocam matéria e energia regularmente com o meio ambiente. 
São eminentemente adaptativos, isto é, para sobreviver devem reajustar-se constantemente as 
condições do meio. Ver mais em http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_geral_de_sistemas. 
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estrutura) e das “Ações Operacionais” (subsistema do mercado, da oferta, de produção, 

de distribuição, da demanda e de consumo). Tal divisão se dá em virtude das inúmeras 

inter-relações verificadas em cada um dos conjuntos de subsistemas, que também 

interagem entre si no sistema total. 

 

5.1.3.1 Conjunto das relações ambientais do SISTUR 
O primeiro conjunto, o das “Relações Ambientais” do SISTUR, descreve como se 

dá a realização de trocas da atividade turística com todo o meio circundante, relação 

que é interdependente e não auto-suficiente. O “subsistema ecológico” refere-se à 

capacidade de suporte dos ecossistemas naturais. Por certo, possibilidades de 

crescimento do SISTUR estão em função das disponibilidades quantitativa e qualitativa 

dos recursos naturais, já que a atividade turística, na maioria das vezes, depende da 

exploração de tais bens. BENI (1998) ressalta que “[...] cuidar do econômico não implica 

necessariamente proteger o ecológico; no entanto, cuidar deste significa beneficiar 

aquele a médio e longo prazo” (BENI 1998, p. 51). O “subsistema ecológico” abrange 

os seguintes fatores: espaços turísticos naturais e urbanos e o seu planejamento 

territorial; atrativos turísticos e conseqüências do turismo sobre o meio ambiente, uso 

do solo, preservação da flora, fauna, recursos hídricos, do litoral das paisagens, etc. 

O “subsistema econômico” engloba a organização dos processos produtivos, a 

distribuição e o intercâmbio dos meios materiais. O turismo visto como atividade 

econômica compreende uma série de bens e serviços colocados no mercado que são 

oferecidos aos viajantes. Assim, move-se na esfera do econômico e é condicionado 

pela conjuntura econômica tanto na ordem micro quanto macro, quando os custos de 

produção, a renda, os índices de preços e demais fatores influenciam as decisões dos 

empresários do setor e dos turistas. O turismo está submetido a todas as leis 

econômicas que atuam nos demais ramos e, através do seu efeito multiplicador, 

provoca repercussões em outros setores da economia. Ainda de acordo com BENI 

(1998), outras variáveis deste subsistema são: o tráfego de turistas, o balanço turístico, 

o uso da capacidade instalada, pessoal empregado no setor, contribuição do turismo no 

balanço de pagamentos e no Produto Interno Bruto (PIB), participação na entrada de 

divisas, efeito multiplicador de receita, emprego, etc. 
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No “subsistema social”, são abordados a mobilidade social, os aspectos 

psicossociais e os modelos sociológicos associados ao turismo. A mobilidade social 

amplia os vínculos comunitários e, independe do domicílio habitual, amplia os 

horizontes culturais dos indivíduos, modifica o comportamento e traz novo dinamismo à 

sociedade. Entretanto, como fenômeno sociológico que é, evidentemente envolve 

elementos favoráveis e desfavoráveis. Assim, do ponto de vista do viajante, o turismo 

representa o somatório de condutas particulares num grande conjunto, o que torna a 

psicologia social útil para a compreensão das motivações de viagens, da estrutura de 

gastos, permanência, freqüência de visitas, etc. São aspectos relacionados ao 

subsistema social também, a preparação e qualificação da população residente para 

absorção no mercado e o nível de relacionamento social entre a população residente e 

os viajantes. 

Além disso, a economia do turismo depende do seu modelo sociológico. O 

desenvolvimento turístico pode estar vinculado ao capitalismo popular de 

empreendedores nativos e originar-se de iniciativas individuais até atingir grande 

parcela da comunidade, sob bases solidárias e de cooperação popular. A atividade 

pode ser planejada por grandes capitais ou ainda, ser caracterizada pelo afluxo de 

capital externo associado às iniciativas da população local. 

O “subsistema cultural” recorda que o espaço cultural é o resultado da 

intervenção do trabalho físico e mental do homem no espaço natural, onde os recursos 

turísticos culturais são os produtos diretos das manifestações culturais, entendidas 

como o conjunto de crenças, valores e técnicas para lidar com o meio ambiente, 

compartilhado entre os contemporâneos e transmitido de geração a geração. Os bens 

culturais (patrimônio cultural) dispostos ao consumo turístico compreendem: 

monumentos históricos, registros que expressam os valores da sociedade, museus e 

galerias de arte que reúnem modalidades de expressão artística, manifestações 

populares de caráter religioso e profano, folclore e cultura popular. Artesanato, 

instalações e equipamentos para animação cultural como as facilidades ecológicas 

(parques naturais, reservas, zoológicos), as facilidades esportivas (pistas de esqui, 

bicicleta e patinação, postos de pesca), as facilidades de diversão (cassinos, salões de 

jogos e de dança, bares), facilidades culturais (museus, teatros, centros culturais), 
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facilidades diversas (playgrounds, locais para piquenique) igualmente são considerados 

por BENI (1998) como parte do “subsistema cultural”. 

 

5.1.3.2 Conjunto da organização estrutural do SISTUR 
 O conjunto da “Organização Estrutural” do SISTUR é subdividido no “subsistema 

de superestrutura e da infra-estrutura”. O “subsistema da superestrutura” refere-se à 

complexa organização tanto pública quanto privada que harmoniza a produção e a 

venda de diferentes produtos e serviços do SISTUR. Compreende a política oficial de 

turismo e a sua organização jurídico-administrativa que se manifesta no conjunto de 

medidas de organização e promoção dos órgãos e instituições oficiais, além das 

estratégias governamentais que interferem no setor. BENI nesta mesma obra, 

exemplifica citando que se pode atuar por meio das políticas de proteção ao patrimônio 

natural, de investimento, de ordenamento da oferta, de promoção e divulgação dos 

valores culturais, de incentivo ao turismo receptivo e interno etc. 

 O “subsistema de infra-estrutura” é classificado em infra-estrutura geral e 

específica. A infra-estrutura geral é aquela cujo investimento serve a todos os setores 

da economia e ao setor turístico por incidente. “É o conjunto de obras e instalações da 

estrutura física de base” (BENI, 1998, p.123). Consiste na rede viária, de transportes, 

de telecomunicações, de segurança, de distribuição de energia e água, captação de 

esgotos, iluminação e limpeza pública e outros. Enfim, engloba todos os serviços 

urbanos indispensáveis à qualidade de vida e a todo empreendimento habitacional ou 

empresarial que venha a ser implantado. 

 BENI (1998) destaca ainda, que a infra-estrutura específica abrange os 

investimentos ocorridos em áreas de concentração turística. Engloba todo tipo de vias 

de acesso, energia e iluminação pública, pavimentação das ruas em locais 

essencialmente turísticos. Como exemplo, pode-se citar a extensão dos melhoramentos 

a novos distritos e loteamentos ou ampliações da infra-estrutura existente, como novos 

aeroportos, rodovias, etc. 

 Abrange ainda, os serviços de preservação e conservação do patrimônio natural 

e cultural, sistema informativo e indicativo das áreas, locais, logradouros e instalações 

turístico-culturais e recreativas, instalação de equipamentos não-convencionais de 
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acesso, local para camping, equipamentos de conforto junto aos espaços culturais e de 

recreação. O autor cita que “os indicadores da situação são: a existência ou não desses 

equipamentos e serviços; o percentual da população flutuante – consumidores do 

turismo que os utilizam; o nível de atendimento e o grau de satisfação dos turistas em 

relação a eles” (BENI 1998, p. 130). 

 

5.1.3.3 Conjunto das ações operacionais do SISTUR 
 O terceiro conjunto, o das “Ações Operacionais” do SISTUR, conforme BENI 

(1998) descreve, é composto pelo subsistema de mercado, da oferta, de produção, de 

distribuição, da demanda e de consumo. 

O “subsistema de mercado” parte do conceito de mercado como constituído por 

um sistema de informações que permite a milhares de agentes econômicos, produtores 

e consumidores tomarem decisões, numa idéia de troca de produtos ou valores – o 

comércio; as pessoas e empresas oferecem e demandam bens, serviços e capitais e 

determinam o surgimento organizado e as condições dessa troca. É um sistema muito 

sensível às mudanças nas condições dos diferentes elementos que o interagem, em 

que o mecanismo fundamental são os preços. Para cada produto turístico, pode-se 

identificar um tipo de mercado, real ou potencial, no qual, de acordo com BENI (1998, p. 

145), “o fator qualidade deve ser aplicado para garantir a permanência competitiva no 

mercado”. 

 O “subsistema de oferta” constata que o fenômeno turismo é, em seu sentido 

mais amplo, um setor produtivo, mas não no sentido habitual do termo como se figuram 

nos demais setores da economia. O turismo por natureza, é resultante de várias 

atividades econômicas. O produto turístico total, em um sentido macroeconômico, é 

constituído de um conjunto de subprodutos, como transporte, hotelaria, restaurante, etc. 

Em sentido microeconômico, cada um desses subprodutos pode receber a 

denominação “produto turístico”. Este subsistema é subdividido em duas categorias: 

a) oferta turística original: constituída de inúmeros elementos tangíveis e 

intangíveis e não de um só produto bem determinado; é composta pelos 

recursos turísticos primários (neve, gelo, águas minerais e termais, etc) e a 
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flora, além dos valores criados pela atividade (história, religião, cerimônia, 

tradições, folclore, cultura, monumentos históricos, etc.); 

b) oferta turística derivada: composta pelos transportes, alojamento, 

alimentação, lazer/recreação/entretenimento, pelos organizadores e 

agências de viagens e bancos. Corresponde aos serviços produzidos, os 

quais, em conjunto com a oferta original, dão consistência ao consumo e 

compõe os elementos que integram a oferta no seu sentido amplo, numa 

estrutura de mercado. 

  Os “subsistemas de produção” são as unidades produtivas de bens e serviços 

turísticos que combinam adequadamente os fatores de produção de forma a otimizar a 

função de produção e determinar o volume da oferta. Os insumos básicos dessa 

produção denominam-se recursos e atrativos turísticos, mas o processo de produção se 

desenvolve de maneira eficiente quando dispõe da infra-estrutura de apoio, como 

transporte e comunicações, saneamento básico e ambiental e serviços públicos. O 

conceito de oferta em turismo tem conotação mais ampla que a simples produção de 

bens e serviços, pois abrange várias instalações e equipamentos. Assim, “o produto 

turístico é um conjunto composto por bens e serviços produzidos em diversas unidades 

econômicas, que sofrem agregação no mercado ao serem postos em destaque os 

atrativos turísticos” (BENI 1998, p. 166). 

 O “subsistema de distribuição” envolve o conjunto de medidas tomadas com o 

objetivo de levar o produto ou serviço do produtor ao consumidor. Este se refere, em 

geral, à escolha dos canais de distribuição, seleção da oferta e dos intermediários, a 

programação de visitas, prospecção e entrega da oferta aos intermediários, a 

estimulação e controle de vendas, etc. A distribuição pode ser feita de três maneiras: 

venda direta ao consumidor; venda intercedida por intermediários, como as operadoras 

turísticas, as agências de turismo, a empresa hoteleira e empresas de transporte e 

marketing; e, ou, venda simultânea, direta e por meio de intermediários. 

 É importante salientar que o marketing de um destino turístico e outros 

elementos institucionais do sistema turístico, conforme definido pela OMT (2003 p. 33)31 

                                                 
31 NETZ, Sandra. Guia de desenvolvimento do Turismo Sustentável. Organização Mundial do Turismo. 
Porto Alegre: Bookman, 2003. 
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é normalmente, de responsabilidade do governo, em cooperação com o setor privado. 

O papel do governo, facilitando e coordenando o desenvolvimento turístico, é essencial 

para que sejam atingidos seus objetivos gerais, e, especialmente, para que sejam 

trazidos benefícios econômicos para a comunidade, sem a geração de sérios 

problemas ambientais, econômicos e socioculturais pelo turismo. 

 O “subsistema de demanda” é uma compulsória de bens e serviços e não 

demanda simples de elementos ou de serviços específicos adquiridos isoladamente, ou 

seja, nesta atividade são demandados bens e serviços que se complementam. Os 

principais fatores que afetam a demanda turística são de ordem sócio-econômica (sexo, 

idade, país, renda, educação, tamanho da família, estado civil, posição social do turista, 

motivo da viagem e outros), ordem psicológica, específica de cada região; e os que 

ligam países emissores a receptores. 

 O “subsistema de consumo” se atenta à necessidade premente de melhor 

conhecer os consumidores e sua decisão de compra, como alvo e centro desse setor 

de serviços. Idade, renda, educação e outras informações demográficas fornecem uma 

visão dos consumidores de determinados bens e serviços, mas, geralmente, não 

explicam o motivo do turista eleger um determinado destino ou operadora turística, por 

exemplo. 

 O conteúdo exposto desde o item 5.1.3 limita-se a apresentar de forma resumida 

todos os componentes amplamente detalhados por BENI do “Sistema de Turismo”. 

Todavia, o conteúdo descrito permite observar que as variáveis, os indicadores e outros 

dados citados e relacionados possibilitam avaliar quantitativa e qualitativamente as 

funções primárias e derivadas da atividade turística. “O método referencial do SISTUR 

permite definir, isolar e identificar seus reguladores, para a tarefa maior da pesquisa em 

turismo [...]” (BENI, 1998, p. 233). 

 A fundamentação neste trabalho do método referencial do SISTUR não prevê 

sua aplicação, mas sim, a observação do conjunto de variáveis, destacadas no texto, as 

quais permitem avaliar empiricamente a atividade turística e relacioná-las com os 

fatores que influenciam na formação das redes de cooperação em turismo. 
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5.2 Turismo no Espaço Rural 
 

Com o crescimento desordenado e a saturação ocorrida nos grandes centros 

urbanos32, o ritmo alucinante decorrido deste cenário tem gerado nas pessoas a 

necessidade de buscar cada vez mais, ambientes diferentes e, principalmente, contato 

com a natureza. O que as pessoas desejam é melhor qualidade de vida, e isso elas 

podem encontrar no ambiente rural. No campo, as pessoas podem relaxar, desfrutar de 

atividades de lazer, sabem a procedência dos alimentos que consomem, respiram ar 

puro e saudável, encontram sossego e simplicidade. A interação com o meio rural 

causa no turista urbano o desligamento do que se relaciona a cidades, podendo então, 

aliviar o stress propiciando momentos de descontração e diversão. Segundo Araújo 

(2000, p. 25), “o turismo rural é a atividade econômica que tem maior futuro como motor 

do desenvolvimento rural”. 

Por outro lado, o meio rural – “área externa ao perímetro urbano e que inclui 

aglomerados rurais”, IBGE (2001 apud TULIK, 2003) - principalmente as pequenas e 

médias propriedades -, vêm enfrentando uma crescente descapitalização provocada 

por diversos fatores econômicos, agravados pela concorrência dos grandes e 

poderosos conglomerados agro-industriais, que impõem o preço de mercado, 

inviabilizando o pequeno agricultor. 

Neste contexto, o Turismo Rural surge como forma alternativa de renda, um 

negócio que permite aos proprietários rurais manterem suas propriedades produtivas, 

verticalizando a sua produção e gerando empregos à população local. Também 

desperta a consciência ecológica, transformando os produtores, de forma espontânea, 

em agentes conservadores da natureza, sobretudo à medida que eles percebem o 

turismo como fonte de renda. “Corresponde a uma forma de lazer saudável, com 

consciência ambiental, na qual valores culturais e regionais são resgatados e 

valorizados” (BORGES, 1999, p. 8). 

 

                                                 
32 “Zona Urbana”: De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2001 apud 
TULIK, 2003), “é a área interna ao perímetro urbano de uma cidade; inclui área isolada ou vila dotada de 
serviços públicos”. 
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Fonte: Zimmermann (1996, p.27) 
Figura 21. Características do Turismo Rural 
 

Uma característica do Turismo Rural é satisfazer a necessidade de todos os 

envolvidos; de quem o oferece e de quem o recebe. A diversificação dos pólos 

turísticos promove a interiorização do turismo, desconcentrando os fluxos dos pólos 

turísticos. Os produtores rurais que têm sua renda baseada nas atividades produtivas a 

partir do turismo rural, passam além de agregar valores aos seus produtos (por venda 

direta ao consumidor), a obter uma representativa receita, valores estes que, na maioria 

dos casos, passam a ser bem mais representativo do que as receitas da produção 

normal, isso também contribui para a geração de novos postos de trabalho além da 

ocupação da mão-de-obra familiar. 

Outro aspecto importante é que, o turismo rural desperta nas comunidades a 

necessidade de preservar os hábitos, costumes e valores étnicos para transmitir aos 

seus visitantes. Além disso, impulsionadas pela necessidade de bem estar para si e 
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como elemento de oferta turística, passam então a defender a preservação e a melhoria 

do meio em que vivem. 

Pela revisão de literatura nota-se diversos conceitos e idéias sobre o turismo 

rural, sendo que muitas explicações se confundem ou são sinônimas. OXINALDE 

(1994) trata o turismo rural como a soma de ecoturismo, turismo verde, turismo cultural, 

turismo esportivo, agroturismo e turismo de aventura. Na mesma linha de pensamento, 

CALLS, CAPELLA; VAQUE (apud RIBEIRO, 2001) consideram apropriado referir-se 

aos movimentos turísticos que se desenvolvem no meio rural com a expressão turismo 

no espaço rural ou em áreas rurais. 

A fim de esclarecer este conceito, neste trabalho será usado o termo “turismo no 

meio rural”, que parece refletir melhor as oportunidades presentes no espaço rural. 

Entretanto, é importante esclarecer ainda algumas concepções. Segundo o 

documento do Ministério do Turismo “Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo 

Rural”, a conceituação de “Turismo Rural” fundamenta-se em aspectos que se referem 

ao turismo, ao território, à base econômica, aos recursos naturais e culturais e à 

sociedade. Com base nesses aspectos, e nas contribuições dos parceiros de todo o 

País, define-se Turismo Rural neste documento como: “o conjunto de atividades 

turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, 

agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural 

e natural da comunidade”. Observando-se que a concepção de meio rural aqui adotada 

baseia-se na noção de território, com ênfase no critério da destinação da terra e na 

valorização da ruralidade. Assim, considera-se território um espaço físico, 

geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo cidades e campos, 

caracterizados por critérios multidimensionais, como ambiente, economia, sociedade, 

cultura, política e instituições, e uma população com grupos sociais relativamente 

distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, 

onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, 

cultural e territorial33. 

TULIK (2003) destaca ainda que o conceito de turismo rural deve estar ligado às 

características próprias do meio rural, excluindo-se desse conceito outras formas que 

                                                 
33 Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural. 
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nada têm a ver com a prática e o conteúdo rural; deve estar ligado à paisagem rural, ao 

estilo de vida e à cultura rural. 

 É necessário, também, esclarecer sobre o que se entende como Agroturismo. 

Para GRAZIANO DA SILVA et al. (1998), Agroturismo compreende: 
atividades internas à propriedade, que geram ocupações complementares às 
atividades agrícolas, as quais continuam a fazer parte do cotidiano da 
propriedade, em menor ou maior intensidade. Devem ser entendidas como 
parte de um processo de agregação de serviços e bens não-materiais 
existentes nas propriedades rurais (paisagem, ar puro, etc) a partir do tempo 
livre das famílias agrícolas, com eventuais contratações de mão-de-obra 
externa. 
 

Outra abordagem esclarecedora é feita por TULIK (2003, p.39), definindo 

Agroturismo como: 
[...] uma derivação do Turismo Rural, mas caracteriza-se por uma interação 
mais efetiva entre o turista com a natureza e as atividades agrícolas [...]. 
Conforme as experiências européias o agroturismo desenvolve-se integrado a 
uma propriedade rural ativa, de organização e gestão familiar, com a presença 
do proprietário, como forma complementar de atividades e de renda; 
pressupõe o contato direto do turista com o meio rural, alojamento na 
propriedade e possibilidade de participar das atividades rotineiras. 
 

Assim, o Agroturismo pode ser compreendido como um segmento do turismo. 

Isto é, tem-se, inicialmente como um conjunto maior, o Turismo no espaço rural que 

abrange todas as atividades turísticas que se desenvolvem fora da zona urbana, tendo-

se então, uma imensidão de atividades que utilizam a paisagem natural como elemento 

passivo, [elemento] ativo ou ainda uma mera base de desenvolvimento. 

A atividade turística que possui a paisagem como elemento seria o “turismo 

rural”, que pode ter como foco os rios, as cachoeiras, as montanhas, entre outros. 

Quando os elementos são definidos pela produção agrária e os usos e costumes do 

homem do campo, tem-se assim inserido, finalmente, o agroturismo. 

Se, hipoteticamente, o produtor “A” vende um produto para um mercado por dez 

centavos, para ter uma renda de mil reais, precisará produzir dez mil unidades do 

produto. Essas dez mil unidades do produto, muitas vezes, poderão ser consumidas por 

sessenta centavos nos pontos de consumo “in natura” e chegarão à mesa de um 

restaurante por um real e oitenta centavos. Sendo este produto vendido no ponto de 

consumo em um restaurante do produtor, no sistema de agroturismo, por um real e 

trinta e cinco centavos, ele está oferecendo um produto com uma economia agregada 
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de 25%, dando a satisfação de economia ao consumidor, além de aumentar o valor 

agregado de compra, e representará um ganho na comercialização, que poderá ser da 

ordem de treze mil reais. 

Esta é na realidade a representação da inserção do turista no campo, por meio 

da venda direta do produto no ponto de consumo para o cliente, no local de produção. 

Isso não significa que o eixo de consumo agrícola será deslocado para o campo 

e nem se espera que a produção somente seja direcionada para esta clientela. Mas 

este novo ganho, muitas vezes, é a diferença para a criação de novas perspectivas de 

consumo e programas dedicados ao espaço rural, auxiliando a fixar o homem no campo 

com conquistas econômicas e sociais. 

As “Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural no Brasil”, adotam os 

termos Turismo Rural e Agroturismo, quanto aos empreendimentos turísticos 

estabelecidos no espaço rural que não apresentam identidade com o meio rural e, 

portanto, não se enquadram na definição de Turismo Rural aqui adotada, consideram-

se também, pois possuem singular capacidade de gerar novos postos de trabalho e 

muitos outros benefícios e, de modo geral, podem contribuir para o desenvolvimento de 

outras atividades econômicas na região. 

De acordo com estas Diretrizes todos os estabelecimentos turísticos localizados 

no espaço rural são importantes, devendo fazer parte da classificação dos prestadores 

de serviços turísticos e das associações de Turismo Rural, e constar nos guias 

turísticos com suas características explicitadas para o discernimento do consumidor. O 

objetivo é trabalhar a atividade turística de modo integrado e participativo, sempre 

considerando os arranjos produtivos locais de cada território, a fim de fortalecer os 

laços comunais e vicinais, reforçar a coesão social, a cooperação produtiva e a 

valorização dos elementos naturais e culturais, respeitadas as singularidades, com 

vistas aos benefícios para as comunidades. 

Outras modalidades de turismo importantes, relacionadas a pratica nos espaços 

rurais são destacadas em seguida. 
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5.2.1 Ecoturismo 
Segundo o Instituto de Ecoturismo do Brasil (IEB), “ecoturismo é a prática de 

turismo de lazer, esportivo ou educacional, em áreas naturais, que se utiliza de forma 

sustentável dos patrimônios natural e cultural, incentiva a sua conservação, promove a 

formação de consciência ambientalista e garante o bem estar das populações 

envolvidas.”34 

Para a The Ecotourism Society o ecoturismo é “a viagem responsável a áreas 

naturais, visando preservar o meio ambiente e promover o bem estar da população 

local”.35 

Em 1994, uma comissão técnica formada por empresários, profissionais do 

Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e dos Ministérios da Indústria Comércio e 

Turismo e da Amazônia Legal, definiu Ecoturismo como: “um segmento da atividade 

turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 

conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas”36. 

 

5.2.2 Turismo de Aventura 
A definição de turismo de aventura inicialmente aceita e utilizada no Brasil foi 

produto da Oficina para a Elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável do Turismo de Aventura, realizada em Caeté - MG, no mês de abril 2001: 
Segmento de mercado turístico que promove a prática de atividades de 
aventura e esporte recreacional, em ambientes naturais e espaços urbanos ao 
ar livre, que envolvam riscos controlados exigindo o uso de técnicas e 
equipamentos específicos, adoção de procedimentos para garantir a 
segurança pessoal e de terceiros e o respeito ao patrimônio ambiental e sócio-
cultural. 

 
Atualmente, a definição adotada pelo Ministério do Turismo37 é a seguinte: “as 

atividades turísticas decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter não 

competitivo.” 

                                                 
34 www.ecoturismo.org.br. 
35 Ecoturismo: um guia para planejamento e gestão, Senac-São Paulo, 2ed, 1999. 
36 Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo, MICT, MMA, 1995. 
37 Ver: www.mtur.gov.br.  
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Entendem-se como atividades de turismo de aventura aquelas oferecidas 

comercialmente, usualmente adaptadas das atividades esportivas de aventura, que 

tenham ao mesmo tempo o caráter recreativo e envolvam riscos avaliados, controlados 

e assumidos. 

