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1. INTRODUÇÃO 

 

O turismo destaca-se como uma atividade de grande potencialidade, que pode 

ser combinada com o projeto de crescimento econômico, socialmente justo e com a 

valorização da herança cultural da sociedade, aliada a necessidade de entretenimento 

e lazer.  

 

O desenvolvimento turístico deve ser direcionado e controlado de forma 

sustentável, visto que, nessa atual conjuntura, o desenvolvimento desenfreado gera 

impactos ambientais e econômicos altíssimos, sendo assim, a busca de alternativas 

econômicas pautadas na harmonia do homem com a natureza, se faz cada vez mais 

necessário. 

 

A partir destas premissas, os Municípios de todo o país são categorizados por 

meio do equacionamento entre a capacidade dos mesmos em promover geração de 

emprego e renda, e, a quantidade e qualidade dos turistas que os destinos recebem. 

 

Neste contexto, o planejamento das atividades turísticas é fundamental para 

que possam ser estabelecidas políticas públicas adequadas, capazes de estimular e 

fomentar o seu desenvolvimento, sendo uma etapa extremamente importante para 

direcionar ações que fomentem o desenvolvimento do turismo de maneira sustentável 

e responsável, maximizando os benefícios que a atividade turística pode causar. 

 

Desta forma, o Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Campo 

Magro/PR surge como um documento norteador para a gestão pública Municipal, bem 

como para suas instâncias de governança, apresentando diretrizes e ações concretas 

para o fomento do setor, elaboradas de forma participativa. Podendo assim, notar que 

há uma melhoria necessária na infraestrutura do município, para que possam ser 

melhorados itens como os atrativos turísticos do município, o desenvolvimento, a 

segurança e a limpeza. 
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O documento é estruturado em 4 tópicos principais, a saber: 

 

• Formulação dos Objetivos do Plano.  

• Diagnóstico Estratégico, onde é apresentada a leitura da realidade do 

turismo organizado nas quatro dimensões de análise: Mercado Turístico, 

Infraestrutura Básica e Serviços Gerais, Quadro Institucional e Aspectos 

Socioambientais, finalizando com consolidação do diagnóstico a qual 

apresenta uma síntese estratégica. 

• Estratégias de Desenvolvimento Turístico, que, assim como os 

objetivos, orientam a concepção e implementação da política pública 

delimitando o Posicionamento de Mercado Desejado para a área 

Turística.  

• Plano de Ação, que retrata todos os investimentos recomendados para 

o desenvolvimento do turismo e a delimitação de ações prioritárias.  
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2. OBJETIVOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DE 

TURISMO DE CAMPO MAGRO/PR 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Potencializar o desenvolvimento turístico do Município de Campo Magro para 

a consolidação de uma identidade turística e a geração de trabalho e renda. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fomentar o desenvolvimento do Ecoturismo através de projetos, ações e 

atividades voltadas para contemplação da natureza; 

 

• Estruturar e divulgar roteiros para prática de esportes off-road (jipe, moto e 

bicicletas); 

 

• Consolidar o Turismo Gastronômico Rural através de um Plano de Ações 

para o desenvolvimento do setor; 

 

• Fomentar o desenvolvimento do Turismo Rural através de programas de 

incentivos; 

 

• Promover a expansão do Turismo Cultural através da potencialidade local; 

 

• Criar diretrizes para consolidar Campo Magro como Destino Turístico 

Indutor; 

 

• Institucionalizar uma Política Municipal para o desenvolvimento do turismo 

em Campo Magro. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

A história do município de Campo Magro remonta ao período histórico das 

explorações auríferas no sertão de Curitiba. A primeira povoação no território que 

constitui o atual município foi iniciada há mais de três séculos. Com o fim do período 

da exploração do ouro, que pouco ou quase nada representou, veio o tropeirismo, 

período que marcou a história da localidade, incluindo seu nome. 

 

A denominação Campo Magro deve-se ao fato de que, na ocasião em que os 

tropeiros transitavam pela região, na época do inverno, o gado emagrecia e sobrava 

pouco pasto verde para as reses, com o aspecto de um campo minguado, um campo 

magro. E, assim, foi que a localidade ficou conhecida ao longo dos séculos, Campo 

Magro. Segundo o pesquisador José Carlos Veiga Lopes, “na lista de ordenanças da 

vila de Curitiba”, referente ao ano de 1791, aparece o bairro de Campo Magro com 

oito casas. 

 

Pela Lei nº 970, de 9 de abril de 1910, foi criado o distrito de Campo Magro, no 

município de Tamandaré, com a denominação de Nossa Senhora da Conceição, 

alterada pela Lei de 4 de abril de 1924. A história da gente de Campo Magro está 

invariavelmente ligada à de Almirante Tamandaré, acompanhando a vida política 

deste município em seus altos e baixos, mesmo quando, em 14 de julho de 1932, 

Tamandaré foi suprimido. Ou, ainda, quando Tamandaré passou a chamar-se 

Timoneira. 

 

O distrito judiciário de Campo Magro foi criado pelo Decreto-Lei Estadual 199, 

de 30 de dezembro de 1943, com território do distrito de Santa Felicidade e transferido 

para o município de Colombo. O município de Tamandaré foi extinto em 1938 e não 

em 1932. O município de Campo Magro foi criado através da Lei Estadual n. º 11.221, 

de 11 de dezembro de 1995, na sede do antigo distrito de Campo Magro, com território 

desmembrado do município de Almirante Tamandaré. A instalação deu-se em 1º de 

janeiro de 1997. 
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É também conhecido pelo Circuito “Verde Que Te Quero Verde”, formado por 

uma série de pontos turísticos espalhados pela imensa área verde que compõe o 

município (Prefeitura Municipal de Campo Magro, 2019). 

 

3.1. ASPECTOS TERRITORIAIS 

 

Campo Magro situa-se a noroeste da Região Metropolitana de Curitiba, tendo 

como municípios limítrofes Almirante Tamandaré, ao leste, Itaperuçu, ao norte, 

Campo Largo, a oeste, e Curitiba, ao leste. 

 

3.1.1. Dinâmica Demográfica 

 

Segundo o último Censo Demográfico, realizado no ano de 2010 pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população local contabilizava 24.843 

habitantes, estimando-se, para o ano de 2019, o aumento para 29.318 habitantes, 

ocupando, assim, o posto de 70º no ranking dos municípios mais populosos do 

Estado. 

Dentre as 24.843 pessoas residindo no território municipal, em 2010, haviam 

2.501 na área urbana e 17.908 residentes na área rural, correspondendo a 12,25% da 

população vivendo na área urbana e 87,75% na área rural, conforme dados dispostos 

na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Dados populacionais de Campo Magro, PR - 2010. 

Dados Populacionais - IBGE/2010 

Ano 
Municipal Urbana Rural 

População % População % População % 

2000 20.409 100 2501 12,25 17.908 87,75 

2010 24.843 100 19547 78,68 5.296 21,32 

Fonte: IBGE, trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

Com os dados fornecidos pelo IBGE é possível notar que, em dez anos, a 

população municipal, que antes estava concentrada na área rural, mudou-se para a 

área urbana, sendo demostrado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1 – Crescimento populacional conforme dados do IBGE. 

 
Fonte: IBGE, trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

A utilização da estatística nos diversos ramos de atuação é cada vez mais 

acentuada, independentemente de qual seja a atividade profissional. Um estudo 

estatístico é uma metodologia desenvolvida para o tratamento de dados coletados, 

objetivando a classificação, a apresentação, a análise e a interpretação desses dados 

quantitativos e sua utilização para a tomada de uma decisão. 

Em estudos de projeções populacionais, o analista se defronta com a situação 

de dispor de tantos dados que se torna difícil captar, intuitivamente, todas as 

informações que os dados contêm. Assim sendo, é necessário reduzir a quantidade 

de informações até o ponto em que se possa interpretá-las mais claramente. 

 

Por meio do uso de certas medidas-sínteses, mais comumente conhecidas 

como estatísticas, um estudo de projeção populacional pode se resumir a um número, 

que, sozinho, descreve uma característica de crescimento da população de um dado 

local. 
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Evidentemente, ao resumir um conjunto de dados por meio do uso da 

estatística, muitas informações fatalmente se perderão, existindo, também, a 

possibilidade da obtenção de resultados distorcidos com o uso indiscriminado do 

resultado. Portanto, é necessária muita precaução quando da análise dos resultados. 

 

A partir dos levantamentos censitários realizados pelo IBGE, referentes às 

décadas de 2000 e 2010, é possível compreender a dinâmica populacional do 

município, o que permite avaliar a evolução populacional e suas respectivas taxas de 

crescimento.  

 

Por meio das taxas anuais de crescimento populacional estima-se a constante 

que determina a evolução populacional no município, durante o período entre 2000 e 

2010. 

 

Com apenas dois dados fornecidos pelo IBGE, optou-se pelo uso do método 

de projeção aritmética, que se baseia em uma taxa constante para determinar o 

crescimento populacional. Esse método é utilizado para estimativas de menor prazo. 

Dessa forma, obteve-se como resultado os dados da tabela 2: 
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Tabela 2 – Estudo populacional para Campo Magro. 

Ano Municipal 

2011 25.730 

2012 26.173 

2013 26.617 

2014 27.060 

2015 27.503 

2016 27.947 

2017 28.390 

2018 28.834 

2019 29.277 

2020 29.720 

2021 30.164 

2022 30.607 

2023 31.051 

2024 31.494 

2025 31.937 

2026 32.381 

2027 32.824 

2028 33.268 

2029 33.711 

2030 34.154 

2031 34.598 

2032 35.041 

2033 35.485 

2034 35.928 

2035 36.371 

2036 36.815 

2037 37.258 

2038 37.702 

2039 38.145 

Fonte: IBGE, trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

Com os dados apresentados na tabela 2 é possível afirmar que a projeção 

populacional municipal aponta para o crescimento da população. 

 

Fica evidente, portanto, que a população tem procurado cada vez mais as áreas 

urbanas para habitarem, em busca de postos de trabalho, melhores condições de 
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moradia e prestação de serviços. Entende-se, assim, que as áreas urbanas devem 

estar preparadas para o contingente futuro. Com base na análise dos dados históricos 

e da previsão de crescimento da população urbana, foi possível verificar que o 

crescimento populacional urbano permanecerá positivo ao longo da próxima década. 

 

3.2. ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

Clima: tipo subtropical úmido, com verões brandos e temperaturas em torno 

de 12°C a 21,5°C. 

 

Formação geológica: diferencia-se dos demais municípios da RMC 

principalmente pelos terrenos acidentados, com altitudes em torno de 850 a 900 

metros, condicionada por estruturas dobradas e falhadas, elaborado em rochas 

cristalinas. 

 

Vegetação: caracteriza-se como Floresta Ombrófila Mista, podendo 

observar-se exemplares de Pinheiro do Paraná, Imbuia, Canela, Bracatinga, Erva 

Mate, entre outros. 

 

Unidade de Conservação: o município abriga dois significativos 

mananciais para abastecimento público de água – o manancial subterrâneo do Karst 

e o manancial superficial do Rio Passaúna e Rio Verde. Com duas áreas de 

conservação a APA – Área de Proteção Ambiental do Passaúna e a UTP – Unidade 

Territorial de Planejamento de Campo Magro, que visa garantir a proteção dos 

afluentes do Rio Verde. 
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3.3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

3.3.1. Indicadores Sociais e Econômicos 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM é uma síntese de 

três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. Cada 

uma dessas dimensões é avaliada por um subíndice específico, e o IDHM é calculado 

a partir da média aritmética desses três subíndices. 

 

A dimensão educação é a única avaliada por dois indicadores: taxa bruta de 

frequência à escola e taxa de alfabetização. A dimensão longevidade é medida pela 

esperança de vida ao nascer, e a dimensão renda pela renda domiciliar per capita.  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM varia no intervalo de 

0 a 1, sendo que mais próximo de 1, significa maior desenvolvimento. O índice é ainda 

uma média aritmética de três outros indicadores:  

 

− Indicador econômico: considera o produto interno bruto – PIB per capita em 

dólar e a paridade do poder de compra – PPC;  

− Indicador de saúde: analisa a expectativa de vida ao nascer;  

− Indicador de educação: avalia o índice de analfabetismo e a taxa de 

matrícula em todos os níveis de ensino.  

 

Deste modo, um estudo foi realizado a fim de se medir o desempenho do 

Município nos últimos anos frente à evolução de seus indicadores de desenvolvimento 

humano, suas ações no campo de saúde e da educação, e da condição dos 

domicílios.  

 

A caracterização da qualidade de vida do Município apoiou-se no uso de 

indicadores reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Mundial – 

IFDM e o Índice de Desenvolvimento Familiar.  
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Em ambos os casos, foram avaliados aspectos relacionados à educação, 

longevidade, emprego e renda, acesso ao trabalho, condições habitacionais e outras 

variáveis que integram alguns dos indicadores de desenvolvimento humano 

mencionados. A variação metodológica, bem como o distanciamento do período de 

publicação destes indicadores aponta diferenças, sobretudo na classificação do 

Município, especialmente quando se estabelece comparativos entre os indicadores 

(ver tabela a seguir).  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Campo Magro é 0,701, em 

2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM 

entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,828, seguida de Renda, com índice de 0,685, e de 

Educação, com índice de 0,607. 

 

Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes, Campo Magro. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,165 0,399 0,607 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 17,79 30,56 47,49 

% de 5 a 6 anos na escola 15,52 57,51 94,11 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 

REGULAR SERIADO ou com fundamental completo 
35,28 63,92 83,29 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 7,64 43,85 59,41 

% de 18 a 20 anos com médio completo 5,17 16,56 37,49 

IDHM Longevidade 0,670 0,753 0,828 

Esperança de vida ao nascer 65,21 70,19 74,66 

IDHM Renda 0,597 0,647 0,685 

Renda per capita 329,26 449,09 567,04 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2019. 

 

Evolução: 

 

− Entre 2000 e 2010: O IDHM passou de 0,579 em 2000 para 0,701 em 

2010 – uma taxa de crescimento de 21,07%. O hiato de desenvolvimento humano, ou 

seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 71,02% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais 
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cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,208), seguida por 

Longevidade e por Renda. 

 

− Entre 1991 e 2000: O IDHM passou de 0,404 em 1991 para 0,579 em 

2000 – com taxa de crescimento de 43,32%. O desenvolvimento humano foi reduzido 

em 70,64% entre 1991 e 2000. Nessa época, o índice que mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,234), seguida por Longevidade e por 

Renda. 

 

− Entre 1991 e 2010: De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 

0,404, em 1991, para 0,701, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) 

passou de 0,507 para 0,749. Isso implica em uma taxa de crescimento de 73,51% 

para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 50,17% para o município e 53,85% para a UF. No 

município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,442), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua 

vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 

 

Gráfico 2 – Evolução do IDHM Campo Magro, PR 

 
Fonte: Atlas Brasil, 2019. 
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Campo Magro ocupa a 1866ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 

segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul/SP) e o 

menor é 0,418 (Melgaço/PA). 

 

3.3.1.1. Renda 

 

A renda per capita média de Campo Magro cresceu 72,22% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 329,26, em 1991, para R$ 449,09, em 2000, e para R$ 

567,04, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período 

de 2,90%. A taxa média anual de crescimento foi de 3,51%, entre 1991 e 2000, e 

2,36%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 

23,31%, em 1991, para 17,81%, em 2000, e para 5,16%, em 2010. A evolução da 

desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de 

Gini, que passou de 0,43, em 1991, para 0,50, em 2000, e para 0,38, em 2010. 

 

Tabela 4 – Renda, Pobreza e Desigualdade em Campo Magro, PR. 

 1991 2000 2010 

Renda per capita 329,26 449,09 567,04 

% de extremamente pobres 10,23 5,54 1,70 

% de pobres 23,31 17,81 5,16 

Índice de Gini 0,43 0,50 0,38 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 
 

** Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele 
aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 
a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 
1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 
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Gráfico 3 – Distribuição da renda por quintos da população em Campo Magro, PR – 
1991/2000/2010. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

3.3.1.2. Trabalho 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

73,59% em 2000 para 72,13% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava 

desocupada) passou de 10,71% em 2000 para 3,36% em 2010. 

 

Tabela 5 – Ocupação da população de 18 anos ou mais em Campo Magro, PR. 

 2010 2000 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 73,59 72,13 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 10,71 3,36 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 53,98 63,79 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 34,18 54,15 

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 15,05 31,14 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 36,59 15,25 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 76,71 75,41 

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais 95,82 96,48 
 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 
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Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

município, 9,98% trabalhavam no setor agropecuário, 0,41% na indústria extrativa, 

18,89% na indústria de transformação, 9,61% no setor de construção, 1,26% nos 

setores de utilidade pública, 15,65% no comércio e 40,71% no setor de serviços. 

 

Gráfico 4 – Composição da população de 18 anos ou mais de idade em Campo Magro, PR. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

3.3.1.3. Atividades Econômicas 

 

O principal setor econômico é a agricultura, caracterizando-se como de 

produção familiar. As principais culturas trabalhadas são feijão, milho, batata, 

olericultura, frutas e hortaliças, destacando-se muitas propriedades com produção 

orgânica. 

 

A atividade florestal tem um total de 318 produtores (dados da Emater), sendo 

que a maioria trabalha com bracatinga e pinus. A criação de animais é outra atividade 

forte em Campo Magro, destacando-se a criação de bovinocultura, suinocultura e 

piscicultura.  

 

Quanto às unidades artesanais, pode-se citar a produção de vinhos, doces, 

compotas, pastas e molhos, sucos, queijos e derivados do leite e embutidos. Além 

disso, destaca-se nacionalmente na produção de móveis em fibras naturais e 

sintéticas.  
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O ramo de Turismo Rural, com seus empreendimentos, também está ganhando 

força e destaque. 

 

4. MERCADO TURÍSTICO 

 

Em um primeiro momento, foi realizada a análise da demanda e oferta da área 

turística. Para efeito prático e de sistematização da informação, foi feita a análise do 

mercado turístico em função da vocação principal (atual ou potencial), traduzida nos 

tipos de turismo ou linhas de produto nos quais a Área Turística do Município deseja 

trabalhar.  

 

A motivação principal da viagem ajudou a delimitar os diferentes tipos de 

turismo quando foi realizada a análise da demanda. A análise do mercado turístico 

integrou os elementos de pesquisa primária e secundária para análise da demanda 

turística atual, da demanda turística potencial e da oferta turística do Município Campo 

Magro. 

 

Dada a inexistência de pesquisas quantitativas dos últimos anos, específicas 

do fluxo turístico e, para que pudesse ser realizada uma projeção futura para os 

próximos anos, fez-se necessária a análise indireta que, incorporando as informações 

disponíveis da demanda atual e adotando procedimento heurístico, permitissem 

alcançar uma aproximação indicativa da ordem de grandeza dos fluxos turísticos de 

interesse. 

 

Com base em dados disponibilizados pela Infraero relativos ao movimento 

observado no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, entre os anos de 

2014 e 2018, foi possível traçar a demanda turística atual e potencial, visto na tabela 

a seguir.  
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Tabela 6 – Movimento de passageiros no aeroporto de Curitiba/PR.  

Movimento Anual de Passageiros (Embarcados + Desembarcados) 

ANO 

Regular Não Regular 

Total 
Var. 
% 

Anual 

Part. 
na 

Rede 
% 

Doméstico Internacional Doméstico Internacional 
Executiva/ 

Geral 

2014 7.192.446 144.877 25.874 2.936 10.610 7.376.743 - 8,76 

2015 7.047.206 130.302 43.682 321 14.123 7.235.634 -1,91 8,62 

2016 6.147.514 45.037 174.817 1.393 17.077 6.385.838 -11,74 8,03 

2017 6.349.992 50.802 298.354 4.650 18.260 6.722.058 5,27 8,16 

2018 6.121.233 75.592 89.761 1.483 22.344 6.310.413 -6,12 7,48 

Fonte: INFRAERO Aeroportos, 2018. 

 

Em relação aos voos regulares o aeroporto de Curitiba apresentou no decorrer 

dos 5 anos um decréscimo no número de voos domésticos. No que concerne aos voos 

internacionais houve um decréscimo até o ano de 2016, tendo uma ascensão em 

menor escala nos dois anos posteriores. Tais considerações apontam também para a 

comparação entre a movimentação total anual, onde a variação entre os anos de 2014 

e 2018 teve um decréscimo de 6,12%. 

 

O movimento de passageiros nos aeroportos próximos ao destino turístico é 

utilizado para a compreensão da demanda turística do município, de modo que o 

número de voos impacta na probabilidade de turistas para a região. 

 

4.1. CENÁRIO BRASILEIRO 

 

Os dados do Mtur (BRASIL/MTur, 2018) referentes ao anuário de 2020 indicam 

uma variação significativa do quantitativo de turistas estrangeiros que visitam o Brasil, 

com quedas expressivas (-20,7% entre 2001 e 2002) e crescimentos de porte (entre 

2003 e 2005 e 10,6% de 2013 para 2014), queda moderada em 2015 como 

consequência da crise mundial e retorno moderado ao crescimento em 2016 e 2017.  

 

Tais movimentos podem ser visualizados na tabela a seguir. 
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Tabela 7 – Chegada de turistas ao Brasil nos últimos anos 

ANO TOTAL 

2001 4.772.575 

2002 3.784.898 

2003 4.132.847 

2004 4.793.703 

2005 5.358.170 

2006 5.017.251 

2007 5.025.824 

2008 5.050.099 

2009 4.820.217 

2010 5.161.379 

2011 5.433.354 

2012 5.676.843 

2013 5.813.342 

2014 6.429.852 

2015 6.305.838 

2016 6.546.696 

2017 6.588.770 

2018 6.621.376 

2019 6.353.141 

2020 - 

Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 2020, base 2019 – Departamento de Polícia Federal e 
Ministério do Turismo. (BRASIL, 2020) 

 

Ressalta-se ainda que a taxa de crescimento do quantitativo de turistas no país, 

de 1,16% ao ano, é significativamente inferior às taxas mundiais e à da América do 

Sul. Em decorrência, a participação do Brasil no mercado receptivo mundial vem 

decrescendo de forma sistemática: entre os anos 2000 e 2015. O Brasil teve sua 

participação no mercado reduzida de 0,79% para 0,53%, e na América Latina de 

34,95% para 20,47%.  

 

A exemplo do desembarque em voos internacionais no Brasil, o desembarque 

nacional também apresentou surpreendente variação positiva na quase totalidade da 

série histórica, embora com significativa desaceleração do crescimento nos últimos 

quatro anos, conforme apresentado na tabela a seguir. 
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Tabela 8 – Brasil: Desembarque Nacional, 2000 – 2017. 

ANO TOTAL 
VARIAÇÃO 

ANUAL (%) 

VOOS 

REGULARES 

VARIAÇÃO 

ANUAL (%) 

VOOS NÃO 

REGULARES 

VARIAÇÃO 

ANUAL (%) 

2000 28.971.321 - 26.934.289 - 2.037.032 - 

2001 32.615.896 12,58 30.071.216 11,65 2.544.680 24,92 

2002 32.945.284 1,01 30.250.808 0,60 2.694.476 5,89 

2003 30.742.037 (6,69) 28.534.658 (5,67) 2.207.379 (18,08) 

2004 36.554.525 18,91 33.727.312 18,20 2.827.213 28,08 

2005 43.095.828 17,89 39.877.656 18,24 3.218.172 13,83 

2006 46.345.828 7,54 43.618.632 9,38 2.727.196 (15,26) 

2007 50.002.469 7,89 47.549.518 9,01 2.452.951 (10,06) 

2008 48.702.482 (2,6) 46.583.326 (2,03) 2.119.156 (13,61) 

2009 56.024.144 15,03 53.915.987 15,74 2.108.157 (0,52) 

2010 68.258.268 21,84 65.949.270 22,32 2.308.998 9,53 

2011 79.244.256 16,09 77.083.904 16,88 2.160.352 (6,44) 

2012 85.471.710 7,86 83.203.074 7,94 2.268.636 5,01 

2013 88.943.789 4,06 86.097.998 3,48 2.845.791 25,44 

2014 94.741.258 6,52 91.257.751 5,99 3.483.507 22,41 

2015 97.894.867 3,33 94.926.536 4,02 2.968.331 -14,79 

2016 90.274.593 -7,78 86.963.801 -8,39 3.310.792 11,54 

2017 92.149.646 2,08 88.406.542 1,66 3.743.104 13,06 

Fonte: Estatísticas Básicas de Turismo: Brasil. Ano base 2015 e 2017. (BRASIL/ Mtur, 2016 e 2018). 
Modificado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

Constata-se que a variação de desembarque nacional em voos não regulares 

é significativamente superior à dos voos regulares, caracterizando uma resposta mais 

imediata às oscilações de mercado, uma vez que os voos regulares não se sujeitam 

à maioria das normas e regulamentos que regem os voos regulares. O que chama 

atenção o excepcional crescimento dos voos não regulares em 2013 e 2014, sem que 

se disponha de explicação plausível para o fenômeno.  

 

As estatísticas disponíveis em várias fontes não contemplam o movimento de 

turismo pela via terrestre, impossibilitando assim a análise dos deslocamentos por 

este meio.  

 

A despeito das oscilações dos desembarques internacionais, a receita cambial 

do Brasil com o setor cresceu entre 2000 e 2015 de forma sustentável e, 
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paradoxalmente, a taxas (8,1% ao ano) superiores às do mundo (6,7% ao ano) e da 

América Latina (7,1% ao ano), como pode ser visualizado no quadro comparativo da 

receita cambial com os turistas, de 2000 a 2017. 

 

 De acordo com os dados do World Travel & Tourism Council - WTTC (2017), 

a contribuição direta do turismo ao PIB brasileiro foi, em 2016, de R$ 198 bilhões, 

prevendo um crescimento de 0,5% para 2017 e para a década 2017-2027 de 3,2% ao 

ano. A contribuição total - incluindo os efeitos indiretos da atividade - teria sido de 

R$531 bilhões, com idêntico crescimento para 2017 (0,5%) e previsão de 3,3% ao ano 

para a próxima década. 

 

Considerando o ranking mundial, a importância relativa da contribuição do setor 

de turismo ao PIB colocou o Brasil em 11º lugar em termos absolutos num universo 

de 185 países. Entretanto, em termos de expectativa de crescimento no longo prazo, 

taxa anual de 3,3% situa o país na 128ª posição.
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Tabela 9 – Brasil: Comparativo da receita cambiam com turistas, 2000 – 2017. 

ANO 

RECEITA CAMBIAL (BILHÕES DE US$) PARTICIPAÇÃO (%) 

MUNDO 
AMÉRICA 

DO SUL 
BRASIL 

AMÉRICA 

DO SUL NO 

MUNDO 

BRASIL NA 

AMÉRICA 

DO SUL 

BRASIL NO 

MUNDO 

2000 475,0 9,2 1,8 1,9 19,64 0,38 

2001 472,0 11,3 1,7 2,4 15,31 0,37 

2002 474,0 9,2 2 1,9 21,72 0,42 

2003 525,0 8,6 2,5 1,6 28,82 0,47 

2004 633,0 10,9 3,2 1,7 29,56 0,51 

2005 680,0 12,4 3,9 1,8 31,14 0,57 

2006 745,0 14,4 4,3 1,9 29,97 0,58 

2007 860,0 16,9 5 2 29,31 0,58 

2008 944,0 19,2 5,8 2 30,13 0,61 

2009 855,0 18,5 5,3 2,2 28,71 0,62 

2010 960,0 20,5 5,3 2,1 25,65 0,55 

2011 1.042,2 23,1 6,1 2,2 26,42 0,58 

2012 1.116,4 24,4 6,4 2,2 26,19 0,57 

2013 1.239,7 24,7 6,5 2 26,20 0,52 

2014 1.310,2 36,1 6,8 2,8 18,94 0,52 

2015 1.260,1 25,6 5,8 2 22,87 0,46 

2016 1.239 26,9 6,0 2,17 22,42 0,49 

2017 1.332 29,2 5,8 2,20 19,87 0,44 

 
Fonte: Estatísticas Básicas de Turismo: Brasil. Ano base 2017. (BRASIL/ Mtur, 2018). Modificado pela 

Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

A análise procedida pelo WTTC (2018) evidencia uma queda substancial da 

contribuição do setor de turismo ao PIB em anos recentes, em decorrência da crise 

econômica ocorrida no país, como demostra o gráfico a seguir. 
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Gráfico 5 – Brasil: Contribuição percentual do turismo no PIB. 

 
Fonte: Travel and Tourism Economic Impact, WTTC, 2018. 

 

Indicadores do mercado turístico brasileiro em 2017 também publicados pelo 

WTTC, evidenciam a forte predominância dos gastos em turismo de lazer vis-à-vis os 

gastos com turismo de negócios, como ilustra o gráfico que se segue: 

 

Gráfico 6 – Brasil – Contribuição do turismo ao PIB por tipo de movimentação: Negócios e 

Lazer. 

 
Fonte: Travel and Tourism Economic Impact, WTTC, 2018) Traduzido e modificado pela Líder 

Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 
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Vale ainda mencionar que o WTTC (2018) prevê uma recuperação 

significativamente inferior do movimento turístico, para a próxima década, em relação 

às estimativas anteriores, mantendo, entretanto, taxas de crescimento anual inferiores 

para os gastos em viagem de lazer em relação às de negócios. 

 

A evolução dos diversos componentes da contribuição do turismo ao PIB - 

passada e projetada - é apresentada na tabela a seguir. 

 

Tabela 10 – Brasil: Composição da contribuição do turismo ao PIB. 

Brasil 

Crescimento (%) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(1) Exportações dos visitantes 17,8 18,7 20,8 22,9 23,5 19,2 21,3 

(2) Despesas domésticas 

(incluindo gastos do Governo) 
343,0 345,4 358,2 352,5 336,2 318,8 326,1 

(3) Consumo interno de turismo 

(=1+2) 
360,8 364,1 379,0 375,5 359,7 338,0 347,4 

(4) Compras por fornecedores 

de serviços a 199,6 turistas, 

incluindo bens importados 

-157,6 -158,8 -165,4 -163,9 -157,3 -147,8 152,0 

(5) Contribuição direta de 

viagens de turismo para o PIB 

(=3+4) 

203,1 205,3 213,6 211,6 202,4 190,2 195,4 

(6) Outros impactos finais 

(diretos e indiretos) / Cadeia de 

fornecimento doméstico 

141,5 143,0 148,8 147,4 141,0 132,5 136,1 

(7) Investimento de capital 64,1 69,8 73,7 70,6 63,7 62,8 64,4 

(8) Gastos governamentais 31,3 32,9 33,7 33,6 33,4 33,1 33,6 

(9) Bens importados por gastos 

indiretos 
-18,1 -18,6 -19,1 -19,5 -17,4 -17,0 -17,4 

(10) Gastos induzidos 123,2 125,3 130,9 128,4 124,6 118,8 121,6 

Total da contribuição de 

viagens e turismo para o PIB 

(=5+6+7+8+9+10) 

545,1 55,7 581,6 572,1 547,7 520,5 533,6 

Impacto nos empregos (1000)/ 

Contribuição direta do 

turismo nos empregos 

2.308,2 2.317,5 2.450,8 2.517,3 2.473,9 2.337,0 2.393,2 

Total de contribuições de 

viagens e turismo nos 
6.494,6 6.573,4 6.937,9 7.054,9 6.917,0 6.591,3 6.716,9 
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empregos 

Outros indicadores/ Despesas 

com operações de viagens 

68,4

  
79,4 81,9 72,7 58,7 70,1 75,3 

Fonte: Travel and Tourism Economic Impact, WTTC, 2018. Traduzida e modificada pela Líder 
Engenharia e Gestão de Cidades, 2019. 

 

4.2. DEMANDA TURÍSTICA ATUAL 

 

A análise da demanda turística atual em uma localidade tem por objetivo 

detectar o perfil dos turistas e suas relações com a oferta turística, resultando no 

conhecimento da infraestrutura, da evolução da atividade e das tendências futuras. 

 

A fim de obter uma caracterização do perfil quantitativo dos visitantes atuais, 

foram realizadas pesquisa in loco nos atrativos durante dois finais de semana: dia 08 

e 09 de dezembro de 2019, 18 e 19 de janeiro de 2020. As pesquisas iniciavam às 

11:00 e terminavam por volta das 16:00, que eram os horários de maior fluxo na 

entrada e saída dos restaurantes, locais onde foram aplicados os questionários e que 

usualmente são frequentados por turistas. Realizou-se, também, a observação dos 

dados de estudos da INFRAERO (2018) relativos à movimentação do aeroporto mais 

próximo a Campo Magro, sendo este o Aeroporto Internacional Afonso Pena, 

localizado em São José dos Pinhais, município que também faz parte da Região 

Metropolitana de Curitiba. A tabela 11 – Movimento de passageiros no aeroporto de 

Curitiba/PR, apresentada no item 4, explicita, então, os dados de embarques e 

desembarques realizados entre os anos de 2014 e 2018.  

 

A partir da leitura e análise minuciosa dessas informações, é possível traçar 

uma projeção da movimentação nesse aeroporto em períodos posteriores, indo de 

2019 a 2023, no caso do presente estudo. As projeções dessa natureza podem auxiliar 

na melhor compreensão da flutuação no número de visitantes na região de Campo 

Magro. 

 

Para a projeção em questão, foi utilizado o método dos mínimos quadrados, 

que é aplicado para averiguar o grau de correlação entre a curva, determinada por 

meio da série histórica dada pela movimentação total anual do aeroporto, e a linha de 
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tendência, sendo que o maior coeficiente de determinação (R²) é o adotado, e que no 

caso deverá estar mais próximo de 1. Dessa maneira, pode-se verificar qual das 

funções gera a curva de tendência mais próxima à projeção observada no passado e, 

assim, definir o método para adotar as taxas ideais. 

 

Após a avaliação dos critérios citados, conclui-se que o ajustamento de curvas 

dada pela função polinomial é o que mais se adéqua ao perfil do histórico do município 

de Campo Magro, cujo valor do coeficiente de determinação é R² = 0,7769, conforme 

gráfico abaixo. 



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - PR 
 
 
 

 

37 
 

Gráfico 7 - Gráfico Polinomial de movimentação do Aeroporto Internacional de Curitiba/PR 

 

Fonte: INFRAERO, 2021. Trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 

 

Assim sendo, as projeções estimadas para o período de abrangência do 

presente planejamento se apresentam na tabela abaixo, considerando as taxas 

aferidas pelo método geométrico, com base nos dados de 2014 a 2018. As projeções 

são apontadas, portanto, para o período de 2019 a 2023, visto que os estudos da 

INFRAERO estão disponíveis somente até o ano de 2018. 

 

Tabela 11 – Projeção de cinco anos de embarques e desembarques em Curitiba/PR. 

Ano Projeção 

2019 6.334,738 

2020 6.392.587 

2021 6.542.570 

2022 6.784.688 

2023 7.118.941 

Fonte: INFRAERO, 2021. Trabalhado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 

 

Tal pesquisa é um instrumento fundamental para o planejamento turístico do 

Município. Com ela, é possível obter dados concretos sobre os turistas, tais como: 

características demográficas (faixa etária, sexo, local de residência), sociológicas 

(situação sócio econômica, ocupação, composição familiar, nível de escolaridade), 

y = 46.067,42857143x2 - 186.008.495,60000200x + 187.770.018.155,94500000
R² = 0,77695642
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econômicas (renda) e turísticas (meios de transporte utilizado, motivo da viagem, 

tempo de permanência, localidades preferidas, avaliações qualitativas).  

 

Após a análise, os dados poderão nortear projetos nas suas diversas áreas, 

principalmente de infraestrutura básica e turística. 

 

4.2.1. Amostra e Metodologia 

 

O estudo da demanda retrata o quadro geral dos turistas, entretanto, a pesquisa 

não é capaz de abranger todo o universo de visitantes. Por isso, faz-se necessária a 

delimitação de um número de amostras, cujas qualidades representem e 

correspondam ao total.  

 

Para que a pesquisa fosse representativa do total de turistas que visitam a 

cidade, optou-se por utilizar um número de amostra que fornecesse uma margem de 

erro de 7% e nível de significância de 95%, valores que garantem consistência à 

pesquisa. Sendo assim, definiu-se uma amostra de 322 questionários a serem 

aplicados aos turistas que fossem maiores de 18 anos.  

 

Um estudo ideal deveria distribuir a amostra durante o ano inteiro, podendo 

detectar a sazonalidade do fluxo turístico. Entretanto, a análise do atual trabalho será 

suficiente para determinar o perfil e as motivações dos visitantes, além de servir como 

instrumento para a elaboração de propostas para o desenvolvimento do turismo no 

Município.  

 

O primeiro passo para a execução da pesquisa de demanda foi a elaboração 

do questionário. Para isso, foram utilizados modelos de questionários como, por 

exemplo, os utilizados pela EMBRATUR e pela Ruschmann Consultoria, que 

adaptados às especificidades de Campo Magro, resultaram em um questionário-base.  

 

A esse questionário-base foi aplicado um pré-teste, que tinha por objetivo 

avaliar sua adequação à pesquisa. Após a realização das modificações necessárias 

detectadas no pré-teste, chegou-se ao questionário final a ser utilizado. 
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O questionário abordou os pontos mais relevantes para o entendimento das 

necessidades e comportamento da demanda, caracterizando o perfil quantitativo dos 

visitantes atuais e a possibilidade de projeções futuras de demanda, possibilitando a 

caracterização do perfil qualitativo dos segmentos atuais e a identificação do portfólio 

estratégico de produtos turísticos. 

 

A equipe de pesquisadores foi orientada a abordar os entrevistados de maneira 

aleatória, preferencialmente após a visita aos atrativos, e de acordo com a oferta 

turística da cidade. Ao todo, 300 visitantes foram entrevistados. 

 

4.2.2. Pesquisa de Demanda Primária 

 

1) Cidade de Origem:  

 

Em relação às cidades de origens dos entrevistados, apura-se uma pequena 

diversidade de localidades. Para a amostragem realizada, apresenta-se 23 

localidades diferentes, sendo a maior parte dos entrevistados oriundos de Curitiba que 

fica a aproximadamente 27km de Campo Magro, capital do estado do Paraná, 

totalizando 67% dos entrevistados. 9% são moradores de Campo Largo, 18km de 

distância, e 7% são residentes de Campo Magro. 

 

Constatou-se também a presença de Turistas oriundos de Salvador – BA, São 

Paulo e Campinas – SP, além do Rio de Janeiro – RJ, sendo a primeira com 2.461km 

e a segunda com 440 km de distância do destino.  

 

Vale ressaltar que a maior parte dos Municípios informados são de regiões 

próximas a Campo Magro, com distância inferior a 100km, conforme aponta o gráfico 

a seguir. 
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Gráfico 8 – Cidade de origem dos turistas. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

2) Estado: 

 

Quase todos os entrevistados moram em cidades do estado do Paraná, 

totalizando 95%. Dentre os 5% que vieram de outros estados do país estão São Paulo, 

Santa Catarina e Bahia. 1% optou por não responder à esta questão. Esse fato se dá 

principalmente a falta de divulgação dos atrativos e de Campo Magro como um destino 

para outras regiões do país. 
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3) País: 

 

Não foram entrevistadas pessoas vindas de outros países. 100% dos 

entrevistados residem no Brasil. 

 

4) Tempo de Permanência no destino: 

 

Essa questão é de fundamental importância para o entendimento do Turismo 

em Campo Magro, pois constata um fato já levantado através de outros indicadores, 

como: a própria percepção da gestão pública local, falta de divulgação de todos 

atrativos existentes, infraestrutura nos atrativos ou até mesmo outras alternativas de 

entretenimento que visem atender ao público específico de turismo, já que a maioria 

dos entrevistados (89%) disseram que não veem a necessidade de passar mais de 1 

dia no Município. 

 

Em relação ao público que permanece por mais tempo no destino, tem-se 

apenas 1% que permaneceu apenas 2 dias, e 1% 3 dias. 8% optou por não responder 

a esta questão.  

 

5) Faixa Etária: 

 

A pesquisa apresenta um equilíbrio etário entre a totalidade dos 

visitantes/turistas entrevistados, mas que em sua maior parte estão entre os 40 a 49 

anos com 30%, seguido dos 30 a 39 anos com 26%, posteriormente a faixa dos 25 a 

29 anos com 14%, 50 a 59 anos com 12% dos entrevistados, 10% representando os 

idosos acima de 60 anos, e por fim os visitantes/turistas com faixa etária dos mais 

jovens entre 18 e 24%, que representa a minoria dos visitantes com apenas 8%, 

conforma ponta o gráfico a seguir. 
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Gráfico 9 – Faixa etária dos turistas. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

A pesquisa nesse quesito apresenta uma ampla diversidade na faixa etária, o 

que possibilita ampliar e diversificar a roteirização dos atrativos turísticos do Município. 

 

6) Gênero 

 

Dentre os gêneros dos 322 visitantes/turistas que estiveram em Campo Magro 

no período de aplicação dos questionários, 67% (216) se identificam como sendo do 

gênero masculino e 30% (97) do gênero feminino. Vale ressaltar que outras 

possibilidades de gênero foram abertas, mas apenas 3% se identificou como gênero 

não definido. 

 

7) Como soube do destino? 

 

Essa questão abrange as diversas possibilidades atuais de interação 

propiciadas por outras ferramentas de divulgação.  Por outro lado, verifica-se que a 

divulgação entre conhecidos continua sendo a melhor ferramenta de divulgação do 

destino, que teve a capacidade de atrair mais da metade dos visitantes/turistas 

entrevistados, com 56% do montante respondendo que soube do destino através de 

amigos e/ou parentes, seguidos de 18% dos entrevistados afirmando que souberam 

do destino através da internet, 4% soube pela TV, 2% por revistas e jornais e 20% 

informaram saber do destino por outros meios.  
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De acordo com a análise técnica, esses dados confirmam que o marketing do 

Município sobre seus atrativos é muito baixo e/ou inexistente. Se os atrativos fossem 

melhor divulgados a quantidade de turistas que visitam o Município aumentaria, e 

consequentemente a porcentagem de indivíduos que souberam do destino via internet 

ou TV poderia ser muito mais expressiva. 

 

8) Qual o motivo da viagem? 

 

Sendo essa uma das principais questões da entrevista, pode-se ter uma visão 

nítida da principal motivação dos visitantes/turistas de Campo Magro, que conflui com 

sua vocação turística atual e potencial, onde 32% dos entrevistados procuraram o 

destino por descanso, seguidos de 19% que buscam a gastronomia local, 16% 

aventura e 16% que procuraram o destino pelo contato com a natureza. 5% foi até o 

Município para praticar esportes, 3% em busca da cultura local, 1% apenas visitou e 

7% optou em viajar por outros motivos.  

 

Gráfico 10 – Motivo da viagem. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades. 

 

9) Meio de transporte utilizado: 

 

A divisão dos meios de locomoção é definida por uma categoria que vai do 

carro próprio, ônibus ou até mesmo bicicleta. Essa questão é de profunda importância 

para se analisar parte da cadeia produtiva do turismo no que se refere a organização 
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da viagem/passeio, ponto relevante para a organização e planejamento municipal no 

que tange à mobilidade urbana referente aos munícipes, bem como aos fluxos de 

visitantes e população flutuante do Município. 

 

Pode-se observar que a maior parte dos turistas/visitantes se locomoveram até 

Campo Magro através de carro próprio, representando 75% do total de entrevistados, 

seguido de 8% que viajaram de moto, 8% de bicicleta e 7% de carro de parentes ou 

amigos.  

 

Nota-se que nenhum dos entrevistados informaram fazer a viagem por meio de 

ônibus fretado ou convencional, resultado devido à falta de passeios organizados por 

operadoras ou agências de turismo.  

 

10) Como viajou: 

 

A questão refere-se ao volume de turistas/visitantes e demonstra um pouco do 

perfil dos viajantes que chegam até o Município. 49% dos entrevistados responderam 

que viajam em família, 25% dos com amigos, 8% viajam em casal, 7% viajam sozinhos 

e 5% levam os filhos durante a viajam, conforme aponta o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 11 – Como viajou. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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11) Número de acompanhantes e faixa etária: 

 

Esta questão refere-se ao número de acompanhantes por faixa etária que 

viajaram ou fizeram o passeio junto ao entrevistado. Com o gráfico a seguir nota-se 

que a maior parte dos entrevistados (24%) viajaram com acompanhantes entre 30 a 

39 anos. Em seguida, estão os acompanhantes entre 40 a 49 anos, contabilizando 

15% e 25 a 29 anos representando 13% dos entrevistados. 

 

Gráfico 12 – Número de acompanhantes 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

 

12) Gasto médio diário no destino (previsto em R$ por pessoa): 

 

Em relação ao gasto médio no destino, nota-se que 28% dos entrevistados 

gastam em média R$50,00 por dia/pessoa no destino, seguidos de 19% que gastam 

R$100,00, 16% que gastam em média R$70,00. Poucos entrevistados, apenas 2% 

gastam entrem R$300,00 e R$500,00 e os demais entrevistados variam muito a 

quantidade de recursos dispendidos por dia de viagem, conforme demonstra o gráfico 

da questão. 
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Gráfico 13 – Gasto médio diário no destino (previsto em R$ por pessoa) 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

13) Dos valores gastos a maior parte foi destinada a: 

 

Por meio desta questão nota-se que dentre os gastos na viagem, a maior parte 

foi destinada a alimentação, representando 72% dos entrevistados. Em seguida estão 

os gastos com lazer e transporte, representando 9% e 8% respectivamente.  

 

Vale ressaltar que apenas 2% dos entrevistados tiveram seu maior gasto com 

hospedagem, resultante da grande quantidade de pessoas que optaram por passar 

apenas o dia no Município.  

 

Essa questão é de suma importância para o diagnóstico do turismo em Campo 

Magro, pois um dos pontos observados tecnicamente é a necessidade de ampliação 

da oferta de leitos no Município, para que amplie a circulação de valores e aumento 

da arrecadação municipal. 
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Gráfico 14 – Dos valores gastos a maior parte foi destinada a. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

14) Principal Meio de Hospedagem Utilizado: 

 

Essa questão demonstra os tipos de meios de hospedagem preferidos ou que 

foram optados pelos entrevistados, onde encontra-se 6% que se hospedaram em casa 

de amigos/ parentes e 6% que não se hospedou em Campo Magro, pois estavam 

apenas de passagem no Município. Apenas 2% optaram por se hospedar em hotéis, 

2% possuíam casa própria, 1% em pousadas e 1% em camping. 83% optou por não 

responder à essa questão.  

 

Vale ressaltar que nenhum dos entrevistados se hospedaram em resorts, cama 

e café, hostel/albergue ou flat/ apart-hotel. 
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Gráfico 15 – Principal meio de hospedagem utilizado 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

15) Quais atrativos visitou em Campo Magro? 

 

Em relação à visitação de outros atrativos em Campo Magro, constata-se que 

a diversidade de atrativos elencados em reuniões técnicas, são utilizados pelos 

turistas/visitantes. 

 

Verifica-se ainda que, 34% dos entrevistados não visitou nenhum atrativo do 

Município ou optou por não responder à questão, apresentando uma grande 

possibilidade de aproveitamento desses turistas/visitantes, uma vez que os mesmos 

já se encontram no Município. 

 

Dos entrevistados que visitaram atrativos do Município, 16% visitaram o Morro 

da Palha, 12% visitaram a Lagoa Azul, ambos destacando o turismo cultural, turismo 

contemplativo e Ecoturismo, 7% visitou o Bar do Paulo e 4% a Chácara Santana, 

conforme demonstrado no gráfico a seguir.  
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Gráfico 16 – Atrativos visitados em Campo Magro 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

16) De uma nota (de 1 a 5) para: infraestrutura urbana, infraestrutura turística, 

serviços e impressões: (sendo 1 péssimo, 2 ruim, 3 razoável, 4 bom, 5 

excelente e N se não souber responder). 

 

O resultado da questão apresentada gerou uma tabela com os valores que 

servirão de base para os Planos, Ações, Projetos e Programas, bem como para os 

apontamentos das impressões e avaliação da infraestrutura urbana, infraestrutura 

turística, aspectos do Município, bem como dos serviços encontrados/utilizados pelos 

entrevistados. 
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Nota-se que a grande maioria dos entrevistados não souberam ou não 

quiseram responder a essa questão. Dentre os que responderam, a respeito da 

infraestrutura dos atrativos, nota-se que apenas o Morro da Palha se sobressai como 

excelente, seguido da Lagoa Azul e as Trilhas Off-Road. O atendimento nos locais, a 

recepção e hospitalidade dos profissionais da área e limpeza também são 

considerados como excelentes. 

 

Os postos de gasolina e opções de compra são os únicos itens que se 

destacam como péssimos. A sinalização (não somente a turística) possui uma 

quantidade significativa de pessoas que hesitaram em marcar como um fator positivo, 

demonstrando que o aspecto necessita de melhorias. 

  

Tabela 12  – Nota de 1 a 5 para Infraestrutura e aspecto dos locais/ atrativos. 

LOCAL/ INFRAESTRUTURA PÉSSIMO RUIM RAZOÁVEL BOM EXCELENTE 
NÃO SOUBE 

RESPONDER 

Morro da Palha 0 0 3 6 13 59 

Lagoa Azul 1 2 1 7 10 60 

Cascata da Professorinha 0 2 4 2 3 70 

Trilha do Ouro 0 0 2 2 4 73 

Igreja Matriz N. Sra. Ima. 

Conceição 
0 0 2 1 5 73 

Capela Nossa Senhora do Carmo 0 0 0 1 2 78 

Eventos 0 0 1 1 9 70 

Trilhas Off-Road 0 0 1 2 10 68 

Cachoeira das Gêmeas 0 0 2 2 6 71 

Forno Velho 1 0 1 1 7 71 

Gastronomia Rural 0 0 3 8 57 13 

Sinalização Turística 5 9 11 9 34 13 

Transporte Utilizado 0 0 0 4 44 33 

Hospitalidade da População 0 0 1 12 63 5 

Atendimento nos Locais 0 0 0 11 63 7 

Limpeza 0 1 2 10 67 1 

Sensação de Segurança 1 4 4 22 49 1 

LOCAL/ INFRAESTRUTURA PÉSSIMO RUIM RAZOÁVEL BOM EXCELENTE 
NÃO SOUBE 

RESPONDER 

Sanitários 1 2 6 10 44 18 

Sinalização 4 7 17 26 22 5 

Agências de Turismo 0 0 0 0 0 81 

Atendimento ao Turista 0 0 0 0 0 81 

Receptivo 0 0 1 11 65 4 

Hospedagem 0 0 0 0 5 76 

Restaurantes 0 0 1 10 58 12 

Entretenimento 0 1 4 29 25 22 

Opções de Compra 10 3 11 8 11 38 
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Posto de Gasolina  16 0 2 3 8 52 

Estacionamento 0 0 0 3 67 11 

Rodovia de acesso 1 3 3 20 49 5 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
 
 
 

Gráfico 17 – Nota para a infraestrutura e aspecto dos locais. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

17) Visitou outras cidades na região? 

 

A maior parte dos entrevistados disseram ter visitado outros Municípios, 

totalizando 54% dos turistas, incluindo Campo Magro como uma opção dentre de um 

roteiro mais amplo. 45% dos entrevistados foram apenas para Campo Magro e 1% 

optou em não responder à questão.  
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18) Qual foi sua expectativa quanto ao destino após a viagem? (Classificação 

de 1 a 5) 

 

Em relação à expectativa versus avaliação de sua visita ao destino, 69% 

avaliaram como excelente, 20% como bom, 8% como razoável e outros 3% preferiram 

não opinar sobre. Apenas 1% dos entrevistados avaliaram o destino como péssimo. 

 

19)  Na sua opinião qual(is) são as principais demandas para o turismo em 

Campo Magro? 

 

Das pessoas entrevistadas que responderam esta questão, a grande maioria 

apontou a demanda pela melhoria ou investimento na sinalização do Município, 

totalizando 14% dos entrevistados. 11% sugeriu uma melhora no Ecoturismo, seguido 

de 6% que acreditam que o Município deveria investir mais na divulgação dos 

atrativos.   

 

Campo Magro apresenta uma demanda pelo turismo rural, que se destaca 

como o produto turístico preferido atual dentro do portifólio estratégico com sua 

gastronomia, mas carece de melhoria do acesso ao interior do Município, melhoria na 

estrutura turística, mais segurança e um ponto de atendimento e informações para 

que as pessoas possam tirar suas dúvidas na hora da visita, conforme aponta as 

informações do gráfico a seguir.  
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Gráfico 18 – Principais demandas para o turismo em Campo Magro. 

 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

4.3. DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL 

 

A análise da demanda turística potencial tem como objetivo a verificação 

quantitativa dos turistas que apresentam as condições para visitar os destinos de 

Campo Magro, que, no entanto, por motivos distintos, não o fazem atualmente. 

 

Nesse sentido, o estudo objetiva também compreender os fatores que afetam 

a decisão do consumo pelos turistas potenciais. Essa análise será embasada na 

caracterização do perfil qualitativo dos segmentos potenciais; na identificação dos 

elementos críticos que influenciam na tomada de decisão de consumo dos segmentos 
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potenciais; no nível de expectativa dos diferentes segmentos; dos hábitos de 

informação e compra dos segmentos; no grau de conhecimento e interesse da 

demanda potencial e na identificação de destinos competidores que impedem a 

realização do consumo por essa demanda potencial.  

 

A análise da demanda potencial pelo viés da expectativa está relacionada aos 

padrões mínimos de qualidade que devem ser respeitados na oferta de produtos 

turísticos, na infraestrutura básica; nos recursos humanos e no entorno geográfico. 

Nesse sentido, é válido relembrar o conceito de vantagem comparativa associado ao 

conceito de vantagem competitiva criada que se adéqua perfeitamente ao setor do 

turismo.  

 

Por esses conceitos verifica-se que não basta ter o atrativo a disposição do 

público, é preciso que esse atrativo (vantagem comparativa) seja complementado por 

equipamento e serviços de boa qualidade (vantagem competitiva criada). Isso diz 

respeito principalmente a qualidade dos serviços ofertados, instalações sanitárias, a 

qualidade dos alimentos ofertados, a higiene e limpeza dentro dos ambientes de um 

modo geral.  

 

Como o objetivo é maximizar o uso do atrativo pelo aumento do número de 

visitantes, torna-se necessário agregar valor à essa qualidade, e isso pode ser feito a 

partir da formatação de ações que propiciem a comunidade local eficiência e eficácia 

no que diz respeito ao atendimento ao público, bem como nos serviços operacionais 

de atendimento e recepção dos turistas, sejam eles nacionais ou internacionais. 

 

Os principais fatores que influenciam na decisão de viajar são as informações 

sobre o local, além de preço, atrativos e infraestrutura. Nesse sentido Campo Magro 

apresenta dificuldade de induzir a demanda potencial. A pesquisa realizada pela 

equipe junto às operadoras mostra que uma parcela significativa dos turistas 

potenciais ainda desconhece os destinos do Município.  

 

Pode-se considerar como turista potencial de Campo Magro aqueles que 

viajam para outro destino com a mesma segmentação turística, conforme observado 
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na Tabela 19, além dos turistas de Curitiba ou que visitam Curitiba, na maioria das 

vezes não passam por Campo Magro, já que não há produtos para oferecer. Mesmo 

que haja uma diversidade de atrativos, os mesmos não são divulgados ou 

comercializados, principalmente por serem atrativos naturais. 

 

Quanto ao preço, não foi diagnosticado como um problema visto que a entrada 

gratuita para os atrativos incentiva as pessoas a visita-los, se comparado com alguns 

destinos competidores. Esse conceito está diretamente relacionado ao mecanismo de 

mercado que rege a lei da oferta e da demanda, mostrando a existência de uma 

relação inversa entre a quantidade demandada de um bem e o seu preço, ou seja, 

quanto menor o preço (ou inexistente), maior é a procura do bem. 

 

Por mais que Campo Magro não possua aeroportos e dependem da 

disponibilidade de voos das cidades vizinhas, a proximidade com Curitiba (capital do 

estado) também é considerada um fator positivo já que conta com um aeroporto 

internacional, facilitando o processo de investimentos e decisões empresariais 

indutoras do turismo, e possibilita a atração de turistas de diversos pontos do Brasil e 

até mesmo outros países. 

 

Campo Magro carece de um sistema de informações, haja vista que o novo 

perfil de consumidor do turismo aponta pessoas altamente informadas sobre tudo que 

se refere ao produto turístico atualmente. Os atrativos oferecidos por Campo Magro 

são muito procurados pelo consumidor externo, e principalmente pelo público local 

(como exemplo o Morro da Palha, Lagoa Azul e trilas Off- Road que por si só se 

autopromovem e promovem o Município), no entanto, são pouco conhecidos pelo 

mercado turístico. Para isso, poderia ser explorado mais a informação por meio das 

redes sociais, a fim de atender a esse público que realiza pesquisas de forma 

aprofundada sobre os produtos que querem consumir, e desejam garantir um 

diferencial entre os produtos que podem ser oferecidos frente aos concorrentes.  

 

Outro fator importante é que alguns atrativos estão localizados em áreas de 

propriedades particulares, ou o acesso se dá por essas propriedades, e a maior parte 

dos proprietários não possuem interesse de investimento para o turismo, 
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impossibilitando a geração de novas oportunidades de criação de produtos e serviços 

para ampliar a rede de negócios turísticos do Município. 

O que pode favorecer o turismo local é o estabelecimento de uma imagem de 

acordo com o perfil do turista desejado, analisar as estratégias, os produtos e os 

preços da concorrência como forma de melhor definir a estratégia de marketing e 

implantação das operações como forma de redefinir papéis para atuar de forma 

efetivamente correta no planejamento e execução de metas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável do turismo no Município. 

 

Campo Magro deve desenvolver o turismo a partir dessas novas premissas do 

mercado, iniciando uma atividade sem ou com poucos vícios, para atingir melhor esse 

público. Tem-se uma gama de produtos potenciais que vão ao encontro das 

demandas que são exigidas por esses potenciais consumidores do turismo na 

atualidade, além de um amplo espaço para a construção da identidade turística do 

Município, principalmente pela demanda do turista atual que tem como motivação 

visitar Campo Magro pelo descanso, a gastronomia local e alguns que buscam pela 

aventura. 

 

O Município também carece de uma mão de obra qualificada e especializada, 

apresentando uma ampla necessidade de capacitação. Há uma falta de compreensão 

da importância da atividade turística para a mudança de qualidade de vida nas 

comunidades de Campo Magro.  

 

Carece, ainda, de um incentivo por parte da gestão pública e iniciativa privada, 

falta participação dos stakeholders nas tomadas de decisão sobre o turismo, bem 

como a integração com a comunidade local. Devem ser buscadas iniciativas para 

realização de reuniões junto ao COMTUR para fomentar parcerias e elaborar projetos 

e obras focados no turista e ao desenvolvimento do turismo no Município. 
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4.4. OFERTA TURÍSTICA 

 

A oferta turística é composta pelo: 

 

“(...) conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 
alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de 
outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada região, durante um 
período determinado de tempo, um público visitante. (...). Em suma, a oferta 
em turismo pode ser concebida como o conjunto dos recursos naturais e 
culturais que, em sua essência, constituem a matéria-prima da atividade 
turística porque, na realidade, são esses recursos que provocam a afluência 
de turistas. A esse conjunto agregam-se os serviços produzidos para dar 
consistência ao seu consumo, os quais compõem os elementos que integram 
a oferta no seu sentido amplo, numa estrutura de mercado.” (BENI, 1997, 
p.153) 

 

O produto turístico é o resultado da junção dos elementos da oferta, ou seja, o 

conjunto de bens e serviços, agregados aos atrativos, que estão unidos por uma 

relação de interação e interdependência, que são ofertados ao mercado para 

consumo. A característica mais marcante deste tipo de produto é o fato dele ser 

imaterial (intangível), pois o que resta após o seu uso é apenas a experiência 

vivenciada.  

 

Em Campo Magro, o mais próximo de um Produto Turístico são os restaurantes 

que possuem uma extensa área de lazer, considerados como grandes 

empreendimentos capazes de atrair por si só um grande número de turistas. Os 

restantes são apenas atrativos, segmentações e atividades praticadas no Município. 

 

De modo geral, os restaurantes do Município se utilizam apenas as redes 

sociais como meio de divulgação, como sites e página no Facebook para realizar o 

contato pessoal com os clientes ou postarem fotos das atividades realizadas, já que 

muitos desses estabelecimentos não trabalham apenas com a gastronomia, e 

possuem lagos para pesca, quadras, trilhas, entre outros. No entanto, alguns carecem 

de publicações atrativas que possam ser compartilhadas com o intuito de atrair novos 

clientes e tornar esse produto mais consolidado, e menos fidelizado. 

 

Para o levantamento dos atrativos turísticos, foi proposta uma dinâmica em 

Oficina Pública em relação aos enquadramentos conceituais, motivados pelo fato de 
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o lazer e turismo iniciarem de forma intrínseca no seio da sociedade a partir do 

desfrute dos atrativos pela própria comunidade. Essa atividade, resultou nos seguintes 

atrativos: 

 

Tabela 13 – Apontamento dos Atrativos de Campo Magro/PR. 

Apontamento dos Atrativos1 

Ateliê Alfi Vivern Forno Velho 

Cabana Novo Refúgio Gramados do Palha 

Cachoeira Gêmeas Igreja Matriz N. Sra. Imaculada Conceição 

Capela N. Sra. do Carmo Indústria Manufatureira e Artesanato 

Capela de Santa Bárbara Lagoa Feia (Furna) 

Capela São José Operário Minas D’Água 

Cascata da Professorinha Morro da Palha 

Chácara Mangala Ekos Observatório 

Chácara Pedra Lisa Restaurante Ecológico Pedra Chata 

Chácara Santana Pedreira/Lagoa Azul 

Clube Fênix de Rádiomodelismo Recanto Nativo 

Complexo Wolf - Casarão* Restaurante Nova Polska 

CTG - Centro de Tradições Gaúchas Sítio Pedra sobre Pedra 

Estrada da Serrinha e Trilhas Off-Road Trilha do Ouro 

Estância Aquática e Pesque Pague do Rei  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades e Comissão Técnica, 2020. 

 

Após esse levantamento, buscou-se uma classificação dos atrativos com o 

objetivo de iniciar uma seleção em relação à segmentação turística e suas 

modalidades. 

 

Diante das informações levantadas e apresentadas anteriormente, iniciou-se a 

“classificação” de atratividade de cada um dos atrativos citados, criando conceitos 

objetivos e definindo, a partir da ótica diversificada da comissão, o grau de interesse 

de cada um dos atrativos. A classificação se dá da seguinte forma:  

 

 

 
 

1 Para facilidade de dinâmica, entende-se que os eventos como um todo possuem as mesmas 
características dos atrativos. Para tanto, foi colocado cada um deles de forma separada, e, 
posteriormente, foram agrupados pela importância que eles têm em relação ao Turismo do Município. 
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− A = Imperdível 

− B = Muito Interessante 

− C = Interessante 

− D = Razoavelmente Interessante; e  

− E = Pouco Interessante.  

 

A partir da sistematização dessas informações, houve um avanço no sentido 

de entender a relação de uso de cada um desses atrativos, seguindo o mesmo padrão 

anteriormente apontado. Para esse caso, foi utilizada a dinâmica excludente, 

“limitando” ao número de “opções” que os participantes teriam para apontar o que 

percebiam em relação ao uso dos atrativos. Foram seguidos os seguintes critérios a 

partir de cores, sendo:  

 

− Vermelho = Muito Visitado; 

− Verde = Bastante Visitado; 

− Azul = Visitado; 

− Amarelo = Pouco visitado; e  

− Prata = Quase ninguém vai, mas é legal.  

 

Para essa atividade, cada participante da dinâmica recebeu 2 itens das cores: 

vermelho, verde, azul e amarelo e 4 itens da cor prata. 

 

Para a sistematização dessas informações houve um agrupamento onde foram 

filtradas as localidades a partir de um olhar mais específico em relação à atratividade, 

potencialidade diante do mercado, analisando principalmente os lugares que 

oferecem infraestrutura mínima para a “exploração” da atividade turística e que 

possíveis investimentos sejam exequíveis, seja por parte da gestão municipal, 

iniciativa privada ou mesmo parceria público-privada (PPP’s). 

 

Sendo assim, foram sistematizados de acordo com a tabela a seguir. 
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Tabela 14 – Vocações Turísticas de Campo Magro/PR. 

Lugar Interesse Visitação 

Ateliê Alfi Vivern A  

Cabana Novo Refúgio C  

Cachoeira Gêmeas B  

Capela N. Sra. do Carmo B  

Capela de Santa Bárbara C  

Capela São José Operário D  

Cascata da Professorinha C  

Chácara Mangala Ekos C  

Chácara Pedra Lisa C  

Chácara Santana B  

Clube Fênix de Rádiomodelismo D  

Complexo Wolf - Casarão* B  

CTG - Centro de Tradições Gaúchas C  

Estrada da Serrinha e Trilhas Off-Road A  

Estância Aquática e Pesque Pague do Rei C  

Forno Velho D  

Gramados do Palha D  

Igreja Matriz N. Sra. Imaculada Conceição e Gruta C  

Indústria Manufatureira e Artesanato B  

Lagoa Feia (Furna) B  

Minas D’Água C  

Morro da Palha A  

Observatório C  

Restaurante Ecológico Pedra Chata B  

Pedreira/Lagoa Azul A  

Recanto Nativo B  

Restaurante Nova Polska A  

Sítio Pedra sobre Pedra C  

Trilha do Ouro B  

Fonte: Líder – Engenharia e Gestão de Cidades e Comissão Técnica, 2020. 

 

Dentre os atrativos filtrados, os mesmos foram agrupados nos seguintes 

segmentos: atrativos naturais, históricos e culturais, científicos, esportivos e de 

aventura, religiosos, turismo rural, manifestações culturais e eventos. 
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Pode-se observar, ainda, que há alguns equipamentos dentre os atrativos, pois, 

mesmo sendo um equipamento de apoio ou infraestrutura, eles, por si só, atraem 

turistas e/ou têm a capacidade e potencial para tal, pois possibilita o contato ou o fim 

no tocante da motivação turística de determinados grupos de visitantes. No caso de 

Campo Magro, a maior parte dos visitantes vão ao Município para conhecer e desfrutar 

dos equipamentos turísticos citados anteriormente, tendo como principal motivação a 

gastronomia rural. 

 

4.4.1. Hierarquização dos Atrativos 

 

No processo de verificação e validação dos atrativos turísticos de Campo 

Magro, realizou-se uma segunda síntese dos atrativos, aglomerando e ampliando a 

percepção dessas atratividades, potencializando-os a partir da capacidade somando 

a possibilidade de maior poder de atração. Neste caso, os equipamentos foram 

suprimidos do rol de atrativos, mesmo havendo o entendimento e a compreensão de 

sua importância para o Desenvolvimento Territorial do Turismo em Campo Magro.  

 

A proposição metodológica de hierarquização dos atrativos e o ranqueamento 

deles se dá através da metodologia proposta pelo Ministério do Turismo – Programa 

de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil – Módulo Operacional 7. 

 

A escolha criteriosa de investimentos públicos e privados no turismo é de suma 

importância para o seu desenvolvimento. Porém, transformar essa decisão, que 

geralmente é tomada a partir de critérios subjetivos, pode não gerar os resultados 

esperados.  

 

Para tanto, a metodologia proposta visa objetivar a decisão, garantindo um 

investimento justificado, visando realmente a melhoria da localidade turística como um 

todo. Sendo assim: 

 

“A aplicação dessa metodologia tem como objetivo auxiliar na avaliação da 

importância dos atrativos identificados para inclusão no roteiro turístico. Com 

este instrumento são estabelecidas prioridades para determinar a escolha e 

as decisões dos governantes, administradores, gestores e empreendedores.” 

(MTur, 2007) 
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A metodologia proposta visa em primeiro lugar, uma avaliação do potencial de 

atratividade do elemento, de acordo com as características motivacionais dos turistas 

e possíveis interesses que possam despertar. Esse elemento, geralmente é 

confrontado com a pesquisa de demanda e/ou experiência do grupo de trabalho, em 

relação ao conhecimento empírico da prática turística vigente. 

 

Na tabela a seguir, foi estabelecida uma ordem quantitativa para justificar o 

desenvolvimento do potencial de acordo com a sua utilização. Dessa forma, foram 

atribuídos valores conforme a sua utilização e/ou potencial para o turismo, para que 

fosse atribuído um valor quantitativo às suas características. 

 

a) Quadro de desenvolvimento do potencial de um atrativo turístico 

 
Tabela 15 – Hierarquia/ Potencial Turístico dos Atrativos. 

Hierarquia Características 

3 (alto) 

Todo atrativo turístico excepcional e de grande interesse, com significação para 

o mercado turístico internacional, capaz de, por si só, motivar importantes 

correntes de visitantes, atuais e potenciais. 

2 (médio) 

Atrativos com aspectos excepcionais em um país, capazes de motivar uma 

corrente atual ou potencial de visitantes deste país ou estrangeiros, em conjunto 

com outros atrativos próximos a este. 

1 (baixo) 

Atrativos com algum aspecto expressivo, capazes de interessar visitantes 

oriundos de lugares no próprio país, que tenham chegado à área por outras 

motivações turísticas, ou capaz de motivar fluxos turísticos regionais e locais 

(atuais e potenciais). 

0 (nenhum) 

Atrativos sem méritos suficientes, mas que são parte do patrimônio turístico 

como elementos que podem complementar outros de maior hierarquia. Podem 

motivar correntes turísticas locais, em particular a demanda de recreação 

popular. 

Fonte: Módulo Operacional 7 - Roteirização Turística. Roteiros do Brasil: Programa de Regionalização 
do Turismo. Brasília, 2007. Adaptado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

O próximo passo é avaliar os aspectos que auxiliam na definição da 

“importância” de cada um atrativo, respeitando os critérios de forma técnica, definindo 

a sua hierarquia. Este critério permite classificar cada atrativo de acordo com uma 

escala preestabelecida. Desse modo, ele fornece subsídios para a diferenciação 
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objetiva das características e dos graus de importância de cada atrativo. Segue a 

seguir os critérios: 

 

b) Grau de uso atual: permite analisar o atual volume de fluxo turístico efetivo e sua 

importância para o Município. Difere do grau de interesse por representar a 

situação atual (em vez do potencial). Um alto grau de uso indica que o atrativo 

apresenta uma utilização turística efetiva. 

 

c) Representatividade: fundamenta-se na singularidade ou raridade do atrativo. 

Quanto mais se assemelhar a outros atrativos, menos interessante ou prioritário. 

 

d) Apoio local e comunitário: a partir da opinião dos líderes comunitários, deve-se 

analisar o grau de interesse da comunidade local para o desenvolvimento e 

disponibilidade ao público. 

 

e) Estado de conservação da paisagem circundante: verificar, por observação in 

loco, o estado de conservação da paisagem que circunda o atrativo. Neste item é 

analisada a ambiência do atrativo. 

 

f) Infraestrutura: verificar, in loco, se existe infraestrutura disponível no atrativo e o 

seu estado. 

 

g) Acesso: verificar as vias de acesso existentes e suas condições de uso. 

 

Dessa forma, os dados foram sistematizados de acordo com a tabela a seguir: 
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Tabela 16 – Critérios para avaliação de atrativos. 

Critérios 
Valores 

0 1 2 3 

H
ie

ra
rq

u
ia

 

(a) Potencial de 

atratividade 
Nenhum Baixo Médio Alto 

(b) Grau de Uso Atual 

Fluxo 

turístico 

insignificante 

Pequeno fluxo 

Média 

intensidade e 

fluxo 

Grande fluxo 

(c) Representatividade Nenhuma 
Elemento 

bastante comum 

Pequeno grupo 

de elementos 

similares 

Elemento 

singular, raro 

(d) Apoio Local e 

Comunitário 
Nenhuma 

Apoiado por uma 

pequena parte da 

comunidade 

Apoio 

razoável 

Apoiado por 

grande parte da 

comunidade 

(e) Estado de 

Conservação da 

Paisagem Circundante 

Estado de 

conservação 

péssimo 

Estado de 

conservação 

regular 

Bom estado 

de 

conservação 

Ótimo estado 

de 

conservação 

(f) Infraestrutura Inexistente 

Existente, 

porém em 

estado precário 

Existente, mas 

necessitando de 

intervenções/ 

melhorias 

Existente e 

em ótimas 

condições 

(g) Acesso Inexistente 
Em estado 

precário 

Existente, mas 

necessitando de 

intervenções/ 

melhorias 

Em ótimas 

condições 

Fonte: Módulo Operacional 7 - Roteirização Turística. Roteiros do Brasil: Programa de Regionalização 
do Turismo. Brasília, 2007. Adaptado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

A próxima tabela demonstra os resultados obtidos a partir da realização dessa 

avaliação. O primeiro passo para a avaliação é o levantamento da tipificação dos 

atrativos, divididos entre: atrativos naturais; atrativos culturais; atividades econômicas; 

realizações técnicas, científicas e artísticas; eventos programados. Foram 

acrescentados ainda, como foi citado anteriormente, alguns equipamentos turísticos 

com sua devida justificativa, conforme aponta a tabela a seguir. 
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Tabela 17 – Hierarquização e ranking dos atrativos turísticos de Campo Magro/PR. 

 
Potencial de 

Atratividade 

(x2) 

Grau de 

uso atual 

Representa

tividade 

(x2) 

Apoio Local 

e 

Comunitário 

Estado de 

Conservação da 

Paisagem 

Infraestrutura Acesso Total 

1 Recanto Nativo 2 1 4 3 3 2 2 18 

2 Morro da Palha 4 2 4 2 3 0 1 16 

3 Rampa – Morro da Palha 4 1 4 2 3 2 1 17 

4 Cascata da Professorinha 4 1 2 1 3 0 2 13 

5 Cachoeira Gêmeas 4 1 2 0 3 0 1 11 

6 Pedreira/Lagoa Azul 6 2 4 1 3 0 1 17 

7 Trilha do Ouro 4 0 4 0 3 0 0 11 

8 Lagoa Feia (Furna) 6 0 4 0 3 0 2 15 

9 Trilhas: Jeep e Moto 6 2 4 1 3 2 2 20 

10 Trilha Bicicleta 6 2 4 2 2 1 3 20 

11 Forno Velho 2 1 4 0 3 0 2 12 

12 Cavernas 4 0 4 0 3 0 1 12 

13 Gruta do Terraboa 4 0 4 0 3 0 1 12 

14 Ateliê Alfi Vivern 6 1 6 2 2 2 2 21 

15 Parque de Exposições 4 1 4 2 2 1 2 16 

16 Observatório 6 1 4 1 2 2 1 17 

17 Complexo Casarão* 4 0 4 0 1 1 2 12 

18 
Igreja Matriz NS. Ima. 

Conceição  
4 1 2 2 3 2 3 17 

19 Capela N. Sra. do Carmo 4 1 4 2 2 2 2 17 

20 
Indústria Manufatureira e 

Artesanato 
6 1 4 2 2 2 3 20 

21 
Centro de Tradições 

Gaúchas 
6 1 4 2 2 1 2 18 

22 Rodeio 6 1 4 2 2 1 2 18 

23 Festa da Padroeira 6 2 4 3 3 2 3 23 

24 Gastronomia Rural 4 2 6 3 3 3 3 24 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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Como resultado do preenchimento da tabela de avaliação, tem-se o seguinte 

resultado em relação ao “Ranking” dos principais atrativos de Campo Magro: 

 

Tabela 18 – Ranking dos principais atrativos de Campo Magro/PR. 

Atrativos Posição 

Gastronomia Rural 1º 

Festa da Padroeira 2º 

Ateliê Alfi Vivern 3º 

Trilha de Jeep e Moto 

4º Trilha de Bicicleta / Cicloturismo 

Indústria Manufatureira e Artesanato 

Recanto Nativo – Agroecologia 

5º Centro de Tradições Gaúchas 

Rodeio 

Rampa de Voo Livre – Morro da Palha 

6º 

Pedreira / Lagoa Azul 

Observatório 

Igreja Matriz NS. Ima. Conceição  

Capela N. Sra. do Carmo 

Morro da Palha 
7º 

Parque de Exposições 

Lagoa Feia (Furna) 8º 

Cascata da Professorinha 9º 

Forno Velho 

10º 
Cavernas 

Gruta do Terraboa 

Complexo Casarão* (Serraria Wolf) 

Cachoeira Gêmeas 
11º 

Trilha do Ouro 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

Os dados apresentados representam a realidade da atividade turística de 

Campo Magro, onde destaca-se o “primeiro lugar”, para o atrativo turístico mais 

consolidado no Município e um dos principais “destinos” do país. 
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Nas 3 (três) últimas posições, ficaram atrativos em potencial ainda não 

consolidados, porém, apresentam características importantes para o desenvolvimento 

de novas possibilidades de roteiros turísticos em Campo Magro. 

 

4.4.2. Tipologia e Modalidades de Turismo 

 

Para entender melhor sobre a tipologia e modalidades de turismo praticadas 

em Campo Magro, foi levantada a seguinte segmentação: ecoturismo; turismo 

histórico e cultural; turismo cultural – religioso; turismo esportivo; turismo de aventura; 

turismo de negócios e eventos; e potencialmente o turismo rural. Foi levantado 

também o turismo gastronômico, além de potencialmente o desenvolvimento de 

atividades como a observação de aves e cicloturismo, atividades ligadas ao 

Ecoturismo. 

 

O levantamento realizado apontou a realidade do turismo realizado em Campo 

Magro, bem como diversas potencialidades de segmentos de turismo, conforme 

demonstra a tabela a seguir. 
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Tabela 19 – Segmentos Turísticos praticados em Campo Magro/PR. 

Segmentos de Turismo 

Ecoturismo X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo Cultural e Histórico X Existente  Potencial  Inexistente 

Cívico  Existente  Potencial X Inexistente 

Religioso  Existente X Potencial  Inexistente 

Étnico X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo de Estudo e 

Intercâmbio 
 Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo de Esportes  Existente X Potencial  Inexistente 

Turismo de Pesca X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo Náutico  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo de Aventura X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo de Sol e Praia  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo de Negócios /Eventos  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo Rural  Existente X Potencial  Inexistente 

Turismo de Saúde  Existente X Potencial  Inexistente 

Turismo Social  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo Industrial  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo de Inverno / Montanha  Existente  Potencial X Inexistente 

Turismo Gastronômico X Existente  Potencial  Inexistente 

Turismo LGBTQI+  Existente  Potencial X Inexistente 

Cicloturismo X Existente  Potencial  Inexistente 

Geoturismo  Existente X Potencial  Inexistente 

Turismo Ferroviário  Existente  Potencial X Inexistente 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

Há no Município uma grande diversidade de segmentos de turismo que são 

praticados, e ainda, alguns segmentos que possuem grande potencial para a atividade 

turística, mas que não foram encontrados na iniciativa privada, empresas que pensam 

em desenvolver tais ações. 

 

Diante das informações levantadas, foram abordadas ainda as modalidades/ 

atividades dentro do segmento de turismo de aventura que são praticadas em Campo 

Magro, obtendo o resultado de acordo com a tabela a seguir: 
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Tabela 20 – Modalidade de Turismo de Aventura em Campo Magro/PR. 

Modalidades de Turismo de Aventura praticado em Campo Magro 

Acqua Ride  Existente  Potencial X Inexistente 

Arvorismo X Existente  Potencial  Inexistente 

Balonismo  Existente  Potencial X Inexistente 

Bugue  Existente  Potencial X Inexistente 

Bungee Jump  Existente  Potencial X Inexistente 

Caminhada / Trekking X Existente  Potencial  Inexistente 

Canoagem  Existente  Potencial X Inexistente 

Cavalgada X Existente  Potencial  Inexistente 

Cicloturismo / Bike X Existente  Potencial  Inexistente 

Escalada / Montanhismo  Existente X Potencial  Inexistente 

Espeleoturismo (cavernas)  Existente X Potencial  Inexistente 

Flutuação / Mergulho  Existente  Potencial X Inexistente 

Kitesurf  Existente  Potencial X Inexistente 

Moto / Jipe X Existente  Potencial  Inexistente 

Paraquedismo  Existente  Potencial X Inexistente 

Rafting  Existente  Potencial X Inexistente 

Rapel X Existente  Potencial  Inexistente 

Surf / Bodyboarding  Existente  Potencial X Inexistente 

Tirolesa X Existente  Potencial  Inexistente 

Voo livre (Asa delta / Paraglider) X Existente  Potencial  Inexistente 

Wakeboard / Esqui Aquático  Existente  Potencial X Inexistente 

Vela / Iatismo  Existente  Potencial X Inexistente 

Observação de Aves  Existente X Potencial  Inexistente 

Parques temáticos  Existente   X Inexistente 

Parque Aquático X Existente    Inexistente 

Clubes da Terceira Idade X Existente    Inexistente 

Centro de Tradições X Existente    Inexistente 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

Em análise técnica, nota-se que dentro das diversas possibilidades de 

modalidades de turismo de aventura, foi identificado um potencial relativamente bom 

para o desenvolvimento dessas práticas para o aquecimento do mercado turístico 

atual, bem como para a criação de novas possibilidades de exploração da atividade 

turística e da geração de emprego e renda a partir desse horizonte. 
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 Destaca-se como sendo de grande potencial e/ou necessidade de resgate e 

fomento dos seguintes segmentos/modalidades: turismo rural, arvorismo, 

cicloturismo, geoturismo, espeleoturismo (exploração e visitação de cavernas) e 

observação de aves. Essas modalidades se justificam, primeiramente, pelo potencial 

da área em que o Município está inserido, onde cerca de 90% do território faz parte 

de uma Área de Proteção Ambiental e possui mata nativa, com grande diversidade de 

espécies de aves, grutas e outros elementos naturais; e, posteriormente, pela grande 

oferta de atrativos que pode ser observada sem a necessidade de grandes 

metodologias para auferir tal potencial.  