As diferentes modalidades que caracterizam o turismo de aventura possuem 

definições que variam de região para região, de país para país. De modo geral, as 

modalidades mais oferecidas são as seguintes38: caminhada, montanhismo, escalada, 

canionismo, espeleoturismo39, arvorismo, técnicas verticais (rapel, tirolesa, parque de 

cordas), expedições fora de estrada, rafting, canoagem, acqua ride (bóia cross), 

cicloturismo, vôo livre (asa-delta e paragliding), mergulho (livre e autônomo), 

cavalgadas, kitesurf40 e windsurf41. 

 

5.2.3 O Turismo Rural no Brasil 
Embora a visitação a propriedades rurais seja uma prática antiga e comum no 

Brasil, apenas há pouco mais de vinte anos passou a ser considerada uma atividade 

econômica e caracterizada como Turismo Rural. Uma pesquisa desenvolvida no curso 

de turismo da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (apud 

BORGES, 1999), indicou um crescimento acentuado do turismo ecológico e rural no 

país, principalmente ao se considerar que o crescimento econômico, o aumento do 

poder aquisitivo e as pressões diárias sofridas pelo homem urbano são fatores que 

impulsionam este mercado, levando o homem a buscar o seu equilíbrio no ambiente 

rural. 

Esse deslocamento para áreas rurais começou a ser encarado com 

profissionalismo na década de 80, quando algumas propriedades em Santa Catarina e 

no Rio Grande do Sul, devido às dificuldades econômicas do setor agropecuário, 

resolveram diversificar suas atividades e passaram a receber turistas. 

                                                 
38 www http://www.hospitalidade.org.br/turismo_aventura/ta_idx_menu.htm. 
39 Visita a cavernas com a finalidade de apreciar o ambiente subterrâneo ou realizar atividade desportiva. 
40 Voar sobre a água puxado por uma pipa. 
41 Esporte que se configura como uma "prancha a vela", no qual o velejador maneja uma vela fixada à 
uma prancha semelhante às de surf através de um mastro móvel, de forma a aproveitar a força dos 
ventos. 
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A experiência mais antiga citada do turismo em áreas rurais é a do município de 

Lages, em Santa Catarina, que nasceu em 1986 a partir da necessidade de se criar um 

produto turístico como alternativa econômica e ainda, uma nova fonte de renda ao 

produtor rural, aproveitando a estrutura existente nas fazendas e estâncias de criação 

de gado de corte e leiteiro, predominantes na região. São propriedades de grande 

importância histórica, associadas às grandes tropas que percorriam as regiões sudeste 

e sul do País, hoje se multiplicando por quase todo o território nacional. 

A região de Lages é hoje chamada de Capital Nacional do Turismo Rural. O 

turismo na área rural se elevou graças aos esforços da SERRATUR S.A., órgão oficial 

de turismo do Município. Vários tipos de ações foram implementados, dentre elas, 

contratação de profissionais da indústria turística para integrar os projetos de 

desenvolvimento; a promoção e participação em eventos; elaboração de materiais de 

publicidade que foram distribuídos no País e exterior; participação no Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo, e o treinamento e contração de pessoal. 

Como resultado houve um crescimento de 450% do turismo no período de 1992 a 

1996; empregos oferecidos cresceram 420% e o número de visitas na área subiu para 

430%, este último gerou uma arrecadação de aproximadamente dois milhões de reais 

em 1996. Além do número de fazendas na região que cresceu 70% e a capacidade dos 

hotéis e alojamento 120%. (CAMPANHOLA; GRAZIANO DA SILVA, 1999). 

Além de algumas propriedades do Município de Lages, também no Rio Grande 

do Sul as propriedades rurais que possuem videiras em produção com pequenas 

cantinas produtoras de vinho da região de Caxias e de Bento Gonçalves têm aberto 

suas instalações para acolher turistas interessados em conhecer a arte da vinificação. A 

região é o maior pólo vinícola do País, o crescimento cada vez maior das safras de uva 

vem se tornando um fator importante para o turismo da região, pelas manifestações 

culturais e pelo grande número de eventos, todos diretamente ligados à uva. 

Em Minas Gerais a Associação Mineira dos Produtores de Aguardentes de 

Qualidade (AMPAQ) estabeleceu como meta de seu Plano Diretor a criação de um 

roteiro turístico da cachaça. O objetivo é levar o apreciador da cachaça a se inteirar do 

processo artesanal de produtos da cachaça de qualidade. As fazendas (entendidas 

como fazendas-hóteis apenas se mantém com sua exploração agrícola tradicional). 
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Um exemplo particularmente interessante de agroturismo, segundo Campanhola 

e Graziano da Silva (1999), é o que tem sido desenvolvido no Município de Venda Nova 

do Imigrante, no Espírito Santo. No final dos anos 80, havia ali alguns hotéis nas áreas 

rurais. Alguns fazendeiros começaram a receber visitas espontâneas de turistas, o que 

os motivou a adotarem uma ação comunitária e tirar proveito da situação. Os 

fazendeiros tinham entendido que individualmente eles não teriam a força e poder 

necessários para demandar que o setor público melhorasse a infra-estrutura local, 

como por exemplo, a qualidade e manutenção da área. Uma vez que estes esforços 

foram organizados, os empresários de hotéis locais, começaram a planejar passeios às 

fazendas locais aos hóspedes. Os turistas podem participar das atividades diárias da 

vida na fazenda, do plantio à colheita, dependendo da época do ano. Além do mais, os 

turistas têm a chance de comprar produtos locais direto dos fazendeiros e de assistir, 

como atração adicional, algumas festas populares como o festival do tomate, feira 

agrícola, rodeios, amostra leiteira, festa da polenta e outras. A rota do turismo também 

inclui alguns pontos pitorescos tais como cachoeiras, cascatas, rampas para asa delta, 

montanhas e outros panoramas locais interessantes. 

 Na região Oeste do Paraná, o Programa Caminhos do Turismo Integrado ao 

Lago de Itaipu agrega um roteiro destinado ao aproveitamento turístico rural, “Os 

Caminhos Rurais e Ecológicos”, visando assim, estimular o empreendedorismo rural e o 

aproveitamento das potencialidades existentes na região para o desenvolvimento desta 

modalidade de turismo. 

Enfim, por todo o país várias propriedades já abraçaram a idéia e transformaram 

suas áreas rurais em estruturas adequadas para a recepção de turistas com o menor 

investimento possível, criando novas empresas e gerando mais empregos e renda. O 

interior do Brasil apresenta um grande potencial para  esta modalidade de turismo, pois 

conta com locais ricos em peculiaridades naturais e culturais. Isso decorre, sobretudo, 

da facilidade de se adaptar estruturas já existentes e oferecer serviços de hospedagem 

utilizando recursos já existentes como, antigos casarões, com reconhecido valor 

arquitetônico e dimensões adequadas, além de mobiliário e decorações de época, 

somado ao acolhimento familiar, que são itens de fácil acesso ao produtor rural e que 

se apresentam como diferencial para o atrativo. 
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5.3 Planejamento Turístico  
 

O planejamento para o desenvolvimento de atividades turísticas, é de 

fundamental importância, tanto para localidades que já desenvolvem o Turismo, como 

também para localidades que têm potenciais mas ainda não foram explorados. 

 Segundo PETROCCHI (1998), a finalidade do planejamento é definir as decisões 

básicas que articulam as políticas turísticas de um estado, região ou organização; ou 

seja, estabelecer as diretrizes que orientarão as decisões para o desenvolvimento do 

turismo, o tipo de turismo que se quer promover, os mercados que serão atingidos, a 

posição que se deseja ter nestes mercados, as metas a alcançar e as estratégias dos 

programas de ação. O planejamento dá coerência e convergência às atividades em prol 

do crescimento do turismo. Além disso, deve converter recursos naturais em recursos 

turísticos, ordenando o território e melhorando as infra-estruturas, equipamentos, 

serviços, promoções e preservação do ambiente físico, natural e urbano. 

Segundo RUSCHMANN (1997), planejar é desenvolver os espaços, juntamente 

com as atividades que atendam aos anseios das populações locais e dos turistas, 

constituindo-se metas do poder público, em conjunto com a comunidade e setor 

privado. A elaboração do pensamento  estratégico para o desenvolvimento do turismo 

tem como objetivo buscar soluções, com mais eficiência, para os problemas futuros ou 

em alguns casos, poder evitá-los. 

É um planejamento que assegura a participação da comunidade envolvida no 

processo de desenvolvimento, que leva à construção de um projeto coletivo com 

convergência da sociedade em torno de prioridades fundamentais para a ação. 

Entretanto, é importante lembrar que, conforme destacam BEZERRA e 

ALBANEZ [2005], o Planejamento é apenas uma técnica metodológica que se 

materializa nos documentos: Política, Plano, Programa, Projeto. 

 

5.3.1 Análise do Ambiente 
 Segundo ROSE (2002, p. 32), “a sobrevivência do sistema turístico depende do 

atendimento às necessidades e desejos de seus clientes. Entretanto essas 

necessidades e desejos são mutantes, devido à evolução dos meios de comunicação e 

à evolução dos meios de comunicação e à globalização da economia”. Dessa forma, o 
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planejamento e constante acompanhamento e análise do ambiente no qual está 

inserido o sistema são fundamentais, visando à adaptação e detecção de 

oportunidades e ameaças para a organização. 

 Tal análise prevê os ambientes interno e externo. Na análise externa, ainda 

segundo ROSE (2002), são realizados os estudos de mercado, fundamentais para o 

planejamento turístico, uma vez que em função do mercado, serão efetuados os 

investimentos e as ações constantes do plano de turismo. Esta análise permite detectar 

as oportunidades a serem exploradas e as ameaças à organização, buscando eliminá-

las ou minimizá-las ao máximo, uma vez que estão fora do alcance da administração 

direta do núcleo turístico. 

 A análise interna prevê então, a realização do inventário de recursos turísticos 

em termos quantitativos e qualitativos, possibilitando o conhecimento do núcleo de 

estudo e a realização de uma análise diagnóstica em relação à situação atual da 

localidade. 

 Segundo BOULLÓN (1995, apud ROSE, 2002, p. 57), o ponto de partida deve 

ser o conhecimento de elementos com que se conta para desenvolver o setor que se 

quer planificar. Seu registro deve ser ordenado e sistematizado, preparado para 

atualizar-se constantemente e para que a informação registrada seja de fácil leitura. Os 

elementos de um inventário turístico, segundo o mesmo autor são: os atrativos 

turísticos, os equipamentos turísticos e as instalações. 

 De modo geral, entre os preceitos básicos para que o turismo possa cumprir 

função de indutor de desenvolvimento, tendo como premissas a ética e a 

sustentabilidade, destacam-se o planejamento e a gestão participativa, como forma de 

administrar suas vantagens e limitações. Para tanto, são necessárias informações 

confiáveis que embasem e assegurem o processo decisório. 

O Ministério do Turismo (INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA, 2006) propõe, 

como instrumento base de planejamento e gestão da atividade turística, inventariar a 

oferta turística brasileira e criar um sistema de informações turísticas. Definindo como 

inventariação da Oferta Turística: “ o levantamento, identificação e registro dos atrativos 

turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos e da infra-estrutura de apoio ao 

turismo como instrumento base de informações para fins de planejamento e gestão da 
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atividade turística; Inventariar significa registrar, relacionar, contar e conhecer aquilo de 

que se dispõe e, a partir disso, gerar informações para pensar de que maneira se pode 

atingir determinada meta”. 

A elaboração de um inventário turístico possibilita a identificação e quantificação 

dos atrativos, equipamentos e serviços, além de subsidiar, a partir dos dados gerados, 

a análise e a qualificação destes atrativos, possibilitando a definição de prioridades para 

os recursos disponíveis e o incentivo ao turismo sustentável. 

 

5.3.2 Desenvolvimento sustentável do Turismo 
A sustentabilidade ambiental, sociocultural e econômica é fator imprescindível 

para o sucesso de qualquer atividade turística no contexto do mundo atual. 

Conforme destacado nos conceitos e princípios que norteiam o Programa de 

Regionalização do Turismo, do Governo Federal, a sustentabilidade pode ser entendida 

como o princípio estruturador de um processo de desenvolvimento centrado na 

eqüidade social, eficiência econômica, diversidade cultural, proteção e conservação do 

meio ambiente. Portanto, tem possibilidade de tornar-se um fator motivador e 

mobilizador das instituições, regulando padrões de comportamento e valores 

dominantes. 

HALL (2001) cita que exemplos espalhados pelo mundo inteiro mostram que a 

atividade turística tem caráter híbrido: se por um lado tem um enorme potencial de 

alavancar o desenvolvimento de uma região, por outro, pode promover a degradação 

ambiental aliada ao agravamento das injustiças sociais. 

 De acordo com a autora é importante que o processo de planejamento turístico 

seja balizado por valores que remetam ao princípio da sustentabilidade em seus mais 

variados aspectos, cabendo ao poder público a condução do processo, uma vez que 

esse é o único agente capaz de amenizar conflitos de interesses inerentes a um modelo 

global de livre mercado. 

Na conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

popularmente conhecida como a Conferência da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 

1992, a abordagem do desenvolvimento sustentável passou por um maior 

detalhamento, sendo exposta na Agenda 21, que foi adotada pela conferência. Desde 
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então muitos governos nacionais já adotam a sustentabilidade como política essencial 

de desenvolvimento. A OMT adotou a abordagem sustentável para o turismo, aplicando 

princípios de desenvolvimento sustentável a todos os seus estudos de planejamento e 

de desenvolvimento turísticos. 

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

 
Os conceitos de desenvolvimento sustentável e de turismo sustentável estão 

intimamente ligados à capacidade de carga42 e a sustentabilidade do meio ambiente, e 

esta conectividade faz com que o planejamento dos recursos turísticos seja 

fundamental para evitar danos sobre os meios visitados e manter a atratividade dos 

recursos para as gerações futuras. 

Segundo HALL (2001, p. 21), apesar dos inúmeros debates acerca do tema, os 

problemas decorrentes da atividade turística massificada ainda não apresentam 

soluções. Mas, a partir do “imperativo sustentável” do turismo, é possível reverter esse 

quadro, uma vez que o conceito traz consigo uma importante ferramenta de gestão e 

planejamento que, “quando totalmente voltada para processos [...], pode minimizar 

impactos potencialmente negativos [e] maximizar retornos econômicos no destino”. O 

planejamento turístico não é uma panacéia, mas pode contribuir de forma consistente 

no sentido de um desenvolvimento sustentável. 

 
5.4.3 Cadeia Produtiva e os Aglomerados Produtivos 

A cadeia produtiva pode ser definida como o conjunto de atividades que se 

articulam progressivamente, desde os insumos básicos até o produto final, incluindo a 

                                                 
42 Capacidade de Carga, segundo ROSE (2002 p. 53), “refere-se à quantidade máxima que um 
determinado atrativo pode suportar [por dia/mês/ano] sem que ocorram alterações no meio ambiente 
físico e social, tampouco na satisfação do turista. A capacidade de carga no turismo inclui aspectos 
físicos, biológicos, sociais e psicológicos, perceptíveis no ambiente do turismo”. 
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distribuição e a comercialização, como se fossem verdadeiros elos de uma corrente ou 

cadeia43. O uso do conceito de Cadeia Produtiva permite, dentre outros: 

a) visualizar a cadeia produtiva de um modo integral; 

b) identificar debilidades e potencialidades nos seus elos; 

c) motivar articulação solidária nos elos; 

d) identificar gargalos, elos faltantes ou estrangulamentos existentes no sistema; 

e) identificar elos dinâmicos que trazem maior movimentação à cadeia 
produtiva; 

f) maximizar a eficácia político-administrativa das ações públicas; 

g) identificar fatores condicionantes da competitividade de cada segmento. 
 

Apresenta-se na seqüência conceitos fundamentais sobre aglomerados 

produtivos. 

 
5.3.3.1 Os Aglomerados Produtivos 

O turismo hoje tem sido objeto de muitas discussões e debates incansáveis, pois 

investidores e governantes tem visto está área como um importante instrumento de 

desenvolvimento tanto para suas empresas quanto para seus países (fonte de renda, 

emprego etc.). 

 Sob o prisma da competitividade CASTELLS (2002) indica que a competitividade 

depende de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente à 

informação baseada em conhecimentos, porém hoje se começa a construir uma 

moderna conceituação de competitividade, pois se percebe a necessidade de um 

método que compreenda com mais eficiência as exigências do mercado, considerando 

as transformações contínuas e inovadoras deste. Isso despertou um estudo voltado aos 

modelos de gestão do turismo, bem como os processos de desenvolvimento utilizados, 

passando a se difundir estudos como o de Michael Porter que utiliza como base à teoria 

dos aglomerados. 

                                                 
43  Ver mais em: http://www.sinct.ma.gov.br/areas_programas/agronegocio/definicoes.php 
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Um Aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de 
empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa determinada área, 
vinculada por elementos comuns e complementares. [...] A maioria inclui 
empresas de produtos ou serviços finais, fornecedores de insumos 
especializados, componentes, equipamentos e serviços, instituições 
financeiras e empresas em setores correlatos. Os aglomerados geralmente 
também incluem empresas em setores a jusante (ou seja, distribuidores ou 
clientes), fabricantes de produtos complementares, fornecedores de infra-
estrutura especializada, instituições governamentais e outras, dedicadas ao 
treinamento especializado, educação, informação, pesquisa e suporte técnico 
(como universidades, centros de altos estudos e prestadores de serviço de 
treinamento vocacional), e agências de normatização. Os órgãos 
governamentais com influência significativa sobre o aglomerado seriam uma de 
suas partes integrantes. Finalmente, muitos aglomerados incluem associações 
comerciais e outras entidades associativas do setor privado, que apóiam seus 
participantes. (PORTER,1999, p. 211). 
  

 Este autor apresenta também o estudo dos Clusters, palavra de origem inglesa 

que significa, junção, união, agregação, integração, que surgiu como forma de 

denominar alguns setores bem sucedidos da economia mundial, passando a ser 

compreendida em português, nos termos de organização de um arranjo produtivo local, 

que trata de uma forma inovadora de competição, pois se da por meio de 

concentrações geográficas de indústrias pertencentes à mesma cadeia produtiva, que 

passam a ter ações conjuntas e com interesses comuns. 

PORTER (1998, p. 209-213) define cluster como: 
concentrações de companhias e instituições num setor específico. Os clusters 
englobam uma gama de empresas e outras entidades importantes para a 
competição incluindo, por exemplo, fornecedores de matéria-prima, 
componentes, serviços e instituições voltadas para o setor. Podem se estender 
verticalmente e horizontalmente na cadeia produtiva. 
 

 No mesmo sentido LINS (2000) argumenta que clusters são concentrações 

geográficas de empresas, pertencentes a um mesmo setor ou a setores conexos, que, 

beneficiadas por atividades de apoio e pela presença de instituições, geralmente atuam 

de forma especializada e complementar. 

Substitui-se assim o antigo sistema de competição em que se avaliava somente 

o potencial de oferta e demanda, e passa-se a admitir a aplicação destes conceitos, 

mantendo-se a competição, porém instaurando um espírito de parceria entre os 

competidores. 

Percebe-se assim, que o desenvolvimento do turismo está estreitamente 

relacionado com a elaboração de estratégias, tanto para o alcance de resultados e 
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aumento de produtividade como para resolução de problemas e desafios impostos pela 

globalização, utilizando-se especialmente desses tipos de alianças estratégicas. 

HAMEL e DOZ (1999, p. 23) conceituam aliança como sendo “uma associação, 

de curta ou longa duração, entre duas ou mais companhias que tenham interesses 

comuns. Em uma aliança, as empresas cooperam em função de uma necessidade 

mútua e compartilham habilidades e riscos para atingir um fim comum”. 

 
5.4 Redes de Cooperação 
 

A importância do termo cooperação tem-se tornado cada vez mais evidente na 

atualidade, na medida em que empreendimentos de natureza associada não só são 

estimulados, mas também colocados como condição básica de sobrevivência das 

organizações. 

Neste cenário, a necessidade de reestruturação produtiva e de mudança de 

paradigmas, aponta cada vez mais para a organização em rede, como alternativa aos 

diversos problemas existentes nas mais variadas esferas, uma vez que esta forma de 

organização cria as condições de interligação entre as questões de cidadania, de 

acesso ao conhecimento e da reconstrução do mundo do trabalho. Nesta perspectiva, 

CASTELLS (2002, p. 232), destaca: 
Nessas condições, a cooperação e os sistemas de rede oferecem a única 
possibilidade de dividir custos e riscos, bem como de manter-se em dia com a 
informação constantemente renovada. Mas as redes também atuam como 
porteiros. Dentro delas, novas oportunidades são criadas o tempo todo. Fora 
das redes, a sobrevivência fica cada vez mais difícil. Com a rápida 
transformação tecnológica - as redes - não as empresas tornaram-se unidade 
operacional real. 

 
 A prática da organização e do trabalho em rede está incorporada ao Programa 

de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil em praticamente todos as etapas 

que o constituem. Este Programa destaca por meio dos Módulos Operacionais que a 

elaboração de Projetos Específicos para a formação de redes poderá ficar a cargo de 

consultorias especialmente contratadas para esse fim, sob a coordenação da Instância 

de Governança Regional. Como resultado desse trabalho, espera-se que sejam 
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produzidos instrumentos de articulação entre os integrantes da rede e desta com outras 

similares, nas diversas regiões do Estado e do País (BRASIL, 2006)44. 

De acordo com MARTINHO (2005, p. 7): 
a organização em rede tem enorme poder de promover a disseminação de 
informações, a troca de experiências e a produção de inovação de forma 
descentralizada e empoderadora dos atores locais. Seus fundamentos 
estruturais e organizacionais induzem a prática colaborativa, a cooperação, a 
sinergia, a gestão compartilhada e a ação autônoma individual integrada 
numa perspectiva coletiva. O exercício da colaboração não-hierárquica, 
como acontece nas redes, promove o desenvolvimento dos talentos e a 
emancipação responsável. 

 
Por meio das redes de cooperação, é possível realizar atividades comuns, a fim 

de conseguir melhor produtividade; redução de custos; acesso a inovações 

tecnológicas e aos novos mercados; maior poder de negociação e barganha; troca de 

experiências e de informações permitindo o aumento da competitividade por meio da 

articulação entre seus membros e um redirecionamento das estratégias de promoção e 

venda dos produtos. 

Conforme apresentado nos Módulos Operacionais do Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, entre outros, uma rede possibilita: 

a) promover o desenvolvimento da atividade turística; 

b) desenvolver pesquisas e estudos; 

c) estabelecer interlocução política; 

d) facilitar o acompanhamento, avaliação e monitoria do processo de 

regionalização; 

e) construir metodologias; 

f) realizar ações de capacitação; 

g) prestar serviços; 

h) captar recursos; 

i) valorizar os produtos turísticos regionais, consolidando suas marcas e 

facilitando sua comercialização; 

j) subsidiar o desenvolvimento de novos roteiros, destinos e/ou produtos 

turísticos; 

                                                 
44 http://institucional.turismo.gov.br/regionalizacao.  
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k) melhorar o padrão de qualidade dos roteiros, destinos e/ou produtos 

turísticos. 

Tendo em vista tais motivos, constata-se que a adoção do trabalho em rede 

constitui-se em estratégia45 de fundamental importância para o desenvolvimento do 

potencial turístico de uma localidade, principalmente quando se idealiza tal 

desenvolvimento sob a ótica da inclusão social, da sustentabilidade, da redistribuição 

da riqueza e do fortalecimento dos territórios. 

 

5.4.1 Redes de Cooperação: uma revisão contextual 
O conceito de rede define um padrão comum de organização que pode ser 

identificada em todos os seres vivos, como descreve CAPRA (1996, p. 77): 
Onde quer que encontremos sistemas vivos – organismos, partes de 
organismos ou comunidades de organismos – podemos observar que seus 
componentes estão arranjados à maneira de rede. Sempre que olhamos para a 
vida, olhamos para as redes. 

 

De acordo com MARTINHO (2005, p. 10), entende-se por “rede” “uma forma de 

organização democrática constituída de elementos autônomos, que são interligados de 

forma horizontal e que cooperam entre si”.  

Já, autores como PORTER (1999) e AMATO NETO (2000), conceituam redes 

como procedimento organizacional de atividades produtivas por meio de coordenação 

e/ou cooperação interfirmas. Essa concepção de aliança tem como objetivo fortalecer 

as atividades de cada empresa da rede. 

Segundo NETO (2000), há dois tipos básicos de cooperação inter empresarial: 

a) redes verticais de cooperação: ocorre entre empresas e os componentes 

das diferentes atividades da cadeia produtiva. Neste caso as empresas 

cooperam com seus parceiros comerciais, isto é, produtores, fornecedores, 

distribuidores e prestadores de serviço; 

b) redes horizontais de cooperação: as relações de cooperação são entre 

empresas que produzem e oferecem produtos similares, que trabalham no 

mesmo setor de atuação, cooperando com seus próprios concorrentes. As 

                                                 
45 [...] a estratégia é um padrão – especificamente um padrão em um fluxo de ações, MINTZBERG; 
WATERS (1985 apud MINTZBERG, 2001, p. 27). 
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redes horizontais de cooperação são geralmente implantadas quando as 

empresas sentem dificuldades em adquirir e partilhar recursos escassos de 

produção, em atender interna ou externamente o mercado em que atua e 

dificuldade em lançar e manter nova linha de produtos. 