 

Em contrapartida, ainda há pouca participação do turismo na geração de 

emprego e renda do Município. Isso se dá, principalmente, pelo fato de os atrativos 

serem abertos ao público, não cobrando uma taxa de entrada, a qual poderia ser 

convertida para a manutenção e conservação dos atrativos.  

 

O cicloturismo, por exemplo, é uma atividade rotineira no Município de Campo 

Magro, tanto nas vias rurais quanto nas estradas, com diversas rotas "não-oficiais e 

operadas" para mountain bike e bike Speed. 

 

A questão do turismo de saúde também está relacionada ao clima e à natureza 

do Município, sendo que seu potencial se dá a partir do desenvolvimento de yoga, 

massagens, terapia holística, dentre outros meios de relaxamento, já que Campo 

Magro é um local propício para essas atividades. 

 

Faz-se necessário buscar influenciar o emprego para algumas pessoas através 

de parcerias, capacitação e divulgação dessas atividades, incentivar os proprietários 

dos atrativos rurais para que possam investir no potencial turístico da área.  

 

Conforme levantado anteriormente, em Campo Magro são encontrados 

atrativos naturais, históricos e culturais, científicos, esportivos e de aventura, 

religiosos, turismo rural, manifestações culturais e eventos. O mapa da figura a seguir 

mostra a localização de alguns dos principais atrativos que compõem o cenário 

turístico do Município.  
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Figura 1 – Mapa de Localização dos atrativos turísticos de Campo Magro – PR. 

 
Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020.
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4.4.3. Análise dos Atrativos Turísticos 

 

Segundo o MTur, atrativos turísticos são “elementos da natureza, da cultura e 

da sociedade – lugares, acontecimentos, objetos, pessoas, ações – que motivam 

alguém a sair do seu local de residência para conhecê-los ou vivenciá-los”, ou seja os 

Atrativos constituem-se na matéria prima da atividade turística, pois são esses que 

provocam o deslocamento de turistas até o destino. (BRASIL/MTur, 2011b). 

 

Para a caracterização dos atrativos turísticos do Município foram realizados, 

inicialmente, levantamentos em fontes secundárias, com o propósito de definir uma 

listagem preliminar dos atrativos constantes na área turística. Após este levantamento 

preliminar, foi realizada visita in loco, baseada em observação direta, que teve como 

objetivo verificar acessos, infraestrutura e condições gerais dos atrativos, de forma a 

reconhecer os principais segmentos turísticos trabalhados.  

 

Ressalta-se que o levantamento de campo não abrangeu a totalidade dos 

atrativos listados, mas aqueles de maior interesse apontados pelos interlocutores 

municipais.   

 

4.4.3.1. Atrativos Naturais 

 

Os atrativos naturais são os “elementos da natureza que, ao serem utilizados 

para fins turísticos, passam a atrair fluxos turísticos, tendo como exemplares, as 

montanhas, rios, praias, cavernas, cachoeiras, clima, flora, fauna, entre outros 

(BRASIL, 2006). 

 

➢ Cachoeiras Gêmeas 

 

Esse atrativo é formado a partir do encontro de dois rios. Pouco antes do 

encontro, tem-se um acidente geográfico de proporções muito parecidas, formando 2 

quedas d’água de aproximadamente 4 metros de altura com poço que é possível de 

se banhar. Essas cachoeiras foram batizadas, não se sabe ao certo por quem, como 

Cachoeiras Gêmeas.  
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Localiza-se dentro de uma propriedade particular e por isso não é explorada 

comercialmente. O acesso se dá pela Rua João Jacob Manfron Neto, seguido por uma 

estrada de terra. Por se tratar de um atrativo natural e de infraestrutura inexistente, 

não há acessibilidade.  

 

Figura 2 – Cachoeiras Gêmeas 

 
Fonte: Curitibacult.com.br. 

 

É pouco utilizada pelos visitantes, e por isso sua paisagem encontra-se em bom 

estado de conservação. Não há apoio local e comunitário dos moradores e serviços 

de segurança, ocasionando em um entorno com ocorrência de furtos e assaltos. 

 

➢ Cascata da Professorinha 

 

A cascata da professorinha está localizada na Conceição dos Correias e tem a 

origem do seu nome em uma das lendas do Município. A história diz que, todas as 

tardes, uma professora misteriosa da região banhava-se nua na cascata, despertando 

a curiosidade e a imaginação da comunidade local. 
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Figura 3 – Cascata da Professorinha. 

 
Foto: Humberto Fotografia. Fonte: Facebook.com/cascatadaprofessorinha 

 

A cachoeira situa-se em uma área verde preservada e caracteriza-se por uma 

queda d’água cristalina sobre um bloco de rochas de aproximadamente 15 metros de 

altura, formando um poço com pouca profundidade.  

 

Não há serviços de condução para o atrativo. Entretanto, seu acesso se dá por 

uma trilha de pequeno percurso, com a presença de placas informativas. O acesso 

localiza-se próximo à estrada municipal que, mesmo necessitando de algumas 

melhorias, encontra-se em bom estado de conservação.  

 

Apesar da inexistência de coleta de lixo e serviços de limpeza no local, a 

paisagem está bem conservada pelos visitantes/ turistas, e o atrativo natural possui 

um médio grau de uso atual, assim como um potencial médio. 

 

➢ Estrada da Serrinha e Trilhas Off-Road 

 

A Estrada da Serrinha atravessa o interior do Município de Campo Magro em 

uma extensão de 6 km. É muito frequentada pelos praticantes de off-road, motocross 

e cicloturismo, sendo uma aventura para aqueles que resolvem atravessá-la. É, ainda, 

considerada um atrativo em função de paisagem belíssima que o passeio proporciona, 

permitindo visualizar todo o relevo e belezas naturais de região. 
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O acesso pode ser feito pela estrada do Campo Novo ou pela estrada principal 

da Conceição, seguido por uma estrada de terra. Não é aconselhável transitar em 

veículo de passeio, visto que a atual estrada não possui infraestrutura. 

 

Figura 4 – Placa informativa | Direção para Estrada da Serrinha. 

 
Fonte: https://www.thecities.com.br/Brasil/Paran%C3%A1/Campo-Magro/Turismo/1474/ 

 

Apesar de ser um atrativo natural, o local conta com bares e lanchonetes, 

banheiros com a fossa negra para coleta de esgoto e um pequeno apoio local e 

comunitário. Possui um significante grau de uso atual, e médio potencial. 

 

Apesar de não contar com serviços de limpeza e coleta de lixo, o local encontra-

se com sua paisagem em bom estado de conservação por seus usuários.  No entanto, 

o local ainda carece de maior segurança, já que há a ocorrência de furtos e assaltos 

registrados na região.  

 

➢ Lagoa Azul 

 

Antiga pedreira de exploração de calcário que, com o rompimento do aquífero 

do Karst e o afloramento de água mineral, deu origem a uma lagoa. A Lagoa Azul, 

caracteriza-se por ser uma lagoa de 120 metros de diâmetro, de água transparente 
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esverdeada, gelada, mineral e calma. Tem uma profundidade de aproximadamente 

23 metros. 

 

O atrativo propicia, além da contemplação, uma série de modalidades de 

turismo de aventura, como mergulho, rapel, escalada, entre outras atividades.  

 

Figura 5  – Lagoa Azul. 

 
Fonte: https://dayoffclub.com.br/8-passeios-partindo-de-curitiba/lagoa_azul_campo_magro-

2/#.XkblkmhKiM8 

 

O atrativo se enquadra como potencial e localiza-se em uma propriedade 

particular, porém, recebe um grande número de visitantes, como foi observado na 

pesquisa de demanda turística. No que tange a representatividade, pode-se 

considerar um local raro, e com bom estado de conservação da paisagem. 

 

Não há infraestrutura no local e o acesso existente é ruim. Não há 

acessibilidade e também há a ocorrência de alguns pequenos furtos e assaltos, 

reforçando a carência dos serviços de segurança. 

 

➢ Lagoa Feia 

 

Diz que é muito difícil encontrar alguém em Campo Magro que não tenha ouvido 

a Lenda da Lagoa Feia: 
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“Dizem que, há mais de 100 anos, havia uma igreja católica localizada onde 

hoje é a lagoa. Numa Sexta-Feira da Paixão organizaram um baile e como não havia 

localidade para a realização do baile, decidiram faze-lo dentro da Igreja. Um velho 

teria passado e vendo a situação alertou: ‘Não abusem da bondade de Deus, que a 

igreja vai afundar’. Como não deram ouvidos ao Velho e a Festança continuou, na 

mesma noite a igreja afundou com todas as pessoas dentro. No local da igreja surgiu 

uma lagoa: a Lagoa Feia. Dizem que os corpos e destroços da antiga igreja 

‘profanada’ nunca foram encontrados e que ainda é possível ouvir gritos, choro e 

desespero próximo à lagoa, e que, por vezes, a lagoa muda de cor. As pessoas dizem 

também que já viram a figura de um Padre que anda pela redondeza.” 

 

Trata-se de um atrativo natural com baixo potencial e seu grau de uso atual é 

insignificante. Quanto a sua representatividade, há elementos similares no Município, 

no entanto, o que a difere do restante é um pequeno apoio local e comunitário que a 

Lagoa recebe.  

 

Seu acesso se dá por uma estradinha de terra que necessita de melhorias, e 

há coleta seletiva de lixo no local, no entanto, sua infraestrutura/ acessibilidade é 

inexistente.  

 

A Lagoa Feia está localizada em uma área particular e, até o momento, o 

proprietário não demostrou interesse em explorá-la com finalidades turísticas. 

 

➢ Morro da Palha 

 

O Morro da Palha é um dos atrativos naturais mais procurados em Campo 

Magro, com alto potencial, devido a sua condição propícia para a prática de voo livre 

e por sua visão panorâmica do Município e região, formando um mirante natural. O 

Morro da Palha possui 1.190 metros de altitude, sendo o morro mais alto da região da 

Conceição das Correias. 
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No lugar são realizadas diversas modalidades de turismo de aventura e 

ecoturismo, como caminhadas, mountain bike, contemplação da natureza, paraglider, 

voo livre, entre outras possibilidades. 

 

Juntamente ao atrativo Morro da Palha, destaca-se o “Mirante” e a rampa de 

salto, ambos naturais, sem alguma infraestrutura. 

 

Figura 6 – Morro da Palha. 

 
Foto: Andressa Xavier Pellanda 

Fonte: https://quantocustaviajar.com/blog/morro-da-palha-e-lagoa-azul-nos-arredores-de-curitiba/ 

 

Apesar de haver elementos similares, o Morro da Palha possui um alto grau de 

uso atual, um apoio local e comunitário significativo e apresenta bom estado de 

conservação da paisagem.  

 

Seu acesso é ruim e se dá por uma trilha/ estrada de terra, que necessita de 

melhorias. Não há infraestrutura no local e pode ser considerado como um local 

perigoso, já que há a possibilidade de acidentes. No entanto, há placas informativas 

no local para auxiliar os “trilheiros”. Os turistas e visitantes contam com serviço de 

condução no atrativo, oferecido pelo restaurante Gramados do Palha. 
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4.4.3.2. Atrativos Históricos e Culturais 

 

São considerados atrativos históricos e culturais os bens do patrimônio cultural 

e suas formas de expressão, criados para sua preservação e interpretação, como 

centros históricos, museus, festas populares, programação cultural, eventos, entre 

outros (BRASIL, 2007). 

 

Em Campo Magro, os atrativos históricos culturais estão distribuídos em 

diferentes regiões do Município. Dentre eles, estão: os 3 Fornos Velhos, a Trilha do 

Ouro, a Serraria Wolf, o Museu do Lixo que não é Lixo e o Atelier Alfi Vivern. 

 

➢ Atelier Alfi Vivern 

 

Localizado na estrada do Cerne, a propriedade possui uma área aberta com 

exposição de algumas obras realizadas pelos artistas. O escultor Alfi Vivern é 

argentino de nascimento e campomagrense por escolha, e mora há mais de 40 anos 

no Brasil. Sua esposa também é escultora, e sua filha casou-se com um escultor. 

 

Alfi Vivern já levou a arte brasileira e suas esculturas há diversos lugares do 

mundo, participando de concursos, inclusive com premiação internacional. Um dos 

poucos artistas brasileiros que tem suas obras expostas em todos os continentes do 

Mundo. 

 

Se as obras não bastam, o personagem Alfi Vivern é um atrativo a parte. Com 

seu carinho e carisma, contagia todos ao seu redor e atrai os olhos para as 

delicadezas da expressão artística. 
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Figura 7 – Ateliê Alfi Vivern 

 
Foto: Alfi Vivern 

 

Há um grau médio de uso atual e de potencial de atratividade, e é caracterizado 

como raro no quesito de representatividade. Conta com um pequeno apoio local e 

comunitário da população e seu acesso é bom, com ruas asfaltadas e acessíveis, rede 

de esgoto e coleta seletiva de lixo. O edifício possui placas informativas para auxílio 

aos visitantes, já que a visita é autoguiada. Apesar da boa infraestrutura, o local ainda 

necessita de algumas melhorias.  

 

➢ Complexo Wolf 

 

Localizado a 16 km da sede do Município, o Complexo Wolf é formado por um 

Casarão, Serraria e Cachoeira, sendo o Casarão e Serraria com mais de 100 anos de 

história. Esse riquíssimo patrimônio histórico e cultural de Campo Magro encontra-se 

em excelentes condições físicas. Entretanto, o local encontra-se fechado para 

visitação. 
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Figura 8 – Serraria Wolf 

 
Foto: Rubens Nemitz Jr/ PMCM. 

 

O Casarão era a moradia da família Wolf e a Serraria foi uma importante 

indústria do Ciclo da Madeira Paranaense, sendo registro das grandes estruturas para 

a exploração de madeira no Sul do Brasil. O processo de exploração madeireira no 

sul do país reduziu a praticamente 3% o tamanho da Floresta Original, Mata Atlântica 

e Ecossistema Floresta de Araucária. 

 

Considerado como um atrativo cultural, o complexo possui um médio potencial, 

porém, seu grau de uso atual é insignificante. Apesar de não possuir apoio local e 

comunitário, o local encontra-se em bom estado de conservação. 

 

Seu acesso se dá por uma estrada de terra que necessita de melhorias, não 

apresentando infraestrutura no local. O empreendimento é urbanizado, possui 

banheiros para os visitantes e o serviço de esgotamento é por fossa negra. Há coleta 

seletiva de lixo no local, que também necessita de melhorias. 

 

O serviço de condução no local é inexistente, e o atrativo atualmente encontra-

se fora de funcionamento. 
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➢ Forno Velho 

 

O Forno de Cal da Várzea, também conhecido como Forno Velho, foi 

construído em 1968 e desativado em 1976. Destinava-se à produção de cal, 

construído em madeira rudimentar e com as pedras extraídas das saibreiras 

existentes na região.  

 

O cozimento era efetuado com lenha até a rocha obter a coloração branca. 

Após a queima as pedras de cal, elas eram trituradas até virar pó e comercializadas 

em tambores de 200 litros. O processo de fabricação da cal é conhecido como 

“calcinação”. Nesse caso, o metadolomito (carbonato de cálcio) é submetido a 

elevadas temperaturas (entre 900 e 1.000ºC) originando a cal virgem.  

 

Figura 9 – Forno Velho. 

 
Fonte: https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/PR/806/campo-magro 

 

O Forno tem aproximadamente 7 metros de altura e localiza-se na Rua João 

Jacob Manfrom, na região da Várzea. Seu acesso se dá por uma estrada de terra que 

necessita de melhorias, no entanto, encontra-se em uma área particular e não é 

explorado comercialmente. 

 

Seu grau de uso atual é pequeno e possui um baixo potencial, com 

representatividade comum para o Município. A construção conta com um pequeno 
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apoio local e comunitário e a paisagem encontra-se em um bom estado de 

conservação. 

 

Não há infraestrutura no local e nem serviços de limpeza e coleta de lixo. No 

entanto, o espaço dispõe de placas informativas para facilitar o acesso ao público 

interessado. 

 

➢ Trilha do Ouro 

 

A Trilha do Ouro tem um papel importante na conservação da memória da 

localidade, agregando valor ao desenvolvimento do turismo rural em Campo Magro. 

O local é de fácil acesso, possuindo uma extensão apropriada de 2,5 km.  A trilha é 

formada pelo Rio Conceição que, apesar da ação do tempo e do homem, ainda 

preserva parte da história da comunidade. 

 

Figura 10 – Trilha do Ouro. 

 
Fonte: http://www.e-prefeituras.pr.gov.br/sites/prefeitura/campomagro/trilhadoouro.html 

 

No século XVII, um português chamado Gaspar Correia estabeleceu no interior 

do Município a extração do ouro no rio Conceição. O português, utilizando-se da mão 

de obra escrava, negra e indígena, fez com que os mesmos construíssem os 

paredões, que ainda permanecem no local, e mudassem o curso do rio, o qual foi 
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dividido em dois leitos para viabilizar a extração do ouro. O ouro era beneficiado em 

outra localidade, conhecida atualmente como Bateias, em Campo Magro.  

 

A Trilha está localizada na região da Conceição dos Correias, com acesso pela 

Rua João Jacob Manfrom (km 20,5) e caminho sinalizado como “Trilha do Ouro”, com 

cerca de 17km de extensão. Seu acesso se dá por trilhas em estrada de terra, com 

placas informativas no local, mas que necessitam de melhorias. 

 

Não há infraestrutura no local e nem acessibilidade. No entanto, o atrativo conta 

com bares/ lanchonetes com banheiros para os visitantes e coleta de esgoto por fossa 

negra. 

 

O atrativo encontra-se em um bom estado de conservação da paisagem, com 

um razoável apoio local e comunitário da população. Seu grau de representatividade 

para o Município é considerado raro, com um significativo grau de uso atual e 

potencial. 

 

➢ Centro de Tradições Gaúchas 8 de Dezembro 

 

Os Centros de Tradições Gaúchas – CTGs são formados pela sociedade civil 

sem fins lucrativos, que busca divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha tal 

como foi codificada e registrada por folcloristas reconhecidos pelo movimento. 

 

São entidades tradicionalistas que cultivam a cultura e os costumes do estado 

do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, por meio de atividades associativas e 

recreativas, guiadas pelos mesmos princípios e normas de ação, mas espalhadas em 

células que podem encontrar-se em qualquer território mesmo fora do estado. 

 

Diferenciam-se de Departamentos de Tradições Gaúchas, porque esses 

últimos geralmente estão ligados a alguma instituição. 
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Visam à integração social dos seus participantes, aos tradicionalistas, ao 

resgate e à preservação dos costumes dos gaúchos, por meio da dança, 

do churrasco e de esportes. 

 

Em Campo Magro, a principal atividade do CTG - Centro de Tradições Gaúchas 

8 de dezembro é a realização do Rodeio Crioulo. Um grande evento que mobiliza toda 

a população e atrai um grande número de turistas e visitantes para o Município. 

 

O Centro de Tradições Gaúchas possui médio potencial como atrativo e 

insignificante grau de uso atual. Há um significativo apoio local e comunitário da 

população. 

 

4.4.3.3. Atrativo Científico 

 

O turismo científico pode ser composto por obras, instalações, atividades de 

pesquisa de qualquer época, como, museus naturais, observatórios, aquários etc, que 

por suas características, são capazes de motivar o interesse do turista, propiciando a 

utilização de serviços e equipamentos turísticos. (BRASIL, 2007) 

 

➢ Observatório Astronômico Professor Leonel Moro 

 

Conhecido por ser o observatório do Colégio Estadual do Paraná, trata-se de 

uma estrutura para observação do céu (observações astronômicas) que permite a 

visualização de um bom ponto do Município sem a interferência das luzes urbanas e 

com baixa poluição.  

 

Não há potencial para ser considerado um atrativo, já que seu grau de uso atual 

é pequeno e não possui representatividade no Município. O observatório também não 

conta com apoio local e comunitário. 
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Figura 11 – Observatório Astronômico Professor Leonel Moro. 

 
Fonte: https://educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/espacos-nao-formais-de-ensino-de-ciencias/8572 

 

Localiza-se na Rua Antônio Manosso – Juruqui, e funciona mediante à reserva 

e é aberto apenas uma vez ao mês, com atendimento agendado. O acesso ao local 

necessita de melhorias, bem como sua infraestrutura, que é considerada ruim e com 

pouca acessibilidade ao público. Há a coleta seletiva de lixo no local e banheiros com 

fossa negra para controlar o esgotamento.  

 

4.4.3.4. Atrativos Esportivos e de Aventura 

 

Caracterizam-se como atrativos esportivos, eventos ou locais adaptados para 

a prática de esportes, como, por exemplo, ginásios especializados em determinadas 

modalidades esportivas, pistas para práticas de downhill e skate, jogos e competições 

esportivas, maratonas, entre outros. 

 

Os atrativos de aventura localizam-se em espaços culturais, rurais e urbanos 

com envolvimento de riscos avaliados, controlados e assumidos através de 

experiencias físicas, sensoriais recreativas que promovam sensações diversas como 

liberdade, prazer e superação. (BRASIL, 2010) 
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➢ Clube Fênix de Rádiomodelismo 

 

Homologado pela Confederação Brasileira de Aeromodelismo, o local possui 

uma estrutura para a prática de aeromodelismo e helimodelismo, com uma pista de 

aproximadamente 200x10m. Permite até 5 pessoas voando ao mesmo tempo. O 

espaço conta com área de boxes coberta e lanchonete, e o uso das instalações é 

somente para sócios. 

 

Figura 12 – Clube Fênix de Rádiomodelismo. 

 
Fonte: http://www.clubefenix.com.br/fotos/clube-

fenix-de-radiomodelismo 

Figura 13 – Clube Fênix de Rádiomodelismo. 

 
Fonte: http://www.clubefenix.com.br/fotos/clube-

fenix-de-radiomodelismo 

 

Localiza-se na Rua Vereador Nalepa, 1,9km da Estrada do Cerne. Seu acesso 

se dá por uma estrada de terra que necessita de melhorias, além de infraestrutura e 

acessibilidade do local. 

 

O clube é particular e somente é permitida a entrada de sócios. Há um baixo 

potencial como atrativo e seu grau de uso atual é insignificante, não apresentando 

representatividades para o Município. 

 

➢ Gramados do Palha 

 

O espaço é resultado de esforço de uma família apaixonada pela aventura e 

localiza-se no sopé do Morro da Palha, uma das principais belezas naturais do estado. 

 



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - PR 
 
 
 

 

88 
 

Figura 14 – Gramados do Palha. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/Gramados-do-palha-136199476529023/ 

 

O Gramados do Palha oferece uma estrutura para a prática do voo livre, 

paraglider, parapente, motocross, caminhada, além de outras modalidades, 

agregando também opções de gastronomia, atrações para as crianças e área para 

camping. 

 

O atrativo possui um alto grau de uso atual no Município. Sua 

representatividade é considerada comum, no entanto, possui um significante potencial 

como atrativo. Seu acesso ocorre por uma estrada de terra que necessita de 

melhorias. 

 

Apesar de não haver apoio local e comunitário, o local encontra-se com um 

bom estado de conservação da paisagem, além de possuir uma ótima infraestrutura, 

com a presença de bares/ lanchonetes, banheiros, coleta de esgoto por fossa séptica, 

coleta seletiva de lixo e acessibilidade. 

 

O local ainda conta com serviços de comunicação com sinal disponível da 

operadora Tim e rádio frequência. 

 

 

 

 



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - PR 
 
 
 

 

89 
 

➢ Chácara Pedra Lisa 

 

O atrativo trata-se de uma chácara de lazer e aventura com diversas 

possibilidades de atividades de ecoturismo e turismo de aventura, como trilhas para a 

Cachoeira Pedra Lisa e Cachoeira do Bugio, rapel e tirolesa. 

 

A chácara ainda oferece uma ampla área verde, para a realização de diversas 

atividades de lazer e recreação, área de camping com capacidade de 50 pessoas, 

eventos programados, entre outras atividades. 

 

Figura 15 – Chácara Pedra Lisa 

 
Fonte: https://get.google.com/albumarchive/103486803891469800514 

 

4.4.3.5. Atrativos Religiosos 

 

Os atrativos do turismo religioso possibilitam atividades turísticas decorrentes 

da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às 

religiões institucionalizadas, como: realizações de peregrinações, romarias, retiros 

espirituais, festa e comemorações religiosas, apresentações artísticas religiosas, 

eventos relacionados a evangelização, etc. 
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➢ Igreja Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição 

 

Construída no início do século XX, possui amplo salão de festas para 700 

pessoas sentadas, salão para palestras com auditório para encenações teatrais, com 

capacidade de 200 lugares. A igreja conta também com uma gruta construída em 

pedra para a devoção à Nossa Senhora de Fátima erguida pela Congregação Mariana 

desta Matriz em meados de 1954. 

 

A igreja possui um baixo potencial como atrativo, e seu grau de uso atual é 

pequeno. Há um baixo apoio local e comunitário da população e a edificação encontra-

se em um bom estado de conservação. O local possui infraestrutura e acessibilidade, 

e conta com serviços de limpeza pública e coleta de lixo, incluindo a coleta seletiva de 

lixo, já que se encontra em uma área urbanizada do Município. Seu acesso se dá por 

vias asfaltadas. 

 

Figura 16 – Igreja Matriz de Campo Magro 

 
Fonte: http://arquidiocesedecuritiba.org.br/paroquias/imaculada-conceicao-campo-magro/ 
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➢ Capela Nossa Senhora do Carmo - Capela da Conceição dos 

Correias 

 

Capela histórica localizada na Estrada Principal da Conceição, no bairro natal 

de Campo Magro. Possui em seu interior a imagem barroca de Nossa Senhora da 

Luz, vinda de Portugal. 

 

O local não apresenta potencial como atrativo e seu grau de uso atual é 

pequeno, com uma representatividade considerada comum para o Município. A 

Capela conta com um pequeno apoio local e comunitário, encontra-se em bom estado 

de conservação e possui infraestrutura com acessibilidade. 

 

Figura 17 – Capela Nossa Senhora do Carmo. 

 
Fonte: http://www.campomagro.pr.gov.br/noticias/participe-da-vii-caminhada-internacional-na-

natureza/ 
 

 
➢ Capela de Santa Bárbara 

 

Construção em alvenaria com detalhes em pedra e calçadas ao redor.  A igreja 

possui capacidade para 72 pessoas, um pequeno espaço destinado a festas religiosas 

e seu interior apresenta um altar decorado com pinturas e imagens. A igreja celebra 

missa todo dia 4 do mês, em homenagem à Padroeira Santa Bárbara. 

 

Localiza-se ao lado direito do início da Estrada Principal da Conceição e seu 

acesso se dá por uma estrada de terra que necessita de melhorias. 
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O local possui infraestrutura e acessibilidade adequados e encontra-se em bom 

estado de conservação. Conta com um pequeno apoio local e comunitário, porém, 

não possui potencial como atrativo. Seu grau de uso atual é insignificante para Campo 

Magro. 

 

➢ Capela São Jose Operário 

 

A Igreja da comunidade do Jardim Viviane, possui uma linda arquitetura, e 

localiza-se na Estrada do Cerne, km 15, com local de fácil acesso por vias asfaltadas. 

 

O local encontra-se em bom estado de conservação de sua paisagem e possui 

infraestrutura no local. No entanto, apesar de seus aspectos positivos, a Capela não 

apresenta potencial como atrativo e seu grau de uso atual é insignificante. 

 

Figura 18 – Capela São José Operário. 

 
Fonte: Google imagens. 

 

4.4.3.6. Turismo Rural 

 

Segundo o Ministério do Turismo, o turismo rural é vivenciar as atividades 

realizadas no campo, com atividades e serviços como hospedagem, alimentação, 

recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas a esse contexto, 
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recepção à visitação em propriedades rurais e outras atividades complementares 

desde que sejam praticadas na localidade. (BRASIL, 2007) 

 

➢ Chácara Sant’Ana 

 

A Chácara Sant’Ana é um espaço de lazer, com um restaurante que serve 

comida caseira e conta com 2 tanques de pesque e pague, pedalinho, trilha ecológica, 

mesa de ping pong, parquinho infantil, badminton, tirolesa, rapel, arvorismo, escalada, 

passeio de charrete (terceirizado), dentre outras opções de lazer. 

 

O local possui um alto potencial como atrativo e um grande grau de uso atual, 

apesar de possuir uma representatividade comum. Conta com apoio local e 

comunitário da população e apresenta um ótimo estado de conservação da paisagem. 

 

Apesar do acesso mesclado por asfalto e terra, que necessita de melhorias, o 

local possui uma excelente infraestrutura e acessibilidade. Há o serviço de limpeza e 

coleta seletiva do lixo, serviço de condução turística no local para quem não tem 

interesse em ser autoguiado e a disponibilidade de serviços de comunicação com sinal 

da operadora Tim. 

 

Figura 19 – Chácara Sant’Ana. 

 
Fonte: https://chacarasantanapr.com.br/site/ 
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Figura 20 – Chácara Sant’Ana. 

 
Fonte: https://chacarasantanapr.com.br/site/ 

Figura 21 – Chácara Sant’Ana. 

 
Fonte: https://chacarasantanapr.com.br/site/ 

 

➢ Sítio Pedra sobre Pedra 

 

É um espaço de lazer para aproveitar com a família. O sítio dispõe de piscina 

natural, churrasqueira e salão de festas. Atendem aos sábados, domingos e feriados.  

 

Figura 22 – Sítio Pedra sobre Pedra. 

 
Fonte: https://pt-br.facebook.com/chacarapedrasobrepedra/?ref=page_internal 

 

O local possui um significativo potencial como atrativo para o Município, apesar 

de seu grau de uso atual ser pequeno. Tem uma representatividade rara em 

comparação com os outros atrativos do Município, infraestrutura completa com bares/ 

lanchonetes, acessibilidade, banheiros para os visitantes, com coleta de esgoto via 

fossa séptica. 
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O acesso ao sítio se dá por uma estrada de terra, não possui sistema de 

informação disponibilizada ao público e não conta com apoio local e comunitário. 

 

➢ Recanto Nativo 

 

O Recanto Nativo é um local onde são praticadas inúmeras atividades como: 

caminhadas, cavalgadas de lua cheia, colhe e pague, pistas de bike, entre outras. 

Produção de produtos orgânicos: geleias, conservas, compotas e vinho, para 

promover seu bem-estar e sua saúde. 

 

Apesar de seu pequeno grau de uso atual e haver elementos similares no 

quesito representatividade, é considerado um significativo potencial como atrativo. 

Não possui apoio local e comunitário, mas encontra-se em bom estado de 

conservação. O local dispõe de serviços de limpeza e coleta seletiva, e há urbanização 

no local.  

 

Figura 23 – Recanto Nativo. 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/SitioRecant

oNativo/?ref=page_internal 

Figura 24 – Recanto Nativo. 

 
Fonte: 

https://www.facebook.com/SitioRecantoNativo/?ref=page_

internal 

 

O Recanto Nativo conta com uma infraestrutura completa no local com bares e 

lanchonetes, banheiro para os visitantes com fossa séptica, e não há registro de 

ocorrências de furtos ou assaltos, no entanto carece de serviços de condução e 

informação. 
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➢ Cabaña Novo Refúgio 

 

Localizada na Rua Ângelo Benato, nº 3250, com seu horário de funcionamento 

das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, realizam passeios guiados, cavalgadas e 

hospedagem para cavalos, com serviços de condução disponíveis. Seu acesso se dá 

por uma estrada de terra que necessita de melhorias. 

 

Figura 25 – Cabaña Novo Refúgio. 

 
Fonte: https://pt-br.facebook.com/cabanha.novo.refugio/?ref=page_internal 

 

Há infraestrutura, porém, a acessibilidade existente é ruim e carece de reparos. 

O local possui um potencial significativo para o turismo, mesmo com um pequeno grau 

de uso atual. Não conta com apoio local e comunitário, e o estado de conservação de 

sua paisagem é considerado regular. 

 

➢ Estância Aquática e Pesque Pague do Rei 

 

A Estância Aquática e Pesque Pague do Rei é um centro de lazer que oferece 

além da prática da pessoa com peixes como as carpas, tambacu, piau, pacu, cat-fish, 

tilápia, entre outros peixes, muitas opções de lazer como campo de futebol, piscinas, 

playground, pedalinhos e opções gastronômicas com lanchonete e churrasqueiras. 

 

Localiza-se na Rua João Bortonello, nº 217, e seu funcionamento é das quartas 

às segundas-feiras, das 8h às 18h. O empreendimento possui fácil acesso por vias 
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asfaltadas, além de infraestrutura com acessibilidade, serviços de limpeza e coleta de 

lixo seletiva. 

 

O local apresenta alto potencial turístico e significativo grau de uso atual. A 

conservação da paisagem é considerada regular. Possui bares/ lanchonetes para os 

visitantes com banheiros, esgotamento por fossa séptica, placas informativas para 

auxílio aos visitantes e cobertura de sinal para telefones. 

 

Figura 26  – Estância Aquática e Pesque 
Pague do Rei. 

 
Fonte: http://pesquepaguedorei.com.br/ 

Figura 27  – Estância Aquática e Pesque 
Pague do Rei. 

 
Fonte: http://pesquepaguedorei.com.br/ 

 

➢ Restaurante Pedra Chata 

 

O Restaurante Ecológico Pedra Chata foi criado em torno das Receitas Rurais 

e Caseiras de Família, oferece uma ampla área verde, área de lazer, mirante, redário, 

mini zoológico, espaço kids, espaço pet, passeio a cavalo, tirolesa, além de diversas 

opções para eventos. 
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Figura 28 – Restaurante Pedra Chata 

  
Fonte: http://restaurantepedrachata.com.br/novo2019/galeria-de-imagens/ 

 

O local possui alto potencial como atrativo, e um significativo grau de uso atual, 

mesmo possuindo elementos similares a outros empreendimentos do Município no 

quesito representatividade. O restaurante apresenta-se em bom estado de 

conservação. 

 

Localiza-se na Rua João Jacob Manfron Neto, 1087, e seu acesso é por uma 

estradinha de terra que carece de melhorias. Há infraestrutura no local, com bares e 

lanchonetes, acessibilidade, placas informáticas, segurança, cobertura de sinal para 

telefone, coleta seletiva de lixo, banheiros e esgotamento por fossa séptica.  

 

➢ Circuito Turístico “Verde Que Te Quero Verde” 

 

O Circuito de Turismo Rural ‘Verde que te Quero Verde’ é um circuito que 

oferece opções para todos os gostos, com cachoeiras, gastronomia rural, 

especificidades polonesas, vivências em agroecologia, observação e prática de 

esportes de aventura como o voo livre, realização de eventos em chácaras, pesca, 

cavalgadas e ainda a opção de se refrescar nas piscinas das diversas chácaras de 

lazer e estância aquática o contato com a natureza.  



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - PR 
 
 
 

 

99 
 

Figura 29 – Mapa do Circuito Verde Que Te Quero Verde 

 
Fonte: www.campomagro.pr.gov.br 

 

No circuito, pode-se observar a história do Município ao longo do trajeto, 

percebida em diversos casarios espalhados, com características principalmente 

polonesas e italianas. 

 

O poder público conhece o percurso que, inclusive foi alterado recentemente, 

mas ainda não há exploração por faltar sinalização e infraestrutura adequada no 

Circuito. Apesar disso, o Circuito é cadastrado na Emater e as caminhadas ocorrem 

nele normalmente. 

 

4.4.3.7. Turismo Étnico 

 

Segundo Grünewald (2003, p.145), etnicidade é um fenômeno social que reflete 

as tendências positivas de “identificação e inclusão de certos indivíduos em um grupo 

étnico. A distintividade dessa identidade, para caracterizar um grupo étnico, deve se 

remeter a noções de origem, história, cultura e até raças comuns”. A importância de 

salientar os aspectos peculiares a uma etnia se dá pelo fortalecimento de sua 
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identidade, cultura e características que fortalecem o grupo e reforçam suas tradições. 

A etnicidade reforça as ações apreendidas com base em vínculos étnicos. Apresenta-

se, deste modo, uma ligação com a identidade de determinada comunidade, na qual 

os indivíduos reconstroem e renovam sua cultura. 

 

No que diz respeito ao turismo étnico-cultural, este é um segmento que envolve 

experiências, permite um contato mais próximo com os costumes, modo de vida de 

determinada localidade ou grupos étnicos. Dentro do turismo étnico-cultural, o turista 

busca um contato mais direto com a comunidade local, envolve-se, observa e aprende 

suas expressões culturais, os costumes e o modo de vida daquele grupo. Em muitos 

casos, o turista pode estar buscando suas próprias origens, a tradição deixada por 

seus antepassados. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2006). 

 

Destaca-se como parte do turismo étnico em Campo Magro o Restaurante 

Nova Polska que, segundo informações obtidas no site do restaurante, busca 

preservar a cultura polonesa e resgatar o modo de vida dos imigrantes poloneses. 

 

➢ Restaurante Nova Polska 

 

O projeto Nova Polska surgiu do sonho de seus proprietários Célia Rosa 

Antochevis de Souza e João Carlos Fernandes Souza em criar um empreendimento 

de Turismo Rural que pudesse preservar a cultura polonesa que herdaram dos 

patriarcas da família. Para tal, de início, contrataram o biólogo, mestre em botânica, o 

paisagista Siumar Goetzke, e o arquiteto Rodrigo Tadeu Baranckzuk para desenvolver 

o projeto.  

 

O tema central buscou a tentativa de passar por três grandes linhas de 

pensamentos: (I) preservar a cultura polonesa e resgatar o modo de vida dos 

imigrantes poloneses; (II) oferecer a propriedade como um veículo de integração do 

homem com a natureza, restituindo a ele a saúde física e psicológica e, (III) ter o lazer 

como mecanismo de educação ambiental, por meio de atrativos que levem à reflexão 

do papel do homem na natureza. 
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Figura 30 – Restaurante Nova Polska. 

 
Fonte: http://novapolska.com.br/projeto/ 

Figura 31 – Restaurante Nova Polska. 

 
Fonte: http://novapolska.com.br/projeto/ 

 

Figura 32 – Restaurante Nova Polska. 

 
Fonte: http://novapolska.com.br/projeto/ 

 

Figura 33 – Restaurante Nova Polska. 

 
Fonte: http://novapolska.com.br/projeto/ 

 

Para visitação, a propriedade é aberta ao público todos os domingos das 10:00 

às 16:30 horas e as refeições são servidas das 12:00 às 15:00 horas. O valor do buffet 

livre ofertado pelo lugar varia no preço de R$ 49,00, onde crianças de 4 a 10 anos 

pagam meia entrada. Ressaltando a cultura polonesa, o restaurante serve todos os 

pratos típicos da Polônia, como saladas, repolho azedo com costelinha de porco, 

sopas, pierogi, além de frango assado com batatas, pernil assado, batatas ao molho, 

dentre outros pratos.  

 

Além da culinária, foram criados 35 atrativos, onde destacam-se a cancha de 

futebol suíço, um centro de reciclagem, lagos para pesca esportiva, um centro 

naturista que busca oferecer tratamento de saúde baseados na fitoterapia, 

hidroterapia e geoterapia, fazendo com que o local também esteja incluso no 

segmento de turismo de saúde. 
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Figura 34 – Lago de pesca no Nova Polska. 

 
Fonte: http://novapolska.com.br/projeto/ 

Figura 35 – Centro de reciclagem no N. Polska. 

 
Fonte: http://novapolska.com.br/projeto/ 

 
Figura 36 – Trilha ecológica pela lavoura da 

propriedade. 

 
Fonte: http://novapolska.com.br/projeto/ 

 
Figura 37 – Campo de futebol no Nova 

Polska. 

 
Fonte: http://novapolska.com.br/projeto/ 

  

O público que mais frequenta este local são famílias de todas as etnias, sendo 

a maioria de poloneses. O estabelecimento recebe cerca de 1.000 pessoas por mês, 

não possuindo uma média de frequentadores por final de semana. 

 

A gestão do estabelecimento se dá por meio de uma empresa não familiar, 

sendo a divulgação feita pelo site, redes sociais e contato pessoal com as pessoas. 

Os comentários nas redes sociais não possuem um controle, apenas são 

acompanhados. 

 

O restaurante Nova Polska, por meio de suas avaliações e post no Tripadvisor, 

demonstra ter uma boa reputação online, uma vez que a maioria dos comentários são 
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positivos, constando as recomendações dos usuários que estiveram no 

estabelecimento aos demais internautas. 

 

O local é um verdadeiro museu vivo da cultura e colonização polonesa em 

Campo Magro e, além de ser visto como um importante atrativo no turismo étnico, 

também pode ser considerado como parte do turismo rural no Município devido a sua 

localização. 

 

O atrativo apresenta-se em bom estado de conservação, com infraestrutura e 

acessibilidade adequada. Seu acesso se dá por uma estrada de terra, conta com 

serviço de limpeza e coleta de lixo e a urbanização é inexistente. A área onde se 

localiza apresenta registros de furto, denotando a necessidade de melhoria na 

segurança local. Não há serviço de condução turística e a cobertura de telefonia móvel 

é disponibilizado apenas pela operadora Vivo.  

 

4.4.3.8. Turismo de Eventos 

 

Os eventos garantem lazer, cultura e cidadania para os munícipes, além de 

atrair diversos visitantes para a região, como ex-moradores, parentes, amigos, dentre 

outros interessados, seja especificamente ao tema do evento, ou simplesmente pelo 

fato do “acontecimento”. É indiscutível a importância dos eventos, tanto para a atração 

de turistas como para a divulgação da cidade e de seus atrativos. 

 

Devido a sua importância, foi destacado separadamente o presente tema para 

a análise diagnóstica. Abaixo, segue calendário de eventos do Município de Campo 

Magro, vigente para o ano de 2020, tendo como referência de estudo os eventos que 

fazem parte do calendário cultural e contínuo da cidade. 
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Tabela 21 – Calendário de Eventos de Campo Magro/PR - 2020. 

Evento Data 

Campo Magro é minha praia 3 a 26 de janeiro 

Carnaval 21 a 26 de fevereiro 

Adventure Day 6 a 8 de março 

Caminhada 5 de abril 

Rodeio 8 a 10 maio 

Pedalada 21 de junho 

e-Games Julho 

Festival da Pinga 14 a 16 de agosto 

Dia Mundial do Turismo 27 de setembro 

Caminhada Noturna 10 de outubro 

Copa Campo Magro de Futebol Infantil 15 de novembro 

Festa da Padroeira 8 de dezembro 

Natal encantado 10 a 13 de dezembro 

Fonte: Secretaria do Turismo | Prefeitura Municipal de Campo Magro, PR. 

 

➢ Festa da Padroeira 

 

A Festa da Padroeira é realizada no dia 08 de dezembro e reúne todas as 

comunidades com seus carros triunfais, cavaleiros, ciclistas, tratores, motociclistas e 

até caminhões. Na chegada à paróquia, todos são recebidos com a tradicional benção 

dos carros, seguido da Santa Missa, almoço festivo e bingo. 

 

➢ Chácara Mangala Ekos 

 

A chácara Mangala Ekos conta com duas opções de espaço para cerimônias 

ao ar livre, área de lazer com área verde, tirolesa, balança na árvore, lagos com peixes 

ornamentais, barco para passeio, trapiche, pista para caminhada, trilha, bosque, 

riachos, local para fogueira, gramado e amplo estacionamento. 

 

O local possui espaço para eventos com salão panorâmico com capacidade de 

200 pessoas, com vista para o lago. Casa para hospedagem de 20 pessoas, com 

sacada, sala, quatro dormitórios e uma suíte, cinco toilettes com chuveiros, cozinha 

com fogão industrial, geladeira e utensílios domésticos e lavanderia. 
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As instalações contam com chuveiros e torneiras com água aquecida por 

sistema de aquecimento solar e sistema de tratamento de esgoto sanitário ecológico 

através de raízes de plantas. 

 

Figura 38 – Chácara Mangala Ekos. 

 
Fonte: https://www.chacaramangala.com.br/ 

Figura 39 – Chácara Mangala Ekos. 

 
Fonte: https://www.chacaramangala.com.br/ 

 

Localiza-se na Rua Antonio Homann, nº 485, no Bairro Bom Pastor. Seu 

funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 18h e sábados das 9h ao meio dia. 

O acesso se dá por uma via mesclada com terra e asfalto. 

 

O local possui médio potencial como atrativo e pequeno grau de uso atual, já 

que há elementos similares no quesito representatividade. Não há apoio local e 

comunitário, e encontra-se em ótimo estado de conservação. Há infraestrutura 

adequada, mas a acessibilidade é ruim, carecendo de melhorias.  

 

➢ Chácara Minas D’água 

 

Instalada em uma área verde de 125.000m², no qual 60.000m² são destinados 

para a organização de casamentos para até 400 pessoas. Possui espaços 

diferenciados para realização de eventos de cunho religioso ou civil e recepção de 

convidados, proporcionando eventos personalizados. São eles: 

 

• Salão de festas coberto com teto de madeira; 

• Capela fechada com teto e bancos de madeira; 
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• Capela ao ar livre em zona ajardinada; 

• Área ao redor da piscina para recepção; 

• Camarim para uso dos noivos. 

 

O local é completo de infraestrutura e acessibilidade, escadas, rampa, possui 

instalações como piscina adulto e infantil, canchas de areia, estacionamento interno, 

gerador próprio, mirante, local para eventos no nível superior e transporte próprio. 

 

Figura 40 – Chácara Minas D’água. 

 
Fonte: https://pt-br.facebook.com/chacaraminasdagua/?ref=page_internal  

 
Figura 41 – Chácara Minas D’Água. 

 
Fonte: https://pt-

br.facebook.com/chacaraminasdagua/?ref=page
_internal 

Figura 42 – Chácara Minas D’água.  

 
Fonte: https://pt-

br.facebook.com/chacaraminasdagua/?ref=page
_internal 

 

A chácara possui alto potencial como atrativo e médio grau de uso atual. Não 

há apoio local e comunitário, já que se trata de um empreendimento privado e seu 

funcionamento é mediante à reserva. Localiza-se na Rua Darcize Gobi, nº 940, no 

Bairro Samambaia, e seu acesso se dá por via sem pavimentação. 
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4.4.3.9. Espeleoturismo 

 

Mais de um século de exploração pela atividade econômica e apenas duas 

décadas de proteção fizeram com que grande parte das cavernas da região 

metropolitana de Curitiba fosse total ou parcialmente destruída (FAVRETTO, 2009). 

De acordo com a bióloga Gisele Sessegolo, que faz parte da diretoria do Grupo de 

Estudos Espeleológicos do Paraná, o estado possui cerca de 300 cavernas e, com 

base nos dados do Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil, observa-se que 16 delas 

encontram-se em Campo Magro.  

 

Somente na Constituição de 1988 essas formações passaram a ser 

consideradas bens da União, ou seja, deixaram de pertencer à iniciativa privada e 

passaram a ser protegidas. Mas, até dado momento, muitas cavernas tinham sido 

destruídas. De acordo com Favretto (2009), as mineradoras costumavam iniciar a 

exploração de uma área justamente pelas grutas, visto que elas representavam uma 

facilidade devido à abertura já existente na rocha.  

 

Além da atividade econômica, a ação do homem também colabora para a 

degradação das cavernas. Quando não há controle da visitação, não são raros os 

casos em que são feitas pichações ou que as pessoas decidem levar uma "lembrança" 

do local, destruindo parte da formação. Por isso, hoje é possível considerar que estão 

realmente protegidas somente aquelas que estão dentro de unidades de conservação 

(FAVRETTO, 2009). 

 

Campo Magro está numa área de Karst significativa e, por isso, o 

Espeleoturismo é considerado um segmento potencial no Município, visto que há 

interessados pela atividade de visitar e explorar essas cavernas, e que tal segmento 

poderia movimentar o turismo se bem organizado e explorado.  

 

O Geoturismo anda em paralelo com o Espeleoturismo no Município pois, além 

serem realizadas atividades semestralmente por um dos cursos da UFPR - 

Universidade Federal do Paraná, a Secretaria do Turismo também realiza estudo de 

rochas, relevos, entre outros.  
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O quadro a seguir indica a lista de cavernas registradas em Campo Magro. 

 

Tabela 22 – Lista de cavernas registradas no Município de Campo Magro/PR. 

Código Nome Coordenadas 

PR-82 Arvezinha I Lat 25° 20' 52" S : Lng 49° 26' 57" W 

PR-83 Arvezinha II Lat 25° 20' 52" S : Lng 49° 26' 57" W 

PR-84 Canavial Lat 25° 18' 52" S : Lng 49° 27' 27" W 

PR-13 Conceição da Meia Lua Lat 25° 19' 6" S : Lng 49° 27' 22" W 

PR-77 Égua Lat 25° 11' 60" S : Lng 49° 30' 50" W 

PR-112 Enxada Lat 25° 11' 53" S : Lng 49° 31' 17" W 

PR-87 Gêmeas Lat 25° 11' 33" S : Lng 49° 31' 42" W 

PR-19 Macacos I Lat 25° 19' 29" S : Lng 49° 27' 34" W 

PR-21 Macacos II Lat 25° 19' 30" S : Lng 49° 27' 13" W 

PR-80 Macacos III Lat 25° 19' 29" S : Lng 49° 27' 17" W 

PR-25 Sumidouro Lat 25° 11' 30" S : Lng 49° 31' 36" W 

PR-15 Terra Boa Lat 25° 12' 59" S : Lng 49° 31' 25" W 

PR-79 Toca da Paca Lat 25° 11' 60" S : Lng 49° 30' 46" W 

PR-99 Toca de Pedra Lat 25° 11' 2" S : Lng 49° 31' 6" W 

PR-78 Toco de Pau Lat 25° 11' 37" S : Lng 49° 31' 46" W 

PR-219 Toco de Pau II Lat 25° 11' 38" S : Lng 49° 31' 43" W 

Fonte: Cadastro Nacional de Cavernas, 2020. 

 

➢ Gruta da Terra Boa 

 

A Gruta da Terra Boa é a única caverna do Município com permissão para 

exploração turística. 

 

Situada na localidade de mesmo nome, foi descoberta em 1987 devido à 

suspeita da existência de uma caverna em meio a blocos onde havia um pequeno 

sumidouro. Após algumas visitas à região, espeleólogos do GEEP-Açungui 

removeram parte desses blocos, viabilizando o acesso à gruta através de uma 

pequena entrada de difícil transposição. 

 

Esta descoberta permitiu o acesso a uma caverna de rara beleza, intacta e de 

difícil exploração. O percurso de Terra Boa se dá em meio a galerias estreitas e 

inundas por água, passagens por laminadores em meio à lama, ou engatinhando por 
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suas galerias de teto baixo. A dificuldade de exploração é compensada pela beleza 

de seus salões, condutos e espeleotemas. 

 

A cavidade encontra-se em seu estado natural de conservação, sem 

interferências antrópicas significativas, por causa, principalmente, da dificuldade de 

acesso e pelos proprietários manterem o local sob intensa vigilância.  

 

4.4.3.10. Artesanato 

 

Campo Magro é referência no que tange a indústria manufatureira e de 

artesanato. Há, aproximadamente, 200 fábricas dos mais variados portes, além dos 

diversos artesãos que produzem suas peças em casa, com ênfase para a concepção 

e fabricação de móveis feitos a partir de fibra sintética, que são um atrativo à parte 

para os visitantes do Município. 

 

Dentre as diversas fábricas, fabriquetas e artesãos, destaca-se a Lovato 

Móveis, que conseguiu desenvolver uma técnica alinhada aos padrões internacionais 

e que possui lixo zero em sua atividade. Todos os resquícios de seus materiais são 

reciclados ou reutilizado. Sua técnica impecável e seus desenhos únicos, são capazes 

de construir peças que se destacam no cenário nacional e internacional. 
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4.5. EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

4.5.1. Alojamento/ Hospedagem 

 

Os meios de hospedagem têm suas características próprias de organização e 

sua principal finalidade é disponibilizar hospedagem, alimentação (dependendo do 

tipo de hospedagem), segurança e outros serviços relacionados à atividade de bem-

receber. A hotelaria representa parte significativa da prestação de serviços e pode ser 

encontrada tanto em cidade de grande porte como de médio e pequeno porte. 

 

Os meios de hospedagem são empreendimento públicos ou privados com 

serviços de acomodação dos mais variados tipos, visando atender à diversidade do 

mercado turístico, podendo ser desde uma área para camping até um luxuoso resort. 

Cada um tem uma gestão específica, conforme a quantidade de unidades 

habitacionais (UH) e serviços oferecidos. Todavia, não se pode negar que, à medida 

em que uma determinada localidade é munida de atrativos ou potencializada por 

fatores socioeconômicos e culturais, a demanda por hospedagem especializada 

cresce. 

 

Conforme descrito na tabela a seguir, Campo Magro possui uma diversidade 

de meios de hospedagem com 15 empreendimentos, oferecendo 117 unidades 

habitacionais, 304 leitos e uma capacidade de hospedagem simultânea de 663 

hóspedes. 
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Tabela 23 – Meios de Hospedagem disponíveis em Campo Magro – PR. 

Meio de Hospedagem Nome Fantasia UH Leitos Capacidade 

01 Pousada Pousada Morro da Palha 15 35 67 

02 Pousada Pousada Stival 12 60 72 

03 Pousada Sítio Recanto Nativo 10 10 20 

04 Motel Luna Blu 25 25 50 

05 Motel Flamingo 31 31 62 

06 Alojamento Recanto Sagrado 3 100 100 

07 Camping Chácara Santana - - 100 

08 Camping Gramados do Palha - - 80 

09 Camping Pedra Lisa - - 50 

10 Casa Aluguel Espaço Vivern 6 7 15 

11 Casa Aluguel Chácara Pura Vida 3 4 8 

12 Casa Aluguel Mansão Vale do Sol 5 12 16 

13 Casa Aluguel - 1 1 2 

14 Casa Aluguel - 3 16 16 

15 Casa Aluguel - 3 3 5 

TOTAL 117 304 663 

Fonte: PMCM e Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 

 

Um fator que é de fundamental importância a ser elencado, é que Campo Magro 

faz parte da Região Metropolitana de Curitiba, localizando-se a aproximadamente 

29km do centro da capital. Curitiba é uma das principais capitais do País e encontra-

se entre os 10 principais destinos turístico do Brasil. Portanto, quando se refere a 

meios de hospedagem, é de difícil entendimento para o possível empreendedor 

apostar investir nessa área, com uma concorrência tão grande e próxima ao mesmo 

tempo, tendo em vista que a maior procura ainda se dá para Curitiba, tanto pela 

proximidade quanto pela diversidade na oferta. 

 

De modo geral, os meios de hospedagem apresentam condições adequadas 

para atender a demanda atual e potencial de Campo Magro, são utilizados e estão 

preparados para receber os turistas. A taxa de ocupação média que os 

estabelecimentos costumam chegar em época de alta temporada é de 60%, podendo 

haver alguns com lotação máxima, atingindo a taxa de 100%, e outros que, mesmo 

em baixa temporada, seguem com metade da capacidade ocupada, devido a eventos 

específicos de inverno ou finais de semana. 
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A princípio, não são enfrentados problemas de atendimento, apenas no caso 

de ocorrência de chuvas fortes, que podem causar a transferência de eventos no 

Município, e em alguns casos, devido a problemas com o acesso, já que, por exemplo, 

o Morro da Palha depende de uma estrada municipal não pavimentada. Tal situação 

acaba inibindo o crescimento dos empreendimentos, que se obrigam a ter expediente 

somente nos finais de semana, além de evitar a realização de parcerias com outras 

cidades devido ao acesso precário. 

 

Os proprietários dos meios de hospedagem estão sempre em busca de 

desenvolver projetos de melhorias para o local. O Recanto Sagrado, por exemplo, 

durante o processo de elaboração do Plano, concluiu obras para a construção de um 

gazebo e redário, além de executar um projeto de restauração de seu playground. 

Outros buscam melhorias de entretenimento para alta e baixa temporada, investindo 

no marketing para que não caiam no esquecimento, principalmente durante a 

pandemia da Covid-19. 

 

A seguir são indicadas as descrições de alguns dos principais estabelecimentos 

do subsetor de alojamento levantados no Município.  

 

➢ Sítio Recanto Nativo  

 

O sitio Recanto Nativo localiza-se na Rua Principal, nº 07, no Bom Retiro. Seu 

telefone de contato é (41) 3645-1119 / 99962-0461, e-mail: 

sitiorecantonativo@gmail.com e site:  https://www.sitiorecantonativo.com/pousada. 

 

Com 10 quartos e capacidade para 20 pessoas, o sítio também trabalha com a 

produção orgânica há mais de 32 anos e busca incentivar o consumo sustentável, o 

respeito ao meio ambiente e o contato com a terra por meio de palestras, cursos de 

agricultura orgânica e aulas de campo. 

 

Realizam também entregas à domicílio em Curitiba todas às terças-feiras e 

quintas-feiras, levando produtos orgânicos e fresquinhos da horta.  
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O Sítio permite que os visitantes se integrem à natureza, e experimentem o pé 

no chão, a mão na terra, o contato com os animais, a água que brota límpida do solo 

e o alimento puro, cheio de sabor e saúde. 

 

Figura 43 – Sítio Recanto Nativo. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/SitioRecantoNativo/ 

 

Seu funcionamento é todos os domingos e feriados para visitas e almoço, com 

pratos típicos da culinária rural e opções vegetarianas. O espaço atende também 

grupos escolares, universitários (com formação de gestão ambiental, agronomia e 

zootecnia) e grupos de 3ª idade. 

 

➢ Recanto Sagrado 

 

O Recanto Sagrado localiza-se na Rua Sidney Manfron, nº 2020 no centro de 

Campo Magro. Seu telefone de contato é (41) 99236-0760, e e-mail 

ubiratangomes64@gmail.com / https://www.recantosagrado.com.br/. Possui 3 

alojamentos, com capacidade para 100 pessoas. 

 

Como sítio pedagógico, tem por objetivo ser uma ferramenta de aprendizagem 

para auxiliar os professores e facilitar o processo educativo e cultural dos alunos, 

tornando-o investigativo, estimulante, interessante, prazeroso, prático e aplicável a 

diversas áreas do conhecimento, além de contribuir para a formação integral de cada 
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estudante. Tudo isso orientado por equipe de educadores capacitados para conduzir 

as atividades ao ar livre, como as aulas de campo, por exemplo.  

 

Alguns temas que poderão ser abordados são: educação ambiental, 

biodiversidade, ecologia, relevo, paisagens, água e nascentes, hidrografia, mata ciliar, 

biomas, vegetação, ciclos econômicos, agricultura familiar, área rural, animais, 

habitat, ciclo de vida, compostagem, minhocário, tropeirismo, solo, imigração, fontes 

de energia, sustentabilidade, contos infantis, alimentação saudável, plantas e raízes, 

seres vivos, trilha dos sentidos, entre outros. Os projetos também podem ser 

personalizados conforme os conteúdos estudados em sala de aula. 

 

No Recanto Sagrado também são organizadas diversas aventuras de férias 

durante os meses de julho e janeiro, período de férias escolares, com diversas 

atividades de lazer e aventura para as crianças durante a semana, que culmina com 

um acampamento de sexta para sábado, com fogueira e jogos noturnos.  

 

Possui uma equipe de monitores especializados. As crianças e adolescentes 

são divididos por faixas etárias – 05 a 13 anos – para a realização de brincadeiras, 

gincanas, esportes, aventura, contato com a natureza e diversos animais, lanche 

colonial e a oportunidade de conhecer e conviver com novas pessoas. 

 

Figura 44 – Recanto Sagrado 

 
Fonte: https://www.recantosagrado.com.br/quem-somos/ 
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Diversas opções de lazer em contato com a natureza e atividades dirigidas pela 

equipe: 2 km de trilhas em mata nativa com diversos níveis de dificuldade, bosques, 

cachoeiras e cascatas, riachos e lago, paredão rochoso para prática de rapel, tirolesa, 

slackline, passeio a cavalo e de carroça, contato com diversos animais de fazenda e 

de estimação, eskibum, jogos cooperativos, gincanas, corrida de orientação, campos 

de vôlei e futebol de areia, playground, cama elástica e salão de jogos. 

 

A área possui, também, uma estrutura como chácara de eventos, com um salão 

de eventos com 300m² para até 250 pessoas para festas, casamentos, aniversários, 

confraternizações e encontros; ampla área verde para atividades ou casamento ao ar 

livre; cozinha completa, que está embutida no valor da locação, com a opção de 

refeições ou o grupo mesmo preparar; local ideal para acampamento de escoteiros ou 

acantonamento para lobinho; 03 salões multiuso ou como dormitórios com colchões e 

colchonetes para até 120 pessoas; vestiários com 06 duchas femininas e 06 

masculinas; churrasqueiras no bosque, para confraternização de empresas; vários 

ambientes nas trilhas para Encontros de Jovens e Retiros de Igreja; e casas de campo 

mobiliadas, para final de semana ou feriados, para pequenos grupos ou famílias.  
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➢ Pousada Morro da Palha 

 

A Pousada Morro da Palha localiza-se na Estrada do Paina, nº 354, no Morro 

da Palha.  Seu telefone para contato é (41) 997888-4792, e-mail:  

pousadamorrodapalha@gmail.com e site: 

https://www.pousadamorrodapalha.com.br/. 

 

 
Figura 45 – Pousada Morro da Palha. 

 
Fonte: 

https://www.pousadamorrodapalha.com.br 

 
Figura 46 – Pousada Morro da Palha. 

 
Fonte: 

https://www.pousadamorrodapalha.com.br 

 

São oferecidos serviços de café da manhã, almoço e jantar, estacionamento e 

wi-fi gratuito. A pousada conta com piscinas para lazer, quadras e playground, e 

possui 4 quartos, 8 suítes, 3 chalés e capacidade para até 67 pessoas. 

 

➢ Motel Luna Blu Studio 

 

O motel Luna Blu localiza-se na Avenida Manuel Ribas, nº 11001 em 

Butiatuvinha. Seu telefone de contato é (41) 3677-5011, e-mail 

lunablu@lunablumotel.com.br, e site: https://lunablumotel.com.br/studio. 

 

Oferece diversos serviços como hotelaria premium, que envolvem 

infraestrutura, atendimento, diversidade de serviços, higiene e limpeza, conforto, 

cardápio desenvolvido por chefs renomados e uma arquitetura contemporânea. As 

suítes são inspiradas nos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Possui 25 suítes, com 

capacidade para até 50 pessoas. 
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Figura 47 – Motel Luna Blu Studio 

 
Fonte: https://www.guiademoteis.com.br/curitiba/moteis/luna-blu-studio 

 

➢ Motel Flamingo 

 

O Motel Flamingo localiza-se na Estrada do Cerne, nº 100 no Centro de Campo 

Magro. Seu telefone para contato é (41) 3677-5599. Possui 31 suítes, com capacidade 

para 62 pessoas. 

 

4.5.2. Alimentação 

 

Evidencia-se um fenômeno presente de desenvolvimento do turismo, que é a 

consolidação da gastronomia como produto turístico e até mesmo patrimônio cultural. 

O turista procura conhecer aspectos da culinária local como estratégia de 

aproximação com a identidade da comunidade visitada e da região. 

 

Para Gândara (2009), considera-se que a articulação da atividade turística com 

a experiência gastronômica oferece ao turista a possibilidade de estabelecer uma 

conexão com a história, a cultura e a população de determinada localidade visitada, 

“compartilhando valores e costumes que acompanham o alimento desde seu estado 

bruto (in natura) até à mesa, permitindo ao turista uma espécie de ‘degustação’ da 

realidade visitada”. 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01TKiRk2Y500FL2jognSuBOr5rquA%3A1584984906049&ei=SvN4Xq2yAqfC5OUPqZu-gAo&hotel_occupancy=&q=motel+flamingo+campo+magro&oq=motel+flamingo+campo+magro&gs_l=psy-ab.3..0j0i30.143357.144452..144885...0.2..0.244.1391.0j9j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.xKjvVg0deR0&ved=0ahUKEwit_7HykLHoAhUnIbkGHamND6AQ4dUDCAs&uact=5
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De acordo com o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília 

– CET/UUNM (2009), a gastronomia vem tomando lugar de destaque dentro do setor 

turístico, uma vez que não apenas oferece alternativas de lazer e entretenimento, 

como se beneficia do fluxo turístico que se cria em torno de roteiros e destinos.  

 

O serviço de alimentação chama atenção devido ao setor compreender 

diversos tipos de empreendimentos, próprios da natureza da atividade, como os 

restaurantes, bares, cafés, lanchonetes, casas de chá, confeitarias, sorveterias, 

cantinas, quiosques, barracas. O serviço de alimentação atende tanto o autóctone 

como o turista. 

 

Embora Campo Magro não ofereça nenhum tipo de estabelecimento que 

possua um alto nível de requinte internacional, destacam-se diversos 

estabelecimentos que, de alguma forma, tenham capacidade técnica para atender a 

demanda de turistas. Essa disposição possibilita aos visitantes ter um contato mais 

direto com a comunidade e a cultura local, já que a gastronomia do Município se 

destaca como o produto que atrai a maior parte dos visitantes. 

 

Como descrito anteriormente, parte dos restaurantes oferecem não só um 

cardápio variado, mas diversas atividades que podem ser realizadas no local, como 

opões para quem deseja ter um contato maior com a natureza, lagos para pesca, 

trilhas, cavalgadas, quadras esportivas, entre outros, tornando os estabelecimentos 

capazes de atrair, por si só, um grande número de visitantes. 

 

Considerando que Campo Magro é procurado pela maioria dos visitantes por 

sua gastronomia, os restaurantes podem ser considerados como suficientes para 

atender a demanda turística atual e potencial. Pontualmente, o Restaurante Nova 

Polska necessita ampliação na capacidade de atendimento devido à grande procura 

nos dias de sol. Nestes dias, o restaurante chega a fechar os portões para 

atendimento. 

 

A seguir estão listados os principais estabelecimentos de destaque na 

gastronomia para a população e os turistas de Campo Magro. 
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➢ Café Colonial Vovó Bruna 

 

Endereço: Rua Ana Biernaski, nº 15, Colônia Rodrigues 

Telefone: (41) 3677-5558 / 99111-6076 

Site: http://cafecolonialvovobruna.blogspot.com/ 

 

Figura 48 – Café Colonial Vovó Bruna. 

 
Fonte: http://cafecolonialvovobruna.blogspot.com/  

 

➢ Restaurante Pedra Chata 

 

Endereço: Rua Jacob Manfron, nº 1087 

Telefone: (41) 3677-1139 

Site: www.restaurantepedrachata.com.br 

Horário de funcionamento: Sextas-feiras. Das 19h30 as 22h, domingos e 

feriados, das 11h30 às 16h. 
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Figura 49 – Restaurante Pedra Chata. 

 
Fonte: http://restaurantepedrachata.com.br/  

 

➢ Restaurante Nova Polska 

 

Endereço: Rua Thomas Antochevis, nº 1422, Colônia Dom Pedro II 

Telefone: (41) 3649-4578 / 3022-7880 

Horário de funcionamento: Domingos e feriados, das 10h às 16h30, e de 

segunda-feira e sábado mediante reserva. 

 

Figura 50 – Restaurante Nova Polska 

 
Fonte: http://novapolska.com.br/   
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➢ Restaurante e Bar do Paulo 

 

Ponto de encontro de trilheiros, o restaurante oferece comida caseira e fica no 

pé do Morro da Palha. Começou com uma Mercearia para atender as necessidades 

dos moradores da região há mais de 39 anos e, alguns anos depois, começou com 

atendimentos aos sábados, domingos e feriados, sendo assim até hoje. 

 

Endereço: Rua João Jacob Manfron, nº 11298 – Conceição dos Correias 

Telefone: (41) 8441-3943 

E-mail: rhella@brturbo.com.br 

Horário de funcionamento: Sábados, domingos e feriados, 12h as 18h. 

 

Figura 51 – Bar do Paulo. 

 
Fonte: https://pt-br.facebook.com/bardopaulocampomagro/?ref=page_internal  

 

➢ Cantina da Nona 

 

O local já tem 7 anos de funcionamento na cidade, com atendimento familiar e 

comida típica italiana e da região. Oferece serviços de buffet com mais de 6 tipos de 

carne e conta com um espaço para receber 120 pessoas divididos entre o deck (área 

externa) e o restaurante (área interna). 

 

É, portanto, um restaurante com alto fluxo nos finais de semana, visitado 

principalmente por motoqueiros e jipeiros, devido à proximidade com a Estrada da 

Serrinha, onde existem muitas trilhas. 
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Endereço: Trevo Canelinha, Campo Magro 

Telefone: (41) 9697-9956 

 

Figura 52 – Cantina da Nona 

 
Fonte: https://www.facebook.com/photo?fbid=945799358917719&set=a.611228755708116. 

 

➢ Restaurante Don Oli Gourmet 

 

Restaurante de comida caseira, com várias opções de cardápio. Para o almoço, 

dispõe das opções de prato do dia e acompanhamento em buffet. 

Endereço: PR 090, nº 13.500 

Telefone: (41) 3677-6543 

E-mail: donoligourmet@gmail.com 

 

Figura 53 – Restaurante Don Oli Gourmet. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/Restaurante-Don-Oli-1492428627646004/?ref=page_internal 



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - PR 
 
 
 

 

123 
 

➢ Restaurante Cabana Pojadouro 

 

Com estrutura e decoração rústica, o Restaurante Cabana Pojadouro é um 

espaço acolhedor e aconchegante que atende somente em sistema à lá carte. Possui 

médio potencial como atrativo e grau de uso atual. Encontra-se em ótimo estado de 

conservação, infraestrutura adequada com acessibilidade.  

 

Endereço: Estrada do Cerne, 19035  

E-mail: cabanapojadouro@gmail.com 

Site: www.cabanapojadouro.com 

Telefone: (41) 99937-0825 

 

Figura 54 – Restaurante Cabana Pojadouro 

 
Fonte: https://www.facebook.com/photo?fbid=963282333825919&set=a.961209964033156  

 

4.5.3. Agências de Turismo Receptivo 

 

As agências de viagens e turismo surgiram em função da necessidade dos 

viajantes em relação à organização das suas viagens (roteiros) e à providência de 

informações, documentos e reservas de transporte, hospedagem e entretenimento. 

Ressalta-se a Lei Federal nº 12.974, de 15 de maio de 2014 que dispõe sobre as 

atividades das agências de turismo.  
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O segmento das agências e operadoras de viagens e turismo é especialmente 

relevante para a intermediação de serviços turísticos, constituindo um dos principais 

elos da cadeia de turismo.  

 

As agências receptivas podem ser subcontratadas pelas operadoras ou pelas 

próprias agências de viagens ou mesmo diretamente pelo turista para serviços, 

principalmente de transporte e de organização de passeios e visitas as atrações 

locais, funcionando como um elo intermediário entre os serviços e/ou atrações 

fornecidas e os turistas. 

 

Conforme o levantamento realizado, verificou-se que não há agências 

responsáveis pelo turismo receptivo em Campo Magro. A organização dos passeios 

e visitas fica a cargo dos próprios empreendimentos turísticos e equipamentos. 

 

 Não foi encontrado também o serviço de guia de turismo no Município. Durante 

a aplicação dos questionários na pesquisa de demanda turística, pode-se constatar 

apenas a existência de um guia, mas que não reside em Campo Magro. Ele organiza 

roteiros turísticos para o Município e também leva os munícipes para outras cidades 

e atrativos da região. 

 

Conclui-se que esse elo da cadeia produtiva do turismo em Campo Magro está 

enfraquecido. 

 

5. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

 

As infraestruturas urbanas dão as condições para o funcionamento pleno das 

atividades desempenhadas na cidade, sendo importantes para a manutenção da 

economia, saúde, educação, trabalho e lazer, além de fornecer as condições mínimas 

para moradia.  

 

Para essa análise, são abordadas as estruturas do saneamento básico 

(abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial e limpeza 

urbana), rede viária, transportes, comunicação, iluminação pública, serviços de saúde 
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e segurança do Município que, além de serem elementos essenciais para organizar e 

qualificar o espaço urbano, interferem diretamente na atividade turística e na 

qualidade que o Município oferece aos turistas. 

 

5.1. SANEAMENTO BÁSICO 

 

O saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as 

condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a 

saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo, e 

facilitar a atividade econômica. 

 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e 

definido pela Lei nº 11.445/2007 como o conjunto de serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e águas pluviais, e para o 

turismo a questão é muito salutar. 

 

5.1.1. Sistema de Abastecimento de Água 

 

O abastecimento de água do Município de Campo Magro é de responsabilidade 

da empresa SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná. 

 

Para a captação de água, a Sanepar adota a seguinte procedimento: Represa 

Passaúna – superficial – atendendo a sede do Município e o bairro Jardim Boa Vista; 

karts – subterrâneo – atendendo os bairros Retiro, Campo Novo e Jardim Pioneiro; e 

Cristalino – subterrâneo – cobrindo os bairros Jardim Bom Pastor e Jardim Viviane.  

 

A partir de dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS, no último ano de análise (2018), 22.727 habitantes recebiam o 

abastecimento de água, o que correspondia a 77,51% da população. Atualmente, há 

um total de 8.172 ligações ativas no Município. 
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Ainda com base nos dados do SNIS, para o período de 2010 a 2018, pode-se 

observar o aumento na infraestrutura de abastecimento de água na medida em que 

ocorreu um aumento populacional. Seguem abaixo alguns dados disponibilizados pelo 

SNIS referentes ao abastecimento de água no Município.  

 

Tabela 24 – Evolução dos dados do Sistema de Abastecimento do Água em Campo Magro/PR. 

Ano 2018 2014 2010 

População urbana atendida com abastecimento de água (Habitantes) 22.727 21.357 19.547 

Quantidade de ligações totais de água (Ligações) 8.172 7.653 6.573 

Quantidade de economias residenciais ativas de água (Economias) 7.363 6.992 5.862 

Extensão da rede de água (km) 129,66 111,18 97,76 

Quantidade de ligações ativas de água micro medidas (Ligações) 6.882 6.677 5.748 

Fonte: SNIS, 2020. 

 

De acordo a municipalidade, há problemas de abastecimento e racionalização 

de época em períodos pontuais, por conta de obras de pavimentação que incidiram 

em rompimento de dutos, mas que são solucionados no mesmo dia. Os problemas 

que inevitavelmente chegam ao conhecimento da Prefeitura são principalmente 

relacionados à falta de água, ocorrendo por conta de ligações clandestinas e não-

adequadas do ponto de vista urbano (fracionamentos irregulares).  

 

Apesar da maioria das residências receberem o abastecimento de água no 

Município, o serviço ainda é precário e necessita de melhorias, já que a tendência é 

ampliar o número de visitantes que o Município recebe. O município deve contar, 

portanto, com um serviço adequado, que atenda a demanda atual e potencial de 

moradores e turistas. 

 

5.1.2. Esgotamento Sanitário 

 

O sistema de esgotamento sanitário de Campo Magro também é de 

responsabilidade da empresa SANEPAR.  

 

Atualmente, a SANEPAR atende 11.940 pessoas, o que corresponde a 40,72% 

da população que, segundo dados fornecidos pelo IBGE, é de 29.318 habitantes. As 
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áreas urbanas não atendidas pelo tratamento de esgoto são o Jardim Boa Vista e o 

Jardim Bom pastor. 

 

Há o atendimento aos aglomerados rurais isolados, Vila Rural e propriedades 

da área rural. A SANEPAR orienta e capacita a população dessas regiões, dando 

treinamento para garantir a qualidade da água dos poços que atendem essas 

localidades.  

 

Dentre os principais problemas acarretados pela inexistência de coleta e 

tratamento de esgoto pode-se citar a contaminação dos rios, do lençol freático, 

problemas de saúde da população que tem contato com água contaminada, mau 

cheiro e proliferação de vetores. 

 

 A tabela a seguir aponta os últimos dados registrados no SNIS (Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento) a respeito do sistema de esgotamento 

sanitário. 

 

Tabela 25 – Evolução dos dados do sistema de esgotamento sanitário em Campo Magro/PR. 

Ano 2018 2014 2010 

Índice de coleta de esgoto (percentual) 35,22 28,1 21,91 

Índice de tratamento de esgoto (percentual) 100 100 100 

Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos 

Municípios atendidos com água (percentual) 
47,67 29,87 22,84 

Receita operacional direta de esgoto (R$/ano) 1.316.375,99 750.135,19 278.273,19 

Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo 

prestador de serviços (R$/ano) 
2.166.853,44 245.473,13 410.278,33 

População total atendida com esgotamento sanitário no 

ano anterior ao de referência. (habitante) 
10.834 6.379 6.379 

Quantidade de economias ativas de esgotos 

(Economias) 
3.405 2.437 1.380 

Extensão da rede de esgotos (km) 47,22 36,55 23,44 

Volume de esgoto tratado (1.000 m³/ano) 330,78 267,69 173,2 

Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos 

(Economias) 
3.196 2.301 1.317 

Quantidade de ligações totais de esgotos (Ligações) 3.166 2.264 1.360 

Fonte: SNIS, 2020. 
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Os dados levantados indicam que boa parte da população não possui 

atendimento adequado de coleta e tratamento de esgoto na área urbana e rural, 

destoando em relação aos bons índices de qualidade de vida. Além disso, há o 

saneamento das embarcações fluviais, que colocam em risco o meio ambiente e 

saúde pública.  

Apesar de o sistema de tratamento e coleta de esgoto não estar diretamente 

relacionado à estrutura turística, ele dá suporte ao desenvolvimento sustentável da 

atividade, principalmente nos locais onde a matéria-prima do turismo são os bens 

naturais.  

As vantagens do investimento em tratamento de esgoto para a saúde pública 

são visíveis. Segundo a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, a cada R$1,00 (um 

real) investido em saneamento, economiza-se R$4,00 (quatro reais) em medicina 

curativa.  

 

5.1.3. Gestão dos Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 

 

O sistema de coleta de resíduos no Município de Campo Magro é de 

responsabilidade da Prefeitura. A coleta é realizada todos os dias e atende a toda a 

área urbana e rural. São dividias em coleta domiciliar e coleta seletiva, e seguem um 

cronograma, realizado de forma alternada para cada bairro. O site oficial da prefeitura 

disponibiliza os dias e horários da coleta, além de panfletos informativos. 

 

O material da coleta domiciliar é destinado ao aterro sanitário da empresa Estre 

Ambiental, situada a 40km de Campo Magro. O Município faz parte do Consórcio 

Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. Já a coleta seletiva 

(recicláveis) é de responsabilidade da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis. 

 

Há programas de coleta seletiva voltados para rede municipal de ensino, 

orientando os alunos sobre a importância de separar adequadamente os materiais 

recicláveis. 
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A atenção voltada para a maneira como se dá a gestão dos resíduos sólidos 

em destinos turísticos, principalmente em alta temporada, é de fundamental 

importância para a amenização dos impactos negativos advindos do desenvolvimento 

do turismo, como, por exemplo, a poluição ambiental. Isso porque os resíduos trazem 

implicações para o destino turístico, além do lixo espalhado pelas ruas e atrativos 

causam má impressão. Por outro lado, atividades como a coleta seletiva pode gerar 

renda e emprego.  

 

5.1.4. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

 

A drenagem urbana é inexistente no Município. Tal carência é considerada 

grave ao se considerar que, com a inexistência do serviço, a água pluvial fica em 

contato direto com elementos poluidores do meio urbano – como resíduos sólidos, 

dejetos de animais etc. 

 

5.2. REDE VIÁRIA DE ACESSO À ÁREA 

 

O Município de Campo Magro está localizado na Região Metropolitana de 

Curitiba e, tem como Municípios limítrofes Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Campo 

Largo. 

 

Os acessos principais ao Município são o Contorno Norte (ligação entre as 

regiões sul e sudeste do Brasil) e a PR-090, Estrada do Cerne, que é a continuação 

da Avenida Manoel Ribas (avenida principal do Bairro Santa Felicidade, em Curitiba). 