A cooperação inter empresarial ou inter-firma busca o atendimento de uma série 

de necessidades das empresas que seriam de difícil satisfação, caso as empresas 

atuassem isoladamente. NETO (2000) descreve tais necessidades como sendo: 

a) combinar competências e utilizar know-how de outras empresas; 

b) dividir o ônus de realizar pesquisas tecnológicas, compartilhando o 

desenvolvimento e os conhecimentos adquiridos; 

c) partilhar riscos e custos de explorar novas oportunidades, realizando 

experiências em conjunto; 

d) oferecer uma linha de produtos de qualidade superior e mais diversificada; 

e) exercer uma maior pressão no mercado, aumentando a força competitiva em 

benefício do cliente; 

f) compartilhar recursos, com especial destaque aos que estão sendo 

subtilizados; 

g) fortalecer o poder de compra; 

h) obter mais força, para atuar nos mercados internacionais. 

No caso do turismo, as redes de empresas do setor ou as famílias envolvidas no 

processo representam formas organizadas de produção grupal que são articuladas 

entre si, com os demais atores da cadeia produtiva do turismo e com o setor 

governamental. 

O associativismo e as redes entre empresas e organizações territoriais 

constituem os modelos mais comuns de colaboração e cooperação. Eles permitem 

realizar transações entre agentes públicos e privados com base em acordos formais. 

Conforme estudos realizados em países desenvolvidos, grande parte dos organismos 

de desenvolvimento local utiliza esse processo. São organizações assentadas na 

confiança entre as partes e orientadas para objetivos muito concretos. Essas redes 

complementam as organizações convencionais e neutralizam os efeitos perversos da 

burocracia. Permitem estabelecer relações informais entre as organizações, o que 
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facilita a tomada de decisões e a sua execução (VAZQUEZ-BARQUERO, 1995, 

CITADO NOS MÓDULOS OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO 

DO TURISMO). 

No intuito de estimular a difusão do trabalho colaborativo em rede – e, ao mesmo 

tempo, enfatizando a necessidade da interconexão e da articulação dos diversos atores 

envolvidos no processo de regionalização do turismo, o Ministério do Turismo, por meio 

da consultoria de Cássio Martinho46, publicou em 2005 um manual denominado 

“Formação de Redes”, por meio do qual são apresentados os conceitos, os princípios 

organizacionais e a metodologia para implantação de redes de cooperação. 

Segundo MARTINHO (2005, p. 13), a organização em rede, no contexto em que 

foi aplicada relacionada ao turismo, tem como base a autonomia dos elementos que 

constituem, a horizontalidade que caracteriza a relação entre tais elementos e a 

cooperação47. Segundo o autor: 
autonomia, horizontalidade, cooperação e democracia são os quatro fatores 
organizacionais que caracterizam uma rede. A eles deve-se acrescentar um quinto 
fator, de caráter estrutural ou morfológico, que se denomina conectividade – o 
fenômeno do estabelecimento de conexões. Juntos, eles conformam a noção de 
rede e fazem dela uma poderosa estrutura para a troca de informação, a produção 
e a disseminação de conhecimento, o estímulo ao desenvolvimento e a produção 
de inovação. (MARTINHO, 2005, p.13) 

 
 A conectividade é o princípio estruturante da rede e a base de sua forma. 

Qualquer rede é sempre um conjunto de conexões; um conjunto de elementos 

conectados entre si. Assim, no processo de desenvolvimento turístico local, ao se 

fomentar a ocorrência de mais conexões entre os atores, estimula-se o 

desenvolvimento do turismo de forma regionalizada. Além disso, a conectividade 

promove a ocorrência de relacionamentos no interior do conjunto de atores, propiciando 

assim, a existência da colaboração. 

 Outro aspecto importante ligado à conectividade das redes é a intensa 

capacidade de fazer conexões simultâneas por meio dos diversos “nós” que possibilita 

                                                 
46 Cassio Martinho é jornalista, professor, escritor e consultor em gestão de redes. Fonte: 
http://www.virtual.pucminas.br/comunicacao/bibl_virtual/bdm_22082006.htm.  
47 “A cooperação é a atitude que fundamenta o relacionamento entre os elementos autônomos. Essa 
autonomia é preservada e garantida na medida em que tal relacionamento se dá de forma não-
hierárquica, isto é, horizontal, não havendo subordinação de um elemento a qualquer outro. Coopera-se 
na rede justamente porque a independência de cada um é preservada pela forma não-hierárquica com 
que se organiza o trabalho conjunto”. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2005). 
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que a estrutura de rede tenha alto poder de multiplicação e de expansão, o que propicia 

um ambiente favorável à disseminação de boas práticas, tecnologias e informações. 

 

 
Fonte: Adaptado de MARTINHO (2005). 
Figura 22. Conectividade e capacidade de crescimento da rede. 
 

Conforme citado no manual Formação de Redes, os demais princípios 

organizacionais das redes são: 

a) autonomia: na rede as conexões se fazem de forma não-linear, e o trabalho 

por sua vez, depende a todo momento, da ação autônoma de cada um dos 

atores, partindo do pressuposto da participação voluntária. A rede se sustenta 

numa lógica de participação com base no livre exercício da cidadania e em 

vínculos estabelecidos de forma espontânea. A autonomia dos atores não 

quer dizer não precisar de acordos e normas, mas sim, que o funcionamento 

da rede depende de se fazer uma pactuação sobre as regras do trabalho 

conjunto que deve garantir a eficácia da ação coletiva e a manutenção da 

autonomia de cada membro da rede; 

b) horizontalidade: decisão compartilhada e ausência de hierarquia; existência 

de um só nível de poder, um plano horizontal no qual os atores compreendem 

a si mesmos como pares (iguais em poder) e atuam como tal; as normas e 

procedimentos estabelecidos de forma pactuada tem a mesma validade e 

aplicabilidade sobre todos, indistintamente; o poder é desconcentrado e as 
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lideranças passam a emergir no processo de trabalho, na medida da 

necessidade e da circunstância. Numa região turística, onde há diversos 

atores importantes, todos devem ser igualmente tratados como lideranças 

potenciais da região. As lideranças, combinadas, é que podem promover, de 

fato, o desenvolvimento da região. 

c) cooperação, comunicação e coordenação: a comunicação é o meio pelo 

qual se dá a interação entre os atores e o insumo necessário para a 

organização da rede, nesse sentido a diversidade dos integrantes e sua 

dispersão espacial exigem um trabalho de comunicação permanente para dar 

capacidade operacional ao conjunto; todo o processo de trabalho conjunto é 

facilitado por conta da atitude que está na origem da participação na rede: a 

cooperação; por fim, comunicação e cooperação produzem co-ordenação do 

trabalho. É isso que significa de fato a expressão “trabalho em rede”: um 

processo de interlocução (comunicação) e decisão compartilhada a resultar 

numa ação coordenada, sem que para isso seja necessária a figura de um 

“chefe” ou “supervisor”; 

d) democracia: decisão compartilhada, coordenação não-hierárquica, gestão 

colegiada, múltiplas lideranças, isso só pode ocorrer e dar certo na medida 

em que a rede for um espaço democrático de participação, o que quer dizer 

que, além do respeito a direitos consagrados (como a liberdade de opinião e 

expressão, de votar e ser votado etc.), a rede deve funcionar com base em 

processos garantidores de democracia: informação abundante e relevante, 

ênfase no debate e na busca de consenso, consulta ampla aos participantes 

antes da tomada de decisão, estruturas colegiadas de gestão e operação 

(conselhos, assembléias, comitês e grupos de trabalho), rodízio de “cargos” e 

atribuições, entre outros mecanismos. 

Compreender tais princípios é um dos passos essenciais para a implementação e 

consolidação das redes como estratégia de desenvolvimento turístico. 

 Além disso, é importante compreender também dois outros conceitos inerentes 

às redes de cooperação citados por MARTINHO (2005, p. 21), a “Ação Concertada e a 

Ação Difusa”. 
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 A ação concertada refere-se a uma ação coletiva na qual muitos elementos 

diferentes atuam de forma combinada como se fosse um só corpo. Na ação difusa a 

colaboração ocorre em partes diferentes do conjunto, em forma, modo e grau diversos. 

São pares ou grupos de atores que firmam parcerias bilaterais ou multilaterais. 

Assim, quanto mais os atores mantiverem relações entre si e quanto mais densa 

for a rede, mais os atores serão capazes de promover uma grande quantidade de 

ações colaborativas bi ou multilaterais. Numa região turística “o conjunto dessas ações 

difusas pode produzir enorme resultado econômico e social”. (MARTINHO, 2005, p. 22). 

 

5.4.2 Experiências Internacionais de Redes de Cooperação 
Partindo das conceituações e afirmações apontadas anteriormente, algumas 

experiências de sucesso podem ser citadas em regiões da Europa, a exemplo das que 

serão citadas na seqüência, da Itália, da Alemanha e do Japão, por meio de consórcios 

e clusters. 

Na Região da Terceira Itália, as redes de empresas destacam-se sob 

especialização flexível, através da criação de vasta rede de pequenas empresas 

industriais (cerâmica, calçados, têxteis, confecções, motocicletas, equipamentos 

agrícolas) a partir dos anos 70. Apresenta grande flexibilidade e maior capacidade 

inovadora. A empresa de manufatura (90%) é constituída de pequenas empresas, 

obtendo uma das menores taxas de desemprego (5,5% enquanto o índice nacional é de 

12%). Outras características marcantes dessa região, diz respeito às estruturas de 

consórcios de empresas (consortia). Os principais objetivos desses consórcios podem 

variar, destacando-se à provisão financeira e serviços de marketing48. 

As redes de PME’s na região sul da Alemanha destacam-se, na década de 70, 

pela estratégia adotada para produzir “bens personalizados” (sob encomenda), 

utilizando para isso recursos advindos da microeletrônica (SCMITZ apud AMATO 

NETO, 2000). O sucesso empresarial ocorreu devido ao fato das empresas serem 

especializadas, porém flexíveis, e utilizavam uma mão de obra versátil e máquinas com 

múltiplas finalidades. Essa região também contou com a atuação marcante e decisiva 

                                                 
48 AMATO NETO, João.  Redes de Cooperação Produtiva e Clusters Regionais: oportunidades para as 
pequenas e médias empresas. São Paulo: Atlas, 2000. 
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dos governos regionais e locais, que apóiam os esforços de especialização 

coordenada. 

No Japão (AMATO NETO, 2000) ressalta-se o novo padrão de relações 

interorganizações, em que o keiretsu e os sistemas de subcontratação constituem-se 

em inovações institucionais, funcionando como redes empresariais ou instituições 

“extramercado”. Os keiretsu representam uma forma particular de organizar as relações 

entre empresas, através de uma forte participação de uma empresa na propriedade de 

outra (participação acionária cruzada, o qual o fornecedor de uma empresa é ligado a 

seu cliente principal no que diz respeito ao planejamento, controle e custo). No entanto, 

entre as redes citadas, os processos como subcontratação e keiretsu no Japão, 

baseados em redes verticais e no poder tendem ao desaparecimento. E as redes 

horizontais realizadas através de consórcios e clusters entre as empresas, apresentam-

se como uma aliança estratégica baseada em uma relação de confiança, colaboração e 

cooperação entre iguais e parecem ser melhores candidatas a perseverar.  
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

De acordo com a problemática, objetivo geral e objetivos específicos, e em 

observação à metodologia adotada, estabeleceu-se a perspectiva e delimitação deste 

estudo.  

Os resultados das pesquisas expressos neste capítulo são de fontes primárias e 

contribuem para a análise da viabilidade de se implantar uma rede de cooperação no 

Morro dos Sete Pecados para o desenvolvimento do turismo. 

Dessa forma, foram aplicados questionários com os participantes do I Encontro 

Nacional de Motor Homes e da Festa do Município, ambos realizados no Balneário de 

Santa Helena, com o objetivo de identificar a percepção dos mesmos quanto à oferta 

dos produtos turísticos oferecidos no município e a existência de uma possível 

demanda potencial para  usufruir desse espaço. 

Com o público que freqüenta o Restaurante Pecados da Gula objetivou-se 

identificar o perfil da demanda já existente, bem como, sua satisfação com os serviços 

oferecidos e interesse na oferta de outros produtos diversificados no âmbito do Morro. 

Para a comunidade do Morro dos Sete Pecados o estudo buscou identificar o 

perfil socioeconômico, mapear a produção realizada e o interesse e  disponibilidade da 

comunidade em realizar ações de integração social e econômica relacionadas ao 

turismo para o desenvolvimento local. 

 A coleta de dados através das entrevistas realizadas com o poder público e com 

a iniciativa privada objetivou avaliar a estrutura socioeconômica do Município e suas 

perspectivas em relação ao turismo; bem como, o interesse da iniciativa privada em 

comercializar o produto turístico relativo ao objeto de estudo e a  “idéia” do projeto para 

aquele “espaço turístico”,  demonstrado pelos proprietários do restaurante. 

 
6.1 Pesquisa Aplicada com Participantes do I Encontro Nacional de Motor Homes 
e com Participantes da Festa de Aniversário do Município de Santa Helena 
 
 Para facilitar a análise e demonstração dos dados obtidos com o público 

participante destes dois eventos, neste estudo o I Encontro Nacional de Motor Homes 



 

 

112

será denominado “Evento A” e a Festa de Aniversário do Município será denominado 

“Evento B”. 

 Durante o “Evento A” foram aplicados 40 formulários de pesquisa e durante o 

“Evento B” foram aplicados 60 formulários, de forma aleatória em ambas ocasiões.  

O que se buscou com essa pesquisa foi identificar se os participantes de eventos 

como estes, realizados no Balneário de Santa Helena, podem constituir uma demanda 

potencial para consumir dos produtos a serem ofertados no Morro dos Sete Pecados, 

uma vez que para se constituir uma rede de cooperação para desenvolvimento do 

turismo naquela localidade, também há necessidade de saber se há viabilidade de 

mercado e demanda para o tipo de produto a ser ofertado.  

Assim, uma das primeiras características observadas para esta análise é o perfil 

socioeconômico dos participantes destes dois eventos. Analisa-se também o 

conhecimento por parte dos entrevistados, de outros atrativos do município, dentre eles 

do Morro dos Sete Pecados, bem como, o interesse dos entrevistados por destinos que 

trabalhem com turismo rural. 

A primeira pergunta do questionário destinado aos participantes do Evento B foi 

pré-classificatória, ou seja, caso o entrevistado fosse residente na sede do município 

cancelava-se a entrevista, com o objetivo de manter o foco da investigação no público 

regional ou então, dos demais distritos que participavam do evento. 

As pesquisas aplicadas nos dois eventos totalizaram um número de 100 

formulários, caracterizados conforme a Tabela 1. 

 
TABELA 1 – SEXO DOS ENTREVISTADOS 

FONTE: Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa foi distribuída de forma equilibrada com relação ao sexo dos 

entrevistados. Durante o evento “A” 48% dos formulários foram aplicados ao sexo 

feminino e 52% ao sexo masculino, este público é oriundo de diversas regiões do país. 

 Evento A Evento B Total 
Sexo Entrevistados Percentual Entrevistados Percentual Total % 
Feminino 19 48% 30 50% 49 49%
Masculino  21 52%  30 50%  51 51%
Total 40 100% 60 100% 100 100%
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No evento “B”, 50% dos formulários foi aplicado para pessoas do sexo feminino e 50% 

do sexo masculino, público este, caracterizado basicamente pela comunidade do 

município de Santa Helena, dados estes que seguem demonstrados nas tabelas 2 e 3. 

 
TABELA 2- RESIDÊNCIA PERMANENTE – ENTREVISTADOS EVENTO A 

Estado Entrevistados Percentual 

SC  6  15% 
SP  7  17% 
RS  6  15% 
RJ  2  5% 
PR  12  29% 
GO  1  3% 
MT  1  3% 
MG  1  3% 
ES  4  10% 
Total  40  100% 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

No evento “A” se observou um grande número de participantes oriundos de 

outros estados brasileiros, vindos de 27 cidades diferentes, constituindo 71% do público 

entrevistado, com predominância dos estados mais próximos ao Estado do Paraná, 

sendo 17% de São Paulo, seguido do Rio grande do Sul e Santa Catarina ambos com 

15%, o restante se deu pelo Espírito Santo com 10%, Rio de Janeiro com 5%, Goiás, 

Mato Grosso e Minas gerais com 3%, sendo somente o restante 29%, participantes do 

estado do Paraná.  

 
TABELA 3- RESIDÊNCIA PERMANENTE – ENTREVISTADOS EVENTO B 
Cidade Entrevistados Percentual 
Distritos do Município 20 33%
Céu Azul 4 7%
Foz do Iguaçu  10 17%
Missal 4 7%
Medianeira 8 13%
Palotina 4 7%
M.C.Rondon 2 3%
São José das Palmeiras 2 3%
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Continuação  

Cidade Entrevistados Percentual 
Entre Rios do Oeste 2 3%
Toledo 4 7%
Total 60 100%
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Quanto à procedência do público do evento “B”, a maior porcentagem 33%, são 

oriundos da comunidade local, de distritos pertencentes ao próprio município de Santa 

Helena, seguido dos visitantes de municípios vizinhos, num raio de 120 km de 

distância, sendo de Foz do Iguaçu representados por 17% do público e Medianeira com 

13%. Os municípios de Céu Azul, Missal e Palotina tiveram cada um público de 7 % 

seguidos de São José das Palmeiras, Marechal Candido Rondon e Entre Rios do Oeste 

com 3%. 

 A realização de eventos é um dos fatores que contribuem significativamente para 

a visitação de destinos turísticos, assim, comparando as duas tabelas acima, 

percebem-se claramente as diferenças do público captado por meio de um evento com 

foco específico no caso do evento dos Motor Homes e de um evento popular, cujo foco 

manteve-se no público regional. 

 Outra característica distinta entre os públicos entrevistados diz respeito à faixa 

etária, conforme demonstrado na Tabela 4. 

 
TABELA 4 – IDADE DOS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

 Evento A Evento B Total 
Idade Entrevistados Percentual Entrevistados Percentual Total % 

18 a 25 0 - 12 20% 12 12%
26 a 33 0 - 14 23% 14 14%
34 a 41 1 3% 12 20% 13 13%
42 a 49 6 15% 8 13% 14 14%
50 a 57 8 20% 6 10% 14 14%
58 a 65 10 25% 4 7% 14 14%
65 anos ou mais 15 37% 4 7% 19 19%
Total 40 100% 100% 100 100%
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No evento “A” a amostragem selecionada não encontrou visitantes com idade 

entre 18 e 33 anos. Neste evento a maior participação, 37%, foi do público acima de 65 

anos, ou seja, um público da melhor idade, a maioria já aposentados, dados do IBGE49 

demonstram que em relação à população de 65 anos ou mais de idade, em 1991 esse 

contingente representava 4,8% da população total brasileira e em 2004 atingiu 6,7%. 

No evento “B” ocorreu o inverso,  ou seja, a maior participação foi do público jovem, 

20% tinham idade entre 18 e 25 anos e 23% tinham entre 26 e 33 anos, totalizando 

43% do público na faixa dos 18 aos 33 anos. Estes dados apontam para as 

características distintas dos dois eventos, o primeiro, voltado ao público normalmente 

de mais idade e com mais disponibilidade de tempo para viagens, em que boa parte 

deles costuma participar deste tipo de evento “Encontro de Motor- Homes” em diversos 

municípios brasileiros, a exemplo de encontros que aconteceram nos três últimos anos 

no Balneário de Santa Helena, voltados aos campistas do Sul do País, e que neste ano 

ocorreu pela primeira vez a nível nacional. O segundo evento, marcado pela realização 

de Shows e pelo Festival da Alcatra, serviu de chamariz ao público mais jovem. Nesta 

pesquisa o número de questionários aplicados nas duas etapas, distribuídos nas 

diversas faixas etárias, em sua somatória convergiu para um resultado balanceado na 

maioria das opções, ficando em 14% a maior incidência, variando de 19 a 12% o maior 

e o menor percentual obtido. As informações com relação ao estado civil demonstram 

que em ambos os eventos a maior parte do público era casado, 92.5% no evento “A”  e 

61% no evento”B”, seguido neste último evento de 30% de público solteiro, conforme 

demonstrado na Tabela 5. 

 
TABELA 5 – ESTADO CIVIL DOS ENTREVISTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 
                                                 
49 http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=580&id_pagina=1 

 Evento A Evento B Total 
Estado Civil Entrevistados Percentual Entrevistados Percentual Total % 

Solteiro - - 18 30% 18 18%
Casado 37 92,5% 36 61% 73 73%
Separado 1 2,5% 2 3% 3 3%
Viúvo 1 2,5% 2 3% 3 3%
Outro 1 2,5% 2 3% 3 3%
Total 40 100% 60 100% 100 100%
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A Tabela 6 mostra o grau de escolaridade dos dois públicos, chamando atenção 

ao grau de apresentado no item ensino superior, 25% no evento “A” e 23,33% no 

evento “B”, seguidos de outros 23,33% com curso superior incompleto dentre este 

último público. 

 
TABELA 6 – GRAU DE INSTRUÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

A Tabela 7 abaixo demonstra as profissões dos entrevistados no evento “A”, em 

que houve uma predominância de aposentados com percentual de 14%, seguido de 

professores, comerciantes e donas de casa, todos com 12%. O maior percentual aponta 

novamente a características específicas deste público, que aposentados  e com mais 

tempo livre, ou ainda, com maior flexibilidade para viagens, aproveitam para conhecer 

outros lugares normalmente em longas viagens, adequando seu lar aos Motor Homes. Na 

seqüência apresentam-se ainda, índices referentes à renda bruta mensal dos 

entrevistados. 

 
TABELA 7 – PROFISSÃO DOS ENTREVISTADOS NO EVENTO A 
Profissão Entrevistados Percentual 
Aposentado 6 14%
Professor 5 12%
Empresário  4 9%
Pensionista 1 3%
Funcionário Público Federal 4 10%
Do lar 5 12%
Projetista  1 3%
Costureira  1 3%
Comerciante 5 12%

 Evento A Evento B Total 
Escolaridade Entrevistados Percentual Entrevistados Percentual Total % 

1º grau incompleto 1 3% 8 13,33% 9 9%
1º grau completo 6 15% 8 13,33% 14 14%
2º grau incompleto 2 5% 4 6,67% 6 6%
2º grau completo  16 39% 8 13,33% 24 24%
Superior incompleto  4 10% 14 23,33% 18 18%
Superior completo  10 25% 14 23,33% 24 24%
Outro 1 3% 4 6,67% 5 5%
Total 40 100% 60 99,99% 100 100%
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Continuação 
Profissão Entrevistados Percentual
Analista 2 5%
Representante Comercial 1 3%
Bancário 1 3%
Funcionário Público Municipal 2 5%
Metalúrgico 1 3%
Militar de reserva 1 3%
Total 40 100%
FONTE: Pesquisa de Campo 
 
 
TABELA 8 – RENDA BRUTA MENSAL 

FONTE: Pesquisa de Campo 
  

No evento “A” o número de participantes com renda bruta mensal acima de 13 

salários mínimos foi muito significativo 57,5% o que demonstra principalmente a 

existência de uma população mais velha, na maioria das vezes já aposentado o que 

vale dizer que é uma população com disponibilidade de tempo e dinheiro, e ainda um 

público que se mostra muito interessados por conhecer outros lugares ou novos 

atrativos, já no evento “B”  a predominância se deu pelos participantes com renda de 1 

a 5 salários mínimos com 60% dos entrevistados, obtendo um resultado final de 43% de 

todos os entrevistados com essa faixa salarial, e 23 % com renda bruta mensal acima 

de 13 salários mínimos. 

 

 

 

 

 

 Evento A Evento B Total 
Valor Entrevistados Percentual Entrevistados Percentual Total % 

1 a 5 salários min. 7 17,5% 36 60% 43 43%
6 a 9 salários min. 2 5% 14 23% 16 16%
10 a 13 sal. min 6 15% 10 17% 16 16%
mais de 13 sal. min 23 57,5% 0 - 23 23%
não respondeu 2 5% 0 - 2 2%
Total 40 100% 60 100% 100 100%
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TABELA 9 – PRIMEIRA VISITA A SANTA HELENA 

FONTE: Pesquisa de Campo 

 

 Dos entrevistados no evento “A” 55% disseram não ser a primeira visita a Santa 

Helena, índice que aumenta para 93% no evento “B”, o que mostra que existe em 

ambos os eventos um público em potencial e com um certo tempo de permanência e de 

freqüência de visitação como demonstram as tabelas 10 e 11.  

 
TABELA 10 – TEMPO DE PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO -ENTREVISTADOS DO EVENTO A 
Tempo Entrevistados Percentual 
Somente para o encontro - 3 dias    18 44%
5 dias 1 3%
7 dias 5 13%
8 dias 2 5%
10 dias  2 5%
15 dias 2 5%
20 dias 2 5%
30 dias 6 14%
50 dias 1 3%
60 dias 1 3%
Total 40 100%
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

 Dos entrevistados 44%, tinham uma previsão de permanência de apenas 3 dias, 

ou seja, somente durante o encontro, porém a maioria dos participantes tinha uma 

perspectiva de permanência maior, sendo de 14% os que pretendiam ficar por um mês 

no município, 13% os que pretendiam ficar por 7 dias ou uma semana, seguidos 

daqueles que pretendiam ficar por 8, 10, 15 e 20 dias 5% para cada opção e 3% para 

cada opção de ficar 5, 50 e 60 dias. 

 

 

 Evento A Evento B Total 

Opção Entrevistados Percentual Entrevistados Percentual Total % 

Sim 18 45% 4 7% 22 22%

Não 22 55% 56 93% 78 78%

Total 40 100% 60 100% 100 100%
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TABELA 11 – FREQÜÊNCIA DE VISITAÇÃO À CIDADE - ENTREVISTADOS DO     EVENTO B 
Freqüência Entrevistados Percentual 
Raramente (ou quase nunca)  6 10%
Eventualmente (sempre que possível) 40 67%
Todos os anos 2 3%
Nos Feriados - -
Nos finais de semana 4 7%
Sempre que há algum evento na cidade 8 13%
Total 60 100%
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

No que tange a freqüência, questão feita aos participantes do evento “B” a 

maioria dos participantes demonstrou manter uma freqüência de visitação a cidade, 

67% respondeu que vinham ao município eventualmente ou sempre que possível, 13% 

disse visitar a cidade sempre que ocorre algum evento, 7% nos finais de semana, 3 % 

ao menos uma vez no ano, somente 10% disse vir raramente ou quase nunca ao 

município.  

Ainda buscando identificar características do público que se desloca para 

eventos como os que foram realizados, a Tabela 12 aponta para as formas de viajar. 

 
TABELA 12 – FORMA DE VIAJAR 

FONTE: Pesquisa de Campo 

 

No evento “A” 76% das pessoas afirmaram viajar em casal, 11% com até 3 

pessoas, 8% com quatro pessoas, e 5% referente às que viajam em grupo, que viajam 

com cerca de 10 pessoas. No evento “B”  20% afirmou viajar sozinho, 23% em grupo e 

57% em família. 

Dos entrevistados no evento “A” constatou-se que a maioria dos entrevistados 

não conhece outros atrativos do município, sendo que somente 1% afirmou conhecer o 

Morro dos Sete Pecados. 

 Evento A Evento B Total 
Forma de Viajar Entrevistados Percentual Entrevistados Percentual Total % 

Sozinho 1 3% 12 20% 13 13%
Em grupo 3 8% 14 23% 17 17%
Família 36 89% 34 57% 70 70%
Total 40 100% 60 100% 100 100%
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TABELA 13 – CONHECIMENTO DE OUTROS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO - 
ENTREVISTADOS DO EVENTO A 

Pontos Turísticos que conhecem Respostas
Percentual de 

respostas 

Percentual 
relacionado ao n.º de 

entrevistados (40) 
Refúgio Biológico 9 10% 22,5%
Monumento ao Cristo 20 22% 50%
Memorial Coluna Prestes 8 9% 20%
Morro 7 Pecados 1 1% 2,5%
Base Náutica 17 19% 42,5%
Painel Histórico 17 19% 42,5%
Não conhece nenhum atrativo dos citados 18 20% 45%
Total 90 100% -
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Esses dados apontam para a necessidade de maior divulgação dos pontos 

turísticos aos participantes dos eventos que são realizados no município, pois se 

constatou pelas respostas do público dos Motor Homes que boa parte teria interesse 

em visitar outros pontos mas desconheciam sua existência, ou não o fizeram por não 

haver uma logística de visitação organizada direcionada aos participantes do evento. 

 Outro ponto importante propiciado pela realização de eventos é a movimentação 

da cadeia produtiva no município. Os visitantes aos se deslocarem aos destinos 

normalmente, acabam usufruindo outros serviços ali oferecidos, fato também 

demonstrado pela Tabela 14. 

 
TABELA 14 – QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO 

Serviço utilizado 
Quantos 
utilizaram Ruim % Regular % Bom % Não resp. 

 A B A B A B A B A B 
Posto de combustível 22 22 - - 4,54% 6,66% 95,46% 66,66% - 26,66%
Lojas 21 18 - - - 16,66% 100% 43,33% - 40% 
Farmácias 21 18 - - - 3,33% 100% 56,66% - 40% 
Supermercados/padarias 37 21 - - - 13,33% 100% 56,66% - 30% 
Hospitais 7 13 - 3,33% - 20% 100% 20% - 56,66%
Artesanato 6 10 - - - 13,33% 100% 20% - 66,66%
Outros 13 - - - - 13,33% 100% - - - 
A – Evento A; B- Evento B 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 



 

 

121

Em relação aos serviços disponíveis ao turista e que foram utilizados pelo 

público entrevistado, a pesquisa buscou qualificar tais serviços de acordo com a 

satisfação dos entrevistados, utilizando para isso uma classificação entre ruim, regular e 

bom, no que tange a qualidade destes serviços. Quanto ao Posto de Combustível 22 

entrevistados de ambos os eventos utilizaram este serviço, sendo qualificado como bom 

por 95,46% dos entrevistados do evento “A” e 66,66% do evento “B”. Utilizaram as lojas 

21 entrevistadas do evento “A” e 18 dos entrevistados do evento “B”, sendo que 

daqueles 100% as qualificaram como boas e deste 43,33% contra 16,66% que as 

qualificaram como regular. Com relação às farmácias utilizaram o serviço 21 pessoas 

do evento “A “ e 18 pessoas do evento “B”. No que diz respeito aos supermercados e 

padarias 37 pessoas do evento “A” utilizaram este serviço e 100% o classificaram como 

bom, do evento “B” foram 21 que utilizaram o serviço, 46,66% o classificaram como 

bom e 13,33% o classificaram como regular. Ao que se refere a hospitais, 7 

entrevistados do evento “A” disseram ter usado os serviços , destes 100%  disseram ser 

bom, do evento “B” foram 13 pessoas a utilizar estes serviços  as quais 20% o 

classificaram como bom e os outros 20% classificaram como regular. Quanto ao 

artesanato 6 pessoas do evento “A” disseram ter comprado algum tipo de artesanato, 

100% o considerou bom, do evento “B” 10 pessoas disseram conhecer o artesanato 

local, sendo que 20% o considerou bom e 13,33% o considerou regular. 

A análise entre os serviços utilizados e o valor gasto durante a permanência dos 

entrevistados no município pode ser feita ao se observar a Tabela 15. 

 
TABELA 15 – VALOR GASTO DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO  MUNICÍPIO 

Evento A Evento B 
Valor R$ Entrevistados Percentual Valor R$ Entrevistados % 

200 a 400 18 44% menos de 40,00 16 27%
401 a 600 7 18% 41,00 a 60,00 10 17%
601 a 800 2 5% 61,00 a 80,00 4 7%
801 a 1000 2 5% 81,00 a 100,00 20 33%
1001 a 1200 2 5% 100,00 a 120,00 2 3%
mais de 1200 5 13% mais de 120,00 8 13%
Não respondeu 4 10% Não respondeu - -
Total 40 100% Total 60 100%

Fonte: Pesquisa de Campo 
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 Tratando do gasto referente a cada público, os entrevistados do evento “A”, 44% 

disseram gastar em média de 200 a 400 R$ por pessoa, enquanto que no evento “B” o 

percentual diminuiu para 27%; o percentual dos que gastam a média de 400 a 600 R$, 

foi parecido nos dois eventos, com 18% do “A” e 17% do ”B”; dos que gastavam de 600 

a 800,  foram 5% dos entrevistados do evento “A “ e 7% do evento “B”; na faixa de  

gastos entre 800 e 1000 R$, os que optaram por essa alternativa foram somente 5% 

dos participantes do evento “A”, contra 33% dos participantes do evento “B”, dos que 

disseram gastar entre 1000 e 1200 R$, 5% eram participantes do evento “A” e 3% do 

evento “B” e daqueles que gastavam uma média acima de 1200 R$, foram somente 

13% do evento “A” , não tendo nenhum entrevistado do evento “B” optado por esta 

alternativa. O menor gasto por parte dos entrevistados do evento “B” pode ser 

justificado pelo tempo de realização do evento, que neste caso foi de um dia apenas. 

 A Tabela 16, diz respeito as motivações do público dos Motor Homes para 

participarem de eventos como aquele. 

 
TABELA 16 – MOTIVAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - ENTREVISTADOS DO 

EVENTO A 

Motivo 
Número de 
Respostas 

Percentual de 
respostas 

Percentual 
relacionado ao n.º de 

entrevistados (40) 
Lazer 18 22% 45%
Descanso 6 8% 15%
Hobby 18 23% 45%
Contatos/amigos 25 31% 62,5%
Conhecer novos lugares 10 13% 25%
Conhecer novas culturas 2 3% 5%
Total 79 100% -

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

O percentual relacionado ao número de entrevistados foi expresso na tabela 16 e 

em tabelas anteriores também, para que se possa visualizar qual foi a porcentagem 

total dos entrevistados que, como no caso acima por exemplo, possuíam determinada 

motivação para viajar, uma vez que a questão permitia que o entrevistado respondesse 

mais de uma alternativa. 

Dos entrevistados do evento “B”, ao serem indagados se já conheciam ou já 

tinham ouvido falar do Morro Dos Sete Pecados, somente 20% dos entrevistados 
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afirmaram conhecer ou ter ouvido falar, e o restante 80% não conhecia nem sabia que 

lá já existe algum atrativo ou equipamento como o restaurante, por exemplo.    

 
TABELA 17 – CONHECIMENTO DA LOCALIDADE DO MORRO DOS SETE  PECADOS  - 

ENTREVISTADOS DO EVENTO B 
Motivo N.º de Respostas Percentual 
Sim 12 20% 
Não 48 80% 
Total 60 100% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

 
TABELA 18 – INTERESSE NA OFERTA DE ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MORRO DOS 

SETE PECADOS 

  FONTE: Pesquisa de Campo 

Entretanto, conforme demonstra a tabela acima, ao serem indagados sobre o 

interesse em participar de alguma das atividades turísticas no Morro dos Sete Pecados, 

em ambas as entrevistas o resultado foi positivo, tendo 92% dos participantes do 

evento “A” dizendo que gostariam de visitar o local e 98% dos participantes do evento 

“B” confirmando a opção por participar das atividades a serem oferecidas. 

Tais percentuais reforçam a afirmação de que, uma vez estruturado um produto 

turístico diversificado no Morro dos Sete Pecados, seria viável investir em divulgação 

junto aos públicos que participam de eventos realizados no município, como forma de 

aumentar a estadia e gasto destes no município. 

Assim, visando identificar também seus gostos e preferências por atividades que 

podem ser desenvolvidas no âmbito do Morro, a pesquisa apontou os seguintes 

resultados apresentados na Tabela 19. 

 

 Evento A Evento B Total 
Interesse Entrevistados Percentual Entrevistados Percentual Total % 

Sim 37 92% 59 98% 96 96%
Não 3 8% 1 2% 4 4%
Total 40 100% 60 100% 100 100%
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TABELA 19 – PREFERÊNCIA PELAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO 
DO MORRO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 
 É importante ressaltar que como a questão permitia mais de uma alternativa 

como resposta, os percentuais acima estão demonstrados com relação ao total de 

respostas dadas, onde os serviços de alimentação foram os que mais seriam utilizados 

com percentual de 89%, seguido de Camping com 66%, o que demonstra as 

necessidades básicas apresentadas nas viagens turísticas, ou seja, alimentação e 

hospedagem. 

Quanto ao interesse em permanecer na localidade de estudo por mais de um dia, 

caso houvesse mais atrativos ou localidades para visitar, na entrevista aplicada ao 

público do evento “B”, a resposta obtida também foi muito positiva, pois 98% 

responderam que permaneceriam no local por mais dias para desfrutarem de outras 

opções de lazer, sendo que todos os entrevistados afirmaram acreditar que esta 

iniciativa seria uma boa opção de lazer para a comunidade tanto da cidade como para a 

comunidade regional, conforme demonstrado nas tabelas 20 e 21 respectivamente. 

 
TABELA 20 – INTERESSE EM PERMANECER NA LOCALIDADE POR MAIS DE UM DIA -

ENTREVISTADOS DO EVENTO B 
Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 59 98%
Não 1 2%
Total 60 100%

Fonte: Pesquisa de Campo 
  

 Evento A Evento B Total 
Interesse Respostas Percentual Respostas Percentual Total % 

Almoço ou jantar 
no Restaurante 31 24% 58 25% 89 89%
Passeio a Cavalo 16 12% 40 17% 56 56%
Vôo de para-pente 2 2% 22 9% 24 24%
Trilhas 27 21% 36 15% 63 63%
Pesque-Pague 25 19% 38 16% 63 63%
Acampamento 26 20% 40 17% 66 66%
Não respondeu 3 2% 1 1% 4 4%
Total 130 100% 235 100% - -
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TABELA 21 – OPINIÃO SOBRE O MORRO DOS SETE PECADOS COMO OPÇÃO DE LAZER 
PARA A COMUNIDADE REGIONAL - ENTREVISTADOS DO EVENTO B 

Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 60 100%
Não 0 0%
Total 60 100%

FONTE: Pesquisa de Campo 

 

 Foi unânime também a afirmação em dizer que há necessidade de se investir em 

projetos turísticos na região, como forma não somente de lazer, mas também de 

geração de emprego e renda.  

 
TABELA 22 – OPINIÃO SOBRE A NECESSIDADE DE INVESTIMENTO EM PROJETOS DE 

TURISMO RURAL NA REGIÃO - ENTREVISTADOS DO EVENTO B 
Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 60 100%
Não 0 0%
Total 60 100%

FONTE: Pesquisa de Campo 

 

 Ainda nas pesquisas aplicadas com os participantes do Evento, investigou-se 

algumas características referente à disponibilidade de tempo e preferências para 

viagens, conforme tabelas 23 e 24. 

 
TABELA 23 – DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA VIAGENS - ENTREVISTADOS DO 

EVENTO A 
Freqüência Entrevistados Percentual 
Férias 4 9%
Feriados 9 21%
Finais de semana 5 12%
Sempre 23 53%
Não respondeu 2 5%
Total 60 100%
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Ao serem indagados sobre a disponibilidade de cada um para o turismo, obteve-

se um percentual alto 53% dos entrevistados disseram não ter restrições quanto à 
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disponibilidade de tempo, vale lembrar que esta é uma característica dos participantes 

do evento “A”, formado na sua maioria por aposentados e pessoas da melhor idade. 

A Tabela 24 por fim, apresenta as respostas referentes às preferências de 

viagens deste público. 

 
TABELA 24 – PREFERÊNCIAS DE VIAGENS - ENTREVISTADOS DO EVENTO A 

Preferência Respostas Percentual 

Percentual relacionado 
ao n.º de entrevistados 

(40) 
Praia 33 30% 82,5%
Esportes Radicais 3 3% 7,5%
Áreas naturais 27 25% 67,5%
Áreas rurais 17 16% 42,5%
Viagens Culturais 26 24% 65%
Não respondeu 2 2% 5%
Total 111 100% -
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

A opção por áreas rurais como preferência de viagem apresentou um índice 

significativo, com 16% das respostas, representando 42,5% dos entrevistados. 

Observações importantes foram feitas ainda pelos entrevistados no que se refere 

à melhor divulgação, alguns afirmaram que se soubessem antes que havia em uma 

localidade do interior um restaurante como o “Pecados da Gula” teriam visitado-o. 

Outros ponderaram sobre a necessidade de se estruturarem produtos diversificados 

para ofertar ao público como este dos Motor Homes, que vem ao município com 

disponibilidade de tempo, mas que por falta de opção ou de divulgação, acaba 

usufruindo de poucos serviços, sobretudo, ligados ao Balneário de Santa Helena. 

 
6.2 Pesquisa Aplicada aos Visitantes do Restaurante Pecados da Gula 

 

A pesquisa destinada ao público que já freqüenta o Morro dos Sete Pecados, por 

meio da visitação ao Restaurante Pecados da Gula, objetivou identificar o perfil da 

demanda já existente, bem como, sua satisfação com os serviços oferecidos e interesse 

na oferta de outros produtos no âmbito do Morro, como forma de avaliar se uma Rede 
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de Cooperação local seria bem sucedida promovendo a criação de produtos 

diversificados para a oferta ao turista. 

Em uma amostragem de 38 pessoas, obteve-se um percentual equilibrado de 

representantes do sexo feminino (47%) e do sexo masculino (53%). 

 
TABELA 25 – SEXO DOS ENTREVISTADOS 

 
 
 
 

 
 

FONTE: Pesquisa de Campo  
 

Considerando o início do funcionamento do Restaurante (menos de um ano) e a 

cautela dos seus proprietários no que diz respeito à maior divulgação até que mais 

produtos estejam formatados de forma a diversificar a oferta e oferecer serviços e 

produtos com qualidade, evitando efeitos negativos ao Marketing do lugar, constatou-se 

que maioria dos visitantes que foram entrevistados é do próprio município (41%) ou de 

municípios vizinhos, com maior percentual apresentado por visitantes do município de 

Foz do Iguaçu, com 37%, conforme demonstrado na Tabela 26. 

 
TABELA 26 – RESIDÊNCIA PERMANENTE  
Cidade Entrevistados Percentual 
Santa Helena 16 41% 
Entre Rios do Oeste 4 11% 
Marechal Cândido Rondon 4 11% 
Foz do Iguaçu 14 37% 
Total 38 100% 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

No que se refere à idade dos entrevistados, conforme a tabela 27, 26% 

pertencem à faixa etária entre 18 e 25 anos, 37% de 26 a 33 anos, 11% de 34 a 

41anos, 21% de 42 a 49 anos e 5% pertencem à faixa etária de 50 a 57 anos. Não 

houve nenhum entrevistado com idade acima de 58 anos de idade. Além disso, a 

maioria dos entrevistados são pessoas casadas  com percentual de 53%, outros 42% 

são solteiros e apenas 5% separados, conforme demonstra a Tabela 28. 

Sexo Entrevistados Percentual 
Feminino 18 47%
Masculino  20 53%
Total 38 100%
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TABELA 27 – IDADE DOS ENTREVISTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 
TABELA 28 – ESTADO CIVIL  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Tratando-se do nível de escolaridade dos entrevistados, demonstrado na tabela 

29, verificou-se que nos níveis mais baixos deste, que vai do 1o grau incompleto ao 1o 

grau completo não se verificou nenhum dos entrevistados neste nível de escolaridade, 

sendo que apenas 5% tem o 2o  grau incompleto e 21% o tem completo, o maior 

percentual obtido foi de 32% para aqueles que possuem nível superior incompleto e de 

26% para aqueles que tem nível superior completo, totalizando 58% dos entrevistados 

que já cursaram ou estão cursando o nível superior e ainda 16% com outro grau de 

escolaridade, referente neste caso a especializações. 

 

 

 

 

 

Idade Entrevistados Percentual
Menos de 18 -
18 a 25 10 26%
26 a 33 14 37%
34 a 41 4 11%
42 a 49 8 21%
50 a 57 2 5%
58 a 65 - -
mais de 65 anos - -
Total 38 100%

Estado Civil Entrevistados Percentual
Solteiro 16 42%
Casado 20 53%
Separado 2 5%
Viúvo - -
Outro - -
Total 38 100%
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TABELA 29 – GRAU DE INSTRUÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Conforme dados deste estudo, no que se refere à profissão dos visitantes do 

restaurante, o maior índice obtido foi de 21% que se refere a comerciantes e com o 

mesmo percentual funcionários públicos, seguidos dos agentes de viagens, 

administradores e estudantes com 11%. Profissões na área de jornalismo, ensino, área 

administrativa e turismo apresentaram percentuais iguais, equivalendo em cada área a 

5% dos entrevistados. 

 
TABELA 30 – OCUPAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 
 

Em relação à renda dos visitantes, 42% disseram receber de 1 a 5 salários 

mínimos, enquanto 26% ficaram na faixa dos 6 a 9 salários, 11%  recebe de 10 a 13 

Grau de Instrução Entrevistados Percentual
1º grau incompleto 0 -
1º grau completo 0 -
2º grau incompleto 2 5%
2º grau completo  8 21%
Superior incompleto  12 32%
Superior completo  10 26%
Outro 6 16%
Total 38 100%

Profissão Entrevistados Percentual
Funcionário Público 8 21%
Jornalista  2 5%
Professor 2 5%
Auxiliar Administrativo 2 5%
Comerciante  8 21%
Estudante  4 11%
Adminstrador 4 11%
Agente de Viagem 4 11%
Operador de Turismo  2 5%
Turismólogo  2 5%
Total 38 100%
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salários e somente 5% disseram receber mais de 13 salários mínimos, outros 16% 

preferiram não responder a esta questão. 

 
TABELA 31 – RENDA BRUTA MENSAL 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Tratando do tempo disponível para lazer, a maioria dos entrevistados 52% optou 

pela alternativa que se referia as férias, 32% optou pelos feriados e 16% pelos finais de 

semana. Neste aspecto, considerando que se trata de um público regional e, portanto, 

com acesso mais rápido a localidade em questão, programas de finais de semana, com 

atividades diversificadas poderiam ser desenvolvidos e estimulados, visando captar 

este publico regional. 

 
TABELA 32 – TEMPO DISPONÍVEL PARA LAZER  
Tempo Entrevistados Percentual 
Férias 20 52% 
Feriados 12 32% 
Finais de semana 6 16% 
Total 38 100% 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

De acordo com uma tendência cada vez mais crescente, em que famílias se 

deslocam dos centros urbanos até áreas naturais ou áreas rurais em busca de sossego 

e descanso, verificou-se que dos entrevistados, 37% costumam viajar com mais de três 

pessoas, 16% com quatro pessoas e outros 16% com mais 2 pessoas. Nestes três 

casos houve uma predominância de pessoas que viajam em família, 21% responderam 

que costumam viajar com apenas mais 1 pessoa, ou seja em casal, apenas 5% 

Valor Entrevistados Percentual
1 a 5 salários min. 16 42%
6 a 9 salários min. 10 26%
10 a 13 salários min 4 11%
mais de 13 salários min 2 5%
não respondeu 6 16%
Total 38 100%
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disseram viajar sozinhos  e outros 5% pessoas com mais de 5 pessoas, o que 

pressupões viagens em grupos, o que segue demonstrado na Tabela 33. 

 
TABELA 33 – QUANTIDADE DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM COM O ENTREVISTADO 
NAS VIAGENS A LAZER  
Número de pessoas Entrevistados Percentual 
Nenhuma 2 5% 
Uma  8 21% 
Duas 6 16% 
Três 14 37% 
Quatro 6 16% 
Mais de cinco 2 5% 
Total 38 100% 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Com relação às preferências de viagens, conforme a Tabela 34, identificou-se 

que 52,63% dos entrevistados afirmaram ter entre as preferências de viagens áreas 

naturais e rurais, superado somente pela preferência por destinos de praia e sol com  

percentual de 73,68%. A questão referente a este item permitia que mais de uma 

alternativa fosse assinalada, por essa razão apresentam-se abaixo a quantidade de 

respostas para cada alternativa com respectivo percentual, seguido da demonstração 

do percentual da quantidade de respostas de cada alternativa com relação ao universo 

dos 38 entrevistados. 

 
TABELA 34 – PREFERÊNCIAS DE VIAGENS 

Preferência Respostas Percentual 

Percentual relacionado 
ao n.º de entrevistados 

(38) 
Praia 28 34% 73,68%
Esportes Radicais 12 15% 31,58%
Áreas naturais 20 24% 52,63%
Áreas rurais 16 20% 52,63%
Viagens Culturais 6 7% 15,79%
Total 111 100% -
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Ainda com relação à disponibilidade para viagens os entrevistados foram 

questionados sobre quantas vezes ao ano costumam viajar, 37% respondeu uma vez 
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ao ano, o que de certa forma confirma o resultado obtido na Tabela 32, onde a maioria 

dos entrevistados respondeu que só tinham disponibilidade de lazer nas férias. Outros 

37% disseram viajar duas vezes ao ano e 26% responderam de três a cinco vezes. 

Nenhum dos entrevistados disse viajar mais de seis vezes ao ano. 

 
TABELA 35 – QUANTAS VEZES APROXIMADAMENTE VIAJA DURANTE O ANO  
Número de pessoas Entrevistados Percentual 
Uma  14 37% 
Duas  14 37% 
Três a Cinco 10 26% 
Mais de seis - - 
Total 38 100% 
FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Por meio desta pesquisa, buscou-se identificar também a existência por parte 

dos entrevistados, do costume de adquirir produtos típicos das regiões visitadas, ao que 

95% responderam que o faz, o que demonstra  a capacidade da atividade turística em 

promover a diversificação de serviços e geração de fontes alternativas de renda para as 

comunidades envolvidas. 