Ambas se encontram em ótimo estado de conservação, com boas condições de 

trafegabilidade e sinalização satisfatória. 

 

A tabela a seguir indica a distância entre o Município de Campo Magro e as 

principais cidades da região e do país.  



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - PR 
 
 
 

 

130 
 

Tabela 26 – Distância entre os Municípios. 

Município Distância (km) 

Curitiba, PR 10 

Londrina, PR 377 

Foz do Iguaçu, PR 627 

Florianópolis, SC 326 

Porto Alegre, RS 765 

Rio de Janeiro, RJ 865 

São Paulo, SP 434 

Brasília, DF 1412 

Fonte: Inventário de Oferta Turística, Campo Magro, 2014. 

 

O Município possui um sistema de transporte coletivo urbano terceirizado via 

governo do Estado através da COMEC, por meio de uma empresa denominada São 

Braz, que transporta cerca de 5.900 passageiros diariamente. Tendo como parâmetro 

a Capital do Estado, Curitiba, o nível de qualidade do serviço oferecido a população é 

o mesmo. 

 

Os pontos de parada do transporte coletivo possuem abrigos e bancos com 

estado de conservação razoável. Os principais problemas estão diretamente ligados 

a grande extensão territorial do Município, sendo que algumas vias ainda não são 

pavimentadas, principalmente as de acesso para diversos atrativos. 

 

Além do transporte coletivo, os turistas também podem usufruir de carros de 

passeio e motocicletas, que podem beneficiar-se da questão ambiental e os esportes 

radicais e de aventura. 

 

Quanto às estradas rurais, o estado é relativamente bom. Estão em constante 

manutenção devido ao alto índice pluviométrico que incide na região, no entanto ainda 

carecem de melhorias. 

 

O nível de segurança na travessia de áreas habitadas é baixo ou quase 

inexistente. Para isso, estão sendo realizados investimentos em sinalização e 

pavimentação urbana, bem como a adaptação de rampas para pessoas que utilizam 

cadeira de rodas segundo a NBR 9050 de acessibilidade universal. 
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Em relação às campanhas de educação no trânsito, o município conta com os 

projetos “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, em parceria com a Escola 

Municipal José Valenga, e o “Maio Amarelo”, que consiste na conscientização para 

uma direção segura. 

 

Quanto aos meios de acesso ao Município, o Terminal rodoviário mais próximo 

de Campo Magro fica localizado em Curitiba, na Rodoferroviária, na Avenida Pres. 

Affonso Camargo, nº 330 – Jardim Botânico, CEP: 80.060-090. Telefone: (41) 3320-

3000 / 3320-3232. 

 

As linhas intermunicipais da região metropolitana ligam Curitiba às demais 

cidades da região. Para o Município de Campo Magro, há duas opções de saídas de 

Curitiba para chegar ao destino desejado: saída da Rua Prof. Fernando Moreira: 

Curitiba-Bateias, Curitiba-Cerne e Curitiba-Terra Boa; e a saída do Terminal Santa 

Felicidade: Bom Pastor, Campo Magro, Jardim Boa Vista, Jardim Pioneiro e 

Passaúna. 

 

Os aeroportos mais próximos a Campo Magro são o Aeroporto Internacional de 

Curitiba – Afonso Pena, que recebe voos diários das principais capitais do País, e o 

Aeroporto de Bacacheri, que não atende linha aérea regular, apenas a movimentação 

de pequenas e médias aeronaves. 

 

O aeroporto internacional de Curitiba localiza-se na Av. Rocha Pombo, s/nº - 

Bairro Águas Belas – São José dos Pinhais, e as principais companhias aéreas em 

atividade são: Aerolineas Argentinas, American Airlines, Avianca, Azul, BQB Linhas 

Aéreas, Gol e Tam, que possibilitam a vinda de turistas provenientes de diversos 

países. Já o Aeroporto de Bacacheri localiza-se Rua Cicero Jaime Bley - s/nº - Bairro 

Bacacheri, com a administração de responsabilidade da Infraero. 
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5.3. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

 

5.3.1. Sistemas de Comunicação 

 

Para que o turismo tenha êxito é necessário que a localidade possua um bom 

sistema de comunicação. A comunicação humana é um processo que envolve a troca 

de informações e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para este fim. 

 

No processo de comunicação em que está envolvido algum tipo de aparato 

técnico que intermedeie os locutores, o sistema de comunicação de Campo Magro 

conta atualmente com os serviços de internet e telefonia fixa e móvel das seguintes 

prestadoras de serviços: OI S.A., CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A., TIM 

S.A., VIVO S.A., DIRECT WIFI TELECOM e COPEL (Companhia Paranaense de 

Energia S.A.), sendo que as prestadoras DIRECT e COPEL oferecem apenas o 

serviço de internet banda larga e não de telefonia.  

 

Quanto à disponibilidade da cobertura de rede de telefonia móvel, 

principalmente nos atrativos, poucos (ou quase nenhum) oferecem sinal, 

principalmente nos atrativos naturais. Tal cenário implica na necessidade de melhorias 

de maneira geral, visto que os turistas atualmente utilizam suas redes sociais em 

massa para publicarem fotos e sua localização nos atrativos em uma viagem turística. 

 

Quanto à distribuição do sinal de TV por assinatura, o Município dispõe de 

apenas de três empresas de canais por assinatura, sendo elas: OI S.A., CLARO 

TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. e SKY BRASIL TELECOMUNICAÇÕES. No 

tocante das Emissoras de Rádio, Campo Magro conta com apenas canais de WEB-

RADIOS independentes, que não tem audiência confirmada. 

 

Campo Magro não possui exemplar próprio de revistas, porém, possui o jornal 

local impresso, intitulado Folha de Campo Magro, com suas edições mensais. 

 

Constatou-se que o maior problema do Município relacionado aos sistemas de 

comunicação é a falta de qualidade nos serviços prestados, deixando parte dos 
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usuários de locais mais distantes sem o serviço prestado ou limitando o serviço 

contratado. 

 

Atualmente, a Prefeitura conta com vários veículos que manifestam as ações 

executadas, dando maior transparência à gestão. A Prefeitura do Município possui 

uma página oficial no Facebook, além de sítio eletrônico. As Secretarias Municipais 

também possuem veiculação de seus trabalhos em páginas diretas, na rede social 

Facebook, permitindo à população acompanhar todos os assuntos relacionados às 

ações da Prefeitura Municipal, bem como consultar áreas de seu maior interesse. 

 

5.3.2. Iluminação pública e fornecimento de energia elétrica 

 

O fornecimento de energia do Município é de responsabilidade da empresa 

Múltiplos Balsa Nova, localizada na Avenida Iguaçu nº 120, no Centro de Balsa 

Nova/PR. Aproximadamente 50% da cidade é contemplada com o serviço de 

iluminação pública.  

 

O serviço de iluminação pública é realizado em todos os pontos turísticos, 

inclusive nas áreas rurais, vilas e comunidades isoladas. Entretanto, o serviço é 

deficitário e há registros de eventuais interrupções do fornecimento de energia, 

mostrando, assim, a necessidade de melhorias. 

 

5.3.3. Serviços de saúde 

 

Segundo o Plano Municipal de Saúde, elaborado em 2019, a Secretaria de 

Saúde de Campo Magro está habilitada na “Gestão Plena da Atenção Básica”, da 

Norma Operacional Básica NOB-SUS/1996, e possui, atualmente, 10 equipamentos 

de saúde. Destes, 8 são unidades de atenção primária, com serviços 

multidisciplinares, sendo 4 unidades na zona urbana e 4 na zona rural. O Município 

conta, ainda, com serviço odontológico em duas unidades na zona urbana e uma na 

área rural; uma unidade de atendimento 24 horas, com serviços de plantonistas 

generalistas e atividade de apoio de especialidades, pneumologia, ginecologia; uma 
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unidade de atendimento psicossocial (CAPS); e, também, serviço de transporte para 

pacientes (SAMU, Ambulância e micro-ônibus).  

 

Os equipamentos de saúde, de modo geral, encontram-se em boas condições 

e apresentam capacidade satisfatória para atender à demanda, exceto a Unidade de 

Saúde de Retiro, visto que a mesma necessita de benfeitorias e já conta com um 

projeto de reforma e ampliação. 

 

A seguir, estão listados os equipamentos de saúde do Município com seus 

respectivos endereços e horários de funcionamento de cada um. 

 

Tabela 27 – Equipamentos de Saúde de Campo Magro/PR. 

NOME DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO HORÁRIO 

US RETIRO UBS Retiro 08h às 17h00 

US BOA VISTA UBS Boa Vista I 07h às 17h00 

US SANTA LUZIA UBS Boa Vista II 07h às 17h00 

US VIVIANE UBS Samambaia 07h às 17h00 

US TADEU LUIZ MANFRON UBS Centro 07h às 17h00 

US CONCEIÇÃO DOS CORREIAS UBS Conceição 08h às 17h00 

US TIGRE UBS Tigre 08h às 17h00 

US TERRA BOA UBS Terra Boa 08h às 17h00 

US 24 horas US Samambaia 24 horas 

CAPS - Nov. Horizontes 07h às 17h00 

ACADEMIA DA SAÚDE - Boa Vista I 07h às 17h00 

Fonte: Secretaria de Turismo | Prefeitura Municipal de Campo Magro/PR, 2020. 

 

Em 2019, até o momento, as 3 principais causas de óbito no Município são, 

respectivamente: neoplasias, doenças do aparelho circulatório e causas externas. 

Vale ressaltar, também, que a mortalidade de causas externas ocorre, principalmente, 

no sexo masculino, com faixa etária média de 44 anos. Já os óbitos de doenças do 

aparelho circulatório ocorrem, principalmente, na faixa etária média de 73 anos.   

 

No momento, o Município está em processo de readequação das Equipes de 

Estratégia de Saúde da Família, e já conta com 6 Equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (4 localizadas na zona urbana e 2 na zona rural). Há também o serviço de 
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psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia, o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família), ACS (agente comunitário de saúde) e agente de endemias. 

 

Para operacionalizar esse sistema, a Secretaria de Saúde conta com 111 

servidores efetivos e 26 terceirizados prestando serviços na atenção básica, 

Programa Mais Médicos, consulta especializada e atendimento de urgência e 

emergência realizado na Unidade de Atendimento 24 Horas. Além desse contingente 

de profissionais, o Município conta, ainda, com serviços terceirizados para prestar 

assistência especializada, como: laboratório de patologia clínica e atendimento de 

urgência e emergência por meio de convênio com Hospital Nossa Senhora do Rocio 

em Campo Largo. 

 

Para atendimentos de urgência e emergência, existe o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (atendimento realizado pelo número 192). O Município possui, 

como apoio na remoção de pacientes, uma unidade móvel de suporte básico (SAMU), 

uma ambulância, e também com um micro-ônibus, que serve para o transporte de 

pacientes que necessitam de atendimento de serviços especializados de referência. 

Possui também, um carro de apoio para deslocamento de pacientes do interior.  

 

O Município tem como objetivo melhorar a estrutura de atendimento móvel de 

urgência/emergência, e, portanto, vem estudando a proposta de convênio com o 

Serviço 192 (SAMU), ambulância com equipe médica para compor o serviço Municipal 

de Remoção. 

 

Alguns programas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde já estão implantados 

no Município, como o Programa do Hipertenso e Diabético, Programa de Nutrição, 

SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), Bolsa Família, Programa de 

Planejamento Familiar, Saúde da Mulher, Mãe Paranaense, Imunização, Vigilância 

Sanitária e Vigilância Epidemiológica, Controle de Endemias, Controle de Agravos de 

Notificação Compulsória (SINAN), Doenças Diarreicas Agudas, Saúde Mental, 

Programa Agentes Comunitários de Saúde e Estratégia Saúde da Família, Programa 

para Tratamento do Tabagismo, Saúde Bucal, Saúde do Trabalhador e PMAQ 

(Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica). 
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5.3.4. Segurança 

 

Atuam em Campo Magro na área da Segurança Pública, a Polícia Civil e a 

Polícia Militar. A Policia Civil (base localizada na rua Vereador Napela, Bairro Jardim 

Viviane) faz parte do Poder Judiciário, investigando e apurando crimes. Já a Polícia 

Militar garante a segurança do Município, e localiza-se na Rua Mauro M Dantas, nº 

200, Bairro Centro. 

 

Em diversos atrativos do Município há ocorrência de furtos e assaltos, 

reforçando a necessidade de investir em serviços de segurança na região dos 

atrativos turísticos. 

 

6. QUADRO INSTITUCIONAL DA ÁREA TURÍSTICA 

 

Toda atividade econômica, assim como toda a sociedade, tem suas diretrizes 

reguladas pelo direito. Com o turismo não seria diferente, ainda mais por ser um 

fenômeno não apenas econômico, como também social, envolvendo, inclusive, o meio 

ambiente e as relações internacionais. 

 

A legislação para o turismo chega ao Brasil em um momento crucial de 

reestruturação da atividade no país. Desde 2003, o esforço para organizar o turismo 

nacional pode ser visto por meio da elaboração de vários projetos e de planos 

estratégicos. O Ministério conquistou autonomia e orçamento suficientes para 

desenvolver melhor o turismo nacional.  

 

Sua estrutura organizacional é definida de acordo com o Decreto nº 10.359 de 

20 de maio de 2020, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo 

dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Turismo e 

remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança, definindo órgãos 

de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado do Turismo, órgãos específicos 

singulares, órgãos colegiados e entidades vinculadas. 
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Desde janeiro de 2003, com a instituição do Ministério do Turismo, a atuação 

da Embratur concentra-se na promoção, no marketing e no apoio à comercialização 

dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior. 

 

Foi enviado ao Congresso, em 2008, o projeto de lei 3.118/08 com o fito de 

instituir a Lei do Turismo. A promulgação de tal projeto deu-se em 17 de setembro de 

2008, passando, então, o Brasil, a ter uma legislação própria para regular a atividade 

no país, contribuindo para o seu planejamento e definir a política nacional do turismo.  

 

A lei para o turismo, conforme afirma Dias (2003), será um instrumento para a 

realização das políticas públicas para o setor. As normas definem os limites de 

atuação dos envolvidos, garantem os direitos daqueles que sofrem com os impactos 

do turismo, e evitam que apenas um grupo específico seja beneficiado. A 

regulamentação do turismo é um dos instrumentos mais importantes do planejamento 

turístico em todos os níveis de organização do Estado.  

 

A análise do quadro institucional vigente para a gestão do turismo é condição 

necessária para o estabelecimento de estratégias e ações de desenvolvimento 

integrado do turismo no Município. Os investimentos em infraestrutura não darão a 

resposta esperada se, paralelamente, a gestão do turismo não for recriada e 

fortalecida, envolvendo os atores da administração pública e da iniciativa privada, bem 

como a sociedade local.  

 

O escopo da análise não se limita, assim, à organização e às condições de 

atuação do setor público, seja na instância federal, estadual ou municipal. Governo e 

sociedade têm funções e papéis a assumir para a consolidação da política pública 

setorial integrada para a área, sendo necessário, para tanto, a adoção de um modelo 

participativo e inovador de gestão que conte com os recursos organizacionais, 

administrativos, legais e tecnológicos requeridos e com equipes qualificadas e 

competentes, sejam elas formadas por gestores e técnicos da administração pública, 

ou por líderes, formadores de opinião, empresários, entidades não governamentais e 

especialistas, enquanto atores sociais.  
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6.1. ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES NA GESTÃO DO TURISMO 

 

6.1.1. Coordenação Federal 

 

A Lei nº Federal 11.771, de 17 de setembro de 2008, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.381 de 2 de dezembro de 2010, dispõe sobre o Plano Nacional de 

Turismo, que institui o modelo de gestão descentralizada e integra as diversas 

instâncias da gestão pública e da iniciativa privada por meio da criação de ambientes 

de reflexão, discussão e definição das diretrizes gerais para o desenvolvimento da 

atividade nas diversas escalas territoriais e de gestão do país. A legislação alcança, 

então, todas as regiões brasileiras e todos os setores representativos do turismo, de 

modo a legitimar e a subsidiar a ação ministerial e de seus parceiros. 

 

Esse modelo é composto, no seu nível estratégico, por um núcleo básico 

formado pelo Ministério do Turismo, pelo Conselho Nacional de Turismo e pelo Fórum 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. Além disso, os fóruns e 

conselhos estaduais de turismo, instâncias de representação do turismo nas unidades 

da Federação complementam a rede de gestão descentralizada. Concluindo a função 

de articulação, em todos os elos da cadeia de relacionamento, a gestão 

descentralizada tem a sua ação complementada na ponta, pelas instâncias de 

representação regional do turismo, e pelos Municípios, onde a atividade turística se 

realiza. 

 

6.1.2. Coordenação Estadual 

 

No contexto estadual, o Paraná tem estrutura administrativa pública com base 

na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST, que tem 

como objetivo as atividades relativas à definição de diretrizes, à proposição de 

implementação da política do governo na área do turismo, em todas as modalidades 

de promoção, e ainda, a normatização, fiscalização e incentivo ao turismo, como fator 

de desenvolvimento econômico e social. 
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O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou, no dia 3 de maio de 

2019, a Lei nº 19.848/19, que prevê a reforma administrativa nas secretarias de 

Estado. Com isso, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SEMA) passou a se chamar Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e 

do Turismo (Sedest). 

 

A Sedest tem por finalidade formular, coordenar, executar e desenvolver 

políticas de proteção, conservação e restauração do patrimônio natural, bem como 

gerenciar os recursos hídricos, saneamento ambiental, resíduos sólidos, gestão 

territorial, política agrária, fundiária, mineral e geológica, além de implantar a política 

de turismo, visando o desenvolvimento sustentável do estado. 

 

O turismo também é amparado por uma estrutura específica, com fins 

exclusivos de planejamento, deixando a cargo da já existente Paraná Turismo a 

promoção turística do estado. A Secretaria tem ainda como função amparar os 

Municípios no seu desenvolvimento turístico mediante ao cumprimento dos macros 

programas e estratégias determinadas no Plano de Desenvolvimento do Turismo do 

Paraná, além de outras ações específicas. 

 

O Paraná Turismo é uma autarquia pública estadual com o objetivo de planejar 

a Política Estadual de Turismo e implantar programas e projetos de incentivo, de 

desenvolvimento e de fomento ao turismo, executando ações que buscam promover 

o turismo no estado do Paraná.  

 

A Ecoparaná é um serviço social autônomo e está vinculado a um contrato de 

gestão, atuando como um ente de cooperação. Possui o objetivo de desenvolver com 

base no triângulo produtivo, produtos turísticos e culturais, que promovam o 

desenvolvimento sustentável, e decorrente inclusão social, sendo que, atualmente, 

seu foco são as Unidades de Conservação do Paraná. 

 

Como estrutura administrativa pública do âmbito estadual, o estado possui 

também outras entidades que dão suporte aos Municípios nas questões ligadas direta 

e indiretamente ao turismo, como a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
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– SEDU, dos Secretaria de Estado de Transportes – SETR, Secretaria do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA, entre outras secretarias. 

 

6.1.3. Coordenação Municipal 

 

A gestão do turismo em Campo Magro é coordenada pela Secretaria Municipal 

de Turismo – SETUR. A cultura, esporte e lazer, assim como o desenvolvimento 

econômico, podem ser consideradas como um “combustível” para o desenvolvimento 

do turismo no Município.  

 

O quadro a seguir indica a relação de membros atuantes no turismo do 

Município de Campo Magro. 

 

Tabela 28  – Quadro de membros atuantes no turismo de Campo Magro. 

Cargo Nome 

Secretário Municipal de Turismo Eros Consentino Tozetto 

Diretora do Departamento de Turismo Vanice Terezinha Wolete Machado 

Assessora do Departamento de Turismo Gisele Machado 

Coord. Exec. de Capt. de Recursos e Projetos Simone Maria Nunes 

Secret. Mun. de Urbanismo e Meio Ambiente Fernando Araújo de Camargo 

Diretora do Departamento de Urbanismo e 

Meio Ambiente 
Elaine Manfron Vieira 

Assessor de Departamento de Urbanismo e 

Meio Ambiente 
Wagner Thiago de Ramos 

Gestor Público Gilson Custodio 

 Fonte: Secretaria Municipal de Turismo, 2020. 

 

Além de contar com um órgão municipal de turismo, foi criado o Conselho 

Municipal de Turismo – COMTUR de Campo Magro que, segundo as diretrizes do 

Ministério do Turismo (2009), é um importante ambiente de discussão e reflexão para 

o alinhamento e prática das questões estratégias de desenvolvimento da atividade 

turística, com representantes dos setores públicos, privados e sociedade civil 

organizada. O COMTUR é uma instância municipal que se encontra ativa, e serve 

para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de turismo no Município. 
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6.2. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, TURÍSTICA E AMBIENTAL 

 

Este tópico tem como objetivo apresentar a legislação pertinente que permite a 

implantação, bom funcionamento e manutenibilidade da atividade turística no 

Município de Campo Magro. 

As políticas de desenvolvimento do turismo sustentável estão condicionadas 

por Leis federais, estaduais e municipais, além de diversas instruções normativas, 

conforme demonstra o organograma a seguir, com as principais normas consideradas 

para Campo Magro. 

 
 

A política de desenvolvimento de Campo Magro é amparada pela Lei do Plano 

Diretor Municipal – Lei Municipal nº 717 de 2012 que está vigente, e, dentre seus 

princípios e diretrizes para o ordenamento territorial e urbano do Município, apresenta 

como um de seus objetivos: “A preservação do meio ambiente, através da 
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preservação dos recursos naturais e da proteção do patrimônio histórico artístico, 

cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico”. 

 

A seção XVI fala sobre a “Política de Turismo”, no Capítulo V das Políticas 

Setoriais, e traz as seguintes diretrizes: 

 

I. Implementar melhorias na infraestrutura municipal para o apoio a atividades 

de turismo, nas áreas rural e urbana;  

 

II. Implantar portais paisagísticos nos principais eixos de turismo, dotados de 

serviços de informações turísticas;  

 

III. Implementação das ações previstas no Plano Diretor do Parque da Sede 

(carsti); 

 

IV. Promover e divulgar o potencial turístico do Município através de ações de 

marketing;  

 

V. Elaborar e implementar um Plano de Valorização Turística do Município;  

 

VI. Manter o Conselho Municipal de Turismo;  

 

VII. Promover o fomento às atividades turísticas potenciais no Município;  

 

VIII. Organizar um calendário básico anual de eventos turísticos sazonais 

compatíveis com a capacidade do Município em receber os visitantes. 

(CAMPO MAGRO, 2012, SEÇÃO XVI, CAPÍTULO V) 

 

A Lei Municipal nº 731 de 2012, que dispõe sobre o Zoneamento e Uso e 

Ocupação do Solo do Município de Campo Magro, traz como permissível o uso das 

Zonas de Ocupação Orientada e Corredor Especial de Indústrias, Comércio e 

Serviços – PR 090, para fins de atividades e serviços relacionadas ao turismo, lazer e 

recreação, mediante apresentação e devida aprovação dos estudos ambientais 

pertinentes, quando solicitado pelo órgão ambiental.  
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Para a Zona de Uso Agropecuário, são permissíveis atividades ligadas ao 

ecoturismo e turismo rural, tais como restaurante, pousada, albergue e hotel, camping, 

clubes, sociedade recreativa esportiva e cultural, canchas esportivas, posto de venda 

de produtos locais e outras atividades similares ou correlatas, também mediante 

apresentação e devida aprovação dos estudos ambientais pertinentes, quando 

solicitado pelo órgão ambiental. 

 

A Lei Municipal nº 724 de 2012 que estabelece o Plano de Ações e 

Investimentos, parte integrante do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de 

Campo Magro, traz no anexo 5 ações e investimentos para o desenvolvimento do 

turismo, dentre eles: 

 

• Implantação de Portais Turísticos e Sinalização Viária: Aquisição (doação) 

de áreas; Portais turísticos; Sinalização (revisão). 

 

• Marketing e Produção/ Mídia (jornal, TV e rádio): Elaboração de projeto de 

marketing/ sustentação.  

 

• Parques Municipais:  Cachoeira Gêmeas, Serrinha, Lagoa Feia e Pedreira 

Amílcar Greca. - Desapropriação (instrumentos da Lei do Meio Ambiente); 

Projeto para Equipamentos Públicos (Instalações sanitárias; terminal; 

edifício de apoio). 

 

➢ Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 

 

Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo 

Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e dá outras 

providências.  
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➢ Decreto 7.381 de 2 de dezembro de 2010 

 

Regulamenta a Lei nº 11.71, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no 

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e dá outras providências. 

 

➢ Lei nº 11.727 de 23 de junho de 2008 

 

Dispõe sobre medidas tributárias destinadas a estimular os investimentos e a 

modernização do setor de turismo, a reforçar o sistema de proteção tarifária brasileiro, 

a estabelecer a incidência de forma concentrada da contribuição para o PIS/Pasep e 

da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS na produção 

e comercialização de álcool. 

➢ Lei nº 15.973, publicada no Diário Oficial nº 7.849 

 

Estabelece a Política de Turismo no Paraná, conforme especifica e adota 

outras providências. Através da Lei nº 15.973, fica estabelecido a política de Turismo 

do Paraná, que se constitui em um conjunto de estratégias e prioridades que orientam 

o desenvolvimento sustentável do Turismo no Estado, integrando sua política 

econômica, de forma planejada e organizada, consolidando-o como destino turístico 

e proporcionando a inclusão social de sua população. 

 

➢ Lei Municipal nº 306/2004 

 

Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento de Turismo – CONDETUR. 

 

➢ Lei Municipal nº 307/2004 

 

Cria o Fundo Municipal de Turismo – FUNTEDUR. 
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➢ Lei Municipal nº 310/2004 

 

Declara de utilidade pública a ACITCAM – Associação Comercial Industrial e 

Turismo de Campo Magro. 

 

➢ Lei Municipal nº 329/2004 

 

Institui o slogan e logomarca do Circuito de Turismo Rural do Município de 

Campo Magro. No entanto, a Lei necessita de revisão, ou a criação de uma nova 

minuta, já que a rota do circuito foi alterada, bem como a nomenclatura do novo 

circuito. 

 

Tendo em vista que as legislações municipais existentes em Campo Magro 

apenas citam, instituem ou criam fundos, conselhos ou associações, conclui-se há a 

necessidade da criação de uma nova Lei que trate especificamente do 

desenvolvimento do turismo no Município. 

6.3. PLANOS, PROJETOS E AÇÕES 

 

Campo Magro conta com o Planejamento Estratégico para o período de 10 

anos (2020 a 2030), instituído pela Lei Municipal nº 1.123/2020, denominado 

“Programa Campo Magro 2030”. O programa lançado em julho de 2019 indica 

caminhos para a concretização de uma cidade moderna, um Município de ações 

integradas, onde a cidadania impulsiona a inovação social, a preservação ambiental, 

à exploração turística sustentável, a valorização agrícola e comercial, a educação de 

qualidade e transformadora, a cultura, o esporte e o emprego como condição à 

ascensão social e tecnológica, tornando a cidade mais segura e a prosperidade 

sustentável em bem-estar para a população campomagrense. 

 

A intenção do plano é fornecer sustentação técnica, viabilidade política e apoio 

aos servidores e gestores municipais, por meio de diretrizes, metas e orientações, 

para a tomada de decisão relacionada à execução de programas, projetos e ações 

em áreas essenciais para o desenvolvimento do Município. E, além disso, 
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proporcionar informações e instrumentos para que a população possa acompanhar e 

participar da atuação da gestão municipal. 

 

Desenvolvido com a participação da população e de órgãos e entidades da 

Administração Pública, considerando a necessidade de propiciar instrumentos para 

fortalecer a atuação e aumentar a governança municipal, e baseado nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS13, o Plano propõe-se como uma referência para 

cidadãos, servidores públicos, empresas, entidades da sociedade e outros níveis de 

governo, imprensa e quaisquer outros interessados sobre o futuro de Campo Magro. 

 

O Município por meio dos conselhos atuantes e as respectivas secretarias 

realizou 42 audiências públicas e recebeu diversas sugestões via internet ao longo de 

três meses. Por meio dessas ferramentas de participação, a população foi capaz de 

opinar sobre investimentos que gostaria que ocorressem, bem como indicar os pontos 

fortes e fracos de seus bairros, munindo, assim, a administração de dados e 

ampliando o refinamento das informações que a Prefeitura possui de forma orientar o 

trabalho a ser realizado. As reuniões itinerantes, ouvindo a população sobre suas 

reclamações e opiniões de melhorias para a Cidade, ocorreram tanto na área rural 

quanto na urbana. 

 

O Campo Magro 2030 foi capaz de incentivar uma cultura de participação no 

Município e estabelecer um diálogo entre a o Poder Público e sociedade. Dessa forma, 

foi possível obter uma participação de aproximadamente 2.000 cidadãos, dentre os 

cerca de 29.318 habitantes do Município, segundo estimativa do IBGE para 2019. As 

metas e diretrizes estabelecidas no Plano foram inicialmente elaboradas pela 

comunidade, recebendo sugestões e aprimoramentos dos órgãos e entidades da 

Administração Municipal. Outra etapa realizada foi o Workshop de validação do Plano 

Estratégico Campo Magro 2030, que contou com a presença de servidores e 

secretários, contribuindo para a construção conjunta de um instrumento de 

planejamento que estivesse alinhado entre todos os setores da prefeitura de Campo 

Magro. 
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O programa resultou na elaboração ações e diretrizes a respeito da assistência 

social; agricultura e abastecimento; administração e governança; educação, cultura, 

esporte e lazer; indústria, comércio e trabalho; obras públicas; saúde e bem-estar; 

segurança pública; turismo; e desenvolvimento urbano e meio ambiente. 

 

No que tange especificamente ao turismo, foram elaboradas diversas ações a 

respeito da implantação do circuito turístico, gastrônomo e cultural de Campo Magro, 

estruturas físicas para apoio ao turismo, educação ambiental como o desenvolvimento 

de campanhas para conscientização aos turistas, além do incentivo ao turismo de 

base comunitária, conforme descrito nas tabelas a seguir. As ações de curto prazo 

possuem um período de 6 meses a 3 anos para serem realizadas; as de médio prazo, 

de 4 a 7 anos; e as de logo prazo, de 6 a 10 anos. 
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Tabela 29 – Propostas, metas e ações para implantação do Circuito Turístico, Gastronômico e 
Cultural de Campo Magro. 

Proposta Meta Ação 

Reestruturar e 

divulgar o Circuito 

Curto 

prazo 

Implantar e Intensificar a divulgação do "Circuito", em parceria com a 

ATCM e será realizado da seguinte forma: I. utilização do material 

gráfico desenvolvido pela ATCM e aprovado pela prefeitura; II. sítio na 

rede internacional de computadores da ATCM; III. presença da 

Prefeitura de Campo Magro nos eventos realizados pelo Governo do 

Estado do Paraná referentes ao Turismo. 

Executar a 

manutenção 

periódica do 

"Circuito" 

Contínuo 

Manutenção das estradas rurais do "Circuito" pela patrulha da 

Prefeitura utilizando patrola e rolo. Colocação de patrulha rural para 

diminuir o intervalo de manutenção das vias. 

Implantar 

sinalização turística 

Médio 

prazo 

Atualizar a sinalização turística existente. Criar sinalização específica 

para o "Circuito". Por meio de emenda parlamentar. 

Pavimentar o 

Circuito Turístico 

Longo 

prazo 

Pavimentação de 400m da Rua João Jacob Manfron Neto e trecho 

inicial da Rua Úrsula Ercole Cumin - aproximadamente 400m, em 

2020. Até 2022 - Pavimentação do trecho de 8 km da Rua João Jacob 

Manfron Neto. Até 2024 - Pavimentação de 1,5km da Úrsula Ercole 

Cumin. Até 2026 pavimentação de outro trecho Úrsula Ercole Cumin. 

Até 2030 - Pavimentação de Trecho da Rua João Jacob Manfron até 

a Conceição dos Correias 

Melhorar a 

iluminação do 

Circuito 

Longo 

prazo 
Remanejar braços antigos da área urbana para o Circuito Turístico 

Implantar internet no 

Circuito Turística 

Médio 

prazo 

Colocar 25 pontos de internet no Circuito turístico, colocando 1 ponto 

a cada 2 km. Fazer parcerias com empreendimentos turísticos e 

moradores que já possuam pontos de internet para disponibilizarem o 

acesso gratuito e a instalação de uma câmera de segurança. Sinalizar 

informando que naquela localidade tem internet disponível e gratuita 

para os turistas. Integrar as câmeras ao Sistema de Segurança 

Público.  

Criar o Circuito de 

Ciclismo 

Curto 

prazo 

Identificar na sinalização do "Circuito" a rota das bicicletas e identificar 

os empreendimentos preparados para o atendimento de ciclistas. 

Desenvolver o 

Roteiro do Turismo 

Rural de Campo 

Magro 

Médio 

prazo 

Organizar e implantar o roteiro de Turismo Rural. O fenômeno do 

turismo rural apresenta-se diretamente relacionado à economia, 

viagens, reconhecimento de novas realidades, necessidade de 

descanso e lazer, alcançando, nos últimos anos, importantes índices 

de crescimento e otimizando diferentes espaços, como o ambiente 
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rural, com base nessa definição propõe que o projeto contemple ações 

de turismo rural e de turismo de experiência, que estimulem a vivência 

e o envolvimento com produtores locais, o aprendizado de novas 

atividades, fazendo o turista mergulharem nos costumes e tradições 

de uma região. O foco do turismo rural é a diversificação e incremento 

da renda através do desenvolvimento de uma atividade adicional, 

agregando valor aos produtos (primários ou transformados 

artesanalmente) e serviços, gerando novas riquezas aos produtores, 

comunidade e região, sendo necessária a estruturação de equipes 

capacitadas e envolvidas com a formatação da proposta. Formatar 

roteiros turísticos envolvendo as propriedades da agricultura familiar 

das diferentes cadeias produtivas com produtos diferenciados. 

Estimular ações para o desenvolvimento da gastronomia rural, 

utilizando produtos locais e da agroindústria familiar. 

Fonte: Programa Campo Magro 2030, 2020. 

 

Tabela 30 – Propostas, metas e ações para implantação de estruturas físicas. 

Proposta Meta Ação 

Implantar o marco de 

entrada de Campo 

Magro 

Médio 

prazo 

Projeto já cadastrado na Plataforma + Brasil, para buscar recursos 

federais 

Implantar de Centro 

de Informações 

Turísticas (CIT) 

Curto 

prazo 

Inicialmente buscar parceria com a Secretaria Municipal de 

Segurança e colocar um CIT provisório e buscar um local definitivo 

para construção de um novo CIT 

Colocar quiosques 

Informativos nos 

Pontos Turísticos da 

cidade 

Médio 

prazo 

Os pontos turísticos de Campo Magro são todos particulares. O 

trabalho da Secretaria Municipal de Turismo é trabalhar com os 

proprietários destas áreas para desenvolverem estes pontos 

turísticos, colocando infraestrutura e segurança para os turistas. 

Tornando os pontos turísticos da cidade mais atrativos. 

Fonte: Programa Campo Magro 2030, 2020. 

 

Tabela 31 – Propostas, metas e ações para educação ambiental. 

Proposta Meta Ação 

Promover a Educação Ambiental 

nas escolas municipais 

Curto 

prazo 
Firmar parceria com a SEMEC e SEDUA 

Desenvolver campanha de 

conscientização aos turistas para 

descarte do lixo. 

Curto 

prazo 

Desenvolver campanha orientativa para o descarte 

correto do lixo com o apoio da ATCM e colocar 

placas informativas no circuito 
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Valorização das áreas ecológicas 

para o desenvolvimento do 

Turismo 

Médio 

prazo 

Parcerias com os proprietários de áreas ecológicas 

e turísticas, para desenvolvimento de atividade que 

promova o Turismo na região 

Capacitação ambiental dos 

moradores da região. 

Curto 

prazo 

Realizar palestras, com a participação das SEDUA 

para a comunidade 

Fonte: Programa Campo Magro 2030, 2020. 

 

Tabela 32 – Propostas, metas e ações para o turismo de base comunitária. 

Proposta Meta Ação 

Promover a conexão de produtores 

rurais com estabelecimentos 

gastronômicos 

Curto 

prazo 

Estabelecer conexão entre os empreendimentos 

gastronômicos, através da ATCM (Associação de 

Turismo de Campo Magro), e a Secretaria 

Municipal de Agricultura  

Promover cursos profissionalizantes 

para trabalhadores no turismo (melhorar 

comunicação) dar apoio aos 

proprietários de pontos turísticos/ apoio 

legal para os mesmos. 

Curto 

prazo 

Utilizar a plataforma de cursos do Ministério do 

Turismo, disponibilizando locais, computadores e 

internet necessários para realização do curso à 

distância. 

Promover cursos de culinária, 

paisagismo, boas práticas de 

manipulação de alimentos, organizar a 

propriedade 

Médio 

prazo 

Firmar parceria junto ao MTur, Sebrae e 

Fecomércio para atrair cursos para implantação 

de novos empreendimentos turísticos  

Fomentar os produtos artesanais e 

comercio local 

Curto 

prazo 

Regularizar produtores artesanais, fomentando a 

participação na Feira Municipal do Turismo  

Desenvolver o marketing do Turismo 

e Empreendimentos 

Curto 

prazo 

Parceria entre Sebrae e ATCM para suporte aos 

empreendedores  

Proposta Meta Ação 

Implantar linha do conhecimento 

turístico e projeto de "Conheça 

Campo Magro". 

Longo 

prazo 

Utilizar guias formados pelo Ministério do Turismo. 

Recursos Federais. Estaduais  

Revitalizar Sala memorial da cultura 

na casa da agricultura - relativas ao 

artesanato/ história de Campo Magro. 

Curto 

prazo 

Realização de junto a Secretaria Municipal de 

Agricultura para a revitalização e implantação da 

Sala de Cultura Vó Belinha na Casa do Agricultor.  

Criar o patrimônio histórico e material 

de Campo Magro. 

Curto 

prazo 

Fazer levantamento do Patrimônio Histórico, criar 

registro e fomentar a conservação  

Fortalecer a Agricultura Familiar no 

Turismo 

Longo 

prazo 

Firmar parceria com a Secretaria de Agricultura 

para o uso da Casa do Agricultor para a 

transformação de alimentos e desenvolvimento de 

produtos com a "MARCA" de Campo Magro.  
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Buscar parcerias com Universidades - 

Turismo 

Curto 

prazo 

Criar evento no Centro de Eventos, convidar as 

Universidades que possuam cursos de Turismo a 

fomentar Trabalhos de Conclusão de Curso 

focados no desenvolvimento pontual do Turismo 

de Campo Magro.  

Criar eventos que geram grande fluxo 

de turistas 

Médio 

prazo 

Implantar infraestrutura ao Parque de Exposição 

Bortolo Casagrande para atração de eventos de 

médio e grande porte.  

Consolidar o patrimônio imaterial que 

distingue a cidade, como a culinária, a 

dança, a música e eventos culturais, 

como fatores da atratividade turística 

do Município e de sua prosperidade 

Curto 

prazo 
Promover o diagnóstico cultural da cidade.  

Fonte: Programa Campo Magro 2030, 2020. 

 

A respeito do Circuito, uma das ações é a atualização da sinalização turística 

existente e implantação de nova sinalização. Neste circuito, estão contemplados 

muitos pontos e empreendimentos turísticos de grande apelo popular, e é delimitado 

um percurso de 50km, com a predominância de estradas de saibro. O mapa da figura 

a seguir indica a delimitação do circuito e a localização de cada um dos totens de 

sinalização que serão implantados ao longo do percurso. 
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Figura 55 – Mapa do projeto de sinalização do circuito turístico, gastronômico e Cultural de Campo Magro. 

 
Fonte: Prefeitura de Campo Magro, modificado pela Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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Essas ações serão trabalhadas posteriormente no Plano de Ações do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Territorial do Turismo, a fim de dar novos parâmetros 

para acelerar os investimentos, inauguração de novos empreendimentos, além de dar 

melhor estrutura para os pontos turísticos gerando um maior fluxo de turistas para o 

Município. 

 

7. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

A análise das condições ambientais da Área Turística tem a função de 

identificar as características e fragilidades socioambientais mais relevantes do 

Município, os principais riscos e salvaguardas a considerar nas etapas de 

planejamento e ordenamento da atividade turística, bem como os requisitos especiais 

a considerar nos estudos ambientais e sociais, especificamente, referentes às obras. 

Tal análise trata, ainda, dos indicadores socioambientais, cujo desempenho será 

necessário melhorar ou implementar. 