 
TABELA 36 – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELOS ENTREVISTADOS NAS LOCALIDADES 

VISITADAS 
 
 
 
 

 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Outro aspecto investigado com a pesquisa, foi sobre a satisfação dos visitantes 

quanto aos produtos já oferecidos por meio do Restaurante Pecados da Gula e de 

aspectos inerentes ao ambiente em que o mesmo está inserido. Constatou-se com isso, 

que a qualificação geral do restaurante apresenta índices bons, com 32% de 

qualificação boa e 68% de qualificação muito boa. De acordo com os proprietários do 

restaurante, há uma grande preocupação com relação à higiene e qualidade nos 

serviços prestados. A esposa, também proprietária do restaurante e chefe da cozinha, 

afirmou que constantemente procura especializar-se, buscando novas técnicas e 

Aquisição Entrevistados Percentual 
Sim 36 95% 
Não  2 5% 
Total 38 100% 
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informações para aperfeiçoar os pratos servidos e os serviços disponibilizados em geral 

pelo restaurante. 

A paisagem do lugar é outro aspecto positivo, pois sendo o ponto mais elevado 

do município, o Morro proporciona uma visão panorâmica da cidade e do Lago de 

Itaipu. O pôr-do-sol visto dali, constitui-se em cenário de rara beleza. A seguir estão 

demonstrados os dados referentes à qualificação realizada dos pontos já citados. 

  
TABELA 37 – QUALIFICAÇÃO DO RESTAURANTE PECADOS DA GULA 

Item Observado MR % R % RE % B % MB % Total 

Qualificação Geral do Restaurante      32% 68%  100%

Propriedade onde está localizado o Restaurante      63% 37%  100%

Paisagem do Morro dos Sete Pecados      26% 74%  100%

Acesso ao Morro dos Sete Pecados   5% 55% 40%    100%
MR – Muito Ruim, R- Ruim, RE- Regular, B- Bom, MB – Muito Bom 

FONTE: Pesquisa de Campo 

 

De acordo com as informações a respeito do que o proprietário do restaurante 

pretende para o futuro, no sentido de estimular a criação de outros produtos turísticos 

nas propriedades do entorno, investigou-se o interesse dos entrevistados em 

usufruírem outras atividades relacionadas a turismo nas propriedades rurais do Morro 

dos Sete Pecados, sendo que 100% das respostas demonstraram o interesse dos 

entrevistados em participar, o que segue exposto na Tabela 38. 

 
TABELA 38 – INTERESSE EM USUFRUIR OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A 

TURISMO NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MORRO DOS SETE PECADOS 
 
 
 
 

 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Visando identificar ainda, a viabilidade de se incentivar a diversificação e oferta 

de produtos nas demais propriedades rurais que fazem parte da comunidade do Morro 

Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 38 100% 
Não  - - 
Total 38 100% 
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dos Sete Pecados, como produtos coloniais, artesanato, etc., por meio da pesquisa 

realizada, os entrevistados foram indagados quanto ao interesse em adquirir produtos 

da localidade, sendo que 95% dos entrevistados disseram ter interesse, apontando 

assim, para uma alternativa viável de complementação da renda familiar. Além disso, 

aponta para a oportunidade de se incentivar a criação de cursos para aos moradores, 

visando a capacitação da mão-de-obra e qualificação dos produtos a serem ofertados. 

 
TABELA 39 – INTERESSE EM ADQUIRIR PRODUTOS COLONIAIS E VISITAR OS LOCAIS 

DE PRODUÇÃO NAS PROPRIEDADES RURAIS  
 
 

 
 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

De forma incipiente, algumas outras atividades ligadas à turismo de aventura, 

turismo rural e turismo ecológico já são realizadas no âmbito do Morro.  Assim, 

verificou-se que dos entrevistados 16% já haviam participado de alguma atividade no 

local anteriormente, a exemplo de trilhas, visita técnica e cavalgadas realizadas no 

local. Os outros 84% nunca realizaram nenhuma outra atividade no local, além da 

visitação ao Restaurante, dados estes demonstrados na Tabela 40. 

 
TABELA 40 – QUANTOS JÁ REALIZARAM OUTRAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DO MORRO  

 
 

 

 

 

FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Algumas sugestões feitas pelos entrevistados apontaram para a necessidade de 

melhoria nos acessos até o Morro e às propriedades, à melhoria da sinalização de 

acesso ao Morro, pois, sobretudo para o público que não conhece o município seria 

difícil encontrar a localidade, à necessidade de implantar algum meio de hospedagem, 

Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 37 95%
Não  1 5%
Total 38 100%

Se já realizou alguma outra atividade Entrevistados Percentual 
Sim 6 16% 
Não  32 84% 
Total 38 100% 



 

 

135

que possibilite inclusive a visitação de grupos familiares e à necessidade de 

desenvolvimento de atividades de recreação e lazer para crianças e adultos. 

 

6.3 Pesquisa Realizada com a Comunidade do Morro dos Sete Pecados 

 

A comunidade do Morro dos Sete Pecados é composta por 19 pequenos 

proprietários rurais, a maioria residente no Morro há mais de 20 anos, sendo que muitos 

dos quais, mantêm apenas atividade agrícola de subsistência em suas propriedades.  

A realização da pesquisa com esta comunidade, de encontro aos objetivos 

propostos por este trabalho, buscou identificar o perfil socioeconômico, a produção 

realizada e o interesse e  disponibilidade da comunidade em realizar ações de 

integração social e econômica relacionadas ao turismo para o desenvolvimento local. 

A primeira pergunta realizada foi sobre a posse da propriedade, verificou-se que 

89% eram os reais proprietários da terra, e somente 11% eram arrendatários. Sendo 

assim, para a maioria, a produção e renda não se encontram vinculadas ao pagamento 

de obrigações com patrões ou financiamentos específicos, sendo a renda somente da 

família. Neste aspecto ainda, a perspectiva de desenvolvimento da atividade turística 

pode estimular os proprietários a cooperarem, uma vez que com isso, suas 

propriedades seriam valorizadas comercialmente e seus filhos teriam boas perspectivas 

de crescimento e desenvolvimento sem ter que deixar a lavoura para morarem na 

cidade. 

 
TABELA 41 – POSSE DA TERRA 

 

 

 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

A Tabela 42 demonstra o grau de instrução dos entrevistados, dos quais 42% 

concluíram o ensino fundamental e 21% não concluíram essa fase dos estudos. Outros 

26% e 11% concluíram o ensino médio e ensino superior, respectivamente.  

Classificação Entrevistados Percentual 
Proprietário 17 89% 
Arrendatário  2 11% 
Total 19 100% 
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Uma dedução que pode ser feita é que o alto índice de pessoas apenas com 

ensino fundamental, demonstra a necessidade que a maioria desta população 

enfrentou quando deixou de dedicar-se aos estudos para auxiliar os pais na lavoura. 

Além disso, aponta também para o fato de que, embora o nível de escolaridade seja 

baixo, no campo, embora também existam dificuldades, as necessidades primárias são 

mais facilmente supridas.  

 
TABELA 42 – GRAU DE INSTRUÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Com relação às propriedades perguntou-se sobre o tamanho destas, onde o 

maior percentual foi de 31% das propriedades com menos de 1 alqueire, seguido de 

21% com 3 alqueires e meio, 16% com 3 alqueires, 11% com área de 1 a 2 alqueires e 

outros 11% também com área de 4 alqueires, as duas maiores propriedades possuem 

área de 9 e 21 alqueires. Esses dados demonstram que a maioria constitui-se em 

pequenas propriedades, o que somado às características do relevo local, não contribui 

para o cultivo da lavoura em maior escala. Isto, somado a outras intempéries como 

estiagem, temporais, etc, que muitas vezes prejudicam as plantações, reforçam a 

necessidade de se desenvolverem formas alternativas de geração de renda naquela 

localidade. 

 
 
 
 
 
 
 

Escolaridade Entrevistados Percentual 
Ensino fundamental  incompleto 4 21%
Ensino fundamental  completo 8 42%
2º grau incompleto - -
2º grau completo  5 26%
Superior incompleto  - -
Superior completo  2 11%
Outro - -
Total 19 100%
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TABELA 43 – ÁREA TOTAL DO IMÓVEL 
 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

A Tabela 44 apresenta o diagnóstico do número de pessoas que vivem na 

localidade do Morro dos Sete Pecados, distribuídas de acordo com as propriedades 

entrevistadas. 

 
TABELA 44 – QUANTIDADE DE PESSOAS QUE VIVEM NA PROPRIEDADE 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Constatou-se com a pesquisa que em 26% dos casos somente duas pessoas 

residem na propriedade, 21% vivem em três pessoas, 31% dos entrevistados vivem em 

quatro pessoas,  e 11% vivem em 5 pessoas ou em mais de 6, isto caracteriza uma 

população de cerca de 88 pessoas no somatório das 19 famílias pesquisadas. 

Perguntou-se aos entrevistados também, sobre a principal fonte de renda 

familiar. A questão realizada permitia a indicação de mais de uma alternativa, assim, 

conforme demonstra a Tabela 45, a produção de leite e o cultivo da lavoura são duas 

das principais fontes de renda para 68,42% e 52,63% das famílias, respectivamente.  

Área Entrevistados Percentual 
menos de 1 alqueire 6 31%
1 a 2 alqueires 2 11%
3 alqueires 3 16%
3 alqueires e meio 4 21%
4 alqueires 2 11%
9 alqueires 1 5%
21 alqueires 1 5%
Total 19 100%

Número de Pessoas Entrevistados Percentual
somente 2 5 26%
3 pessoas 4 21%
4 pessoas 6 31%
5 pessoas 2 11%
mais de 6 pessoas 2 11%
Total 19 100%
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TABELA 45 – PRINCIPAL FONTE DE RENDA FAMILIAR 
 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

O segundo maior percentual apresentado em 23% das respostas, equivalente a 

57,89% dos entrevistados, refere-se a formas variadas de renda, como venda de frutas, 

queijos e principalmente, à participação das famílias no Programa Fome Zero50 do 

Governo Federal, o qual para muitas das famílias entrevistadas constituiu em 2005 e 

2006 a principal fonte de renda durante o ano. Isto, relacionado aos dados da Tabela 

46, que diz respeito à renda bruta anual das famílias, apresenta um quadro 

preocupante no que se refere renda e manutenção destas famílias, uma vez que como 

Programa de Governo, o “Fome Zero” pode sofrer descontinuidade conforme as ações 

dos governos causando sérios impactos sobre a economia das pessoas que dependem 

desse benefício. 

 
TABELA 46 – RENDA BRUTA ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 
 

                                                 
50 Ver mais em http://www.fomezero.gov.br 

Fonte Respostas Percentual
Percentual relacionado ao 
n.º de entrevistados (19) 

Arrendamento 5 10% 26,32%
Produção de Leite 13 27% 68,42%
Psicultura - - -
Cultivo da Lavoura 10 21% 52,63%
Aposentadoria 9 19% 47,37%
Outros 11 23% 57,89%
Total 48 100% -

Valor R$ Entrevistados Percentual
1000,00 até 1500,00 - -
1500,00 até 2000,00 - -
2000,00 até 3000,00 2 11%
3000,00 até 4000,00 4 20%
4000,00 até 5000,00 1 5%
5000,00 até 6000,00 2 11%
6000,00 até 8000,00 3 16%
8000,00 até 12000,00 4 21%
12000,00 até 20000,00 1 5%
mais de 20000,00 2 11%
Total 19
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De acordo com os dados apresentados, constata-se que a renda de boa parcela 

da comunidade é consideravelmente baixa. Dos entrevistados 11% tem uma renda 

anual de 2.000,00 a 3.000,00 R$, o que seria equivalente  a uma renda mensal entre 

166,00 e 250,00 R$, 20% tem uma renda anual de 3.000,00 a 4.000,00 R$, girando em 

torno de 250,00 e 333,00 reais mensais (o que ainda é menor do que 1 salário mínimo 

equivalente a R$ 350,00), 5% tem renda anual de 4.000,00 a 5.000,00, o que chega ao 

máximo de 416,00 reais mensais, 11% possuem renda entre 5.000,00 e 6.000,00 reais 

anuais e outros 16% declararam ter uma renda entre 6.000,00 e 8.000,00 reais, o que 

proporciona uma renda mensal entre 500,00 e 666,00 reais. Verifica-se portanto, que 

63% dos moradores do Morro sobrevivem com uma renda abaixo de dois salários 

mínimos, o que os inclui  na média nacional com relação a renda, pois segundo o 

IBGE51, 50,1% da população recebe menos de 3 salários mínimos. 

Dos moradores entrevistados somente 21% disse receber de 8.000,00 a 

12.000,00 reais anuais, o que equivale a uma renda mensal de até 1.000,00 reais,  5% 

disse receber de 12.000,00 a 20.000,00 reais, equivalente a uma renda de até 1.666,00 

reais e somente 11% declarou receber acima de 20.000,00 reais anuais, ou seja, mais 

de 1.700,00 reais mensais.  

Tais dados apontam para a necessidade de se desenvolverem formas 

alternativas de geração de emprego e renda para o local, visando conter o êxodo rural e 

proporcionar uma melhoria na qualidade de vida desses moradores. 

Numa relação direta quanto ao quadro apresentado anteriormente, a Tabela 47 

apresenta o percentual dos moradores que recebem auxílio ou possuem algum tipo de 

financiamento. 

Com os dados apresentados, percebe-se que todos os moradores da localidade 

contam com algum tipo de auxílio do governo ou financiamento. Seis famílias, 

equivalente a 31,58% dos entrevistados, recebem o Bolsa Família52, uma família conta 

com auxílios esporádicos de cesta básica, fornecidos pela Prefeitura Municipal de 

Santa Helena, e 15 famílias, 78,95% dos entrevistados, tem algum tipo de 

financiamento. Dentre estes, citam-se o PROAGRO (uma família), PRODEM RURAL53 

                                                 
51 Disponível em: http://www.inep.gov.br/informativo 
52 Mais informações em: http://www.mds.gov.br/programas/transferencia-de-renda/programa-bolsa-familia 
53 Ver mais em: http://www.sebrae.org.br/br/cooperecrescer/vencedoresefinalistas2002_1577.asp 
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(sete famílias), PRONAF (3 famílias) e PRONAFINHO (4 famílias)54, sendo que dos 

recursos disponibilizados pelo PRODEM rural, os moradores que o adquiriram 

investiram na compra de vacas leiteiras, adequação de construções e também foi 

utilizado na propriedade do Restaurante Pecados da Gula. 
 
TABELA 47 – AUXÍLIOS RECEBIDOS E FINANCIAMENTOS 

FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Visando identificar a existência de articulação local e participação das famílias 

em associações da comunidade, verificou-se que: 

 
TABELA 48 – PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

 
 
 
 

 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Do total de entrevistados 89% participam da Associação Comunitária local. Essa 

associação realiza alguns eventos específicos e em parceria com a Igreja Católica da 

localidade, como jantares, jogos e festas. Além disso, em torno dessa associação é que 

a comunidade se une para resolver eventuais problemas que surgem. Atrelada à ela 

existe ainda o Clube de Damas, por meio do qual as mulheres da comunidade podem 

se reunir uma vez ao mês para participarem de jogos e para conversar, e o Clube de 

                                                 
54 Ver mais em: http://www.pr.gov.br/seab/deral/lfin.pdf 

Auxílio Respostas Percentual 
Percentual relacionado ao 
n.º de entrevistados (19) 

Bolsa família 6 27% 31,58%
Auxílio Gás -  - -
Auxílio Cesta Básica da 
Prefeitura 1 5% 5,26%
Algum financiamento 15 68% 78,95%
Não recebe nenhum tipo de 
auxílio - - -
Total 22 100% -

Participação Entrevistados Percentual 
Sim 17 89% 
Não  2 11% 
Total 19 100% 
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Mães, por meio do qual, eventualmente são realizados cursos para as mulheres da 

comunidade. 

Buscando identificar os anseios da população local quanto solução de problemas 

e satisfação de algumas de suas principais necessidades, os entrevistados foram 

indagados sobre sua opinião quanto ao que poderia ser feito para ajudá-los na melhoria 

da renda familiar. As sugestões apresentadas dizem respeito à: 

a) maior valorização do agricultor pelo poder público, com incentivo para 

aquisição de máquinas, sementes, produção de leite, realização de cursos, 

etc.; 

b) realização de cursos diferenciados para a comunidade, visando ensinar algo 

novo e que possa gerar renda; 

c) implantação de um empreendimento comunitário ou cooperativa na 

comunidade; 

d) apoio à fruticultura e horticultura;  

e) estratégias para melhoria dos preços dos produtos;  

f) implantação de associação de fruticultores ou de cana-de-açúcar; 

g) disponibilização de linhas de crédito para os pequenos proprietários rurais; 

h) criação da feira livre do agricultor no município, para que os produtores 

pudessem expor e comercializar seus produtos;  

i) melhoria no acesso até o Morro para viabilização do turismo;  

j) estratégias para a união da comunidade em torno da resolução de problemas 

comuns. 

Nota-se com isso, que as principais sugestões apontadas pela própria 

comunidade convergem para situações em que uma rede de cooperação bem 

estruturada, assentada na confiança e em objetivos comuns de desenvolvimento local, 

poderia com muito mais facilidade auxiliar na resolução de problemas locais e na 

criação de novas oportunidades de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida 

da comunidade. 

A Tabela 49 apresenta características da mão-de-obra utilizada nas 

propriedades: 
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TABELA 49 – MÃO-DE-OBRA UTILIZADA NA PROPRIEDADE 
 
 
 
 
 

 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
  

Verificou-se na pesquisa que a mão-de-obra é na maioria dos casos, familiar, 

sendo estes 70% e havendo apenas 21% dos entrevistados que utiliza mão-de-obra 

contratada, o que ocorre no Restaurante e em três propriedades onde esta demanda é 

em períodos específicos como a colheita de milho, arranque da mandioca, etc. 

 Das fontes de água utilizadas nas propriedades observou-se que todos os 

moradores utilizam para o consumo próprio, água vinda do poço artesiano comunitário, 

mantido pela Prefeitura e sem cobrança de taxas para utilização. Outro aspecto 

interessante é que, embora seja uma região alta, existem na localidade diversas 

nascentes de água e que são utilizadas em alguns casos para abastecimento do gado e 

irrigação de plantas.  É importante observar que a existência de tal recurso requer 

cuidado e conservação adequados, pois os recursos naturais constituem os elementos 

bases para o desenvolvimento da atividade turística, e sua utilização e conservação 

exigem consciência e cuidados constantes. 

 
TABELA 50 – FONTE DE ÁGUA UTILIZADA NA PROPRIEDADE 

FONTE: Pesquisa de Campo 
Outro aspecto investigado foi se os moradores conhecem ou já tinham ouvido 

falar em turismo rural, conforme demonstrado na Tabela 51. 

 

 

Mão-de-Obra Entrevistados Percentual 
Familiar 15 79% 
Contratada  4 21% 
Outras - - 
Total 19 100% 

Mão-de-Obra Respostas Percentual
Percentual relacionado ao n.º 

de entrevistados (19) 
Poço Cacimba 1 4% 5,26%
Poço artesiano comunitário 19 67% 100%
Nascente 8 29% 42,10%
outros - - -
Total 28 100% -
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TABELA 51 – CONHECIMENTOS A RESPEITO DO TEMA TURISMO RURAL 

 
 
 
 

 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Como se pode observar, todos os entrevistados afirmaram já terem algum 

conhecimento sobre turismo rural. Além disso, conforme dados que seguem na tabela 

52, os principais meios de obtenção dessas informações foram por meio de “meios de 

comunicação” (100%), por meio da participação no curso realizado pelo SENAR na 

comunidade, “De Olho na Qualidade da Propriedade Rural” com percentual de 68,42%, 

seguido do percentual de 31,58%  que obtiveram informações por meio do Sr. Edoni 

Pedroso, proprietário do Restaurante Pecados da Gula e de suas iniciativas para tentar 

envolver a comunidade em seu idéia de desenvolver o turismo no Morro dos Sete 

Pecados. Outros moradores (5%), comentaram ainda que tomaram conhecimento do 

assunto, acompanhando os comentários e a movimentação na localidade, feitas por 

meio de cavalgadas e visitação em geral, e um morador ainda, afirmou já ter participado 

de um curso sobre turismo rural. 

O que se ressalta neste aspecto, são as características de liderança 

apresentadas pelo proprietário do restaurante. Dentro de uma rede de cooperação, a 

descentralização de poder é uma característica, porém deve haver lideranças para que 

haja maior mobilização. Além disso, por meio da cooperação e dos contatos 

estabelecidos na rede, as informações fluem com maior rapidez dentro dos grupos 

facilitando o trabalho e o alcance daquilo que se almeja. 

A Tabela 53 apresenta o percentual de entrevistados que afirmou ter 

conhecimento sobre os temas turismo sustentável e sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

Já ouviu falar a respeito Entrevistados Percentual 
Sim 19 100% 
Não  - - 
Total 19 100% 
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TABELA 52 – FORMA DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

TABELA 53 – CONHECIMENTOS A RESPEITO DO TEMA TURISMO SUSTENTÁVEL E 
SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 

 

Dos entrevistados 58% disseram não conhecer a respeito do tema citado e 42% 

disse já ter ouvido falar a respeito do assunto. Isto demonstra a importância de, dentro 

de um processo de planejamento turístico, pensar-se inclusive na capacitação destas 

pessoas, visando a melhor compreensão sobre o fenômeno do turismo e seu 

desenvolvimento de acordo com padrões de sustentabilidade econômica, ambiental e 

sócio-cultural.  

 No que diz respeito à opinião da comunidade sobre o desenvolvimento da 

atividade turística no âmbito do Morro, constatou-se que a totalidade dos entrevistados 

100%, concordam com o desenvolvimento do turismo no local e acreditam ser uma 

forma de se conseguir uma melhoria na qualidade de vida. 

Alguns comentários realizados ainda, com relação a essa questão dizem respeito 

à contribuição que o turismo poderia trazer no sentido de: propiciar renda para algumas 

famílias que poderiam fornecer produtos necessários como no restaurante, por 

exemplo; valorização das propriedades rurais; contato com outras culturas; geração de 

Fonte Respostas Percentual 
Percentual relacionado ao 
n.º de entrevistados (19) 

Meios de comunicação 19 46% 100%
Na comunidade, pela visitação, 
cavalgadas, etc 2 5% 10,53%
Já fez curso de turismo Rural 1 2% 5,26%
Pelo curso do SENAR (De 
Olho na Qualidade Rural) 13 32% 68,42%
Por meio das iniciativas do 
proprietário do Restaurante 6 15% 31,58%
Total 41 100% -

Já ouviu falar a respeito Entrevistados Percentual 
Sim 8 42% 
Não  11 58% 
Total 19 100% 
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empregos; melhoria do aspecto visual do Morro; possibilidade de participação da 

comunidade em algumas atividades; a comunidade poderia ampliar a produção e oferta 

de produtos, podendo inclusive obter um melhor preço e ainda, que se todos 

participassem, todos poderiam lucrar de alguma forma. 

 
TABELA 54 – OPINIÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MORRO DOS 

SETE PECADOS E SE A ATIVIDADE PODERIA CONTRIBUIR PARA A 
MELHORIA DE VIDA DO ENTREVISTADO E DE SUA FAMÍLIA 

 
 
 
 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Por outro lado também, os entrevistados foram indagados sobre sua opinião 

quanto a impactos negativos que o turismo poderia gerar, sendo que a maior 

preocupação citada foi quanto ao aumento do lixo, principalmente nas estradas e a  

bagunça em função  de determinados tipos de visitantes que poderiam vir. 

Quanto ao interesse em integrar um circuito integrado de turismo rural, conforme 

a Tabela 55, todos os entrevistados, demonstraram interesse em participar, sendo que 

destes, 74% disseram que teriam interesse em investir caso fosse viável, e somente 

26% responderam que não, sendo que e na maioria dos casos a resposta negativa foi 

essa devido à falta de recursos financeiros para investimento. Tais percentuais seguem 

demonstrados na Tabela 56. 

 
TABELA 55 – INTERESSE EM FAZER PARTE DE UM CIRCUITO INTEGRADO DE TURISMO 

RURAL 
 
 
 
 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 
 
 
 
 
 

Opinião Entrevistados Percentual 
Sim 19 100% 
Não - - 
Total 19 100% 

Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 19 100% 
Não - - 
Total 19 100% 
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TABELA 56 – DISPOSIÇÃO PARA INVESTIR VISANDO DESENVOLVER A ATIVIDADE 
TURÍSTICA NA PROPRIEDADE 

 
 
 
 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Referente ao que se propôs nos objetivos específicos deste trabalho, quanto ao 

estudo sobre a disponibilidade da comunidade em participar de ações de integração 

social para desenvolvimento local, constatou-se conforme demonstrado nas tabelas 57 

e 58, que todos os entrevistados manifestaram-se favoráveis e dispostos a participar de 

reuniões e aceitar sugestões de melhoria em suas propriedades visando à adequação 

para o desenvolvimento do turismo. 

 
TABELA 57 – DISPOSIÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DESENVOLVER O 

TURISMO NA LOCALIDADE 
 
 
 
 

 
FONTE: Pesquisa de Campo 
 
TABELA 58 – DISPOSIÇÃO PARA ACEITAR SUGESTÕES DE MELHORIA DA 

PROPRIEDADE 
 
 
 

  
 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

E por fim, sobre a disposição em participar de uma rede de cooperação local 

para o desenvolvimento integrado, os entrevistados foram unânimes mais uma vez, 

afirmando existir interesse e disposição em cooperar em prol do bem comum e do 

desenvolvimento do turismo na localidade. 