 

O Município de Campo Magro, assim como todo sul do país, tem suas 

características climáticas baseadas no clima Subtropical Úmido Mesotérmico, em que 

os verões são frescos, apresentando uma temperatura média inferior a 22°C. Os 

invernos são mais rigorosos, com ocorrência de geadas severas e frequentes, tendo 

uma média inferior a 18°C. Como característica deste clima tem-se as quatro estações 

do ano bem definidas, além de uma regular distribuição de chuvas durante todo o ano, 

não havendo estação de seca para a região. Campo Magro pode ser caracterizado 

com um clima temperado úmido com verão temperado.  

 

Campo Magro está inserido em duas bacias hidrográficas, com cerca de 70 km² 

na Bacia do Alto Iguaçu e em torno de 208 Km² na Bacia do Ribeira. 

 

Em relação à área de importância hidrogeológica do Município de Campo 

Magro, a zona de Karst é a de maior importância, tratando-se de um grande aquífero 

que abrange boa parte do Município, além de áreas em outros Municípios da região 

metropolitana.  
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A hidrogeologia kárstica caracteriza-se pela pouca drenagem superficial. Sua 

circulação se dá internamente ao maciço por meio de pontos de absorção (fissuras, 

dolinas etc.). Em pontos diferentes, independentemente dos percursos das águas 

superficiais, as águas ressurgem ou afloram na forma de fontes ou surgências. O 

percurso interior das águas ocorre através de condutos subterrâneos, seguindo as 

linhas de fraqueza da rocha, até atingir canais mais desenvolvidos. Esta circulação de 

água tende a se aprofundar, abandonando percursos superiores. 

 

Segundo o “Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná” (MINEROPAR, 2006), 

Campo Magro está situado no Primeiro Planalto Paranaense, abrangendo as 

subunidades estruturais Planalto de Curitiba, Planalto Alto Iguaçu e Planície Fluvial. 

O Município está inserido nos domínios da subunidade morfoescultural 

denominada Planalto Dissecado de Tunas do Paraná. As formas de relevo 

predominantes são os topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em 

“V” encaixados, com direção geral da morfologia variando entre NW-SE e NE-SW 

(SANEPAR, 2013). 

 

Destaca-se a presença do Complexo Atuba, composto por rochas 

metamórficas com idades entre o Proterozóico Superior e o Cambriano. Além do 

Complexo Atuba, a região é composta por rochas carbonatadas, rochas sedimentares 

inconsolidadas e metassedimentos. Este complexo compõe a superfície sobre a qual 

estão depositadas todas as outras formações, ocupando uma área de 3.000 km². 

Apresenta, de maneira geral, um manto de alteração espesso que torna o solo 

extremamente profundo e evoluído, podendo em alguns locais, devido à diferenciação 

de alteração da rocha, aparecer pequenos blocos de rocha sã em meio ao solo 

(AMBITEC e CAMPO MAGRO, 2005).  

 

Está presente, também, o Grupo Açungui, com rochas da Formação Capiru, 

compostas por metassedimentos sílico-argilosos e metacalcários dolomíticos 

maciços. Além destas, há a presença de diques de diabásio e rochas sedimentares 

mais recentes.  
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No que diz respeito à geologia do Município de Campo Magro, a área de maior 

importância é a do Grupo Açungui da Formação Capiru, por estar associada ao Karst.  

 

As rochas que compõem a Formação Capiru representam uma sequência 

metassedimentar que inclui metacalcários dolomíticos, metamargas, quartzitos, 

metapelitos carbonosos, metarritmitos, filitos e quartzo-sericitaxistos, entrecortados 

por diques de diabásio de idade Juro-Cretácea. As rochas carbonáticas desta 

formação são representadas por extensos pacotes de metacalcários dolomíticos, 

comumente com estruturas de dissolução química ao longo de suas fraturas, 

conferindo a estas a presença de três componentes principais, que se desenvolvem 

de maneira conjunta e interdependente, sendo eles: sistema de cavernas (utilizadas 

também para o Espeleoturismo), aquíferos de condutos e o relevo kárstico. O relevo 

do tipo kárstico apresenta, do ponto de vista geotécnico, condições altamente 

instáveis no substrato rochoso, com alta vulnerabilidade à contaminação de águas 

subterrâneas. Além disso, os problemas assumem grande proporção pela 

necessidade de compatibilização da ocupação territorial com o aproveitamento da 

água subterrânea. 

 

As cavernas são feições comuns às áreas kársticas e podem ser definidas 

como “um leito natural subterrâneo e vazio, podendo estender-se vertical e 

horizontalmente e apresentar um ou mais níveis. Na atualidade, podem estar ou não 

ocupadas por rios.” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p.155). 

 

O relevo é um dos elementos mais significativos, constituindo-se em uma das 

principais limitações à ocupação dos territórios do Município. Segundo AMBITEC e 

CAMPO MAGRO (2005), a base física na qual Campo Magro se insere possui um 

perfil bastante acidentado, o que define as áreas passíveis de serem ocupadas se 

considerado o fator morfológico. Por outro lado, indicam também as áreas nas quais 

a ocupação é restrita, seja devido à inclinação das encostas ser superior à 30% (ou 

15º), ou por estarem inseridas em áreas de preservação permanente, constituídas por 

fundos de vales. É marcante a presença de áreas com declividades entre 35% e 45% 

na porção norte do Município, ou mesmo acima de 45% no extremo norte e em 

pequenas áreas no sul. Na porção noroeste tem-se declividades entre 20% e 35%, 
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restando poucas áreas com declividades abaixo de 20% na direção sul, notadamente 

abrangendo os vales e planícies aluvionares. 

 

Quanto aos remanescentes de vegetação nativa, segundo a SOS-MATA 

ATLÂNTICA (2013), em 2011-2012, o Município de Campo Magro apresentava 4.505 

ha de remanescentes florestais, o que representa 16% de seu território, mostrado na 

figura a seguir. Devido à escala do estudo realizado pela SOS, só foram considerados 

nesta análise os remanescentes acima de 3ha (SOS MATA ATLÂNTICA, 2014). 

Considerando-se que no Município a grande maioria dos fragmentos é menor que 3ha, 

pode-se concluir que a área verde em Campo Magro é um pouco maior. 
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Figura 56  – Remanescentes florestais no Município de Campo Magro/PR, segundo dados da 
SOS Mata Atlântica. 

 
Fonte: PPMA Campo Magro, 2015. 

 

Segundo o Plano Diretor do Município (AMBITEC e CAMPO MAGRO, 2005), 

há predominância de manchas de florestas secundárias em uma paisagem 

predominantemente agrícola, sendo que estas formações se encontram em estágio 

médio de sucessão vegetal. Há pequenas manchas de formações em estágio 

avançado. Por outro lado, a formação dominada pela bracatinga (Mimosa scabrella) é 

bastante expressiva no Município, onde ocorre o manejo da espécie para a extração 

de lenha. 
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7.1. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Os impactos advindos da atividade turística sobre o meio se constituem em 

uma das principais pautas dos processos de planejamento e monitoramento das 

atividades realizadas. Precisam, portanto, ser identificados de forma que o 

crescimento do turismo não intervenha no destino de maneira a diminuir a sua 

atratividade e qualidade de vida local. 

 

A região do Aquífero Karst, reservatório de águas subterrâneas, é de extrema 

fragilidade ambiental, apresentando risco elevado de ocorrência de acidentes 

ambientais. 

 

Figura 57 – Indicação da área do Aquífero Karst na RMC. 

 
Fonte: Águas do Paraná, 2004; SANEPAR, 2013. 

 

Um estudo dirigido pela SUDERHSA – Superintendência de Recursos Hídricos 

e Saneamento Ambiental, na elaboração e criação do Plano Diretor de Drenagem para 

a Bacia do Alto Iguaçú, levantou informações da Bacia Passaúna do Município de 

Campo Magro. O estudo fez apenas levantamento de risco de áreas inundadas na 

área sul do Município, pois esta é limite da Bacia do Alto Iguaçu, compreendendo os 

rios Passaúna e Custódio. Destes rios foram identificados quatro pontos de inundação 
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de relativo risco à população e aos cursos dos rios. São assim considerados por 

possuírem ocupação ribeirinha com moradias de baixa renda, formando conjuntos 

habitacionais bem povoados e de crescimento desordenado. Esse fato favorece a 

ocorrência de enchentes e, também, prejudica a qualidade das águas através do 

lançamento direto do esgoto doméstico nos cursos d’água. 

 

Entretanto, o estudo propõe que sejam realizadas ações de remoção 

permanente das ocupações ribeirinhas irregulares, que contemplam a eliminação das 

situações de risco e a proteção de recursos hídricos. Devem-se adotar políticas 

públicas rigorosas de controle da ocupação de margens de cursos d’água, prevenindo 

assim a degradação das áreas de proteção de mananciais. 

 

Segundo o Plano Diretor Integrado do Município de Campo Magro (AMBITEC 

e CAMPO MAGRO, 2005), “a deficiência físico-natural” do Município traduz-se na 

ocupação indiscriminada de áreas de encosta com declividade acima de 30%. Além 

da ilegalidade que estas ocupações representam, elas implicam, ainda, em riscos de 

deslizamentos, de erosão e de impacto paisagístico. 

 

Mudanças climáticas podem acarretar uma possível alteração em parte dos 

atrativos naturais. Podem haver possíveis impactos ambientais provenientes das 

mudanças como: aumento da temperatura, aumento dos ventos, aumento da 

temporada de chuvas e seus efeitos diretos no Município, possível extinção de parte 

da fauna da região, entre outros tantos fatores que ainda estão em pesquisa. Por outro 

lado, a localização em relação ao Globo Terrestre pode ser considerada como um 

ponto positivo, visto que os moradores sentirão com menor intensidade as primeiras 

ondas de impactos que atingem e atingirão primeiramente os trópicos. 

 

Outro fator importante é a especulação imobiliária, que vem ocorrendo na 

região, onde as propriedades são vendidas e loteadas como chácaras de lazer, e 

utilizadas também para o turismo na região. Para conter esse tipo de atividade 

econômica, o Município baixou medidas legais não permitindo desmembramento de 

áreas inferiores a 20.000m², ou seja, 2 ha, e no perímetro urbano menores que 
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10.000m², ou seja, 1 ha, o que tem contribuído para a preservação da reserva legal 

permanente. 

 

Segundo o PPMA de 2015, os representantes do conselho já demonstravam 

preocupação quanto ao turismo desordenado que vem ocorrendo nas áreas naturais 

do Município, comprometendo a qualidade destas áreas. 

 

Sob outra perspectiva, os chamados “City Breaks” estão crescendo cada vez 

mais, podendo ser considerados como uma oportunidade para o Município, já que há 

uma variação de atrativos de curto período de tempo para o usufruto, garantindo um 

fluxo significativo de turistas, sem prejudicar a fragilidade desses ambientes. 

 

7.2. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL 

 

Dentre os instrumentos de planejamento e controle territorial que tratam dos 

aspectos socioambientais de Campo Magro, o Município conta com a Lei Municipal nº 

728/2012, que dispõe sobre a Política de Proteção, Conservação e Recuperação do 

Meio Ambiente e a Lei Municipal nº 717 de 2012, que trata do Plano Diretor e traz 

algumas diretrizes referentes à gestão ambiental e ao desenvolvimento social. 

 

A Lei do Meio Ambiente, referente aos Princípios Fundamentais sobre a Política 

Municipal do Meio Ambiente, traz como objetivo, em seu primeiro artigo, a 

necessidade de manter ecologicamente equilibrado o meio ambiente, considerado 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual 

impõe-se ao poder público o dever de defendê-lo, preservá-lo e recuperá-lo, para as 

gerações presentes e futuras gerações. Esses deveres são contemplados na referida 

Lei, no art. 4º- da Lei Municipal nº 127/2000, bem como no Decreto Estadual nº 

1751/1996, que declara como de Interesse e Proteção Especial às áreas das bacias 

dos rios que compõem os Mananciais e Recursos Hídricos de Interesse da Região 

Metropolitana de Curitiba. 

 

Para o estabelecimento da Política e do Meio Ambiente, serão observados os 

seguintes princípios fundamentais, conforme Artigo 2: 
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I. manutenção do equilíbrio ecológico do meio ambiente urbano rural, de forma 

a contribuir para elevar a qualidade de vida da população e a proteção 

patrimônio natural, histórico, étnico e cultural;  

 

II. multidisciplinariedade e participação comunitária nas questões ambientais;  

 

III. promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

 

IV. controle e zoneamento das atividades potenciais ou efetivamente poluidoras;  

 

V. instituição de áreas a serem abrangidas por zoneamento ecológico, prevendo 

formas de utilização dos recursos naturais, de preservação ambiental e de 

proteção aos ecossistemas essenciais;  

 

VI. integração com a política do meio ambiente nacional, estadual e setorial e 

demais ações do governo;  

 

VII. manutenção do uso dos recursos naturais;  

 

VIII. controle e zoneamento das atividades potenciais ou efetivamente poluidores;  

 

IX. proteção dos ecossistemas, com a preservação e manutenção de áreas 

representativas;  

 

X. educação ambiental a todos os níveis de ensino;  

 

XI. racionalização do uso do solo, água e ar;  

 

XII. planejamento e fiscalização;  

 

XIII. incentivo ao estudo científico e tecnológico, direcionados para o uso e a 

proteção dos recursos ambientais;  

 

XIV. prevalência do interesse público;  

 

XV. reparação do dano ambiental. 
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O capítulo II trata do interesse local, no qual, para o cumprimento do disposto 

no artigo 30 da Constituição Federal, que faz referência ao meio ambiente e às 

atividades turísticas, considera-se como de interesse à defesa e à proteção ambiental 

de áreas de interesse ecológico e turístico mediante convênios e consórcios com 

Município da Região; a criação de parques, reservas, e estações ecológicas, áreas de 

proteção ambiental e as de relevante interesse turístico, entre outros. 

 

O título II da mesma Lei trata das atribuições referente ao meio ambiente, 

principalmente no que tange a SAMAB – Secretaria Municipal de Agricultura e do 

Turismo. O título III refere-se às atividades causadoras de impacto ambiental, tratando 

do sistema de licença de atividades causadoras de impacto, do estudo prévio de 

impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, das audiências públicas, 

análise de riscos, monitoramento ambiental, auditoria ambiental, comunicação de 

evento danoso ou potencialmente danoso ao meio ambiente, e das atividades de 

controle ambiental intensivo. 

 

O título IV dispõe sobre as áreas de intervenção, com o objetivo de manter o 

controle sobre a poluição, do uso do solo, dos resíduos e rejeitos perigosos, das 

condições ambientais nas edificações, do transporte de cargas perigosas, das áreas 

de uso regulamentado e unidades de conservação e da proteção do meio ambiente 

(recursos hídricos, APP, proteção de áreas verdes, arborização, APA e parques, 

reservas e jardins zoológicos), além do uso e ocupação do solo no karste. O título V 

traz as políticas municipais do meio ambiente, tratando dos instrumentos, o Conselho 

do Meio Ambiente, o Fundo Municipal, incentivos financeiros e fiscais e a educação 

ambiental no Município de Campo Magro. 

 

Por fim, no título VI, aborda a fiscalização, infração e penalidades para aqueles 

que, por ventura, infringirem qualquer dispositivo desta Lei, independente da 

reparação do dano ou de outras sanções civis ou penais. 

 

Na Lei do Plano Diretor do Município de Campo Magro, no artigo 6 do capítulo 

III, sobre a função social da propriedade urbana, faz-se referência à função social da 

propriedade, que deverá atender a certos princípios do ordenamento territorial do 
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Município, e um dos objetivos do mesmo é assegurar a proteção, preservação e a 

recuperação do ambiente natural e constituído; qualificação da paisagem urbana e 

natural e a preservação do patrimônio ambiental; e a adequada distribuição de 

atividades, proporcionando uma melhor densificação urbana da ocupação da cidade, 

de forma equilibrada em relação ao meio ambiente. 

 

A seção IV da Política Ambiental, pertencente ao Capítulo V, sobre as Políticas 

Setoriais, traz diretrizes e objetivos básicos para ações da Política Ambiental do 

Município, tais como: 

 

I. Preservar e recuperar o meio ambiente, especialmente as áreas verdes, os 

fundos de vales, as bacias hidrográficas e as reservas florestais existentes;  

 

II. Manter, melhorar e dar tratamento técnico adequado à arborização e à 

vegetação dos logradouros públicos;  

 

III. Elaborar e implementar o Plano Municipal de Arborização;  

 

IV. Coibir todas as formas de poluição;  

 

V. Eliminar as causas da erosão urbana;  

 

VI. Recuperar e controlar as áreas erodidas;  

 

VII. Dar tratamento tecnicamente adequado aos resíduos sólidos coletados;  

 

VIII. Proteger os patrimônios paisagísticos, arqueológicos, ecológicos e faunístico;  

 

IX. Impor ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e indenizar os 

danos causados ao ambiente;  

 

X. Promover ações no sentido de formar uma consciência pública sobre a 

necessidade de preservação e de manutenção da qualidade ambiental e 

equilíbrio ecológico;  

 

XI. Compatibilizar a política ambiental com outras políticas setoriais;  

 

XII. Manter a população informada sobre as condições ambientais no Município;  
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XIII. Exigir os estudos ambientais e os RIMA - Relatórios de Impacto de Meio I -

Ambiente consoante a legislação em vigor;  

 

XIV. Utilizar a Drenagem Urbana como medida de redução dos possíveis impactos 

de inundação, prevendo a definição das alternativas de drenagem e das 

medidas de controle para manutenção de pré-desenvolvimento quanto à 

vazão máxima de saída do empreendimento;  

 

XV. Apresentação de ensaios de geotécnica e estudos geológicos, acrescidos de 

estudo geofísicos para as áreas atingidas pelo aquífero kárstico. 

 

Na seção VIII do mesmo capítulo, que traz diretrizes e objetivos gerais sobre a 

Política Habitacional, pode-se apontar a preocupação com o meio ambiente nas 

seguintes diretrizes: a garantia de qualidades ambientais para o espaço urbano e para 

a edificação construída e a verificação dos impactos ambientais decorrentes da 

construção de conjuntos habitacionais. 

 

7.3. PLANOS, PROJETOS E AÇOES  

 

Conforme mencionado no capítulo 3.3, o Programa Campo Magro 2030 

estabelece diversos projetos, metas e ações para o desenvolvimento urbano e meio 

ambiente do Município. 

 

Contemplado nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o eixo de 

desenvolvimento sustentável e urbanização consiste na transformação de Campo 

Magro em uma cidade sustentável, organizada e resiliente. Nesse sentido, viabilizar o 

progresso de maneira consciente e planejada é a base para a melhoria das condições 

de vida no Município, visando integrar crescimento econômico, proteção e 

recuperação do meio ambiente, aumento da qualidade dos espaços públicos e das 

condições para o desenvolvimento urbano.  

 

Para atender às metas de combate às mudanças climáticas, é fundamental que 

a emissão de gases de efeito estufa e outros poluentes seja reduzida, melhorando a 

qualidade do ar, por meio da regulamentação e fiscalização dos veículos motorizados 

e da atividade industrial. Além disso, o Município deve contar com áreas verdes e 
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arborização viária capazes de promover um ambiente de descanso e integração da 

sociedade, em praças e parques para o lazer, a cultura e a prática de atividade física 

de crianças, jovens, adultos e idosos, sempre considerando os princípios da 

acessibilidade e da inclusão.   

 

A tabela a seguir indica as ações elaboradas especificamente para preservação 

e recuperação do meio ambiente no Município. 

 

Tabela 33 – Propostas, metas e ações para o meio ambiente no Município. 

Proposta Meta Ação 

Promover a limpeza dos rios 
Curto 

prazo 

Obter licenciamento ambiental junto aos órgãos 

ambientais e efetuar a limpeza dos rios 

Diminuir o desmatamento 
Longo 

prazo 

Contratação de fiscais e melhoria na legislação 

municipal especialmente quanto a aplicação de 

multas. 

Projeto sustentável de reciclagem de lixo 

e saneamento básico. 

Médio 

prazo 

Conscientizar a população quanto a 

importância da separação dos resíduos. Cobrar 

investimentos da Sanepar para ampliação da 

rede coletora de esgoto. 

Implantar o programa Troca Verde 
Longo 

prazo 
Troca de materiais recicláveis por hortifrúti 

Assegurar a qualidade dos recursos 

hídricos, assim como a preservação e 

recuperação das nascentes, cursos 

d’água e águas subterrâneas, após a 

obtenção das licenças ambientais 

pertinentes. 

Médio 

prazo 

Parceria com Sanepar, IAP, Instituto de Terra e 

Água. 

Conduzir ações, junto à população e à 

concessionária de fornecimento de água 

para a redução expressiva do 

desperdício e perdas de água tratada. 

Longo 

prazo 

Exigir da Sanepar a substituição gradativa da 

rede de abastecimento. 

Promover campanhas voltadas à 

preservação ambiental e 

responsabilidade cidadã em relação à 

redução dos resíduos urbanos bem 

como sua separação adequada. 

Médio 

prazo 

Parceria SEDUA, SEMEC, Associação de 

Catadores e Conselho de Saneamento Básico 

e Meio Ambiente 
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Proteger a biodiversidade, ampliando o 

número de parques e áreas de 

preservação ambiental. 

Médio 

prazo 

Captar recursos junto ao governo estadual e 

federal 

Promover campanhas voltadas à 

preservação ambiental e 

responsabilidade cidadã em relação à 

redução dos resíduos urbanos bem 

como sua separação adequada. 

Médio 

prazo 

Parceria SEDUA, SEMEC, Associação de 

Catadores e Conselho de Saneamento Básico 

e Meio Ambiente 

Proposta Meta Ação 

Proteger a biodiversidade, ampliando o 

número de parques e áreas de 

preservação ambiental. 

Médio 

prazo 

Captar recursos junto ao governo estadual e 

federal 

Atualizar a legislação ambiental 

municipal. 

Curto 

prazo 

Fiscalizar o cumprimento dos parâmetros 

fixados na legislação municipal. 

Fortalecer a governança para a gestão 

de riscos e desastres com atuação 

proativa na prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação 

sempre em atuação sistêmica e 

compartilhada. 

Contínuo Parceria SEDUA e Defesa Civil a ser ampliada. 

Implantação do Parque Linear focado na 

preservação ambiental 

Médio 

prazo 

Captar recursos junto ao governo do estado e 

governo federal, viabilizar parcerias com a 

iniciativa privada. 

Fonte: Programa Campo Magro 2030, 2020. 

 

8. CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

 

A consolidação do diagnóstico estratégico vem com uma compilação dos dados 

levantados e analisados neste produto, com a finalidade de permitir a consolidação 

analítica do diagnóstico, em termos estratégicos, da área turística de Campo Magro e 

de sua área de influência.  

 

8.1. MATRIZ SWOT 

 

A matriz/ análise SWOT (ou FOFA – Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças) é uma das principais ferramentas de desenvolvimento do turismo, 

acompanhando o processo da fase diagnóstica a prognóstica, amparando as ações, 
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planos, projetos e perspectivas para a elaboração de um plano que seja realmente 

fundamentado. Ela permite que todas as informações coletadas possam ser 

transformadas em dados claros e, assim, facilitar as etapas de proposições, em 

especial, a estratégia de desenvolvimento do turismo e o plano de ações. 

 

Estão incluídos na matriz SWOT os aspectos levantados e analisados nos 

capítulos anteriores, o que permite incorporar a análise do potencial do Município 

como destino atual e futuro.  

 

Para a análise dessa metodologia/ferramenta, foram separados os pontos por 

setor e levantadas as ameaças e oportunidades de cada um dos itens diagnosticados 

como os aspectos sociais, aspectos ambientais, aspectos econômicos território, 

política e produto turístico, dentre outros. 

 

Pode-se realizar, portanto, uma ampla análise sobre os fatores importantes que 

possam entravar ou elevar o desenvolvimento territorial do turismo no Município, 

possibilitando uma visão holística da atividade turística existente, proporcionando uma 

base sólida para a criação dos objetivos específicos do Plano de Desenvolvimento 

Territorial do Turismo de Campo Magro, além das proposições que surgirão para a 

ampliação e melhoria da atividade turística e gestão do turismo. 

 

No quadro a seguir é apresentada a análise SWOT para Campo Magro. 
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Tabela 34 – Quadro de análise SWOT de Campo Magro/PR. 

Forças Fraquezas 

• Amplo espaço para a construção da identidade turística de Campo Magro;  

• Imagem positiva dos segmentos: Turismo Rural, Ecoturismo, Turismo de 

Aventura e Turismo Gastronômico; 

• Atrativos como: Morro da Palha, Lagoa Azul e trilhas Off-Road que por si 

só se autopromovem e promovem o Município;  

• Possibilidade de ampliar a rede de negócios turísticos e a geração de 

novas oportunidades de criação de produtos e serviços; 

• Produto turístico bem diversificado;  

• Produto turístico natural como principal produto da cadeia produtiva do 

turismo de Campo Magro;  

• Geração de mão de obra especializada e qualificada, geração de recursos 

e riquezas para o Município em áreas pouco desenvolvidas; 

• O incentivo à produção agrícola e vinculada ao turismo para o 

fortalecimento do Turismo Rural - geração de emprego e renda para uma 

população que está à margem do desenvolvimento local;  

• Aumento da arrecadação através do desenvolvimento da atividade 

turística e regulamentação dos espaços turísticos; 

• Produtos turísticos com potencial de atratividade nacional;  

• Oportunidade de criação de uma grande rede de atores locais; 

• Fortalecimento da comunidade local e resgate da cultura local; 

• Custo benefício bom para o turista: preços dos produtos é muito 

significativo para a economia de Campo Magro, gerando diversos 

empregos diretos e indiretos através dessa atividade econômica; 

• Produção local pautada nos princípios do desenvolvimento sustentável, 

• Propriedades privadas sem interesse de investimento para o turismo; 

• Fraca simbologia e imagem dissociativa dos Municípios limítrofes, bem 

como dos atrativos; 

• Fraca identidade visual; 

• Produto pouco conhecido no mercado turístico;  

• Parte da área turística está ou o acesso passa por áreas de particulares; 

• Falta de um Plano de Marketing; 

• Pouca mão de obra qualificada e especializada - necessidade ampla de 

capacitação;  

• Falta de compreensão da importância dessa atividade para a mudança 

de qualidade de vida nas comunidades de Campo Magro; 

• Falta de operadoras especializadas na região;  

• Pouca ou quase nenhuma infraestrutura;  

• Pouquíssima divulgação do produto turístico;  

• Falta de interesse do trade turístico local e regional; 

• Enfraquecimento do Turismo Rural e do Circuito Turístico “Verde Que 

Te Quero Verde”;  

• Necessidade de transformação dos atrativos potenciais em produtos; 

• Maior parte dos Atrativos Turísticos não cobram entrada dificultando a 

circulação de dinheiro na economia local, geração de trabalho e renda, 

investimento nos atrativos, transformação de atrativos potenciais em 

produtos turísticos; 

• Necessidade de infraestrutura urbana básica como: escoamento de 

águas pluviais, capeamento asfáltico, coleta e distribuição de água e 
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produção super qualificada em relação à Produção de Peças em Fibras 

Sintéticas, Produção Artístico-Cultural e Produção de Orgânicos; 

• Estruturação do Município levando em consideração o turismo como fator 

primordial para o desenvolvimento de Campo Magro. 

esgoto, cobertura da rede de telefonia móvel na totalidade do território, 

bem como a infraestrutura turística. 

Oportunidades Ameaças 

• Produto muito procurado pelo consumidor externo, principalmente pelo 

público local;  

• Melhoria da imagem da gestão pública municipal junto ao Estado; 

• Oportunidade de ampliação da exploração turística de áreas naturais;  

• planejamento integrado e associado do turismo às necessidades da 

população local;  

• Falta de vícios e traquejos do mercado turístico, propiciando uma rede de 

turismo que mude o comportamento da comunidade, bem como dos 

visitantes; 

• Novas oportunidades de geração de negócios, sendo específicos para a 

área ou apoio, geração de renda direta e indireta a partir da atividade 

turística;  

• Desenvolvimento de infraestrutura conjunta; 

• Proximidade da Capital do Estado;  

• Captação de parcerias e recursos através da iniciativa privada, em 

especial, a Concessionária da Usina Hidrelétrica; 

• Uma nova concepção ambiental e consciência crescente da importância 

do Meio Ambiente (a gestão pública municipal tem uma grande 

preocupação com essa questão); 

• Desarticulação de parte significativa do setor turístico, priorização de 

investimentos em Município que não necessitam do recurso;  

• Olhar restritivo em relação à roteirização turística; 

• Política Estadual de Turismo em formação; 

• Por ter muitas áreas preservadas, considerando que boa parte do 

território é Área de Preservação Ambiental;  

• Possível impacto ambiental negativo provocado pela atividade turística; 

•  Possíveis impactos ambientais provenientes do aumento da população 

flutuante em Campo Magro; 

• Enfraquecimento da produção frente ao desenvolvimento e geração de 

emprego e renda proveniente da atividade turística - área rural pouco 

desenvolvida; 

• Enfraquecimento de outros setores de produção; 

• A própria geografia de Campo Magro posteriormente a sua 

emancipação e a forma em que foi dividida sua área territorial, a 

decisão política não levou em consideração os fatores geográficos e 

culturais;  

• Ampla área do Município em mãos de “invasores” que não contribuem 

com o desenvolvimento municipal; 
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Oportunidades Ameaças 

• Investimento em políticas públicas que anteriormente não havia previsão 

orçamentária para tais áreas - implantação de políticas públicas 

elaboradas e definidas de forma participativa com gestão de governança 

não limitador - modernização das políticas públicas para o setor;  

• criação de política pública para o uso sustentável dos recursos naturais; 

oportunidade de ampliação da consciência ecológica e da importância da 

preservação, conservação e manutenção do patrimônio natural de Campo 

Magro e o seu uso consciente para a geração de emprego. 

• Parte do Município será alagada para a construção de uma Usina 

Hidrelétrica; 

• Aumento das exigências e contingências de consciência ambiental 

reduzindo as possibilidades de exploração do turismo. 

 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2020. 
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8.2. CONCLUSÃO 

 

Neste item é apresentada uma síntese do diagnóstico estratégico da área e das 

atividades turísticas de Campo Magro. A leitura da realidade existente foi estruturada 

levando em consideração o mercado turístico, composto pela análise da oferta e 

demanda; infraestrutura e serviços básicos, relativo a capacidade de suporte da 

estrutura básica do Município; aspectos socioambientais, com a compreensão dos 

bens ambientais da área; e o quadro institucional, que analisou a forma de 

estruturação, organização e gestão do setor público e sua relação com o turismo. 

 

O desenvolvimento sustentável da atividade turística implica na conquista de 

uma posição no mercado pelo Município, a partir da construção de uma identidade 

turística e de sua estruturação nas diversas dimensões relacionadas.  

 

Destacam-se as deficiências correspondem às situações ou elementos que 

entravam o desenvolvimento do turismo municipal ou dificuldades/problemas locais, 

que, também, podem vir a afetar a qualidade de vida da população. Essas deficiências 

podem ser entendidas como disfunções que precisam ser corrigidas, ou ainda como 

os eventos que implicam em risco para a saúde ou o bem-estar da população, 

podendo se configurar, ainda, como uma ameaça para a estrutura urbana, para o meio 

ambiente ou para o desenvolvimento em geral, cuja superação normalmente exige 

investimentos significativos. 

 

 Por outro lado, as potencialidades são as situações ou elementos com 

características para impulsionar o desenvolvimento do turismo local e ampliar sua 

qualidade. Envolvem a possibilidade de expansão ou intensificação das funções de 

determinados setores ou atividades, normalmente sem a necessidade de grandes 

investimentos. 

 

Com base nos resultados obtidos pelas pesquisas e levantamentos realizados 

ao longo da elaboração do diagnóstico estratégico, fica evidente a necessidade de 

melhora na infraestrutura geral do Município, tanto nos atrativos turísticos como nos 
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serviços básicos (saneamento, segurança, saúde, iluminação pública, entre outros), 

que implicam diretamente no turismo do Município. 

 

Nas situações em que esses elementos são diagnosticados como sendo 

precários, o entendimento de que não há investimentos públicos na região se torna 

quase que imediato. Considerando que a relação desse contexto com a atividade 

turística é de caráter intrínseco, a carência de infraestrutura básica compromete a 

qualidade dos atrativos e seu entorno – o que acarreta no declínio ou baixa atração 

de fluxos turísticos.  

 

Ante estas considerações, ressalta-se que a importância de se analisar os 

serviços básicos existentes em uma localidade se dá não só no sentido de garantir 

qualidade de vida para os munícipes diretamente impactados e aos visitantes 

ocasionais, mas como, também, no sentido de garantir o adequado desenvolvimento 

urbano, rural e das atividades turísticas realizadas nesses meios. 

 

O saneamento ambiental é um indicador insatisfatório no que tange ao 

atendimento e tratamento de esgoto que, apesar de não estar diretamente relacionado 

a estrutura turística, ele dá suporte ao desenvolvimento sustentável da atividade 

turística, principalmente nos locais onde a matéria-prima do turismo são os bens 

ambientais. Em se tratando do saneamento básico, sua inexistência ou existência 

pontual coloca em risco a qualidade de vida, ambiental e hídrica, além de favorecer a 

proliferação de doenças. 

 

No caso específico do turismo, com base na pesquisa de demanda primária, foi 

possível constatar que a maior parte dos turistas que visitam Campo Magro são 

oriundos de Curitiba e de cidades da região, no qual 95% fazem parte do estado do 

Paraná. Esses dados justificam o fato de a maioria dos entrevistados não verem 

necessidade de passar mais do que um dia no Município, já que o deslocamento de 

uma cidade para a outra é pequeno. 

 

Outro fator relacionado é que a maior parte dos entrevistados também 

informaram saber do destino através de amigos ou parentes, e apenas 18% tiveram 
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conhecimento do destino turístico pela internet, tornando o destino com clientes que 

podem ser considerados fidelizados. Esse ponto também é um dos mais citados pela 

população local, que é a falta de divulgação dos atrativos e da importância do turismo 

para Campo Magro.  

 

Conforme apresentado, há vários segmentos praticados no Município, mas o 

destaque se dá para o turismo rural com sua gastronomia, e os atrativos naturais como 

as trilhas, o Morro da Palha, Pedreira da Lagoa Azul, que propiciam a pratica de 

diversas modalidades de turismo de aventura, mas ainda são pouco conhecidos para 

o pessoal de fora. O Município poderia explorar muito mais o marketing e as redes 

sociais para divulgar os seus serviços, a fim de aumentar não só o conhecimento das 

pessoas de fora, mas o grau de interesse da população local. 

 

A oferta de equipamentos e serviços de alimentação e hospedagem também 

estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento do turismo no Município, 

tendo em vista que um dos pontos que atraem a maior parte dos turistas para a região 

é a gastronomia local e o descanso, e muitos desses estabelecimentos também 

oferecem outros serviços atrativos ou até mesmo hospedagem, sendo esses a base 

para a recepção e atendimento das necessidades básicas dos turistas. 

 

Há a falta de um apoio e incentivo por parte do poder público e iniciativa privada 

ao turismo, o que prejudica os profissionais da área e na geração de emprego e renda, 

na infraestrutura dos atrativos como por exemplo no quesito acessibilidade, obras que 

poderiam ser implantadas no Município e diversos outros fatores.  

 

Por outro lado, embora não haja acessibilidade nos atrativos, a maioria se trata 

de atrativos naturais onde as pessoas deverão fazer trilhas (a pé ou de equipamentos 

automotores) para chegar até o local desejado, e muitas vezes a falta de infraestrutura 

acaba se tornando motivo de aventura para os turistas. No entanto, pode-se dar um 

suporte maior com a implantação de iluminação nesses atrativos, proporcionar maior 

segurança ao público que frequenta, entre outros. 
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Em relação ao planejamento e legislação também apresentam um nível regular, 

considerando a importância do envolvimento do poder público no planejamento da 

atividade turística a fim de potencializar os impactos positivos e minimizar os impactos 

negativos da atividade, pode-se destacar a carência de processos de planejamento e 

instrumentos legais para o desenvolvimento sustentável do turismo. 

 

9. COVID-19 E SUA INFLUÊNCIA NO TURISMO 

 

Considerado um dos setores mais promissores para a economia brasileira em 

2020, o mercado turístico sofreu um baque com a pandemia da Covid-19, e tudo indica 

que o turismo será o segmento que levará mais tempo para se recuperar dos efeitos 

da crise. O mercado de viagens é um dos setores mais afetados, pois as medidas de 

contenção do contágio impactam diretamente sua dinâmica econômica. 

 

Segundo análise do PewResearch Center, atualmente, 93% da população 

mundial vive em países que adotaram algum tipo de medida de restrição de viagem, 

e três bilhões de pessoas ao redor do mundo vivem em países que fecharam 

totalmente suas fronteiras para estrangeiros. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) do setor de turismo, que em 2019 chegou a 

R$270,8 bilhões, deve cair para R$165,5 bilhões em 2020, indicando redução de 

38,9% no faturamento. É o que indica o estudo "Impacto Econômico da covid-19 e 

Propostas para o Turismo Brasileiro", elaborado pela FGV Projetos.  

 

Segundo o levantamento, em 2021, os ganhos com o turismo devem alcançar 

R$259,4 bilhões, valor 4,2% inferior ao patamar de 2019. A perda total do setor 

turístico brasileiro será de R$116,7 bilhões no biênio 2020-2021. Para cobrir essa 

lacuna, será necessário que o setor cresça em média 16,95% ao ano em 2022 e em 

2023, com PIB de, respectivamente, R$303 bilhões e R$355 bilhões. 

 

No Brasil, o enxugamento dessa área traz consequências significativas, já que 

o turismo é uma atividade fortemente geradora de empregos em todas as faixas de 
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renda. As atividades dessa natureza envolvem principalmente, e em grande escala, 

as áreas de menor grau de especialização. 

 

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor de 

turismo responde por 3,71% do PIB do país, e sua dinâmica é composta por diferentes 

atividades que serão diferentemente afetadas com o isolamento social. São elas: 

hotéis e pousadas; bares e restaurantes; transporte rodoviário; transporte aéreo; 

outros transportes e serviços auxiliares dos transportes; atividades de agências e 

organizadores de viagens; aluguel de bens móveis; e atividades recreativas, culturais 

e desportivas. 

 

Neste estudo, a FGV Projetos considerou um período de confinamento de 

apenas três meses. Passado esse período, considerou-se que haveria um processo 

de reequilíbrio dos negócios (estabilização) no Brasil, que se estenderia por 

aproximadamente 12 meses, uma vez que a saúde financeira dos negócios e das 

famílias estará comprometida. No caso do turismo internacional, o período de 

recuperação poderá chegar a 18 meses. 

 

Como alternativas para mitigar os efeitos da crise, foram sugeridas um conjunto 

de medidas urgentes a serem tomadas para que o setor esteja ainda saudável para o 

período de estabilização e de recuperação, aliviando a pressão operacional e 

salvando empregos. 

 

Segundo o especialista em turismo, os tópicos prioritários seriam auxílios 

públicos, principalmente para o setor aéreo, que é o coração da atividade; reequilíbrio 

dos contratos de concessão − como aeroportos, centros de eventos e atrativos 

turísticos − e crédito facilitado, diferimento de tributos e flexibilização dos contratos de 

trabalho para micro e pequenas empresas. 

 

Ressalta-se também a importância do incentivo a eventos corporativos e de 

lazer no mercado doméstico, alertando para a relevância da concessão de crédito 

especial para operadoras de turismo e consumidores como forma viabilizar a estada 

de lazer no Brasil. 
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Em contrapartida à economia, à frente da ABBTUR - Associação Brasileira de 

Turismólogos e Profissionais do Turismo, Lenora Horna Schneider compartilha a 

seguinte análise. “A partir do próximo ano, quando as pessoas se sentirem mais 

seguras para viajar, iremos conhecer mais a cultura, a tradição e as comunidades que 

vivem na cidade escolhida para descansar ou passar férias. A tendência é buscar 

distâncias mais curtas. Entendemos que a regionalização será o mais importante”. 

 

Conclui-se que é preciso “desenvolver um novo turismo para um novo 

consumidor”. Mais do que nunca, viagens seguras – mote de uma campanha 

trabalhada pelo Ministério do Turismo – serão uma exigência. 

 

Haverá, também, maior procura por empresas que têm se empenhado para 

frear os efeitos da Covid-19, seja por ações sociais ou pelo fato de ceder seus quartos 

a profissionais de saúde. 

 

Salienta-se que, possivelmente, os meios de hospedagem deverão trabalhar 

com um índice de ocupação menor, próximo a 50%, com intuito de diminuir o número 

de pessoas em áreas de uso coletivo, como restaurantes dos hotéis. Outra mudança 

serão os check-ins e check-outs pela internet e por telefone, a fim de evitar o encontro 

com atendentes e filas. Itens como máscaras, álcool em gel e luvas, também ganharão 

o status de item de primeira necessidade. 

 

A pesquisa ressalta que o movimento será composto em três etapas: “em um 

primeiro momento, pelo retorno do consumo, especialmente por viagens essenciais, 

saúde e visita a parentes após o surto da doença. Em um segundo momento, o 

impulso será de retomada das viagens domésticas de lazer e trabalho. O terceiro 

momento trará de volta eventos corporativos e culturais e, mais para o final do período 

de estabilização, o início da retomada do turismo internacional”. 

 

Em Campo Magro, o Turismo é apoiado nos recursos naturais e gastronomia, 

e com o advento da Pandemia do Covid-19, foram verificados dois movimentos 

distintos: 
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• O aumento na procura dos atrativos naturais e ambientes abertos; 

• O fechamento temporário dos grandes restaurantes da cidade que exploravam 

o lazer. 

 

As estradas rurais têm recebido um grande fluxo de caminhantes, ciclistas, 

motociclistas e jipeiros buscando cachoeiras, trilhas, morros e pontos turísticos. Estar 

incluso na RMC (Região Metropolitana de Curitiba) onde vivem aproximadamente 

4.000.000 habitantes, que perderam as alternativas de parques e shoppings, fez de 

Campo Magro uma alternativa viável. 

 

Os restaurantes que possuem grandes áreas de lazer, cavalos, pedalinhos, 

espaços kids, tirolesas, entre outros, tiveram seus espaços interditados pelo Decreto 

Municipal 432/2020, e aguardam a liberação para reabertura plena. Embora alguns 

estabelecimentos já estejam preparados para o atendimento de acordo com as 

normas sanitárias, há um entendimento da maioria de que a estrutura é muito grande 

para que voltem seu funcionamento sem essas áreas de lazer.  

 

Sendo assim, no que se refere aos grandes empreendimentos, o retorno às 

atividades vai acontecendo de maneira gradativa. Os pequenos restaurantes e 

lanchonetes, por exemplo, com todo o cuidado, já atendem aos turistas que chegam 

à cidade. 

 

10. EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A missão de um destino turístico se traduz em criar uma sinergia entre público-

alvo, população local e o trade turístico para o oferecimento de experiências turísticas 

de qualidade e baseadas nos princípios da sustentabilidade. 

 

Quando se entende que o turismo está além da prestação de serviços ao 

visitante que chega ao Município, nota-se a complexidade e a real importância da 

atividade turística nos mais variados eixos de desenvolvimento e geração de renda 

local, de valorização da produção local e da comunidade, de geração e fortalecimento 
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da arte e da cultura, do uso sustentável dos atrativos turísticos e ainda, do sentimento 

de pertencimento da população. 

Para desenvolver esta missão de maneira coordenada e atingir um 

posicionamento turístico desejado, faz-se necessário a formulação de estratégias 

gerais que sejam os pilares dos planos de ações para o desenvolvimento turístico. 

São elas, portanto, que proporcionarão um plano eficiente e bem estruturado.  

 

As estratégias, baseadas em determinadas diretrizes, auxiliam na elaboração 

dos Programas, Projetos e Ações específicos para que cada objetivo previamente 

determinado seja alcançado. Ao concentrar os esforços em prioridades estabelecidas 

pode-se chegar mais facilmente em resultados significativos para o atendimento dos 

objetivos almejados para o turismo no Município de Campo Magro.  

 

As diretrizes estratégicas foram agrupadas em cinco eixos temáticos: produto 

turístico; comercialização; infraestrutura e serviços básicos; quadro institucional; e 

aspectos socioambientais. 

 

As estratégias partiram dos resultados das atividades desenvolvidas por meio 

de reuniões, discussões, debates, e participação popular por meio de Oficinas 

Públicas. Deste modo, levando-se em consideração a consolidação das diversas 

informações apresentadas no Diagnóstico Estratégico, as estratégias foram 

elaboradas no intuito de se atingir os objetivos específicos e, por conseguinte, os 

resultados esperados dos cenários futuros idealizados.  

 

Assim, o processo de formulação das estratégias e, posteriormente, das ações, 

partiu das seguintes questões norteadoras: 

 

• Qual o posicionamento turístico desejável para o Município de Campo Magro? 

• Quais as estratégias de comercialização necessárias para sua consolidação? 

• Quais os produtos e os tipos/segmentos turísticos nos quais é necessário 

concentrar esforços? 

• Como valorizar e explorar os atrativos turísticos principais de Campo Magro? 
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• Qual a seleção do portfólio estratégico de produtos-segmentos de demanda-

meta? 

• Quais os padrões de infraestruturas e serviços básicos requeridos? 

• Qual o quadro institucional requerido para o desenvolvimento turístico? 

• Como fortalecer o apoio ao investimento turístico e a gestão pública de turismo 

e meio ambiente em nível local? 

• Quais as diretrizes socioambientais requeridas para preservar os atrativos 

naturais e patrimoniais de Campo Magro durante o desenvolvimento da 

atividade turística? 

 

A atividade turística atualmente realizada em Campo Magro está consolidada 

na realização de atividades, roteiros e visitas prioritariamente nos seguintes 

seguimentos turístico: turismo de aventura (em diversas modalidades), ecoturismo, 

turismo rural com ênfase na gastronomia, lazer e recreação, e possui um grande 

potencial para o desenvolvimento do turismo rural e agroecológico. Deve-se continuar 

apostando principalmente nesse modelo e ampliar a atuação pública para o 

crescimento da atividade e mercado turístico. 

 

Com base nestas questões norteadoras são apresentadas as estratégias gerais 

para que se alcance o efetivo desenvolvimento turístico do Município de Campo 

Magro, baseado no seu posicionamento desejado. 

 

 



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO – PR 

 

180 
 

Tabela 35 – Quadro de Estratégias de Desenvolvimento Turístico. 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS 

Produto Turístico 

• Aprimorar e ampliar a oferta de atrativos e portfólio dos produtos turísticos em Campo Magro; 

• Fomentar a qualificação e ampliação da estrutura dos equipamentos e serviços de interesse turístico por meio de incentivos e 

novos investimentos, visando a melhoria e a diversificação dos serviços prestados;  

• Fomentar e consolidar o desenvolvimento do segmento de Ecoturismo, por meio do aprimoramento, ampliação e diversificação 

da oferta de atrativos e produtos turísticos a partir do potencial das áreas naturais do Município, e da aplicação de incentivos e 

instrumentos urbanísticos, fiscais, econômicos, jurídicos e regulatórios quando necessário;  

• Fomentar o desenvolvimento do turismo de aventura através de projetos, ações e publicidade; 

• Consolidar o turismo gastronômico rural através de ações para o desenvolvimento no setor, bem como buscar a diversificação 

dos produtos/ gastronomia local; 

• Fomentar o desenvolvimento do turismo rural através de programas de incentivos, bem como incentivar à produção agrícola 

vinculada ao turismo;  

• Fomentar o desenvolvimento do turismo cultural através da potencialidade local; 

• Valorizar e estruturar os atrativos turísticos existentes, priorizando os de maior atratividade, por meio do fomento de ações de 

adequação, modernização, qualificação, conservação, gestão adequada e melhorias nas estruturas de acesso e de uso 

turístico, e do incentivo de novos investimentos, visando a exploração adequada dos mesmos, e o aumento do tempo de 

permanência do turista no Município; 

• Garantir a acessibilidade nos atrativos turísticos;  

• Apoiar e fortalecer iniciativas de meios de hospedagem rural e de base comunitária; 

• Promover, incentivar e fomentar a implantação de novos empreendimentos no Município. 

Comercialização 

• Promover a divulgação e marketing do turismo no Município; 

• Fortalecer a imagem e identidade do Município por meio da criação de marca turística, baseada no novo posicionamento 

mercadológico; 

• Divulgar o destino em polos emissores e ampliar o fluxo de turistas para a região.  
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGIAS 

Infraestrutura e 

Serviços Básicos 

• Promover a melhoria da infraestrutura turística e serviços básicos do Município de Campo Magro (iluminação, rede viária e 

trânsito, saúde, segurança pública, sistema de comunicação, saneamento básico). 

Quadro 

Institucional 

• Promover o fortalecimento da gestão pública de turismo em Campo Magro; 

• Incentivar a aplicação de instrumentos urbanísticos do Plano Diretor que favorecem/ sensibilizem os proprietários de áreas 

privadas onde estão localizados alguns atrativos. 

Aspectos 

socioambientais 

• Promover o fortalecimento do sistema de gestão ambiental municipal; 

• Promover a qualidade ambiental sobretudo da área turística de Campo Magro; 

• Promover a Educação Ambiental junto à população e aos turistas em relação a postura ambiental que deve ser adotada durante 

o uso dos atrativos, importância da preservação, conservação e manutenção do patrimônio natural de Campo Magro. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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11. PLANO DE AÇÃO 

 

Diante dos dados apresentados nas fases anteriores, foram identificados 

diversos aspectos que serão de suma importância para a elaboração e embasamento 

do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Campo Magro, podendo, 

assim, o referido plano atender às expectativas e necessidades da Cadeia Produtiva 

do Turismo no Município. Portanto, faz-se necessário um maior esforço físico/ 

financeiro de adequação do destino. 

 

Foram listadas as ações que devem ser tomadas para solucionar ou minimizar 

parte dos problemas apresentados no diagnóstico, bem como para melhor 

aproveitamento das potencialidades identificadas. As ações foram elaboradas com 

base nas diretrizes e estratégias da Etapa III, que nortearão a elaboração dos projetos 

e suas respectivas ações que se desenvolverão no intuito de se atingir a missão 

desejada, concentrando esforços para o atendimento da visão de futuro e as 

prioridades estabelecidas. 

 

O prazo de execução das propostas será embasado conforme a prioridade de 

investimento, considerando-se, em cada proposta, a sua abrangência social e seu 

efeito nos diferentes segmentos que compõe a política de desenvolvimento do 

turismo. Tem-se, assim, o objetivo de alcançar melhor aproveitamento dos 

investimentos e aumento da produtividade nos serviços. 

 

Foram elencadas, também, as possíveis entidades e instituições que poderão 

ser articuladores e parceiros para as ações estabelecidas no Plano. É necessário 

destacar que as entidades e instituições elencadas são somente sugestões, sendo 

que este documento não tem a intenção de responsabilizá-las pelas ações relatadas 

no Plano. 

 

Entende-se que, com a concretude dos primeiros resultados, haverá um 

estimulo à participação da população como um todo, garantindo uma maior integração 

e sinergia entre comunidade e empresários, favorecendo uma revisão periódica do 

plano e o estabelecimento de novos desafios 
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Os anexos a seguir apresentam cada ação proposta detalhada em uma ficha 

com sua descrição, objetivo, justificativa, benefícios, beneficiários (parceiros na 

execução), estimativas de custos, possíveis parceiros para implementação ou 

execução das ações, e, finalmente, os resultados esperados.  

 

 

11.1. PRODUTO TURÍSTICO 

 
Tabela 36 – Ações – Produto Turístico.  

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

1. Elaboração e implementação de projeto de sinalização turística do Circuito Turístico, 
Gastronômico e Cultural de Campo Magro. 

DESCRIÇÃO 

I. Implantar a sinalização do Circuito Turístico;  

II. Executar a manutenção periódica das estradas rurais do Circuito; 

III. Criar campanha de divulgação, tendo como referência o material gráfico desenvolvido pela 
ATCM – Associação de Turismo de Campo Magro e aprovado pela Prefeitura para 
divulgação do Circuito, destacando as belezas naturais, esportes de aventura, 
gastronomia, turismo rural e outras atrações. 

IV.  Participar dos eventos realizados pelo Governo do Estado do Paraná, com a finalidade de 
divulgar o Circuito. 

OBJETIVO 

Aumentar o fluxo de turista no Circuito Turístico, Gastronômico e Cultural de Campo Magro. 

JUSTIFICATIVA 

Assim como os outros atrativos, o Circuito ainda é pouco divulgado dentro e fora do Município, e com 
o material gráfico e o sítio na rede internacional de computadores, pode-se aproveitar do potencial 
de alcance da internet e das mídias sociais, aliada a inovações para dispor de serviços de 
informações. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Campo Magro com maior fluxo de turistas; estabelecimentos ao longo do circuito também 
beneficiados com o aumento do número de turistas graças a divulgação do circuito. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 600.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal e ATCM 

PRODUTO E RESULTADO 

Circuito reestruturado e com maior divulgação; aumento do fluxo de turistas 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 37 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

2. Implantação do programa “Linhas do Conhecimento" turístico e do projeto "Conheça Campo 
Magro". 

DESCRIÇÃO 

Buscar meios de contratar/utilizar os guias formados pelo MTur - Ministério do Turismo, e captar 
recursos federais e estaduais para executar o projeto “Conheça Campo Magro” 

OBJETIVO 

Promover Campo Magro como destino turístico e buscar ampliar a formação e conhecimento da 
população e visitantes sobre o Município 

JUSTIFICATIVA 

O município de Campo Magro devido a sua grande malha viária rural, muitos de seus atrativos são 
desconhecidos pelos moradores e visitantes em geral, assim uma linha Turística regular difundiria 
estes atrativos alavancando diversas regiões hoje pouco desenvolvidas turisticamente. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Empreendedores do Turismo, Produtores Rurais que rentabilizariam seus negócios, moradores de 
Campo Magro e visitantes que otimizariam sua estada no Município. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$50.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal, MTur, SETUR e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Aumento da geração de emprego e renda; aumento da qualidade do serviço ofertado ao turista e 
consequentemente o fluxo de turistas. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 38 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

3. Revitalização do Memorial da Cultura na Casa do Agricultor. 

DESCRIÇÃO 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, realizar a revitalização e implantação da 
Casa de Cultura Vó Belinha, na Casa do Agricultor, com a finalidade de contar a história do município 
e transformar o espaço atrativo aos turistas, oportunizando também a exposição e comercialização 
de artesanatos locais e produtos transformados da agricultura familiar.   

OBJETIVO 

Resgatar e divulgar a história e a cultura de Campo Magro, desenvolver o espaço como atrativo 
turístico, possibilitando a exposição e comercialização de produtos artesanais locais. 

JUSTIFICATIVA 

Há uma demanda da população e visitantes quanto à revitalização do local na casa do agricultor, 
que se encontra com sua estrutura apresentando danos. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Eliminar defeitos estruturais e de conservação que impedem ou prejudicam o uso dos equipamentos. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$300.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR e SEAAB 

PRODUTO E RESULTADO 

Sala Memorial da Cultura na Casa do Agricultor revitalizada, qualificada e recuperada, incremento 
no volume de visitantes, diversificação do perfil dos visitantes e aumento da satisfação do usuário 
(morador e visitante). 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 39 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

4. Desenvolvimento e implantação do Roteiro do Turismo Rural de Campo Magro. 

DESCRIÇÃO 

Formatar roteiros turísticos envolvendo as propriedades da agricultura familiar das diferentes cadeias 
produtivas com produtos diferenciados; estimular ações para o desenvolvimento da gastronomia 
rural, utilizando produtos locais e da agroindústria familiar; estruturar equipes capacitadas e 
envolvidas com a formatação da proposta. 

OBJETIVO 

Diversificar e incrementar a renda através do desenvolvimento da região de uma atividade adicional, 
agregando valor aos produtos (primários ou transformados artesanalmente) e serviços, gerando 
novas riquezas aos produtores, comunidade e região. 

JUSTIFICATIVA 

O fenômeno do turismo rural apresenta-se diretamente relacionado à economia, viagens, 
reconhecimento de novas realidades, necessidade de descanso e lazer, alcançando, nos últimos 
anos, importantes índices de crescimento e otimizando diferentes espaços, como o ambiente rural, 
com base nessa definição propõe que o projeto contemple ações de turismo rural e de turismo de 
experiência, que estimulem a vivência e o envolvimento com produtores locais, o aprendizado de 
novas atividades, fazendo o turista mergulharem nos costumes e tradições de uma região. Campo 
Magro oferece diversas opções de lazer e turismo na área rural que poderia ser melhor explorada 
para o desenvolvimento região. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Aumento da satisfação do usuário (morador e visitante); aumento do fluxo de turistas; aumento na 
geração de emprego e renda principalmente aos proprietários das localidades rurais 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei nº 10.612/17 que define o Turismo Rural na Agricultura Familiar como atividade turística 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal, ACTM, COMTUR, possíveis parcerias privadas 

PRODUTO E RESULTADO 

Roteiro de Turismo Rural organizado e implantado 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 40 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

5. Estabelecimento de parceria com a Secretaria de Agricultura e entre os produtores rurais 
com os estabelecimentos gastronômicos. 

DESCRIÇÃO 

Fortalecer a agricultura familiar aliada ao turismo rural e gastronômico através da promoção de 
parcerias entre os agentes envolvidos por meio de parceria com a Secretaria de Agricultura para o 
uso da Casa do Agricultor para a transformação de alimentos e desenvolvimento de produtos com a 
"MARCA" de Campo Magro; promover uma parceria entre os produtores rurais com os 
estabelecimentos gastronômicos. 

OBJETIVO 

Incentivar a produção agrícola vinculada ao turismo rural e gastronômico, gerando renda e mantendo 
as famílias trabalhando em suas propriedades. 

JUSTIFICATIVA 

Algumas propriedades rurais possuem determinadas particularidades com potencial para o 
agroturismo, porém, seus proprietários ainda não estão convencidos de que aderir a atividade 
turística poderia gerar um complemento a sua renda mensal. Além disso, há um grande número de 
estabelecimentos gastronômicos em Campo Magro, que se destaca como a maior motivação dos 
turistas que visitam o Município, e o grande número de produtores rurais existentes poderiam se 
beneficiar com isso 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Aumento no número de propriedades rurais envolvidas com o agroturismo do Município, 
proporcionando uma melhor qualificação do produto turístico, estabelecendo uma conexão entre os 
empreendimentos gastronômicos com os produtores; aumento na diversidade de oferta turística, 
aumento na geração de emprego e renda 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei nº 10.612/17 que define o Turismo Rural na Agricultura Familiar como atividade turística 

CUSTO ESTIMADO 

R$130.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR, ACTM e SEAAB 

PRODUTO E RESULTADO 

Maior participação e mobilização das propriedades rurais para receber turistas 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 41 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

6. Estabelecimento de parcerias com os Centros Universitários 

DESCRIÇÃO 

Buscar universidades que ofertam cursos de turismo ou relacionados ao turismo e estabelecer 
parcerias; incentivar os alunos e fomentar os Trabalhos de Conclusão de Curso focados no 
desenvolvimento pontual do Turismo de Campo Magro; promover eventos como feiras e cursos aos 
alunos das universidades no centro de eventos  

OBJETIVO 

Desenvolver trabalhos e pesquisas, com a finalidade de destacar curiosidades e riquezas culturais 
do nosso município para o desenvolvimento turístico da região. 

JUSTIFICATIVA 

Poucos estudos são desenvolvidos com o intuito de focar no desenvolvimento do Turismo em Campo 
Magro, e parcerias com as universidades que ofertam o curso de Turismo é uma opção para que 
outras pessoas possam se interessar pelo Município. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Fortalecimento de Campo Magro com maior interesse de estudantes em prol do desenvolvimento do 
turismo no Município. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$80.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Possíveis parcerias privadas - centros universitários, SEMEC E SETUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Maior interesse dos estudantes pelo desenvolvimento do turismo no Município. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 42 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

7. Implantação de infraestrutura no Parque de Exposições Bortolo Casagrande.  

DESCRIÇÃO 

Elaborar e executar projeto de construção de uma infraestrutura e instalações físicas adequadas ao 
Parque de Exposições Bortolo Casagrande para que o mesmo sirva de suporte para eventos de 
médio e grande porte na região metropolitana de Curitiba. 

OBJETIVO 

Tornar o Parque de Exposição Bortolo Casagrande uma opção para a realização de eventos de 
médio e grande porte na região metropolitana de Curitiba. 

JUSTIFICATIVA 

O Parque de Exposições Bortolo Casagrande não conta com uma instalação física no local que 
possibilite a realização de eventos, apenas as instalações temporárias que são instaladas quanto há 
um evento como por exemplo shows 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Instalação física adequada para os frequentadores dos eventos no local, possibilidade de realização 
de novos eventos com potencial de geração de fluxo turístico, a fim de aumentar a diversificação da 
oferta turística 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Código de obras e edificações vigente 

CUSTO ESTIMADO 

R$200.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal, SETUR e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Nova instalação física implantada no Parque 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 43 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

8. Elaboração de um inventário e provisão de um diagnóstico cultural da cidade de Campo Magro. 

DESCRIÇÃO 

Consolidar o patrimônio imaterial que distingue a cidade, como a culinária, a dança, a música e 
eventos culturais, como fatores da atratividade turística de Campo Magro e de sua prosperidade. 
Para isso, executar estudos e projetos para: 
I. Elaborar um inventário dos atrativos e recursos culturais, com ênfase para o patrimônio imaterial; 
II. Elaborar um plano operacional de registro das referências culturais, prevendo-se a priorização 

das ações e modos de viabilização. Este plano deverá: a) Identificar as referências culturais com 
potencial para a exploração turística; b) hierarquizar e priorizar as referências culturais com 
potencial turístico; c) propor ações específicas para o registro das referências culturais 
priorizadas com potencial para a exploração turística; d) elaborar diretrizes e recomendações 
para adequação das referências culturais ao uso turístico, assegurando a proteção do patrimônio 
cultural, prevendo-se a possibilidade de criação de roteiros turísticos, equipamentos e 
mecanismos de interpretação patrimonial, qualificação de equipamentos e atrativos existentes. 

III. Elaborar e promover o “Guia Técnico das Referências Culturais de Campo Magro” com base nos 
dados levantados, direcionado para o trade turístico, em especial para agências de viagem e 
guias de turismo, destacando os marcos e narrativas do patrimônio imaterial inventariado. 
 

Obs.: a) o inventário deve estar alinhado ao sistema nacional do patrimônio cultural e seus programas 
afins, b) esta ação deve considerar o posicionamento de mercado proposto por este Plano, bem 
como as diretrizes de consolidação da imagem e identidade da cidade indicadas pelas ações de 
marketing. 

OBJETIVO 

Subsidiar a estruturação de novos produtos turísticos culturais e incrementar os atrativos existentes 
por meio da identificação, proteção, valorização e qualificação do patrimônio cultural, propondo 
recomendações de adequação do registro das referências culturais ao uso turístico. 

JUSTIFICATIVA 

Vive-se hoje, o crescimento e consolidação da economia da cultura, verificada no consumo de capital 
de bens e patrimônios que se integram e agregam valor entre si, numa nova classificação de 
produção e consumo, cuja diversidade cultural estabelece novos padrões socioeconômicos que 
exercem profundos efeitos sobre o turismo. O problema encontrado com relação a esta dinâmica 
centra-se no fato de não haver uma sistematização geral do patrimônio imaterial da cidade, bem 
como um mecanismo de priorização do que deve ser documentado e salvaguardado. Relacionado a 
este problema, destaca-se a falta de ações de manutenção das condições de produção e reprodução 
dos fazeres e saberes importantes para a cultura da cidade. Para o turismo, esse problema reflete 
no baixo aproveitamento do potencial do patrimônio cultural, em especial o patrimônio imaterial, para 
a conformação de novos produtos turísticos, ou de incremento da atratividade dos espaços culturais 
já implantados na cidade. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Fortalecimento da comunidade que vive da cultura, e turistas que podem explorar mais essas 
atividades; incentivo a formatação de novos produtos; incremento no volume de visitantes; 
diversificação do perfil dos visitantes, e diversificação dos serviços ofertados com a geração de 
emprego e renda. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$270.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Inventário elaborado, com maior participação e mobilização da própria população na cultura ligada 
ao turismo. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 44 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

9. Criação para o apoio no fomento e fortalecimento das iniciativas de base comunitária em Campo 
Magro. 

DESCRIÇÃO 

Estimular a população para fortalecer as iniciativas de base comunitária no Município. 

OBJETIVO 

Fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento da atividade turística de 
base comunitária, fortalecendo o desenvolvimento econômico e social das comunidades envolvidas.  

JUSTIFICATIVA 

O turismo de base comunitária respeita as heranças culturais e tradições locais e promove o diálogo 
e a interação entre visitantes e visitados, e pode auxiliar no desenvolvimento econômico e social das 
comunidades envolvidas. 
O setor de hospedagem de Campo Magro, por exemplo, encontra-se em fase de desenvolvimento, 
e uma possibilidade seria a capacitação da comunidade local para a criação de meios alternativos 
de hospedagem. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Diversificação dos serviços ofertados; maior geração e distribuição de renda; um número maior de 
turistas se hospedando no Município; desenvolvimento do turismo. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Um número maior de turistas se hospedando no Município; diversificação dos serviços ofertados; 
maior geração de renda. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 45 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

10. Elaboração e desenvolvimento de projeto de adequação aos estabelecimentos de apoio ao 
turista prioritários que ainda não possuam acesso às pessoas com deficiências ou 
necessidades especiais (acessibilidade universal). 

DESCRIÇÃO 

Realizar um levantamento dos estabelecimentos passíveis dessa adequação; elaborar um projeto 
básico e executivo para adequação na estrutura de recepção dos turistas e aprimoramento àqueles 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida, visando a implantação da sinalização turística específica, 
rampas de acesso, orelhões, placas em braile, áudios, espaços interativos, etc; executar o projeto. 

OBJETIVO 

Garantir o atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos principais 
estabelecimentos de apoio ao turista da cidade de modo a conferir acessibilidade nas condições pré-
estabelecidas pela ABNT NBR 9050. 

JUSTIFICATIVA 

O Art. 2º da Lei Federal 7853/1989 estabelece que "Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar 
às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 
à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à 
maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico.” Além disso, conforme diagnosticado na etapa 2, a acessibilidade ainda 
é escassa em muitos atrativos, sendo necessária diversas melhorias para aumentar o potencial de 
atração da demanda potencial, possibilitando que pessoas com mobilidade reduzida frequentem os 
atrativos com maior facilidade, aumentando inclusive o fluxo turístico por parte das pessoas que 
ainda enfrentam essas dificuldades. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Fortalecimento do turismo; qualificação da Acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida; maior fluxo turístico. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei Federal 7853/1989 / NBR 9050 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 460.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Iniciativa privada/ proprietários dos estabelecimentos, Prefeitura Municipal - Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos 

PRODUTO E RESULTADO 

Projeto desenvolvido e estrutura de recepção dos turistas aprimorada àqueles com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 46 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

11. Implantação do marco de entrada de Campo Magro. 

DESCRIÇÃO 

Implantar na entrada do Município o projeto já desenvolvido para servir como o Portal Turístico de 
Campo Magro. 

OBJETIVO 

Criar uma identidade visual curiosa e atraente para a cidade, que se torne uma referência e o primeiro 
ponto de visitação do turista. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto do marco de entrada de Campo Magro é uma homenagem ao artista Alfi Vivern, 
desenvolvido pelo Arquiteto Wilson Pinto, tendo doado o projeto à Prefeitura do Município, mas que, 
no entanto, ainda não foi instalado. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Fortalecimento do turismo; O município, os turistas e a população local.  

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$800.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR, Mtur (Governo Federal) e possíveis parcerias privadas 

PRODUTO E RESULTADO 

Projeto do marco implantado na entrada do Município. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 47 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

12. Implantação de um Centro de Informações Turísticas (CIT). 

DESCRIÇÃO 

Inicialmente buscar parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e implantar um CIT provisório; 
e posteriormente buscar um local definitivo para construção de um novo CIT. 

OBJETIVO 

Ampliar o acesso às informações e atender a demanda de informações e divulgação dos atrativos 

JUSTIFICATIVA 

Campo Magro carece de centro que ofereça suporte e informações para que os visitantes conheçam 
e aproveitem melhor sua estadia no Município. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Potencialização da divulgação dos produtos, serviços e atrativos turísticos com qualidade na 
prestação deste atendimento; possibilidade de novas parcerias com empresários que desejam 
fortalecer o turismo no Município 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$250.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR e possíveis parcerias privadas 

PRODUTO E RESULTADO 

Centro de Informações Turísticas (CIT) implantado, e melhorara na qualidade do atendimento ao 
turista. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 48 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

13. Ampliação e melhoria da infraestrutura da rede hoteleira. 

DESCRIÇÃO 

Buscar meios de incentivar novos empresários para a ampliação da rede hoteleira no Município até 
chegar em 10 estabelecimentos formais de hospedagem cadastrados no Cadastur e 81 empregos 
formais para que Campo Magro alcance a categoria C de acordo com o Mtur; incentivar empresários 
locais para realizar a expansão de suas estruturas, aumentando o número de leitos e unidades 
habitacionais, de acordo com a necessidade apontada em pesquisa de demanda; incentivar a 
formação de serviços e produtos através da economia colaborativa a fim de ampliar os serviços 
prestados, como o AirBnb que aumentaria a capacidade de hospedagem local. 

OBJETIVO 

Aumentar o número e opções de hospedagens em Campo Magro, com a finalidade de atrair mais 
turistas para a cidade. 

JUSTIFICATIVA 

Deve-se atentar para a infraestrutura do Município de modo geral. Sem ela, não se pode pensar em 
ações para atrair turistas. Segundo dados levantados no diagnóstico, no caso da hospedagem, 
apesar de Campo Magro possuir variadas opções, apresenta um número reduzido de leitos e 
unidades habitacionais, o que faz com que boa parte dos turistas prefiram se hospedar em cidades 
vizinhas como Curitiba, que possui melhor estrutura para atender a demanda turística. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Melhoria na infraestrutura oferecida aos visitantes e população local; expansão na oferta turística; 
melhor aproveitamento dos equipamentos turísticos por parte de um público que já visita o Município; 
aumento da satisfação do visitante; aumento no interesse e na permanência no Município; número 
maior de turistas se hospedando no Município; e consequentemente maior geração de renda. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Promover a melhoria da infraestrutura e qualidade dos estabelecimentos existentes, de modo a 
apresentar um diferencial para que atraia os turistas em Campo Magro. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 49 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

14. Capacitação da mão-de-obra local dos estabelecimentos comerciais de apoio ao turismo 
(comércios, restaurantes e rede hoteleira)  

DESCRIÇÃO 

Realizar diagnóstico para entender a demanda de cursos; promover cursos profissionalizantes para 
a comunidade e trabalhadores no setor turístico de Campo Magro; conscientizar a mão de obra sobre 
os impactos econômicos (positivos ou negativos) da atividade turística no Município e sua 
importância da geração de renda para a população; proporcionar cursos das mais diversas áreas 
visando a capacitação no atendimento, administração, conhecimento turístico local, hospitalidade 
etc; promover curso voltado a esclarecer todo o potencial turístico; utilizar a plataforma de cursos do 
Ministério do Turismo; divulgar os cursos disponíveis na internet e incentivar a realização dos 
mesmos; e realizar programas de benchmarking para melhor qualificação e troca de experiências. 

OBJETIVO 

Qualificar a mão de obra que atua na prestação de serviços no setor de turismo em Campo Magro, 
tornando referência no atendimento ao turista. 

JUSTIFICATIVA 

Conforme levantado no diagnóstico realizado, a mão de obra específica no turismo de Campo Magro 
é escassa, sendo necessário o aprimoramento e qualificação como um todo. O produto turístico é 
composto por atrativo turístico e prestação de serviços. Não basta a melhoria da qualidade dos 
atrativos turísticos, sem que haja em paralelo a melhoria da qualidade na prestação de serviços do 
Município. Além disso, o desenvolvimento do turismo não dependerá apenas da ação da gestão 
pública municipal, mas também de quem trabalha no setor, que deverão ajudar a construir a imagem 
do turismo em Campo Magro. A qualificação de empreendedores que atuam no mercado do turismo, 
bem como a habilidade e o envolvimento dos mesmos no setor impactam diretamente no grau de 
satisfação dos turistas quanto à qualidade dos serviços prestados. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Profissionais e empresários mais capacitados e qualificados para alavancar a atividade turística; 
consequentemente desenvolvimento econômico e aumento do fluxo de turistas. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 110.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR, Mtur, Sebrae, ACTM e Fecomércio 

PRODUTO E RESULTADO 

Capacitação de gestores e profissionais dos atrativos, serviços e equipamentos turísticos, a partir de 
modelos adequados ao perfil profissional e aos resultados desejados. Espera-se a inserção da 
população local no contexto da atividade turística, assim como a melhoria na gestão, aumentando a 
qualidade do produto e a satisfação na perspectiva do turista, e o incentivo à implantação de sistemas 
de gestão de qualidade e ambiental nos equipamentos e atrativos turísticos. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 50 – Ações – Produto Turístico. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Produto Turístico 

AÇÃO 

15. Elaboração e implementação do plano estratégico para regularização e qualificação dos 
produtores artesanais e a indústria manufatureira. 

DESCRIÇÃO 

Regularizar produtores artesanais, fomentando a participação na Feira Municipal do Turismo, e 
incentivar a transformação desses materiais, também, em artigos de souvenirs para visitantes. 
Executar estudo/projeto para: execução de programa de mobilização e sensibilização dos feirantes 
por um período de 18 meses, com vistas realização de reuniões para melhoria das relações 
institucionais existentes, considerando:  elaboração e implementação do plano estratégico de 
qualificação da feira; realização de workshops sobre a história, valorização e tendências 
relacionadas ao artesanato; realização de oficinas sobre turismo, hospitalidade e a inserção da feira 
como componente da oferta turística; realização de cursos sobre gestão administrativa e financeira; 
debate e construção das necessidades de melhoria e adequação do espaço físico; criação e 
implementação de programa de fiscalização autogestionado, com base na participação efetiva dos 
feirantes como agentes fiscalizadores. 

OBJETIVO 

Gerar interação com o público e qualificar as relações institucionais entre os artesãos para 
fortalecimento do mesmo como um atrativo turístico. 

JUSTIFICATIVA 

Campo Magro é referência em indústria manufatureira e artesanato, e são um atrativo a parte para 
os visitantes do Município. É necessário capacitar o artesão, definindo melhores práticas para a 
comercialização de produtos e gestão de negócio para os pontos de comercialização. Além disso, 
as feiras são uma opção de entretenimento e compras, e estimula a visitação e importantes atrativos 
e bens culturais, sendo um atrativo simbólico para as cidades como um todo. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Promoção e valorização do artesanato local. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$350.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR e SEICT 

PRODUTO E RESULTADO 

Valorização dos artesãos e artistas locais, evidenciando as imagens referente a cultura e história da 
cidade; aumento da geração de renda com o aumento dos gastos turísticos. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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11.2. COMERCIALIZAÇÃO 

 

Tabela 51 – Ações – Comercialização. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Comercialização 

AÇÃO 

16. Elaboração de um Plano de Marketing Turístico para Campo Magro 

DESCRIÇÃO 

Elaboração do Plano de Marketing turístico que deverá contemplar as seguintes etapas: Análise do 
ambiente em que está inserido o destino (fatores externos e internos); o comportamento de compra 
do cliente, atentando para as demandas atual e futura; análise da concorrência; apresentar as 
estratégias, as metas e o plano de ações e plano de financiamento que deve ser detalhado para 
cada um dos elementos do composto de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição; 
criação dos conceitos e das marcas e segmentos; proposta de aprimoramento da gestão pública 
para a manutenção das ações de marketing e programa de monitoramento dos resultados obtidos a 
partir da execução do plano. 

OBJETIVO 

Orientar as estratégias de desenvolvimento e comercialização da atividade turística desenvolvidas 
para Campo Magro, com vistas a atingir maior eficiência e eficácia no fortalecimento da marca/ 
definição de uma identidade e o posicionamento designado, e na comercialização dos seus produtos, 
ampliando a atratividade para aumentar os fluxos e gastos turísticos no Município. 

JUSTIFICATIVA 

A elaboração e implantação de um plano de marketing tende a fortalecer os segmentos turísticos 
prioritários do Município, consolidando o posicionamento de mercado desejado, contribuindo para o 
desenvolvimento da atividade turística, principalmente em relação à atração de fluxos de visitantes 
de maneira planejada e organizada. O posicionamento turístico de Campo Magro deve estar 
diretamente ligado às estratégias de marketing adotadas seja pelos agentes privados ou pelo poder 
público. Diante disso, durante a elaboração do diagnóstico de Campo Magro identificou-se a 
inexistência de uma estratégia para promoção dos atrativos e produtos turísticos, além da 
necessidade de qualificação das ações de promoção dos atrativos com o propósito de diversificar o 
portfólio de produtos das agências de receptivo e de emissivo que operam na região. Ressaltando 
os elementos centrais de destaque da oferta identificados na validação da seleção da área turística. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Consolidação das linhas de produtos nos mercados-alvo; instrumentalização dos gestores públicos 
e da iniciativa privada; Incremento no volume de visitantes; aumento da permanência no destino; 
acréscimo no gasto médio por pessoa. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$150.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR e COMTUR, possível parceria púbico/ privada 

PRODUTO E RESULTADO 

Criação de uma marca para o posicionamento do destino e criação de um Plano de marketing 
estratégico e operacional. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 52 – Ações – Comercialização. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Comercialização 

AÇÃO 

17. Promoção de Campo Magro como um destino turístico para as agências de turismo de outros 
municípios. 

DESCRIÇÃO 

Incentivar as agências turísticas de outros municípios a vender Campo Magro como um atrativo, com 
foco nos segmentos prioritários; promover a divulgação do destino através das mídias sociais e sites 
de agencias com o aporte de um profissional de “relações públicas”, a fim de ampliar o fluxo de 
turistas para a região; organizar encontros e reuniões com empresas e empreendedores do trade 
turístico, para que possam apresentar seus produtos e serviços, estimulando a aproximação deste 
grupo para formatação do receptivo. 

OBJETIVO 

Criar uma maior interação entre o visitante e a cidade de Campo Magro estreitando os laços entre 
os interlocutores, bem como oferecer de maneira eficaz os serviços turísticos e os atrativos que o 
Município dispõe. 

JUSTIFICATIVA 

Conforme diagnosticado, Campo Magro ainda carece de posicionamento de segmento de mercado 
dentro do setor de turismo, principalmente com os grandes grupos operadores do turismo nacional. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Promover maior integração entre Campo Magro com os Municípios próximo; maior número de 
turistas em Campo Magro; aumento e diversificação da oferta turística. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SETUR, COMTUR e parceria com agências 

PRODUTO E RESULTADO 

Disponibilização do Município como destino turístico para novas agências emissoras; uma maior 
interação com o visitante e com o turista em potencial, fortalecendo os segmentos turísticos do 
Município. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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11.3. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS 

 

Tabela 53 – Ações – Infraestrutura e Serviços Básicos. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

18. Elaboração e implementação de um projeto de sinalização turística em Campo Magro. 

DESCRIÇÃO 

Elaborar um edital de contratação do serviço/ empresa qualificada para elaboração do projeto: 
realizar levantamento das áreas que carecem de placas informativas e confeccionar as placas nos 
padrões internacionais em 3 idiomas (português, espanhol e inglês), garantindo aos usuários 
eficiência e segurança para chegar ao destino, em sintonia com as recomendações do IPHAN e da 
UNESCO; elaborar projeto básico e executivo de sinalização de orientação com a interpretação 
turística das trilhas de acordo com a sinalização adotada pelo ICMBio no Sistema de Trilhas de 
Longo Curso; implantação do sistema de sinalização. 

OBJETIVO 

Promover a segurança e o acesso aos destinos escolhidos por seus usuários. 