 

Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 14 74% 
Não 5 26% 
Total 19 100% 

Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 19 100% 
Não - - 
Total 19 100% 

Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 19 100% 
Não - - 
Total 19 100% 
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TABELA 59 – DISPOSIÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REDE DE COOPERAÇÃO OU 
ASSOCIAÇÃO E DE TREINAMENTOS PARA DESENVOLVER O TURISMO OU 
TÉCNICAS DE AUTO-SUSTENTABILIDADE 

 
 
 
 

 
 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

6.4 Pesquisa realizada com o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e 
Turismo 
 

 Visando identificar a existência de projetos que dêem suporte ao 

desenvolvimento do turismo, inclusive, relacionados ao segmento de turismo rural no 

Município de Santa Helena, bem como, quais são as perspectivas do poder público 

diante desta área, realizou-se no mês de outubro de 2006, uma pesquisa em forma de 

questionário com perguntas abertas (APÊNDICE E), aplicado com o Vice-Prefeito 

Municipal de Santa Helena que também é Secretário Municipal de Indústria, Comércio e 

Turismo e que, desta forma, é o responsável direto frente ao Órgão Oficial Municipal de 

Turismo de onde parte a função principal de organizar e planejar o turismo municipal, 

como elemento catalisador e fomentador de ações e parcerias para efetivação da 

atividade turística. 

 De acordo com as informações obtidas com a pesquisa, constatou-se que não 

existe por parte da Prefeitura Municipal nenhum projeto específico para incentivo e 

estudo com objetivo de devolver o turismo rural no município. Assim, diante do objeto 

deste estudo, a carência de projetos nesta área torna iniciativas como as que estão 

sendo desenvolvidas no Morro dos Sete Pecados, por um lado, ainda mais 

desafiadoras e arriscadas por demandarem investimentos e apoio por parte de políticas 

públicas, e por outro lado, aumenta as possibilidades de virem a se tornar modelos de 

referência, uma vez que consigam alcançar êxito desenvolvendo o turismo de forma 

sustentável e distribuindo os benefícios advindos de sua atuação de forma mais 

equânime na comunidade. 

Interesse Entrevistados Percentual 
Sim 19 100% 

Não - - 

Total 19 100% 
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 As respostas quanto aos investimentos previstos para implantação de infra-

estrutura turística no Município de Santa Helena demonstram que o foco das ações 

concentra-se em áreas, como: Investimentos no Refúgio Biológico; melhorias no 

Monumento do Cristo Resplendor e no Monumento da Coluna Prestes, com 

paisagismo, painel e outros; manutenção da praia e melhoria na sinalização turística, 

item este que vem de encontro a necessidades detectadas no diagnóstico deste 

trabalho no que se refere ao aspecto sinalização para o espaço Morro dos Sete 

Pecados. 

 Com relação às ações iniciadas no âmbito do Morro dos Sete Pecados 

relacionadas ao turismo, confirmou-se que por enquanto o apoio da Prefeitura Municipal 

tem se dado somente por meio de apoio institucional e adequação de estradas. No 

entanto, na percepção do Secretário de Turismo, sobre o as iniciativas realizadas na 

localidade para o desenvolvimento do turismo é importante o envolvimento da 

comunidade neste processo, conforme destaca: “é uma iniciativa de muita coragem, 

bem concebida e entendo que o projeto será bem sucedido na medida que conseguir 

incluir outros moradores do local”. 

 Assim, questionado sobre a validade deste estudo focando o tema “Redes de 

Cooperação e Turismo” e sobre sua finalidade de aplicação, o Secretário destacou 

ainda, que acredita que o estudo seja  promissor, pois “somente por meio da 

cooperação é que se criará um ambiente favorável para o desenvolvimento do turismo, 

com o apoio de todos”. 

 Por fim, diante da pergunta sobre o que o turismo representará para o Município 

de Santa Helena, o Secretario destacou que para a Administração Municipal o Turismo 

será uma das maiores fontes de renda e emprego para Santa Helena. 

 Conclui-se dessa forma, que são necessárias ações para a diversificação da 

oferta turística no município e neste processo é importante que haja um maior 

envolvimento do poder público, sobretudo, nos processos de planejamento e instituição 

de políticas públicas de apoio e fomento ao turismo. Iniciativas bem estruturadas 

poderão obter apoio da administração municipal, a partir do momento que se mostrarem 

viáveis, propiciando a geração de novos postos de trabalho e renda no município. 
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6.5 Pesquisa realizada com as Agências de Turismo 
 

 No intuito de identificar possíveis parceiros, interessados na comercialização do 

produto turístico do Morro dos Sete Pecados foram enviados questionários via e-mail 

para cinco agências de turismo localizadas nos municípios de Foz do Iguaçu, Cascavel 

e Toledo, das quais quatro responderam.  

 O questionário foi estruturado com onze questões abertas, visando identificar o 

perfil da agência, principais destinos comercializados, existência de demanda para o 

segmento do turismo rural incluindo o público com o qual as agências já trabalham e 

interesse da empresa em comercializar um possível produto a ser formatado ligado ao 

turismo rural, com uma seqüência de atividades nas propriedades rurais situadas no 

Morro dos Sete Pecados. 

 Uma das primeiras características observadas foi o tempo e a área de atuação 

da empresa no mercado, demonstrado pela Tabela 60. 

 
TABELA 60 – TEMPO E ÁREA DE ATUAÇÃO NO MERCADO 

AGÊNCIA TEMPO  ÁREA DE ATUAÇÃO  

A 25 ANOS Operadora emissiva (pacotes regionais, nacionais e 
internacionais) e receptiva 

B 6 ANOS Emissiva e Operadora 

C 8 ANOS Transportadora turística/operadora de pacotes terrestres 

D 10 ANOS Receptiva, com atuação em Foz do Iguaçu, Lindeiros, 
Missões Jesuíticas e Pantanal, com públicos vindos 

principalmente do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e 
Rio de Janeiro. 

FONTE: Pesquisa de Campo 
 

Constata-se que pelo tempo de atuação das empresas no ramo de atividade, as 

mesmas têm condição de avaliar se um produto turístico desenvolvido numa seqüência 

de atividades nas propriedades rurais situadas no Morro dos Sete Pecados seria 

comercializável ou não, visto que ambas demonstraram experiência e efetiva atuação 

no mercado, comercializando destinos como: América do Sul, Europa, Estados Unidos 

e pacotes dentro do Brasil; Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro; diversos pontos turísticos do Sul do Brasil; e produtos regionais como 
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Foz do Iguaçu, Municípios Lindeiros, Missões Jesuíticas e Pantanal, conforme 

respostas obtidas na questão número três, respectivamente com as agências A, B, C e 

D. 

 De acordo com a questão número 04 do questionário, demonstrada pela tabela 

61, pretendeu-se descobrir também se as empresas entrevistadas já comercializam 

destinos que trabalham com turismo rural e quais são esses destinos. 

 
TABELA 61 - COMERCIALIZAÇÃO DE DESTINOS DE TURISMO RURAL 

AGÊNCIA Destinos de Turismo  Rural que Comercializa 

A Caminhos do Turismo Integrado e Iguassu Missiones 

B Hotéis Fazenda em Santa Catarina 

C Municípios da Serra Gaúcha e alguns pontos no Paraná, como Farol, 
Tibagi, Morretes e Cornélio. 

D Não comercializa esse tipo de destino no momento 

FONTE: Pesquisa de Campo 

 

 Conforme verificado, apenas uma das agências, que atua somente com 

receptivo não comercializa este segmento de turismo em seus negócios até o momento. 

Além disso, conforme demonstrado abaixo, três das agências também afirmaram que 

embora até o momento a demanda por turismo rural não seja tão significativa, essa 

demanda existe, o que confirma a tendência para o crescimento deste setor. 

 
TABELA 62 – EXISTÊNCIA DE PROCURA POR DESTINOS DE TURISMO RURAL E ORIGEM 

DA DEMANDA 
AGÊNCIA Se existe procura e origem da demanda por turismo rural 

A Não da forma como gostaríamos, creio que falta divulgação em 
segmentos específicos 

B Sim. Ultimamente tem aumentado a procura, geralmente são 
famílias ou pessoas em busca de descanso 

 
C Sim, existe. Por enquanto, a principal demanda é por parte das 

escolas 
D Até o momento não há procura muito significativa. 

FONTE: Pesquisa de Campo 
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Outro aspecto verificado foi se as agências conhecem a região da Costa Oeste e 

os projetos desenvolvidos na área de turismo nessa região, sendo que todas afirmaram 

conhecer a região e o Programa Caminhos do Turismo Integrado ao Lago de Itaipu. 

Ainda, referente aos projetos desenvolvidos na área de turismo na região lindeira ao 

Lago de Itaipu, as agências foram questionadas sobre sua percepção a cerca dos 

produtos existentes e serviços ofertados, sendo que, embora todas tenham 

referenciado o Programa Caminhos como uma iniciativa muito positiva, duas delas 

apontaram para a falta de profissionalismo ainda existente, medo por parte dos 

empreendedores para investir e correr riscos, bem como, falta de mão-de-obra 

qualificada e comprometimento com aquilo que oferecem em boa parte dos 

empreendimentos.  Outras duas agências ainda citaram que conforme conhecem, 

existem diversos empreendimentos preparados para o atendimento turístico na região, 

entretanto, ainda são necessários investimentos e muito trabalho de divulgação, 

visando criar uma demanda com nichos bem determinados. 

 No que diz respeito ao interesse e possível comercialização de um produto 

formatado ligado ao turismo rural, com uma seqüência de atividades nas propriedades 

rurais situadas na comunidade do Morro dos Sete Pecados, as quatro agências 

afirmaram que haveria interesse por parte da empresa em comercializar este produto, 

com ressalva à observação de uma das agências novamente quanto à necessidade de 

se identificar nichos específicos de turistas para este tipo de produto. 

Segundo as respostas dadas pelas agências, estas acreditam haver demanda 

para este tipo de oferta, sendo que uma delas respondeu que acredita que tal demanda 

seja pequena no início, mas com grande possibilidade de aumento, e outra ainda 

enfatizou o fato de que seus clientes, muitas vezes, saem de Cascavel (onde está 

localizada a agência) e vão para o Cabeça de Boi em Foz, para a Fazendinha em Farol, 

para o Aguativa em Cornélio, porque não há outras opções neste segmento nesta 

região. Todas  as entrevistadas afirmaram que teriam interesse em oferecer aos seus 

clientes o produto do Morro dos Sete Pecados, indicando como possíveis formas de 

comercialização a oferta agregada aos pacotes que já oferecem ao mercado, oferta 

para pacotes de finais de semana e por meio de divulgação aos clientes em potencial. 
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Tais informações indicam que, uma vez estruturado um produto diversificado 

ligado ao segmento do turismo rural no Morro dos Sete Pecados, faz-se imprescindível 

a união de esforços e o grande comprometimento com a qualificação e profissionalismo 

nos serviços ofertados, bem como, um amplo esforço de divulgação e captação de 

nichos de mercado. Nesse sentido é que uma rede de cooperação em mais um ponto 

favoreceria o desenvolvimento local, por meio de esforços conjuntos na estruturação do 

produto e redução de custos na divulgação integrado de um destino comum. 

 
 
6.6 Análise da Entrevista Realizada com o Casal Proprietário do Restaurante 
Pecados da Gula 
 
 Como recurso complementar do processo de pesquisa de fonte primária, visando 

identificar a idéia inicial do projeto empreendido no Morro dos Sete Pecados pelo casal 

Edna e Edoni Pedroso, por meio da construção do Restaurante Pecados da Gula e 

interação com a comunidade, realizou-se uma entrevista oral com o casal. Esta 

pesquisa visou também, situar o tema redes de cooperação no contexto das ações já 

empreendidas na localidade. 

 De acordo com as informações dos entrevistados, localizada em uma altura de 

438,5 m, a área total de sua propriedade equivale a cinco hectares, subdivididos em 

uma com um hectare e meio onde se localizam as construções (casa, restaurante, 

piscina, etc) e outra com área de dois hectares de reserva legal e um hectare e meio de 

pastagem.  Ao ser indagado sobre a idéia do projeto a ser desenvolvido no âmbito do 

Morro, o Senhor Edoni Pedroso demonstrou claramente sua preocupação com a 

questão ambiental e a existência do pensamento coletivo, baseado no bem comum e 

na melhoria da qualidade de vida da comunidade, citando que: “a parte bem no topo do 

Morro é a área onde tem uma nascente. Ela corre na nossa área mas nasce na 

propriedade do nosso vizinho. Nessa área a gente ainda pretende convencer o vizinho 

a fazer lá a recuperação dessa nascente, pois o pensamento disso é fornecer água por 

declividade, a um custo super reduzido, só com a manga para ligação e com 

gotejamento para não se desperdiçar água e aumentar o depósito de água dessa lagoa 
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futuramente para ter água para a parte de pomares”.(Fonte: Entrevista Oral, Pesquisa 

de Campo). 

 O projeto iniciado com a compra da área pelo casal no ano 2000 foi idealizado 

para cerca de 10 anos e contempla uma série de ações como: a implantação do 

Restaurante, que tem capacidade atualmente para atender cerca de 60 pessoas e está 

em funcionamento desde dezembro de 2005; criação de uma rede de fornecedores de 

produtos para o restaurante, diversificação rural (fruticultura, plantas medicinais, 

produção de cana-de-açúcar e derivados, etc), sendo que já existem três  moradores da 

localidade investindo em fruticultura, implantação de um pesque-pague na localidade 

vizinha, instalação de camping, melhoria no aspecto paisagístico, etc. Segundo Edoni, 

“as demais propriedades estão começando a sentir o que cada um poderia participar do 

projeto, praticamente desenvolver a vocação de cada um, o objetivo da gente com este 

projeto no Morro, além de melhorar a qualidade de vida da nossa família é proporcionar 

também uma melhoria na qualidade de vida das demais pessoas que vivem aqui, fazer 

com que eles mudem essa tradição de plantar apenas milho e soja por exemplo, numa 

área tão privilegiada quanto essa”. 

 O investimento no Morro dos Sete Pecados por parte do casal foi motivado 

sobretudo, pelo interesse da esposa na área gastronômica e pelo carinho de ambos 

pelo local, fortalecido pela situação em que se deparavam constantemente conforme 

cita Edoni: “no trabalho do dia-a-dia, trabalhando na área da Itaipu, a gente enxerga 

esse Morro de longe e de a gente não se conformar de ver o pessoal numa área 

privilegiada e vivendo em situação difícil, sendo que poderiam viver bem melhor”. 

 O entrevistado destacou ainda, com forte ênfase, sua preocupação com a 

segurança em toda a região de fronteira, situação que, agravada pelo aumento do 

contrabando e marginalidade na extensão do reservatório de Itaipu, pode comprometer 

a segurança dos turistas e da população lindeira, inviabilizando qualquer investimento 

que se faça na área do turismo. São preocupações e desafios ainda a serem vencidos, 

a necessidade de adequação do acesso até o Morro, bem como, a elaboração e 

efetivação de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo no município, de 

forma a contribuir com iniciativas que visem o associativismo e o desenvolvimento do 

turismo rural em Santa Helena. 
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 Ainda, fato observado que é intrínseco às Redes de Cooperação, é a existência 

de liderança e de articulação entre os atores envolvidos no sistema. No Morro dos Sete 

Pecados essa situação evidenciou-se conforme demonstrado pela pesquisa. De acordo 

com Edoni, no início das ações no Morro, boa parte das pessoas duvidavam e muitas 

ainda não estão convictas de que um projeto para desenvolvimento do turismo no 

Morro seja viável, mesmo assim, os dois empreendedores mantiveram as metas 

estabelecidas para seu projeto, promovendo ações de inclusão e de integração social, 

gerando emprego e renda e oportunidades de investimento. Assim, a preocupação 

demonstrada pelo entrevistado em contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade, bem como, sua atenção em promover a descentralização de ações, a 

mobilização e fortalecimento da cadeia produtiva no Morro para a distribuição de 

benefícios advindos da atividade turística na localidade é um dos fatores 

potencialmente favoráveis ao êxito do projeto e da implantação de uma rede de 

cooperação no local. 

Ao longo do processo desenvolvido até o momento, diversas parcerias foram 

mantidas a exemplo, com SENAR, EMATER, SEBRAE, Prefeitura Municipal, INCRA e 

outros. 

 Um dos cursos já realizados envolvendo a comunidade foi em parceria com o 

SENAR, “De Olho na Qualidade da Propriedade Rural”, onde se buscou melhorar o 

aspecto visual das propriedades. Segundo Edoni a mudança após o curso foi 

considerável desde o aspecto da diminuição do lixo nas propriedades até mesmo com 

relação ao envolvimento dos atores locais, nos discursos a comunidade pode 

manifestar sua satisfação com as ações que estavam sendo realizadas. 

 Outro curso que está em andamento é “A Arte de Fuxicar”, coordenado pela 

senhora Edna, cujo objetivo é desenvolver algum tipo de artesanato, com qualidade e 

que possa ser comercializado atendendo às exigências dos consumidores. É objetivo 

do projeto também integrar as mulheres que vivem na, envolvendo-as em uma atividade 

que pode gerar uma fonte alternativa de renda. No que diz respeito à origem da matéria 

prima utilizada, Edna cita: “o retalho nós estamos ganhando das industrias de 

confecção a um custo zero, eles precisam dar uma destinação para esse lixo e a gente 

pegou, justamente, fizemos uma parceria, pegamos o lixo deles e transformamos o lixo 
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em artesanato, então elas não têm custo praticamente nenhum”, este curso é realizado 

na escola existente na comunidade e atualmente conta com a participação de nove 

mulheres. 

 Estes são os principais pontos destacados a partir da entrevista oral com o casal 

entrevistado. Pôde-se observar que, as informações apresentadas à cerca das 

iniciativas de articulação e cooperação local, relacionam-se com muitos dos dados 

demonstrados em subitens anteriores referentes às pesquisas aplicadas e que 

complementarão as inferências e considerações finais a cerca deste estudo. 
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7 PROPOSIÇÕES 
 
 Este trabalho foi construído com o objetivo geral de estudar a possibilidade de 

implantação de uma aliança estratégica na forma de rede de cooperação no meio rural, 

na localidade do Morro dos Sete Pecados, no município de Santa Helena – Pr, para 

desenvolvimento sustentável do turismo, de forma que contribua na geração de 

trabalho e renda, com vistas à melhoria da qualidade de vida da população local. 

 A problemática estabelecida no desenvolvimento deste estudo deixou evidente 

além das características do Município de Santa Helena, que tem como base econômica 

a agricultura, caracterizada principalmente, por pequenas propriedades rurais, que o 

desenvolvimento do turismo em Santa Helena focalizou-se sobretudo, no contexto praia 

e sol, sendo mobilizado recentemente, de forma “provocada” até certo ponto, dentro de 

um interesse e contexto mais amplos de desenvolvimento regional. 

Assim, para a consecução do objetivo geral, deu-se o desdobramento deste, em 

objetivos específicos, os quais foram plenamente alcançados de acordo com as 

inferências e proposições apresentadas a seguir. 

 No que tange à identificação das condicionantes, deficiências e potencialidades 

do objeto de estudo para desenvolvimento do turismo, com o diagnóstico dos recursos 

naturais, histórico-culturais e estrutura turística e de serviços existentes nesse espaço 

turístico, conclui-se que existe no Morro dos Sete Pecados um grande potencial a ser 

desenvolvido e aproveitado, visando à geração de renda e benefícios para a 

comunidade local, entretanto, há necessidade de um minucioso e ordenado processo 

de planejamento para que esta atividade se desenvolva de acordo com padrões de 

sustentabilidade. 

 Por meio das entrevistas realizadas também foi possível avaliar o interesse e a 

disponibilidade da comunidade em realizar ações de integração social e econômica 

relacionadas ao turismo, para o desenvolvimento local, sendo que o resultado positivo 

das respostas aponta para a viabilidade da proposta de organização de uma rede de 

cooperação para o desenvolvimento do turismo no local. 

Além disso, a análise documental e dos dados primários de pesquisa organizados 

e consolidados neste relatório, possibilitaram o alcance do quarto objetivo específico 
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deste trabalho, que é organizar uma base de dados de referência para posteriores 

estudos de viabilidade para promoção do turismo no Morro dos Sete Pecados. 

 Assim, de acordo com os dados obtidos no diagnóstico, por meio do 

aprofundamento de informações a respeito das redes de cooperação e também 

observando os resultados das pesquisas realizadas com turistas, mercado, governo e 

comunidade, foi possível estruturar as proposições que são apresentadas em duas 

áreas estratégicas de ação: a organização cooperada local e oportunidades 

diagnosticadas, expressadas por meio de diretrizes para viabilização da atividade 

turística na localidade, visando o desenvolvimento de um produto turístico atraente e 

diversificado no âmbito do Morro. 

 É válido lembrar que pela característica e abrangência deste trabalho, como 

também pela propriedade de formação acadêmica, não coube neste estágio analisar 

profundamente aspectos relacionados à viabilidade econômica incluindo custos, e ao 

estudo da capacidade de carga. Contudo, para as seguintes proposições tem-se em 

mente a importância destas medidas, o que sugere uma continuidade deste estudo, 

que pode servir como base de dados de referência para posteriores estudos de 

viabilidade para promoção do turismo no Morro dos Sete Pecados. 

 
7.1 Organização Cooperada Local: Núcleo Setorial dos Produtores Rurais do 
Morro dos Sete Pecados 
 

Associativismo, cooperação e troca complementar são palavras que 
vêm sendo incorporadas na agenda empresarial, particularmente do 
micro e pequeno produtor rural e urbano. Há claramente, uma busca 
pela qualidade e competitividade setorial, via um processo de 
articulação. (HOLTZ, 2005, p. 127). 
 

De acordo com o objeto de estudo deste trabalho, que buscou identificar a 

viabilidade de implantação de uma rede de cooperação para o desenvolvimento local 

por meio da atividade turística, propõe-se a implantação de um Núcleo Setorial dos 

Produtores Rurais do Morro dos Sete Pecados. 

 Núcleos Setoriais são grupos de empreendedores de um mesmo ramo (hotéis, 

restaurantes, marcenarias, confecções, turismo, etc.,) que se reúnem periodicamente 

(quinzenal ou mensalmente), sob orientação de um consultor. Aí são discutidos os 
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problemas comuns e buscam-se soluções conjuntas, apoiadas pelas associações 

empresariais, visando ao baixo custo e à adequação às suas necessidades. 

 A estratégia de organizar núcleos setoriais teve início nas associações 

empresariais em 1991, quando a Confederação das Associações Comerciais do Brasil 

(CACB) constatou a falta de um sistema de capacitação mínima para o pequeno 

empresário brasileiro, buscando a parceria do SEBRAE e implementando o Projeto 

Empreender, que apóia as Associações Empresariais organizando núcleos setoriais e 

valorizando o aspecto associativo. 

Em um núcleo setorial, é possível entrar em contato estreito com outras 

empresas ou empreendedores e buscar soluções comuns para questões que, sozinho, 

o empreendedor teria dificuldades em resolver. As ações desenvolvidas no núcleo 

setorial acabam por fortalecer as empresas elevando a sua competitividade no 

mercado. Exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas pelo Núcleo Setorial 

são: 

a) compras conjuntas; 

b) prestação de serviços ou fabricação e produtos de forma coletiva; 

c) poder de lobby via associação; 

d) treinamento direcionado às necessidades específicas; 

e) participação coletiva em feiras; 

f) intercâmbio de informações. 

 Assim, conforme demonstrado no quadro 3, e detalhamento posterior, propõem-se 

algumas diretrizes de ação.  
QUADRO 3: ORGANIZAÇÃO COOPERADA LOCAL 

ÁREA 
Organização Cooperada Local 

CONCEITO 
Diretrizes à estruturação e  implantação de um núcleo setorial dos produtores rurais do Morro 
dos Sete Pecados 

PRAZO  
ESTRATÉGIA DE AÇÃO CURTO MÉDIO LONGO 

1- Mobilização da Comunidade    
2- Estabelecimento de Parcerias    
3- Constituição do Núcleo Setorial    
4- Elaboração do Plano de Ação    
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7.1.1 Diretrizes à estruturação e implantação de um Núcleo Setorial dos 

Produtores Rurais do Morro dos Sete Pecados. 

 Para que esta proposta seja efetivada, algumas ações estão previstas: 

 

7.1.1.1 Ação 1: Identificação do interesse da comunidade em constituir o núcleo 
setorial e contato com os parceiros – Associação Comercial, Empresarial de 
Santa Helena (ACISA) e SEBRAE 

No município de Santa Helena já existe o Programa Empreender, bem como, 

núcleos como o dos Produtores Orgânicos e Núcleo de Turismo. Assim, se a 

comunidade ou os atores específicos desta, decidirem por iniciar o processo, contatos 

devem ser mantidos com a ACISA e com o SEBRAE, de modo a firmarem-se as 

parcerias na execução dos trabalhos. 
 
7.1.1.2 Ação 2: Mobilização da comunidade para o trabalho em rede (Núcleo 
Setorial) 

Ainda como início do processo de construção de uma rede, deve-se reunir um 

grupo inicial de pessoas interessadas neste fim. Esse grupo inicial dará origem à rede, 

mas, na verdade, já é a rede numa escala reduzida. Pode-se começar convidando 

aqueles moradores que mantêm uma afinidade de propósitos já identificada para o 

trabalho com turismo: atores que já estão investindo para o desenvolvimento do 

turismo, lideranças da comunidade ou de entidades de apoio ao desenvolvimento local 

(ou, ainda, outros profissionais do município que possam auxiliar). O convite pode ser 

feito pessoalmente ou por correspondência, mas é bom haver um documento que sirva 

de referência e explique a proposta. 

 
7.1.1.3 Ação 3: Constituição do Núcleo Setorial 

A constituição do núcleo setorial prevê uma primeira reunião de apresentação do 

projeto com palestra sobre associativismo e, uma segunda reunião para integração do 

grupo. 
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7.1.1.4 Ação 4: Plano de ação 
A partir do trabalho de integração do grupo, já estará constituído o Núcleo. 

Passa-se então a definição das metas e ações que nortearão o trabalho, em que serão 

analisadas as necessidades e prioridades de cada um, estabelecendo-se objetivos 

comuns, utilizando-se para isso da metodologia específica do projeto. 

 

7.1.1.5 Ação 5: Implementação do plano de ação 
Finalizada a elaboração do Plano estratégico de ação, deve-se iniciar o processo 

de implementação e execução das ações identificadas, paralelo à realização de 

reuniões mensais ou quinzenais para desenvolvimento das atividades propostas, 

monitoramento e avaliação. 

 A partir do amadurecimento e do nível de relações estabelecidas na rede, outras 

formas organizativas podem ser estruturadas, como uma associação, cooperativa, 

cluster, ou outro, tema que pode ser explorado em estudos futuros. 

 

7.2 Oportunidades Diagnosticadas 

 
 Com o auxílio da metodologia Debilidades, Ameaças, Fortalezas e 

Oportunidades (DAFO), pode-se visualizar as principais carências tanto do Município de 

Santa Helena, quanto do Morro dos Sete Pecados quanto à infra-estrutura adequada 

para o turismo. Tal carência revela-se também por meio da ausência de políticas 

públicas de incentivo e desenvolvimento do turismo rural no município, por parte do 

Órgão Oficial Municipal de Turismo. Contudo, a observação dessas carências em 

contraponto às oportunidades de investimento e melhoria, possibilitaram as proposições 

que seguem descritas de acordo com estratégias chaves de ação, no quadro 4 na 

seqüência. 
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QUADRO 4: OPORTUNIDADES DIAGNOSTICADAS 

ÁREA 

Oportunidades Diagnosticadas 

CONCEITO 

Diretrizes para viabilização da atividade turística na localidade 

PRAZO  
ESTRATÉGIA DE AÇÃO CURTO MÉDIO LONGO 

1- Melhoria da Infra-estrutura    

2- Atrativos Turísticos    

3- Capacitação    

4 – Empreendimentos e Serviços    

5- Gestão de Qualidade    

6- Plano de Marketing    

7- Gestão e Relações Institucionais    

 

7.2.1 Diretrizes para viabilização da atividade turística no Morro dos Sete Pecados 

De acordo com as estratégias de ação descritas no quadro 4, efetuou-se seu 

desdobramento em sugestões de ações específicas, para o desenvolvimento de um 

produto turístico diversificado ligado ao turismo rural no âmbito do Morro: 

 

7.2.1.1 Melhoria da infra-estrutura 
 Ação 1: melhoria das estradas de acesso à comunidade e 
empreendimentos: considerando que o acesso/acessibilidade, é um atributo 

fundamental para um atrativo turístico, a recuperação das estradas de acesso aparece 

como uma das principais medidas para se implementar um empreendimento. Conforme 

dados coletados, verificou-se que a infra-estrutura de acesso é precária em parte do 

percurso, necessitando, portanto, de adequações como calçamento ou pavimentação. 

A viabilização poderia se dar mediante o apoio da Administração Municipal. 

Ação 2: sinalização turística: considerando a ausência de sinalização na 

rodovia, que facilite o acesso à comunidade do Morro dos Sete Pecados, propõe-se a 

sinalização por meio de placas na rodovia, da sede do município até o distrito de Sub-

Sede, em pontos estratégicos, observando-se para tanto, o padrão de sinalização 
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turística oficial, adotado pelo Ministério do Turismo. Sugere-se também a instalação de 

placas indicativas no acesso do interior do município, do distrito até a comunidade, bem 

como, no interior desta, com a função indicativa dos atrativos e serviços. 

Ação 3: saneamento básico e coleta seletiva: como ação a ser executada pelo 

poder público também, sugere-se o interligamento do saneamento básico para 

comunidades do interior do município e ampliação do Programa de Coleta Seletiva 

também para estas áreas. 

Ação 4: coletores de lixo e placas de sensibilização: um dos pontos 

potencialmente negativos apontados pelos entrevistados durante as pesquisas, 

decorrentes do turismo, foi o aumento do lixo. Sugere-se a implantação de coletores de 

lixo em pontos estratégicos, como nos principais atrativos, trilhas, etc., além de 

pequenas placas com mensagens visando à sensibilização quanto ao cuidado com o 

ambiente natural. 

 

7.2.1.2- Atrativos Turísticos: diversificação da oferta e adequação dos atrativos 
Ação 1: estudos de capacidade de carga: para turismo ecológico (trilha, rapel, 

para-glider e etc.,), é necessário um estudo de capacidade de carga, com intuito de 

adequar os ambientes para a utilização turística de forma a assegurar manutenção do 

equilíbrio dos ecossistemas em questão, possibilitando dessa forma, a prática 

sustentável desta atividade. 

Ação 2: implantação de um ponto mirante: de forma a aproveitar a altitude do 

Morro dos Sete Pecados, que proporciona uma vista privilegiada da região Lindeira ao 

Lago de Itaipu, propõe-se a construção de um Mirante na propriedade do Senhor Edoni 

Pedroso, como ponto de observação, com lunetas para possibilitar a observação do 

reservatório, da propriedade e arredores, com infra-estrutura adequada e em harmonia 

com o ambiente natural, visando a melhor exploração deste potencial. 

Ação 3: pesque-pague: na propriedade do Senhor Gerson Machry existe um 

açude, propõe-se a adequação deste recurso para exploração como Pesque-Pague. 

Ação 4: pomar e horta orgânicos: a exemplo de três proprietários que 

investiram em fruticultura, dois por meio do plantio de uva e outro que já cultiva cerca 

de trinta espécies frutíferas e, também hortaliças, sendo fornecedor destas para o 
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Restaurante Pecados da Gula, propõe-se a realização de atividades típicas de espaços 

rurais, tais como “Colhe e Pague”, oferecendo frutas e hortaliças frescas para o 

consumo dentro do conceito “do campo para a mesa”55, observando-se para tanto, que 

o processo de produção seja orgânico. Nesse sentido, parcerias podem ser mantidas 

com órgãos como EMATER, IAPAR e Itaipu Binacional, para a assistência técnica 

quanto à produção, bem como ao combate e controle de pragas. 

Ação 5: circuito turístico: visando diversificar a oferta de produtos propõe-se a 

implantação de atividades que incentivem o turista a consumi-las em forma de pacote. 

As atividades a serem ainda implantadas e na seqüência, agregadas a outros serviços 

já existentes como serviço de alimentação, adaptadas em forma de circuito, seriam: 

passeio de Montain bike, tirolesa, arvorismo e percurso para cavalgadas noturnas com 

roda de viola. 

Ação 6: realização de eventos temáticos: como forma de atrair visitantes até a 

localidade propõe-se a realização de eventos temáticos em datas ou épocas 

específicas do ano, utilizando-se para isso, a estrutura do Restaurante Pecados da 

Gula. Tais iniciativas, se bem organizadas, poderiam favorecer a sua tradicionalização, 

a exemplo de algo que já faz parte dos planos do proprietário do Restaurante, que 

pensa em realizar o “Natal do Morro”, num projeto amplo que dentre outros objetivos, 

visa envolver a comunidade local e criar nesta época específica do ano, o desejo do 

público regional em visitar o Morro, devido às atividades que serão desenvolvidas pelo 

projeto, resgatando valores e aspectos importantes da cultura. 

 

7.2.1.3 Capacitação e especialização 
Ação 1: palestras, capacitações e especialização: propõe-se a oferta de 

cursos de qualificação voltados a técnicas de produção, gestão da qualidade, 

formulação de preços e atendimento ao público. A especialização ocorreria por meio de 

palestras, participação em eventos e oficinas, voltadas ao conhecimento e 

aperfeiçoamento dos empreendedores. Propõe-se também, a criação de cursos de 

artesanato e de gastronomia, para incentivo à geração de alternativas de renda por 

                                                 
55 "Do campo para a mesa": Produtos prontos para o consumo disponibilizados diretamente do meio rural 
ao consumidor, sem industrialização. O turista tem a oportunidade de verificar as formas de produção e 
colher o produto que irá consumir. 
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meio da venda de artesanato e industrialização de produtos coloniais. Para uma melhor 

viabilização desta proposição convênios poderiam ser efetuados com órgãos como: 

SEBRAE, ACISA, SENAR, SENAC, EMATER e também com as faculdades e 

universidades da região. 

 

7.2.1.4 Equipamentos e Serviços 
Ação 1: implantação de meios de hospedagem: os meios de hospedagem, ao 

lado dos equipamentos de alimentação e atrativos, compõem o tripé que dá base ao 

desenvolvimento da atividade turística. Por isso, sugere-se à implantação de meios de 

hospedagem no âmbito do Morro, sendo no curto prazo, a implantação de área de 

camping, com infra-estrutura básica adequada, o que poderá ser feito na área do 

Senhor Gerson Machry, uma vez que este já demonstrou interesse nesta ação e sua 

área está situada ao lado do Restaurante Pecados da Gula, que pode servir de suporte 

à alimentação dos visitantes que acamparem no local. No longo prazo, sugere-se a 

construção de chalés, que podem servir de suporte a uma demanda mais exigente, ou 

a grupos familiares dispostos a vivenciar o dia-a-dia do campo. 

 Ação 2: implantação de estrutura para realização de eventos: como já é idéia 

do proprietário do Restaurante, a implantação de um local para realização de eventos, 

sugere-se sua implantação de acordo com padrões que não agridam o visual do lugar, 

marcado pela ruralidade. A estrutura deve manter a harmonia com o ambiente natural e 

pode servir principalmente, para a realização de eventos ligados a temas ambientais e 

atividades com escolas e outras instituições de ensino. 

 

7.2.1.5 Gestão da qualidade: 
Ação 1: reativação do serviço de inspeção municipal: de acordo com as 

pesquisas realizadas, muitos moradores da localidade do Morro dos Sete Pecados 

afirmaram se sentir lesados pelo não funcionamento do serviço de inspeção municipal, 

que os impede de comercializarem produtos coloniais em estabelecimentos comerciais 

do município e até mesmo, de fornecerem tais produtos no Programa Fome Zero, do 

qual muitos participam. 
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Sugere-se como medida prioritária de ação, a reativação do Serviço de Inspeção 

Municipal (SIM) visto que este ao passo que torna obrigatória a prévia inspeção e 

fiscalização dos produtos de origem animal produzidos no município, vem assegurar ao 

consumidor de produtos "tipo colonial" uma garantia de que aquele produto foi 

produzido dentro de normas higiênico-sanitárias satisfatórias. Por meio do SIM, a 

produção de leite, queijo, embutidos e defumados, mel, ovos, frango, derivados de 

cana-de-açúcar, de frutas e de hortaliças, pode ser legalizada, proporcionando aos 

agricultores a agregação de valor aos seus produtos, oportunidades de mercado e 

geração de novos empregos no meio rural, elevando desta forma a renda do agricultor 

e contribuindo assim com a diminuição do êxodo rural. 

 

7.2.1.6 Marketing Turístico 
Ação 1: elaboração do plano de marketing para a localidade: assim que o 

produto turístico esteja formatado e adequado à comercialização, propõe-se a 

elaboração de um plano de marketing integrado, como forma de divulgação do local. 

Prevendo-se para tanto, a participação em feiras e divulgação junto a agências e outros 

órgãos que possam contribuir para a promoção deste destino. É importante ressaltar a 

possibilidade de aproveitamento do público regional e de participantes de eventos 

realizados no município, que como constatado na pesquisa realizada, acham 

interessante a criação de novos atrativos e a diversificação das áreas de lazer ofertadas 

no município. 

 

7.2.1.7 Gestão e relações institucionais 
Ação 1: elaboração do plano de turismo no município: como instrumento 

eficaz para o planejamento turístico, propõe-se a elaboração do Plano de 

desenvolvimento do Turismo do Município de Santa Helena, por parte do órgão oficial 

municipal. 

Ação 2: elaboração de políticas públicas: sugerindo, como responsabilidade a 

ser assumida pelo poder público municipal, a elaboração de políticas públicas de 

incentivo ao turismo rural e à diversificação produtiva (fruticultura, horticultura, etc). 
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Ação 3: parceria com faculdades e universidades da região: essas parcerias 

seriam muito importantes no que diz respeito aos estudos que deverão ser 

desenvolvidos durante a implantação do projeto e no melhoramento deste ao logo de 

sua aplicação. 

Ação 4: integração com programas regionais: como forma de inserção da 

localidade nos programas e ações desenvolvidos no âmbito do turismo na região, 

sugere-se sua inserção no Projeto Caminhos do Turismo Integrado ao Lago de Itaipu, 

projeto que já vem recebendo incentivos tanto das prefeituras regionais como de outros 

órgãos, como SEBRAE, Secretaria de Estado do Turismo (SETU) e Ministério do 

Turismo, dentre outros. 

Ação 12: organização de feiras semanais: propõe-se esta ação no intuito de 

incentivar a produção para venda de frutas verduras e produtos coloniais como doces 

geléias, melado etc., nas feiras semanais ocorridas no município de Santa Helena, 

gerando fontes alternativas de renda para a comunidade. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento e a expansão do turismo rural e a sua capacidade de 

distribuir rendas, gerar empregos e reduzir o êxodo rural é algo cada vez mais evidente. 

Esta modalidade de turismo surge trazendo novas opções de lazer aos turistas, bem 

como, inúmeros benefícios para as regiões rurais receptoras, desde que explorado 

também de forma planejada, seguindo diretrizes de planejamento e desenvolvimento da 

atividade. 

O presente estudo demonstrou que existe uma demanda potencial relacionada 

ao consumo de serviços e produtos turísticos, caso seja desenvolvida e ofertada esta 

modalidade de turismo no Morro dos Sete Pecados em Santa Helena. 

As opiniões e atitudes dos visitantes que foram entrevistados confirmam que 

cada estratégia vai atrair um público diferente, embora itens sejam semelhantes e, que 

é possível planejar e organizar os agricultores para exercerem a atividade mais 

adequada à sua cultura e seu modo de vida. 

Assim, para que a implantação do turismo rural seja viável e sustentável, 

percebe-se a necessidade de maior envolvimento da população local e planejamento 

de políticas públicas e ações estratégicas direcionadas ao desenvolvimento do turismo 

na área rural em questão. A articulação e a cooperação entre os atores locais também 

são imprescindíveis, para que os benefícios desta atividade sejam socializados, as 

oportunidades melhor aproveitadas e para que os recursos existentes sejam 

potencializados. 

Acredita-se que as redes de cooperação sejam uma alternativa eficiente para 

promover o desenvolvimento da atividade turística no Morro dos Sete Pecados, por 

meio de processo democrático, participativo e ético que possa propiciar a inclusão 

social, a articulação e, a mobilização social da comunidade local. 

 



 

 

168

REFERÊNCIAS 
 
AMATO NETO, J. Redes de cooperação produtiva e clusters regionais: 
oportunidades para as pequenas e médias empresas. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
BARRETO, Margarita. O imprescindível aporte das ciências sociais para o 
planejamento e a compreensão do Turismo. Porto Alegre, v.9, Oct. 2003. 
 
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do Turismo. 2.ed. São Paulo: SENAC, 1998. 
 
_____. Análise estrutural do Turismo. São Paulo: SENAC, 2000. 
 
BERTALANFFY, L. Von. Teoria geral dos sistemas. Petrópolis: Vozes, 1973. 
 
BEZERRA, Deise Maria Fernandes; ALBANEZ, Patrícia. Orientação para a Gestão 
Municipal do Turismo, Secretaria de Estado do Turismo. Paraná: Curitiba, 2005. 
 
BORGES, Geraldo de Carvalho. Turismo eqüestre. Brasília: SEBRAE/DF, 1999. 
 
BOULLON, Roberto C. Planificación del espácio Turístico. México: Editorial Trillas, 
1985. 
 
BRASIL, Ministério Do Turismo. Diretrizes para o desenvolvimento do Turismo 
Rural. Brasília, 2003. 
 
BRASIL, Ministério Do Turismo. INVTUR- Projeto inventário da oferta turística. 
Brasília: Ministério do Turismo, 2006.  
 
BRASIL, Ministério do Turismo – Disponível em: 
<http://institucional.turismo.gov.br/mintur/parser/ministerio/index.cfm> Acesso em: 14 de 
out. 2006. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo – Disponível em: 
<http://institucional.turismo.gov.br/mintur/parser/imprensa/noticias> -Acesso em: 30 de 
abr.2006. 
 
BRASIL, Ministério do Turismo. Programa de regionalização do Turismo. Brasília, 
2003. Disponível em: <http://institucional.turismo.gov.br/regionalizacao/index.asp>. 
Acesso em: 26 de agosto de 2006.  
 
BRASIL, Módulos Operacionais Do Programa De Regionalização Do Turismo. 
Programa de regionalização do Turismo, do Governo Federal 
 
BUENO, Dulce D’Agostini, WIELLENZ, Edna Lara. Implantação do turismo rural no 
Morro dos Sete Pecados com a construção da Pousada do Cascalho Mágico. 
Santa Helena, julho de 2000. Monografia. Programa de Pós Graduação em Turismo e 



 

 

169

Desenvolvimento Sustentável: Planejamento e Projetos. Instituto Regional de Estudos e 
Pesquisa Ambiental – FIREPA. 
 
CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida. São Paulo : Cultrix, 1996. 
 
______. As Conexões Ocultas. São Paulo: Cultrix, 2002. 
 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 4.ed.São Paulo:Paz e Terra. v.6, 2000. 
 
_____. A Sociedade em Rede. 4.ed.São Paulo:Paz e Terra.v.6. I, 1999 
 
COLODEL, José Augusto. Obrages & companhias colonizadoras, Santa Helena na 
História do Oeste Paranaense até 1960. Santa Helena - Pr: Educativa, 1988. 
 
EIRIZ, Vasco. Proposta de tipologia sobre alianças estratégicas. RAC, 2001 – 
Disponível em: <http://www.anpad.org.br/rac/vol_05/dwn/rac-v5-n2-vee.pdf>.  Acesso 
em: 30 de abril de 2006. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.4.ed.São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
GRAZIANO DA SILVA, José et al. Turismo em áreas rurais: Suas Possibilidades e 
Limitações no Brasil. In:TURISMO RURAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
Org. ALMEIDA, J.A . et al.Santa Maria: Centro Gráfico:1998. 
 
HALL, Colin Michael. Planejamento turístico: Políticas, Processos e Relacionamentos. 
São Paulo: Contexto 2001. 
 
HAMEL, G.; DOZ, Y. Formatos multilaterais. HSM Management, São Paulo, v. 3, n. 
15, p. 66-72, jul./ago. 1999. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 
científico. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1992. 
 
LINS, H N. Clusters industriais, competitividade e desenvolvimento regional: Da 
Experiência a Necessidade de Promoção Estudos Econômicos. v. 30, n 2, p 233-265. 
São Paulo, abr-jun 2000. 
 
MARTINEZ, Afonso de Jesús Jimenez. Aproximação à conceituação do Turismo a 
partir da Teoria Geral dos Sistemas. [S.l], 2005. 
 
MARTINHO, Cássio. Formação de Redes. Brasília: Ministério do Turismo, 2005. 
 
MARTINHO, Cássio. Redes: uma introdução às dinâmicas da conectividade e da 
auto-organização .2.ed., Brasília: WWF-Brasil, 2004. 
 



 

 

170

MARTINS, Petrônio G. LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção.2.ed. 
Saraiva,2005.  
 
MOLINA, S. Conceptualización del Turismo. México: LIMUSA, 1991. 
 
NOVA TRENTO. Plano Direitor. Disponível em: 
<http://www.novatrento.sc.gov.br/modules/xt_conteudo/index.php?id=71> Acesso em 
30abr. de 2006. 
 
NETO, Luis Moretto, AGOSTINI, Julio Cezar (org.). Caminhos do Turismo Integrado 
ao Lago de Itaipu: um exercício de cidadania para o desenvolvimento sustentado. 
Florianópolis: [S.l.], 2005. 
 
NETZ, Sandra (trad.). Guia de desenvolvimento do Turismo Sustentável. 
Organização Mundial do Turismo. Porto Alegre: Bookman, 2003. 
 
OXINALDE, M.R. Ecoturismo í Nuevas formas de turismo em el espacio rural. 
Barcelona: Bosch. 1994. 
 
PETROCCHI, Mário. Turismo planejamento e gestão. São Paulo: Editora Futura São 
Paulo, 2000. 
 
PINHEIRO, Sergio L. G. O enfoque sistêmico e o desenvolvimento rural sustentável: 
Uma oportunidade de mudança da abordagem hard-systems para experiências com 
soft-system.  Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre, v.01., 
n.02, p 1-..., abril/junho 2000. 
 
PORTER, Michael. Competição: estratégias competitivas essenciais, Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. 
 
PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
Disponível em: <http//www.pronaf,gov.br/quem_somos/perguntas.htm> – Acesso em: 
14 de outubro de 2006. 
 
PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna. 
3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 
 
RIBEIRO, Marciana Leite. Novas Formas de Ocupação do Meio Rural e Natural no 
Município de Caçapava – SP O Caso do Entorno do Núcleo de Guamirim 
(Piedade). Vale do Paraíba, 2001. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba 
(UNIVAP). Disponível em http://www.obt.inpe.br/pgsere/Ribeiro-M-L-
2001/homepage.pdf Acesso em 06 de ago.2006. 
 



 

 

171

ROSE, Alexandre Turatti de. Turismo: Planejamento e Marketing. Barueri – SP: 
Manoele, 2002. 
 
RUSCHMANN, D. Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio 
ambiente. Campinas, SP: Papirus, 1997. 
 
TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica da ciência e da pesquisa.4.ed, 
Belém: UNAMA, 2002. 
 
THOMAZI, Silvia Maria. Cluster de Turismo: introdução ao estudo do arranjo 
produtivo local. São Paulo: Aleph, 2006. 
 
TULIK, Olga. Turismo rural. Coleção ABC do Turismo:. São Paulo:Aleph, 2003. 
 
ZIMMERMANN, A. Turismo rural: um modelo brasileiro. Florianópolis: Ed. do Autor, 
1996. 
 



 

 

172

APÊNDICE 
 
APÊNDICE A – Modelo de Questionário aplicado no I Encontro Nacional de Motor 

Homes 

APÊNDICE B – Modelo de Questionário Aplicado na Comemoração do Aniversário da 

Cidade de Santa Helena 

APÊNDICE C – Modelo de Questionário Aplicado no Restaurante Pecados da Gula 

APÊNDICE D – Modelo de Questionário Aplicado aos Moradores do Morro dos Sete 

Pecados 

APÊNDICE E – Modelo de Entrevista Aplicada ao Secretário de Indústria, Comércio e 

Turismo 
APÊNDICE F – Modelo de Entrevista Aplicada as Agencias de Viagens 

APÊNDICE G - Entrevista Realizada com o Casal de Proprietários do Restaurante 

Pecados da Gula 
APÊNDICE H - Organograma do Conselho dos Municípios Lindeiros 



 

 

173

APÊNDICE A – Modelo de Questionário aplicado no I Encontro Nacional de Motor 

Homes 
PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA – I ENCONTRO NACIONAL DE MOTOR HOMES 

BALNEÁRIO DE SANTA HELENA 
Entrevistador:___________________    Data: ___/__/___   
1. Sexo: 
1)(  ) Feminino     2)(  ) Masculino 
 
_________________________________________ 
2. Qual a sua residência permanente? 

1. Cidade__________________________ 
2. Estado__________________________ 
País_________________________________ 

_________________________________________ 
3. Idade: 
1)(  ) 18 a 25                                     
2)(  ) 26 a 33         5)(  ) 50 a 57 
3)(  ) 34 a 41         6)(  ) 58 a 65 
4)(  ) 42 a 49         7)(  ) 65 anos ou mais 
_________________________________________ 
4. Estado civil: 
1)(  ) Solteiro      2)(  ) Casado        
3)(  ) Separado   4)(  ) Viúvo 
5)(  ) Outro_____________________ 
_________________________________________ 
5. Escolaridade? 
1)(  ) 1º grau incompleto       
2)(  ) 1º grau completo            
3)(  ) 2º grau incompleto 
4)(  ) 2º grau completo 
5)(  ) Superior incompleto 
6)(  ) Superior completo           
7)(  ) Outro _______________________ 

11. Conhece outros atrativos de Santa Helena? 
1) (  ) Refúgio Biológico 
2) (  ) Monumento ao Cristo 
3) (  ) Memorial Coluna Prestes 
4) (  ) Morro 7 Pecados 
5) (  ) Base Náutica 
6) (  ) Painel Histórico (Centro da Cidade) 
_____________________________________________________________ 
12. Você utilizou outros serviços na cidade de Santa Helena? 
Qualifique-os:          ruim    regular    bom  
1.Posto de Combustível______ (   )         (   )         (   ) 
2.Lojas ___________________(   )         (   )         (   )    
3.Farmácias _______________ (   )         (   )         (   )      
4.Supermercados/padarias____ (   )         (   )         (   )   
5.Hospitais  _______________ (   )         (   )         (   )     
6.Artesanato_______________ (   )         (   )         (   ) 
7.Outros___________________(   )         (   )         (   ) 
_____________________________________________________________ 
13. Qual foi aproximadamente o gasto em Santa Helena? 
1) Total _________________________________________ 
2) Moeda________________________________________ 
3) Quantas pessoas incluídas nesse gasto? ______________ 
_____________________________________________________________ 
14. O que motivou a participação nesse evento? 
1) (  ) Lazer                  4) (  ) Contatos / Amigos 
2) (  ) Descanso            5) (  ) Conhecer novos lugares 
3) (  ) Hobby                6) (  ) Conhecer novas culturas  
 

15. Se houvesse a implantação de uma seqüência de atividades nas 
propriedades rurais situadas no morro dos sete pecados, com 
diversificação rural, atividades como: passeio de cavalo, restaurante, 
trilhas, para-pente e etc.  você visitaria o Morro e participaria das 
atividades ali oferecidas, como uma forma de roteiro turístico? 
( ) Sim                                   ( ) não 
_____________________________________________________________ 
16. Se sim, quais das atividades abaixo você gostaria de fazer? 

1) (  ) Almoço ou jantar no Restaurante 
2) (  ) Passeio de cavalo 
3) (  ) vôo de para-pente 
4) (  ) trilha 
 

 
6. Qual sua profissão? ________________ 
          
7.Qual sua renda bruta mensal?  
1) ( ) 2 a 5 salários min. 
2) ( ) 6 a 9 salários min. 
3) ( ) 10 a 13 salários min 
4) ( ) mais de 13 salários min 
_________________________________________ 
 
8. É a primeira vez que vem a Santa Helena? 
1)(  ) Sim – Como tomou conhecimento? 
.................................................................................. 
2) (  ) Não – Quantas vezes vem por ano?................ 
______________________________________________________
__________________________ 
9. Qual o tempo de permanência em Santa Helena? 
1)(  )Somente p/ o encontro 
2)(  )Mais ____________ dias 
_________________________________________ 
10. Forma de viajar (quantas pessoas)? 
1)(  ) Só                  
2)(  ) Em grupo     
3)( ) Em família                        
Quantas pessoas? ____________ 

16 – Qual sua disponibilidade/tempo para viajar? 
.......................................................................................................................... 
_____________________________________________________________ 
17 – Quais são as preferências de viagem? 

1. (  ) praia 
2. (  ) esportes radicais 
3. (  )áreas naturais 
4. (  )áreas rurais 
5. (  ) viagens culturais 

_____________________________________________________________ 
18. Sugestões:................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
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APÊNDICE B – Modelo de Questionário Aplicado na Comemoração do Aniversário da 
Cidade de Santa Helena 

 
PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA – COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 

CIDADE DE SANTA HELENA 
Entrevistador:___________________    Data: ___/__/___   
1.Você é residente em Santa Helena? 

1.1 (  )Sim (encerra pesquisa) 
1.2 (  ) Não 

___________________________________________________ 
2. Sexo: 
2.1 (  ) Feminino     2.2(  ) Masculino 
___________________________________________________ 
 
3. Qual a sua residência permanente? 

3.1Cidade_______________________ 
3.2Estado_______________________ 

        3.3País_________________________    
___________________________________________________ 
 
4. Idade: 
4.1 (  ) 18 a 25         4.5 (  ) 50 a 57 
4.2 (  ) 26 a 33         4.6 (  ) 58 a 65 
4.3 (  ) 34 a 41         4.7 (  ) 65 ou  +             
4.4 (  ) 42 a 49    
___________________________________________________ 
5. Estado civil: 
5.1 (  ) Solteiro      5.2 (  ) Casado        
5.3 (  ) Separado    5.4 (  ) Viúvo 
5.5 (  ) Outro_____________________ 
___________________________________________________ 
6. Escolaridade? 
6.1 (  ) 1º grau incompleto       
6.2 (  ) 1º grau completo            
6.3 (  ) 2º grau incompleto 
6.4 (  ) 2º grau completo 
6.5 (  ) Superior incompleto 
6.6 (  ) Superior completo           
6.7 (  ) Outro __________________ 
 

11. Você utilizou outros serviços na cidade de Santa Helena? Qualifique-os:             
ruim    regular    bom  
1.Posto de Combustível______ (   )         (   )         (   ) 
2.Lojas ___________________(   )         (   )         (   )    
3.Farmácias _______________ (   )         (   )         (   )      
4.Supermercados/padarias____ (   )         (   )         (   )   
5.Hospitais  _______________ (   )         (   )         (   )     
6.Artesanato_______________ (   )         (   )         (   ) 
7.Outros___________________(   )         (   )         (   ) 
________________________________________________________________ ____ 
12. Qual foi aproximadamente o gasto em Santa Helena? 
1) Total _________________________________________ 
2) Moeda________________________________________ 
3) Quantas pessoas incluídas nesse gasto? ______________ 
____________________________________________________________________ 
13. Você conhece a localidade do Morro dos 7 pecados? (se sim vai para a 
questão 17) 
1) (  ) Sim                    2) (  ) Não 
_____________________________________________________________________ 
14.Se o Sr(a). tomasse conhecimento que nesta cidade existe um complexo turístico 
chamado “Morro dos sete pecados”  com vários atrativos (restaurante;  cavalgadas; 
trilhas; parapente etc) você teria interesse em conhecer? 
14.1 (   ) SIM                  14.2 (   )NÃO 
_______________________________________________________ 
15. Sua permanência no local seria de mais de 1 dia?  
15.1 (  ) SIM              15.2 (  ) NÃO 
(ou quantos dias acha que permaneceria no local,? 1, 2, 3, 4 ou +) 
________________________________________________________ 
16.Com que freqüência  viria visitar a localidade? 
16.1 (  ) Raramente (ou quase nunca) 
16.2 (  ) Eventualmente (ou sempre que possível) 
16.3 (  )  Todos os anos  
16.4 (  ) Nos feriados  
16.5 (  ) Nos finais de semana 
16.6 (  ) Sempre que há algum evento na cidade 
____________________________________________________________________ 
17. Se houvesse a implantação de uma seqüência de atividades nas propriedades 
rurais situadas no Morro dos Sete Pecados, com diversificação rural, quais das 
atividades abaixo você gostaria de fazer? 

5) (  ) Almoço ou jantar no Restaurante 
6) (  ) Passeio de cavalo 
7) (  ) vôo de para-pente 
8) (  ) trilha 
9) (  ) Pesque-Pague 
10) (  ) Acampamento 
11) (  ) Rapel 

7.Qual sua renda mensal?  
7.1  ( ) 1 a 5 salários min. 
7.2  ( ) 6 a 9 salários min. 
7.3  ( ) 10 a 13 salários min 
7.4  ( ) mais de 13 salários min 
___________________________________________________ 
8. É a primeira vez que vem a Santa Helena? 
8.1 (  ) Sim (Va para apergunta 10) 
8.2 (   ) Não  
 __________________________________________________ 
9. Com que frequência visita a cidade? 

9.1 (  ) Raramente (ou quase nunca) 
9.2 (  ) Eventualmente (ou sempre que possível) 
9.3 (  )  Todos os anos  
9.4 (  ) Nos feriados  
9.5 (  ) Nos finais de semana 
9.6 (  ) Sempre que há algum evento na cidade   
___________________________________________________ 
 
10. Forma de viajar (quantas pessoas)? 
10.1(  ) Sozinho                 
10.2(  ) com amigos     
10.3(  ) Em família                        
Quantas pessoas? ____________ 
 

18. Você acredita que seria uma boa opção para as pessoas que vivem na região 
passarem os finais de semana e feriados? 
18.1 (  ) SIM                       18.2 (  ) NÃO 
_____________________________________________________________________ 
19. Na sua opinião a região precisa investir  em empreendimentos como este? 
18.1 (  ) SIM                       18.2 (  ) NÃO 
Por quê?_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
20. Sugestões: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Modelo de Questionário Aplicado no Restaurante Pecado da Gula 
 

PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA REAL  
RESTAURANTE PECADOS DA GULA 

Nome (opcional):___________________                 Data: ___/__/___   
1.Sexo: 
1)(  ) Feminino     2)(  ) Masculino 
 
__________________________________________________ 
2. Qual a sua residência permanente? 

1) Cidade_______________________ 
2) Estado_______________________ 

       3)     País_________________________ 
_________________________________________________ 
3. Idade: 
1)(  ) menos de 18     5)(  ) 42 a 49                                 
2)(  ) 18 a 25             6)(  ) 50 a 57 
3)(  ) 26 a 33             7)(  ) 58 a 65 
4)(  ) 34 a 41             8)(  ) 65 anos ou mais 
__________________________________________________ 
4. Estado civil: 
1)(  ) Solteiro      2)(  ) Casado        
3)(  ) Separado   4)(  ) Viúvo 
5)(  ) Outro_____________________ 
__________________________________________________ 
5. Escolaridade? 
1)(  ) 1º grau incompleto       
2)(  ) 1º grau completo            
3)(  ) 2º grau incompleto 
4)(  ) 2º grau completo 
5)(  ) Superior incompleto 
6)(  ) Superior completo           
7)(  ) Outro _______________________ 

11. Viaja aproximadamente quantas vezes ao ano? 

1) (  ) uma    
2) (  ) duas  
3)  (  ) 3 a 5   
4)  (  ) mais de 6 

___________________________________________________________________ 
 12. Quando viaja, compra produtos feitos na própria região visitada? 

1) (  ) sim                                     2) (  ) não  
 
13. Identificação qualitativa do Morro dos 7 pecados. 
 
13.1. Quanto ao restaurante Pecados da Gula qualifique: 

1) (  )muito ruim  
2) (  ) ruim   
3) (  ) regular    
4) (  ) bom    
5) (  ) muito bom 

 
13.2.Quanto à propriedade onde está localizado o Restaurante Pecados da 
Gula qualifique: 

1) (  ) muito ruim   
2) (  ) ruim   
3) (  ) regular   
4) (  ) bom    
5) (  ) muito bom 

 
13.3. Quanto a paisagem do Morro dos 7 Pecados, qualifique: 

1) (  )muito ruim  
2) (  ) ruim   
3) (  ) regular   
4) (  ) bom   
5) (  ) muito bom 
 

13.4. Quanto ao acesso ao Morro dos 7 Pecados qualifique: 
1) (  )muito ruim  
2) (  ) ruim   
3) (  ) regular    
4) (  ) bom    
5) (  ) muito bom 

___________________________________________________________________ 
14 . Se houvesse a implatação de uma seqüência de atividades nas 
propriedades rurais situadas no morro dos sete pecados, com diversificação 
rural, atividades como: passeio de cavalo, restaurante, trilhas, para-pente, 
pesque-pague, camping e etc.  você visitaria o Morro e participaria das 
atividades ali oferecidas, como uma forma de roteiro turistico? 
1) ( ) Sim                                  2)  ( ) não 
___________________________________________________________________ 
15. Se houvesse produtos coloniais para venda e visita aos locais de 

produção no Morro dos 7 Pecados você compraria? 

1) (  ) Sim                                2) (  ) Não 
___________________________________________________________________ 
16 – Você já realizou alguma outra atividade em alguma das propriedades do 
Morro dos Sete Pecados? 
1) ( ) Sim                                  2)  ( ) não 
Se sim, Quais?______________________________________________ 
Qualifique-as:______________________________________________ 
 

 
6. Qual sua profissão? ________________ 
          
7.Qual sua renda bruta mensal?  
1) ( ) 1 a 5 salários min. 
2) ( ) 6 a 9 salários min. 
3) ( ) 10 a 13 salários min 
4) ( ) mais de 13 salários min 
__________________________________________________ 
 
8– Tempo disponível para lazer : 
1) (  ) férias ___dias   
2) (  ) feriados  
3) (  ) finais de semana 
 
__________________________________________________ 
9. Quando Viaja a lazer quantas pessoas se deslocam com 
você? 

1) (  ) nenhuma    
2) (  ) uma    
3) (  ) duas   
4) (   ) três  
5) (  ) quatro   
6) (  ) mais de 5 
__________________________________________________ 
10.Quais são suas preferências de viagem? 
1) (  ) praias               
2) (  )  esportes radicais   
3) (  ) áreas naturais  
4) (  ) áreas rurais   
5) (  ) viagens culturais. 
 

18. Sugestões: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________ 
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APÊNDICE D – Modelo de Questionário Aplicado aos Moradores do Morro dos Sete 

Pecados 
PESQUISA COM OS MORADORES  DO MORRO DOS SETE PECADOS 

CIDADE DE SANTA HELENA 

Entrevistador:___________________    Data: ___/__/___   

1.Nome (possuidor da terra) 
................................................................. 
1.1.(   ) Arrendatário 
1.2 (   ) Proprietário 
___________________________________________________ 
2. Escolaridade 
2.1 (   ) 1o grau incompleto 
2.2 (   ) 1o grau completo 
2.3 (   ) 2o grau incompleto 
2.4 (   ) 2o grau completo 
2.5 (   ) Nível Superior incompleto 
2.6 (   ) Nível Superior Completo 
2.7 (   ) Outro 
_____________________________________________________  
3.Qual a área total do imóvel?  
................................................................. 
______________________________________________________ 
4. Quantas pessoas vivem/dependem na/da propriedade?  
4.1.(   ) Somente 2 pessoas 
4.2. (   ) de 2 a 4 pessoas 
4.3. (   ) de 4 a seis pessoas 
4.4.(   ) mais que 6 pessoas 
____________________________________ 
5.A renda da família provém de : 
5.1 (  ) Arrendamento 
5.2 (  ) produção de leite 
5.3 (  ) piscicultura 
5.4 (  ) cultivo da lavoura 
5.5 (  ) Aposentadoria 
5.6 (  ) outros 
_________________________________ 
6. A renda anual é de: 
6.1 (  ) 1.000,00 a 1.500,00 
6.2 (  ) 1.500,00 a 2.000,00 
6.3 (  ) 2.000,00 a 3.000,00 
6.4 (  ) 3.000,00 a 4.000,00 
6.5 (  ) 4.000,00 a 5.000,00 
6.6 (  ) 5.000,00 a 6.000,00 
6.7 (  ) 6.000,00 a 8.000,00 
6.8 (  ) 8.000,00 a 12.000,00 
6.9 (  ) 12.000,00 a 20.000,00      
6.10 (  ) Outros valores R$.......................     
_________________________________ 
 
7. Recebe algum tipo de ajuda do Governo ou Prefeitura? 
7.1 (  ) Bolsa família 
7.2 (  ) auxílio gás 
7.3 (  ) auxílio “cesta básica” da prefeitura        
7.4 (  ) algum financiamento? Qual?___________________ 
7.5 (  ) Outro_____________________ 
______________________________________________________ 
8. Existe na comunidade alguma Associação de moradores? O 
Senhor participa? 
7.1 (  ) Sim       
7.2 (  ) Não            
______________________________________________________ 
9. O que você acha que deveria ser feito para lhe ajudar na 
renda familiar?...........................................................................  
 
 

10.Mão de Obra? 
10.1 (  ) Familiar 
10.2 (  ) Contratada 
10.3 (  ) Outras.............................. 
_________________________________________________________ 
11. Fonte de Água utilizada? 
11.1 (  ) Poço Cacimba 
11.2 (  ) Poço Artesiano Comunitário 
11.4 (  ) Nascente 
11.5 ( ) outros........................................................................  
__________________________________________________________ 
12. O Sr.(a) já ouviu falar em ecoturismo ou turismo rural? 
12.1 (  ) Sim      Como?                                   12.2 (  ) Não        
12.3 Como?.............................................................................     
___________________________________________________________ 
13. Já ouviu falar em turismo sustentável? 
13.1 (  ) Sim                                   13.2 (  ) Não  
___________________________________________________________ 
14. Você acha que o desenvolvimento do turismo através da 
implantação de uma seqüência de atividades nas propriedades rurais 
situadas no Morro dos Sete Pecados, com diversificação rural, 
atividades como: passeio de cavalo, restaurante, trilhas, para-pente e 
etc.  poderia contribuir com a melhoria de vida sua e da sua família? 
14.1( ) Sim                              14.2 ( ) não 
14.4 (  ) Por quê? 
........................................................................................................................ 
15. Aceitaria fazer parte de um circuito integrado de turismo na 
localidade? 
( ) Sim                                   ( ) não                 (  ) Por quê? 
___________________________________________________________ 
16. Esta disposto a investir em turismo na sua propriedade? 
( ) Sim                                   ( ) não                  
___________________________________________________________ 
17. Participaria de reuniões para fomentar o turismo na localidade? 
( ) Sim                                   ( ) não          
___________________________________________________________ 
18. Aceitaria sugestões para melhoria de sua propriedade adequando-
a a atividade turística? 
( ) Sim                                   ( ) não   
____________________________________________________________ 
18. Estaria disposto a participar de uma Rede de Cooperação e/ou 
associação e de treinamentos para desenvolver o turismo ou técnicas 
de auto-sustentabilidade? 
( ) Sim                                   ( ) não   
____________________________________________________________ 
 
19. Quais produtos/serviços o Sr. Acha que poderia oferecer? 
 
 
 
20. Sugestões 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
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APÊNDICE E – Modelo de Entrevista Aplicada ao Secretário de Indústria, Comércio e 

Turismo 
 
*Para esclarecimento sobre o trabalho que está sendo realizado: 
 

Esta entrevista será um dos instrumentos de pesquisa para elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso, que tem por tema “Redes de Cooperação para o Desenvolvimento do turismo rural 
no Morro dos Sete Pecados”, o qual tem por objetivo geral: “Estudar a possibilidade de implantação de 
uma aliança estratégica na forma de rede de cooperação no meio rural, na localidade do Morro dos Sete 
Pecados, no município de Santa Helena – Pr, para desenvolvimento sustentável do turismo, de forma 
que contribua na geração de trabalho e renda, com vistas a melhoria da qualidade de vida da população 
local”. 
O trabalho identifica as necessidades e possibilidades de organização de uma Rede de Cooperação 
como instrumento de desenvolvimento da atividade turística, desenvolvimento local e inclusão social. 
Para tanto, investigou-se o nível de articulação local existente na comunidade do Morro dos Sete 
Pecados e o interesse pelo trabalho cooperativo, de forma a identificar os elementos que possam criar 
um ambiente sustentável de atuação do turismo no espaço rural.  
A proposta incentiva o aproveitamento do potencial para o turismo, identificado a partir de uma 
propriedade particular e do nível de liderança exercido pelo proprietário, que tem influenciado 
positivamente na interação desta comunidade.  
Para demonstrar essa relação e a viabilidade dos objetivos, foram identificadas as potencialidades e 
deficiências relacionadas ao ambiente endógeno e exógeno. Além disso, por meio da coleta de dados de 
fonte primária são avaliados o interesse do poder público e da iniciativa privada, a existência de uma 
demanda potencial para a utilização deste espaço turístico e o olhar da comunidade local, a fim de 
revelar suas necessidades diretas, os receios e aspirações desta em relação ao objeto proposto. Na 
discussão teórica o trabalho reúne conceitos e definições que permitem esclarecer pontos importantes do 
desenvolvimento do turismo no espaço rural e das vantagens das redes de cooperação neste processo. 
 
Entrevista: 
 

1- Existe por parte da Prefeitura Municipal algum projeto para incentivo e estudo com objetivo de 
devolver o turismo rural no município? 

 
2- Quais os investimentos previstos para implantação de infra-estrutura turística no Município de 

Santa Helena? Quais seriam as infra-estruturas previstas? 
  

3- Com relação às ações iniciadas no âmbito do Morro dos Sete Pecados relacionadas ao turismo, 
há apoio da Prefeitura Municipal? De que forma se dá o apoio? 

 
 
4- Qual sua percepção sobre o “Projeto” iniciado no Morro dos Sete Pecados e a possibilidade de 

inclusão de outros produtores nesta iniciativa? 
 
De acordo com o exposto acima, sobre os objetivos deste projeto – Redes de Cooperação para o 
Desenvolvimento do Turismo Rural no Morro dos Sete Pecados, e considerando sua finalidade de 
aplicação: 
 

5 –  Acredita que o foco deste projeto “Redes de Cooperação”  seja promissor?        
        Por quê? 
 
6-     O que o turismo representará para o Município de Santa Helena? 
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APÊNDICE F – Modelo de Entrevista Aplicada as Agencias de Viagens 
 

 
1- Há quantos anos a empresa atua no mercado? 
 
2- Qual a área de atuação da empresa? 
 
3- Quais os principais destinos comercializados? 
 
4- Comercializa algum destino de turismo rural? Qual(s)? 

 
5- Existe procura por destinos de turismo rural? Se sim, qual a principal origem desta 

demanda? 
 

6- Você conhece a região da Costa Oeste e os projetos desenvolvidos na área de turismo 
nessa região? 

 
7- Conhece algum município e atrativos da região lindeira ao Lago de Itaipu? Quais? Qual 

sua percepção sobre os mesmos. 
 

 
8- Se houvesse no município de Santa Helena – Pr, em uma localidade conhecida como 

Morro dos Sete Pecados, distante 11 km do centro urbano, um produto formatado ligado 
ao turismo rural, com uma seqüência de atividades nas propriedades rurais situadas na 
comunidade, com diversificação rural, oferecendo produtos como, Restaurante (comida 
caseira), pousada, camping, pesque-pague, rilha ecológica, rapel, cavalgadas, vôos de 
para-pente, produtos coloniais, artesanato, acompanhamento de atividades típicas do 
meio rural, etc., haveria interesse por parte da empresa em comercializar este produto? 

 
9- Acredita que haveria demanda para esta oferta? 

 
10- Sua empresa teria interesse em oferecer aos seus clientes o Morro do Sete Pecados? 

 
11- Se sim, de que forma? 
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APÊNDICE G - Entrevista Realizada com o Casal de Proprietários do Restaurante 

Pecados da Gula 
 
1 - Qual é a área da propriedade de vocês aqui no Morro dos Sete Pecados e qual foi à idéia de vocês ao investirem 

aqui? 

2 - Há quanto tempo vocês adquiriam essa propriedade? 
 

3 - Como surgiu a idéia deste projeto? 
 

4 - Além do fator segurança, há algum outro fator que preocupe-o muito ou relacionado às políticas públicas, quais 
são as principais necessidades que você percebe? 

 
5 -  Quando vocês idealizaram este projeto, ele foi idealizado para quantos anos? 
 
6 - Você citou algumas formas de como a comunidade já está sendo envolvida no projeto que vocês idealizaram, 

quais outras formas, vocês pensam em continuar envolvendo a comunidade do Morro neste projeto? Como? 
 
7 - Durante este tempo que vocês vêm trabalhando, vocês identificaram parcerias? Vocês têm recebido auxílio 

nessa idéia? 
 
8 - A propriedade do senhor está localizada em que altitude? 
 
9 - Desde que vocês iniciaram esse trabalho, principalmente no que diz respeito às iniciativas para envolver a 

comunidade, o que foi feito? Foram realizados cursos? Qual a percepção que vocês tiveram sobre as aspirações 
da comunidade quanto à aceitação dessa idéia? 

 
10 - Qual foi esse curso? 
 
11 - Esse curso, já faz parte da idéia do projeto de turismo? 
 
12 - Aqui no Morro há então uma área para vôo de para-pente? Existe procura pelos praticantes deste esporte? 
 
13 - Novamente com relação ao seu empreendimento, você já está gerando empregos com o seu empreendimento, 

não é? Quantos empregos estão sendo gerados atualmente com o restaurante? 
 
14 - Edna, qual foi a idéia de trabalhar com esse projeto de fuxico? 
 
15 - Quando iniciou esse projeto? 
 
16 - Vocês trabalham onde? 
 
17 - Quantas pessoas estão participando desse projeto? 
 
18 - O atendimento no restaurante iniciou há quanto tempo? 
 
19 - Edoni, com relação a investimentos, há perspectivas de novos investimentos no seu empreendimento? 
 
20 - Sobre a questão dos Chalés, há interesse para o futuro então implantar chalés na sua propriedade? 
 
21 - Conforme comentado, já existe então uma certa parceria com outros empreendimentos como a pousada da 

Dona Dulce e com o Clube amigos do Cavalo?  
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ANEXO A - Mapa do Morro dos Sete Pecados 
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