JUSTIFICATIVA 

A sinalização turística é de extrema importância para uma cidade atender de forma 
adequada aos seus visitantes e, além disso, uma Estância Turística deve dispor de 
sinalização indicativa de atrativos turísticos, e em Campo Magro ainda há pontos do Município com 
carência de sinalização / placas informativas. A sinalização é na maioria das vezes insuficiente e 
sem padronização, dificultando aos usuários o acesso seguro aos atrativos. É a partir da sinalização 
que os turistas e a população interessada se locomovem pelo Município e seus atrativos de forma 
prática e segura, conforme as orientações por ela indicadas, e por esse motivo, manter a sinalização 
atualizada e adequada significa garantir orientação dos visitantes, direcionar os fluxos e informar 
sobre as características dos atrativos, roteiros e destinos pretendidos. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Melhoria dos serviços oferecidos; melhoria do atendimento ao turista; maior satisfação dos turistas 
que visitam Campo Magro; deslocamento facilitado; frequência de turistas que usufruem dos 
atrativos turísticos; melhoria do atendimento ao turista, com um destino mais seguro, informativo. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$830.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal e ATCM, Possível parceria público/ privado 

PRODUTO E RESULTADO 

Sinalização turística do Município sempre atualizada e adequada. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 54 – Ações – Infraestrutura e Serviços Básicos. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

19. Execução de obras de pavimentação asfáltica no Circuito Turístico, Gastronômico e Cultural de 
Campo Magro 

DESCRIÇÃO 

Executar obras de pavimentação de 400m da Rua João Jacob Manfron Neto e trecho inicial da Rua 
Úrsula Ercole Cumin - aproximadamente 400m, em 2020. Até 2022 - Pavimentação do trecho de 8 
km da Rua João Jacob Manfron Neto. Até 2024 - Pavimentação de 1,5km da Úrsula Ercole Cumin. 
Até 2026 pavimentação de outro trecho Úrsula Ercole Cumin. Até 2030 - Pavimentação de Trecho 
da Rua João Jacob Manfron até a Conceição dos Correias. 

OBJETIVO 

Melhorar a infraestrutura nas vias para aumentar o fluxo de turistas, possibilitando melhor acesso e 
agregando valor ao Circuito. 

JUSTIFICATIVA 

Nem todas as ruas/ vias ou estradas que fazem parte do circuito são pavimentadas e estão 
preparadas para receber a demanda. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Turistas com maior infraestrutura para utilizar o circuito, além de proprietários de estabelecimentos 
e atrativos ao longo do circuito que se utilizam dessas vias de acesso; maior número de turistas 
interessados devido a infraestrutura de qualidade ofertada. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$8.050.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal e ATCM  

PRODUTO E RESULTADO 

Vias com pavimentação asfáltica, e infraestrutura adequada no Circuito 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 55 – Ações – Infraestrutura e Serviços Básicos. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

20. Elaboração e implementação de um projeto para a criação do Circuito de Ciclismo. 

DESCRIÇÃO 

Elaborar projeto para criação do Circuito, visando, no mínimo, identificar na sinalização do "Circuito" 
a rota das bicicletas e identificar os empreendimentos localizados na rota preparados para o 
atendimento de ciclistas. 

OBJETIVO 

Aumentar o número de ciclistas no Município. 

JUSTIFICATIVA 

Os Circuitos de Ciclismo ou Cicloturismo no Brasil têm sido um importante propulsor de novas 
economias sustentáveis para os pequenos Municípios. E, muito mais ainda quando ocorre nos 
espaços rurais, que é o caso de Campo Magro. O ciclista interage com o meio, procurando 
contemplar, conhecer ou trocar experiencias por onde passa. Campo Magro possui diversos atrativos 
naturais, gastronômicos, ou até mesmo o percurso pode ser um atrativo, que permite que o ciclista 
possa desfrutar do ambiente ao pedalar, desenvolvimento a modalidade do cicloturismo e atraindo 
maior fluxo de turistas.  

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Maior aproveitamento da modalidade do cicloturismo no Município com sinalização adequada e 
proprietários dos empreendimentos com maior fluxo. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 200.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal e ATCM  

PRODUTO E RESULTADO 

Circuito de Ciclismo com sinalização adequada e melhor atendimento ao ciclista; maior fluxo de 
turistas nos empreendimentos da rota e no Município. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 56 – Ações – Infraestrutura e Serviços Básicos. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

21. Elaboração e implementação de projeto de iluminação nos atrativos e vias de acesso no 
Município. 

DESCRIÇÃO 

Realizar levantamento dos locais que necessitam da implantação de novos postes de iluminação, 
incluindo o Circuito Turístico, Gastronômico e Cultural de Campo Magro; realizar levantamento dos 
pontos de iluminação que devem ser readequados; elaborar projeto de iluminação com base nos 
levantamentos realizados e implementar o projeto no Município. 

OBJETIVO 

Ofertar mais segurança e possibilitar atividades noturnas no Circuito Turístico. 

JUSTIFICATIVA 

A iluminação permite que os atrativos e pontos turísticos do Município possam ser visitados também 
no período noturno, além da iluminação nas vias de acesso que permite o turista a chegar com maior 
facilidade em seu destino. Campo Magro ainda carece com a falta de iluminação em alguns pontos, 
e necessita de melhorias e manutenção em outros. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Atrativos podem ser visitados a noite com maior segurança; qualidade e acessibilidade aos 
moradores e turistas/ melhoria no atendimento ao turismo e maior satisfação dos turistas que 
visitam Campo Magro. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 1.800.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Município, com apoio da Prefeitura 
Municipal e SEVOP 

PRODUTO E RESULTADO 

Projeto de iluminação elaborado e implementado.  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 57 – Ações – Infraestrutura e Serviços Básicos. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

22. Implantação de rede de internet sem fio no Circuito Turístico, Gastronômico e Cultural de Campo 
Magro. 

DESCRIÇÃO 

Colocar 25 pontos de internet o Circuito turístico, colocando 1 ponto a cada 2 km. Fazer parcerias 
com empreendimentos turísticos e moradores que já possuam pontos de internet para 
disponibilizarem o acesso gratuito e a instalação de uma câmera de segurança. Sinalizar informando 
que naquela localidade tem internet disponível e gratuita para os turistas. Integrar as câmeras ao 
Sistema de Segurança Pública. 

OBJETIVO 

Ofertar ao turista acesso à internet gratuita no Circuito, para facilitar a localização e a utilização de 
serviços online ao longo do percurso. 

JUSTIFICATIVA 

Grande parte do circuito está localizado em áreas de morro que não possuem cobertura do sinal das 
redes telefônicas, e no caso de um acidente, por exemplo, a pessoa não consegue se comunicar 
para pedir ajuda ou solicitar algum serviço. A ideia é aproveitar os estabelecimentos comerciais para 
a instalação de um ponto que jogue essa internet para fora, em um raio de 1km, disponibilizando 
internet e cobertura aos turistas, proporcionando maior segurança e a possibilidade de comunicação 
ao longo do Circuito. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Proporcionar ao turista uma rede de internet aberta com qualidade, oferecendo uma experiência 
turística mais segura e completa, podendo até divulgar o atrativo durante a visita. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$2.000.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal e ATCM  

PRODUTO E RESULTADO 

Melhoria nos serviços de comunicação oferecidos e maior segurança aos turistas, e 
consequentemente maior fluxo de turistas. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 

  



 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 

MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO - PR 
 
 
 

 

205 
 

Tabela 58 – Ações – Infraestrutura e Serviços Básicos. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

23. Elaboração e implementação de projeto de melhoria do sistema de segurança de Campo Magro. 

DESCRIÇÃO 

Promover gestão junto ao Governo do Estado no sentido de elaborar estudos e projetos para: 
I. Qualificação dos postos da guarda municipal e os equipamentos de ronda nos atrativos turísticos 

prioritários; 
II. Elaboração e implementação do sistema georreferenciado das ocorrências relacionadas ao 

turismo, por meio do registro dos eventos com turistas e em áreas geográficas de interesse 
turístico, constituindo uma base de informações para criação ou revisão do programa "turismo 
seguro". 

III. Implementação de equipamentos, instalação, configuração, treinamento, assistência técnica e 
garantia para qualificação dos sistemas de monitoramento a distância (câmeras, sensores, etc.) 
nos principais atrativos turísticos. 

IV.  Elaborar projeto executivo para obras e reformas para qualificação dos postos. 

OBJETIVO 

Garantir condições adequadas de segurança e proteção ao cidadão e aos turistas que visitam o 
Município de Campo Magro 

JUSTIFICATIVA 

São registrados furtos e assaltos em diversos pontos e atrativos de Campo Magro, consequência da 
falta de segurança desses locais. Além disso, parte dos turistas entrevistados na pesquisa de 
demanda realizada no diagnóstico se mostraram insatisfeitos com os serviços de segurança 
oferecidos pelo Município, e o levantamento realizado confirma que esse serviço é ineficiente, não 
atendendo a necessidade dos turistas e da população em geral, devendo ser expandido 
principalmente nos períodos de maior fluxo turístico. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Maior segurança oferecida à população e aos turistas; melhor imagem do destino. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$300.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal e SESEP 

PRODUTO E RESULTADO 

Corpo de Segurança disponível no Município qualificado e equipado; população e turistas com 
maior segurança para circular no Município e frequentar os atrativos. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 59 – Ações – Infraestrutura e Serviços Básicos. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

24.  Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Campo Magro 

DESCRIÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico deve conter a projeção de objetos para abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e coleta de lixo. O Plano deve contemplar 
no mínimo as seguintes etapas: plano de mobilização, diagnóstico, prognóstico e planejamento 
estratégico e plano de ações. A ações devem prever a melhoria da gestão e planejamento do 
saneamento básico no Município de Campo Magro, buscando meios de implementar projetos e obras 
que busquem melhorar as condições, com implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto, 
abastecimento de água e a rede de drenagem urbana com a execução de galerias de águas pluviais 
na sede municipal; ampliação dos sistemas de drenagem superficial, as capacidades de escoamento 
e regularização de vazões dos rios, córregos e estruturas hidráulicas que compõem o sistema de 
drenagem; ampliação do número de residências com abastecimento de água tratada, realizando um 
levantamento com a empresa de água e esgoto da cidade; proceder campanhas e informação para 
que sejam feitas as conexões na rede de esgoto; e exigência de tratamento de esgoto para os novos 
projetos de construção. 

OBJETIVO 

Garantir uma melhoria nas condições de qualidade de vida da população e salubridade ambiental no 
Município, que implicam diretamente nas atividades turísticas e na imagem que o destino passa ao 
turista. 

JUSTIFICATIVA 

Não é possível considerar a utilização plena de Campo Magro como atrativo turístico, sem considerar 
projetos para a melhoria das condições e infraestrutura do Município. A oferta, bom funcionamento 
e atendimento de serviços de infraestrutura básica como o saneamento, implicam diretamente no 
turismo, e Campo Magro ainda carece de melhorias nesse quesito e um planejamento para o mesmo. 
Apesar do Município contar com um Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado em 2010, de 
acordo com o Marco legal do Saneamento Básico – Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020, os planos 
devem ser revistos em no máximo a cada 10 anos.  

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

O investimento em saneamento auxilia no meio ambiente, diminui gastos na saúde e com 
manutenção; promove maior infraestrutura urbana para Campo Magro, com a valorização das 
propriedades existentes nas áreas beneficiadas; maior satisfação dos munícipes e turista devido a 
infraestrutura de apoio ao turismo adequada. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei nº 14.026, 15 de julho de 2020 – atualiza o marco legal do saneamento básico. 

CUSTO ESTIMADO 

R$150.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal, SEDUA 

PRODUTO E RESULTADO 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 60 – Ações – Infraestrutura e Serviços Básicos. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Infraestrutura e serviços básicos 

AÇÃO 

25. Realização de recapeamento e/ou asfaltamento das vias em estado precário e não 
pavimentadas. 

DESCRIÇÃO 

Executar obras de melhorias no sistema viário visando a restauração das vias em estado precário 
com o recapeamento e execução do serviço de pavimentação asfáltica nas vias não pavimentadas 
do Município. 

OBJETIVO 

Melhorar a infraestrutura urbana e garantir melhor acesso a população e aos turistas. 

JUSTIFICATIVA 

Atualmente, grande parte das vias de acesso encontram-se em estado precário ou não possuem 
pavimentação asfáltica, dificultando a locomoção e o acesso de turistas aos atrativos. Os Municípios 
necessitam de ações pontuais no sistema viário, uma vez que o acesso aos atrativos deve se dar de 
maneira eficiente. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Munícipes com melhor infraestrutura nas vias urbanas e rurais, e turistas com melhor infraestrutura 
de apoio. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$1.500.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal, SEDUA e SEVOP 

PRODUTO E RESULTADO 

Vias do Munícipio recapeadas e asfaltadas, e melhoria das condições de infraestrutura urbana. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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11.4. QUADRO INSTITUCIONAL 

 

Tabela 61 – Ações – Quadro Institucional. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Quadro Institucional 

AÇÃO 

26. Fortalecimento institucional do órgão oficial de turismo e qualificação de sua capacidade 
administrativa, integrados ao meio ambiente, e promoção da modernização administrativa e 
institucional. 

DESCRIÇÃO 

Promover a modernização administrativa e institucional do Município com a consolidação do seu 
quadro técnico; promover cursos de especialização para os membros da pasta municipal do turismo; 
qualificação dos processos participativos desenvolvidos pelo COMTUR, com o desenvolvimento de 
ações que promovam a incidência dessa instância de governança na formulação e acompanhamento 
das políticas públicas de turismo aliadas ao meio ambiente. 

OBJETIVO 

Fortalecer o relacionamento institucional com governanças ligadas ao turismo e meio ambiente 

JUSTIFICATIVA 

É evidente que o turismo local vem se desenvolvendo ao longo dos anos e continuará em um ritmo 
crescente, em razão da existência de novos projetos decorrentes do Plano e também do fluxo de 
visitantes, e foi detectado em diagnóstico que o órgão gestor de turismo do Município necessita de 
fortalecimento institucional, tanto na área de recursos humanos quanto na área de recursos 
tecnológicos. Visto isso, é importante que o setor venha se fortalecendo e modernizando com o 
tempo para que mesmo se mantenha sempre capacitado e atualizado. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Melhor gestão/execução das ações da Prefeitura voltadas para o desenvolvimento turístico, 
beneficiando a população, turistas e a Prefeitura de Campo Magro; manter os principais atores da 
gestão pública do turismo sempre capacitados; setor turístico favorecido. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

R$50.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal, SETUR e COMTUR, SEDUA, e SEMEC 

PRODUTO E RESULTADO 

Melhoria do desempenho da gestão do turismo aliada a gestão ambiental, e desenvolvimento no 
setor.  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 62 – Ações – Quadro Institucional. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Quadro Institucional 

AÇÃO 

27. Captação de recursos por meio de incentivos fiscais para o setor do Turismo que viabilizem o 
alinhamento entre as iniciativas do trade turístico e as políticas públicas para o desenvolvimento 
da atividade. 

DESCRIÇÃO 

Estruturação de política de incentivos para o investimento privado no setor turístico por meio de 
novos instrumentos tributários. 

OBJETIVO 

Promover modernização tributária na Prefeitura para melhorar a arrecadação fiscal e 
consequentemente os serviços turísticos. 

JUSTIFICATIVA 

Os incentivos fiscais estabelecem um teto de dedução por impostos, sem afetar significativamente 
os cofres públicos. Com isso, as pessoas ou associações têm a opção de destinar uma parte do 
imposto (que já teria que pagar ao Governo) para os projetos voltados ao turismo, culturais etc. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Setor turístico favorecido. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal, SETUR e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Melhoria do desempenho da gestão do turismo do Município e desenvolvimento no setor. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 63 – Ações – Quadro Institucional. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Quadro Institucional 

AÇÃO 

28. Realização de eventos e encontros de integração entre o trade turístico e a população de Campo 
Magro. 

DESCRIÇÃO 

Incentivar e fortalecer a participação popular, favorecendo parcerias e construção da rede de turismo, 
especialmente, entre os órgãos públicos e a população de Campo Magro. 

OBJETIVO 

Retratar junto à população a real situação do Município, identificando as principais demandas, 
problemas, as potencialidades do turismo, bem como garantir a participação de todos no 
planejamento e gestão das ações. 

JUSTIFICATIVA 

A participação popular traz ganhos reais para os cidadãos e também para a efetividade das ações 
de desenvolvimento no setor. Ao contar com a sociedade, há maior chance de as ações serem 
consistentes e eficazes, melhorando o desempenho administrativo, contribuindo não só para os 
visitantes, mas principalmente para a população que depende das atividades turísticas no Município 
de Campo Magro. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Atestar a veracidade da situação atual do Município; setor turístico favorecido. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal, SETUR e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Desenvolvimento no setor turístico com uma democracia forte com maior participação popular. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 64 – Ações – Quadro Institucional. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Quadro Institucional 

AÇÃO 

29. Aplicação de instrumentos urbanísticos presentes no Plano Diretor em áreas privadas onde estão 
localizados alguns atrativos turísticos. 

DESCRIÇÃO 

Favorecer proprietários de áreas turísticas com aplicação de instrumentos urbanísticos. 

OBJETIVO 

Incentivar os proprietários das áreas turísticas a investirem no desenvolvimento do local. 

JUSTIFICATIVA 

Alguns instrumentos urbanísticos, como por exemplo a operação urbana consorciada, viabilizam um 
projeto utilizando também recursos da iniciativa privada, oferecendo a concessão de alguns 
benefícios como aumento do coeficiente de aproveitamento, modificação dos usos permitidos no 
local ou incentivo fiscal. Dessa forma, as "regalias" podem ser concedidas aos proprietários em troca 
de uma contrapartida, que pode ser financeira ou de outra natureza. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Proprietários das áreas turísticas beneficiados com os instrumentos. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Não se aplica 

CUSTO ESTIMADO 

Ação administrativa 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

Prefeitura Municipal, SETUR e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Maior interesse dos proprietários das áreas turísticas em investir no desenvolvimento da atividade. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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11.5. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

Tabela 65 – Ações – Aspectos Socioambientais. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Aspectos Socioambientais 

AÇÃO 

30. Desenvolvimento e implantação de programa de educação ambiental junto às escolas da rede 
pública. 

DESCRIÇÃO 

Firmar parceria com a SEMEC e SEDUA para a realização de cursos e palestras de educação 
ambiental para os pais e alunos nas escolas do Município; elaborar programas pedagógicos 
(conteúdos técnicos, atividades práticas como a realização de visitas nas áreas preservadas junto 
aos alunos das escolas, melhores práticas, etc.); elaborar material didático e promocional (folheteria, 
sites, revistas etc); realizar monitoramento do programa - evolução das ações por escola e melhores 
práticas nas escolas 

OBJETIVO 

Estimular a formação de uma consciência crítica junto à população, incluindo o público mais jovem, 
e conscientizá-los da postura ambiental que deve ser adotada ao utilizar os atrativos e para a 
conservação do Meio Ambiente, dentro e fora do Município. 

JUSTIFICATIVA 

A Educação Ambiental, segundo a lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, é um componente essencial 
e permanente da educação Nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo formal e não-formal. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Consciência crítica desenvolvida na população sobre os problemas ambientais; maior estímulo a 
tentar buscar soluções para estes problemas, visando a preservação do Meio Ambiente e prevenção 
dos impactos negativos relacionados à atividade turística. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei Federal n° 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 400.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SEMEC, SEDUA, SETUR e COMTUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Preservação da natureza com educação ambiental e prevenção de impactos negativos no meio 
ambiente relacionados à atividade turística. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 66 – Ações – Aspectos Socioambientais. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Aspectos Socioambientais 

AÇÃO 

31. Desenvolvimento de campanha de conscientização à população e aos turistas para descarte do 
lixo. 

DESCRIÇÃO 

Desenvolver campanha orientativa para o descarte correto do lixo com o apoio da ATCM, e promover 
a instalação de placas informativas no circuito turístico. 

OBJETIVO 

Conscientizar os usuários/turistas a descartar os resíduos adequadamente. 

JUSTIFICATIVA 

Muitos dos turistas e até mesmo moradores da região ainda têm o costume de descartar o lixo de 
forma inadequada, inclusive e principalmente nos atrativos naturais. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Atrativos turísticos bem conservados. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

O descarte inadequado de lixo é proibido no Brasil desde 1954, pela Lei 2.312 de 3 de setembro, 
pelo Código Nacional da Saúde. Essa proibição foi reforçada em 1981 pela Política Nacional de Meio 
Ambiente, e em 2010, pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

CUSTO ESTIMADO 

R$ 20.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

ACTM e SETUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Estímulo a consciência dos turistas e população a descartar o lixo de forma adequada e prevenção 
de impactos negativos no meio ambiente relacionados à atividade turística. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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Tabela 67 – Ações – Aspectos Socioambientais. 

COMPONENTE/ESTRATÉGIA 

Aspectos Socioambientais 

AÇÃO 

32. Criação e implementação de programas, normas e ações para a conservação do meio ambiente 
e sensibilização de moradores da região. 

DESCRIÇÃO 

Desenvolver um programa de capacitação para a realização de palestras no Município com a 
participação da SEDUA - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental; promover 
campanhas continuadas com foco na educação ambiental; criar cartilhas de boas práticas do turismo 
nas áreas naturais e rurais. 

OBJETIVO 

Sensibilizar a população sobre a importância do Meio Ambiente para o Município, com a proteção 
de nascentes e rios, seleção do lixo e garantir o destino correto do esgoto. 

JUSTIFICATIVA 

Um programa de sensibilização e capacitação é uma valiosa iniciativa para difundir a importância 
ambiental para o Município, mostrando à comunidade quais os benefícios que o mesmo traz para a 
população, e a necessidade de desenvolver o turismo aliado a práticas de conservação do meio 
ambiente. 

BENEFÍCIOS E BENEFICIÁRIOS 

Moradores da região com maior interesse pela conservação do meio ambiente; minimização dos 
problemas relacionados à exploração ambiental; mudança de hábitos para um estilo de vida mais 
saudável e benéfico ao meio ambiente. 

NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EXIGIDAS POR LEI 

Lei Federal n° 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

CUSTO ESTIMADO 

R$70.000,00 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO OU OPERAÇÃO 

SEDUA, SEMEC e SETUR 

PRODUTO E RESULTADO 

Realização de palestras no Município promovendo a capacitação ambiental, e moradores da região 
sensibilizados e capacitados, com maior interesse pela conservação do Meio Ambiente. 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 

  



PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO 
MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO – PR 

 

215 

12. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES. 

 

Tabela 68 – Avaliação dos Impactos Potenciais de Implementação das ações. 

AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

1. Elaboração e 

implementação de 

projeto de sinalização 

turística do Circuito 

Turístico, 

Gastronômico e 

Cultural de Campo 

Magro. 

• Promover 

conhecimento 

sobre o meio 

ambiente; 

• Dar visibilidade a 

culinária feita com 

plantas 

tradicionais da 

região; 

• Aumento da 

poluição; 

• Aumento do fluxo 

de turistas, 

consequentement

e o aumento de 

resíduos; 

• Geração de 

emprego e renda; 

• Melhoria na 

infraestrutura 

turística; 

• Motivação do 

turista; 

• Melhoria na 

infraestrutura 

turística; 

• Ampliar os 

conhecimentos 

sobre os atrativos 

turísticos; 

• Incentivar 

produtores rurais. 

• Especulação 

imobiliária; 

• Inflação dos 

produtos e 

serviços; 

• Ocorrência de 

prostituição; 

• Conflito entre os 

comerciantes 

locais; 

• Maior incidência 

de alcoolismo; 

• Aumento do 

índice de 

violência. 

• Aumento do fluxo 

de turistas; 

• Aumento do 

tempo de 

permanência no 

município; 

• Aumento dos 

gastos turísticos; 

• Novos produtos 

turísticos; 

• Aumento da 

diversidade de 

oferta turística; 

• Aumento da 

satisfação do 

visitante e fluxo 

de turistas. 

• Pressão 

inflacionária; 

• Grande 

dependência 

financeira em 

relação ao 

turismo; 

• Aumento dos 

custos sociais e 

ambientais; 

• Prioridades de 

investimento que 

estimulam apenas 

a atividade 

turísticas; 

• Aumento de 

preço; 

• Especulação 

indevida dos 

recursos; 

• Distorções na 

economia local; 
 

• Valorização do 

artesanato local; 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio cultural 

local; 

• Preservar a 

integridade dos 

bens materiais e 

imateriais; 

• Promoção da 

cultura culinária 

do município; 

• Realização de 

eventos 

gastronômicos; 

• Destruição do 

patrimônio 

histórico; 

• Acesso maciço de 

turistas; 

Sobreposição as 

demais culturas 

locais, no sentido 

de diversidade 

cultural (se o 

fomento for 

excessivo, isso 

pode acarretar em 

uma sobreposição 

com relação às 

outras); 

•  
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

2. Implantação do 

programa “Linhas do 

Conhecimento" 

turístico e do projeto 

"Conheça Campo 

Magro". 

• Incentivo à 

implantação de 

sistemas de 

gestão de 

qualidade 

ambiental nos 

equipamentos e 

atrativos 

turísticos; 

• Uso indevido dos 

locais;  
 

• Aumento de mão 

de obra 

adequada; 

• Geração de 

emprego e renda; 

• Preparação 

adequada para 

receber turistas; 

• Conflitos entre a 

população 

capacitada;  

• Diversificação da 

economia 

regional; 

• Satisfação dos 

turistas; 

• Impulsionamento 

da atividade 

turística; 

• Desenvolvimento 

econômico e 

aumento do fluxo 

de turistas; 

• Aumento da 

qualidade do 

produto turístico; 

• Aumento de 

preço;  

• Especulação 

indevida da mão 

de obra; 

• Melhorias 

relacionadas a 

cultura local nos 

âmbitos de 

atendimento, por 

exemplo. 

• Sem impacto 

significativo. 

3. Revitalização do 

Memorial da Cultura na 

Casa do Agricultor. 

• Valorizar o 

produtor rural; 

• Conscientização 

sobre o equilíbrio 

do meio 

ambiente; 

• Respeito ao meio 

ambiente; 

 

 

 
 

• Aumento do fluxo 

de turista 

consequentement

e o aumento de 

resíduos; 

• Desenvolver um 

espaço para 

atender o 

produtor rural;  

• Incentivo aos 

produtores rurais; 

• Especulação 

imobiliária; 

• Inflação dos 

produtos e 

serviços; 

• Formatação de 

novos produtos; 

• Aumento da 

diversidade de 

oferta turística; 

• Aumento dos 

custos sociais e 

ambientais; 

• Especulação 

indevida dos 

recursos; 

• Resgatar a 

história;  

• Valorizar a cultura 

agrícola; 

•   
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

4. Desenvolvimento e 
implantação do Roteiro 
do Turismo Rural de 
Campo Magro. 

• Criação de novos 

roteiros voltados 

ao turismo 

natural, ao 

agroturismo e ao 

ecoturismo; 

• Exploração 

inadequada de 

áreas ambientais; 

• Aumento de 

poluição; 

• Incremento no 

volume de 

visitantes; 

• Incentivo ao setor; 

• Melhoria na 

infraestrutura dos 

atrativos; 

• Criação de novos 

empreendimentos; 

• Aumento da 

satisfação do 

visitante; 

• Aumento da 

população 

flutuante do 

município; 

• Custos derivados 

das flutuações da 

demanda 

turística; 

• Formatação de 

novos produtos; 

• Aumento da 

permanência dos 

turistas no 

município; 

• Aumento da 

concorrência;  

• Aumento do custo 

de vida; 

• Disseminação da 

cultura local, uma 

vez que 

proporcionará o 

maior contato da 

população de 

Campo Magro 

com o público 

externo; 

• Acesso maciço de 

turistas; 

5. Estabelecimento de 
parceria com a 
Secretaria de 
Agricultura e entre os 
produtores rurais com 
os estabelecimentos 
gastronômicos. 

• Criação de novos 

roteiros voltados 

ao turismo 

natural, ao 

agroturismo e ao 

ecoturismo; 

• Exploração 

inadequada de 

áreas ambientais; 

• Aumento de 

poluição. 

• Incremento no 

volume de 

visitantes; 

• Incentivo ao setor; 

• Melhoria na 

infraestrutura dos 

atrativos; 

• Criação de novos 

empreendimentos; 

• Incentivo aos 

produtores rurais; 

• Aumento da 

satisfação do 

visitante; 

• Aumento da 

população 

flutuante do 

município; 

• Custos derivados 

das flutuações da 

demanda 

turística; 

• Formatação de 

novos produtos; 

• Aumento da 

permanência dos 

turistas no 

município; 

• Aumento da 

concorrência;  

• Aumento do custo 

de vida; 

• Disseminação da 

cultura local, uma 

vez que 

proporcionará o 

maior contato da 

população de 

Campo Magro 

com o público 

externo. 

• Acesso maciço de 

turistas; 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

6. Estabelecimento de 
parcerias com os 
Centros Universitários. 

• Ampliação sobre 

o conhecimento 

da área ambiental 

do município;  

• Desenvolvimento 

do ecoturismo; 

• Surgimento de 

possíveis 

sobrecargas do 

meio ambiente; 

• Uso irracional dos 

recursos naturais; 

• Melhoria na 

qualidade dos 

atrativos; 

• Estruturação de 

uma base de 

informações da 

atividade turística; 

• Elaboração da 

política turística do 

município; 

• Sem impacto 

significativo. 

• Facilidade por 

informações e 

buscas por 

financiamentos; 

• Maiores 

investimentos 

pelo setor público 

e privado; 

• Pressão 

inflacionária; 

• Aumento dos 

custos sociais e 

ambientais; 

• Melhoria na 

qualidade dos 

destinos 

turísticos; 

• Preservação do 

turismo cultural 

local; 

• Desvalorização 

das 

manifestações 

culturais 

tradicionais; 

• Destruição do 

patrimônio 

histórico; 

7. Implantação de 
infraestrutura no 
Parque de Exposições 
Bortolo Casagrande.  

• Melhor 

atendimento ao 

visitante; 

• Melhoria na 

infraestrutura; 

• Conscientização 

sobre o equilíbrio 

do meio 

ambiente; 

• Aumento da 

inclusão nos 

acessos aos 

pontos turistas 

voltados ao 

ecoturismo; 

• Respeito ao meio 

ambiente; 

• Impactos oriundos 

das obras em 

ambientes 

naturais; 

• Criação de um 

novo espaço 

voltado a eventos;  

• Geração de 

emprego e renda; 

• Adequação dos 

estabelecimentos; 

• Garantir acesso de 

forma igualitária; 

• Conflito entre os 

empresários e 

os órgãos 

públicos; 

• Auxilio no 

desenvolvimento 

econômico;  

• Aumento no fluxo 

de turistas; 

• Fortalecimento do 

turismo; 

• Aumento no fluxo 

de turistas; 

• O estímulo de 

investimentos e a 

geração de 

empregos; 

• Alto investimento 

em projeto e 

reforma dos 

atrativos em 

questão; 

• Qualificação da 

mão de obra com 

relação a cultura, 

acolhimento, 

atendimento e 

afins; 

• Sem impacto 

significativo. 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

8. Elaboração de um 
inventário e provisão 
de um diagnóstico 
cultural da cidade de 
Campo Magro.  

• Promover o 

ecoturismo; 

• Promover 

conhecimento 

sobre o meio 

ambiente; 

• Aumento do fluxo 

de turista 

consequentement

e o aumento de 

resíduos; 

• Aumento da 

poluição; 

• Geração de 

emprego e renda; 

• Melhoria na 

infraestrutura 

turística; 

• Motivação do 

turista; 

• Ampliar os 

conhecimentos 

sobre os atrativos 

turísticos. 

• Especulação 

imobiliária; 

• Inflação dos 

produtos e 

serviços; 

• Ocorrência de 

prostituição; 

• Maior incidência 

de alcoolismo; 

• Aumento do 

índice de 

violência. 

• Aumento do fluxo 

de turistas; 

• Aumento do 

tempo de 

permanência no 

município; 

• Aumento dos 

gastos turísticos; 

• Pressão 

inflacionária; 

• Grande 

dependência 

financeira em 

relação ao 

turismo; 

• Aumento dos 

custos sociais e 

ambientais; 

• Prioridades de 

investimento que 

estimulam apenas 

a atividade 

turísticas; 

• Distorções na 

economia local; 

• Valorização do 

artesanato local; 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio cultural 

local; 

• Preservar a 

integridade dos 

bens materiais e 

imateriais; 

• Destruição do 

patrimônio 

histórico; 

• Acesso maciço de 

turistas; 

9. Criação para o apoio 
no fomento e 
fortalecimento das 
iniciativas de base 
comunitária em Campo 
Magro.  

• Respeito ao meio 

ambiente; 

• Estimulação do 

turismo rural; 

• Conscientização 

sobre o equilíbrio 

do meio 

ambiente. 

• Sem impacto 

significativo; 

• Impactos oriundos 

das obras em 

ambientes 

naturais; 

• Fortalecimento de 

iniciativas de base 

comunitária; 

• Promover o diálogo 

e a interação entre 

visitantes e 

visitados; 

• Maior geração e 

distribuição de 

renda; 

• Despreparo da 

população frente 

as necessidades 

turísticas; 

• Conflito de 

interesses. 

• Conflito entre os 

empresários e 

os órgãos 

públicos; 

• Auxilio no 

desenvolvimento 

econômico;  

• Diversificação dos 

serviços 

ofertados; 

• Aumento de 

procura de 

hospedagem no 

município; 

• Pressão 

inflacionária; 

• Alto investimento 

em projeto e 

reforma dos 

atrativos em 

questão. 

• Promoção da 

cultura local; 

• Valorização do 

artesanato e da 

herança cultural; 

• Respeito a 

tradição local; 

• Qualificação da 

mão de obra com 

relação a cultura, 

• Descaracterizaçã

o de hábitos, 

tradições e 

costumes; 

• Sem impacto 

significativo. 
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• Fortalecimento do 

turismo; 

acolhimento, 

atendimento e 

afins. 

10. Elaboração e 
desenvolvimento de 
projeto de adequação 
aos estabelecimentos 
de apoio ao turista 
prioritários que ainda 
não possuam acesso 
às pessoas com 
deficiências ou 
necessidades especiais 
(acessibilidade 
universal).  

• Aumento da 

inclusão nos 

acessos aos 

pontos turistas 

voltados ao 

ecoturismo; 

 
• Adequação dos 

estabelecimentos; 

• Garantir acesso de 

forma igualitária; 

 
• Aumento no fluxo 

de turistas; 

• O estímulo de 

investimentos e a 

geração de 

empregos; 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

11. Implantação do 
marco de entrada de 
Campo Magro.  

• Aumento da 

inclusão nos 

acessos aos 

pontos turistas 

voltados ao 

ecoturismo  

• Impactos oriundos 

das obras em 

ambientes 

naturais; 

• Adequação dos 

estabelecimentos; 

• Garantir acesso de 

forma igualitária; 

• Conflito entre os 

empresários e 

os órgãos 

públicos; 

• Fortalecimento do 

turismo; 

• Aumento no fluxo 

de turistas; 

• O estímulo de 

investimentos e a 

geração de 

empregos; 

• Alto investimento 

em projeto e 

reforma dos 

atrativos em 

questão. 

• Qualificação da 

mão de obra com 

relação a cultura, 

acolhimento, 

atendimento e 

afins. 

• Sem impacto 

significativo. 

12. Implantação de um 
Centro de Informações 
Turísticas (CIT).  

• Facilidade de 

acesso as 

informações; 

• Proteção dos 

ecossistemas e 

os serviços 

ambientais deles 

oriundos; 

• Informação ao 

turista de maneira 

adequada; 

• Impactos oriundos 

das obras em 

ambientes 

naturais; 

• Aumento na 

geração de 

resíduos; 

• Aumento do 

consumo de 

recursos hídricos; 

• Melhor 

infraestrutura para 

atender a demanda 

turística; 

• Melhoria na 

divulgação dos 

atrativos turísticos; 

• Melhor atendimento 

as necessidades 

dos usuários; 

• Impacto de 

vizinhança. 

• Custo de vida 

elevado; 

• Aumento da 

população; 

• Potencial de 

geração de fluxo 

turístico;  

• Fortalecimento da 

atividade turística; 

• Aumento na 

diversificação da 

oferta turística; 

• Custos de 

implantação, 

infraestrutura e 

administrativos; 

• Aumento da 

concorrência; 

• Aumento do 

Custo de vida; 

• Proteção ao 

patrimônio cultural 

local; 

• Incentivo ao 

visitante a 

explorar os 

atrativos 

turísticos; 

• Divulgação do 

folclore local; 

• Sem impacto 

significativo; 

• Destruição do 

patrimônio 

histórico; 

• Perda de valores 

regionais; 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

13. Ampliação e 

melhoria da 

infraestrutura da rede 

hoteleira.  

• Melhoria na 

qualidade dos 

recursos naturais; 

• Aumento de 

efluentes 

domésticos; 

• Aumento da 

pressão sobre o 

ecossistema; 

• Aumento da 

poluição; 

• Estimular o 

desenvolvimento; 

• Geração de 

empregos; 

• Incentivo à 

educação; 

• Investimentos na 

infraestrutura 

básica; 

 
• Incentivo aos 

turistas a 

permanecer por 

mais tempo no 

município; 

• Ampliação de leitos 

facilitando a 

hospedagem de 

turistas no 

município; Aumento 

da permanência dos 

turistas no 

Município; 

 
• Popularização de 

festas 

interioranas; 

• Disseminação da 

história da região. 

• Mecanização e 

capitalização da 

identidade 

histórico cultural 

da região; 

14. Capacitação da 

mão-de-obra local dos 

estabelecimentos 

comerciais de apoio ao 

turismo (comércios, 

restaurantes e rede 

hoteleira). 

• Incentivo à 

implantação de 

sistemas de 

gestão de 

qualidade 

ambiental nos 

equipamentos e 

atrativos 

turísticos; 

• Uso indevidos dos 

locais;  

• Aumento de mão 

de obra 

adequada; 

• Geração de 

emprego e renda; 

• Preparação 

adequada para 

receber turistas; 

• Conflitos entre a 

população 

capacitada;  

• Diversificação da 

economia regional; 

• Satisfação dos 

turistas; 

• Impulsionamento da 

atividade turística; 

• Desenvolvimento 

econômico e 

aumento do fluxo de 

turistas; 

• Aumento da 

qualidade do 

produto turístico; 

• Aumento de 

preço;  

• Especulação 

indevida da 

mão de obra; 

• Melhorias 

relacionadas a 

cultura local nos 

âmbitos de 

atendimento 

• Sem impacto 

significativo 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

15. Elaboração e 

implementação do 

plano estratégico para 

regularização e 

qualificação dos 

produtores artesanais e 

a indústria 

manufatureira.   

• Promover o 

ecoturismo; 

• Promover 

conhecimento 

sobre o meio 

ambiente; 

• Aumento do fluxo 

de turista 

consequentement

e o aumento de 

resíduos; 

• Aumento da 

poluição; 

• Geração de 

emprego e renda; 

• Melhoria na 

infraestrutura 

turística; 

• Motivação do 

turista; 

• Ampliar os 

conhecimentos 

sobre os atrativos 

turísticos 

• Especulação 

imobiliária; 

• Inflação dos 

produtos e 

serviços; 

• Ocorrência de 

prostituição; 

• Maior incidência 

de alcoolismo; 

• Aumento do 

índice de 

violência. 

• Aumento do fluxo 

de turistas; 

• Aumento do 

tempo de 

permanência no 

município; 

• Aumento dos 

gastos turísticos; 

• Pressão 

inflacionária; 

• Grande 

dependência 

financeira em 

relação ao 

turismo; 

• Aumento dos 

custos sociais e 

ambientais; 

• Prioridades de 

investimento que 

estimulam apenas 

a atividade 

turísticas; 

• Distorções na 

economia local; 

• Valorização do 

artesanato local; 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio cultural 

local; 

• Preservar a 

integridade dos 

bens materiais e 

imateriais; 

• Destruição do 

patrimônio 

histórico; 

• Acesso maciço de 

turistas; 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

16. Elaboração de um 

Plano de Marketing 

Turístico para Campo 

Magro. 

• Aumento de 

visitantes voltados 

ao ecoturismo; 

• Responsabilidade 

ambiental; 

• Melhoria da 

qualidade 

ambiental; 

• Uso racional dos 

recursos naturais; 

• Preservação da 

biodiversidade 

local; 

• Possível aumento 

na pressão sobre 

os ecossistemas 

e os recursos 

naturais; 

• Incentivo a 

população a 

participar dos 

eventos; 

• Estimulo ao 

desenvolvimento; 

• Incremento no 

volume de 

visitantes; 

• Poluição visual; • Consolidação das 

linhas de produtos 

nos mercados-

alvo; 

• Instrumentalizaçã

o dos gestores; 

• Públicos e da 

iniciativa privada; 

• Aumento da 

permanência no 

destino; 

• Acréscimo no 

gasto médio por 

pessoa; 

• Melhor divulgação 

dos atrativos; 

• Alto custo de 

investimento em 

empresas 

terceirizadas para 

elaboração do 

Plano de 

Marketing; 

• Maior 

conhecimento dos 

turistas pelos 

atrativos culturais; 

• Sem impacto 

significativo. 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

17. Promoção de 

Campo Magro como 

um destino turístico 

para as agências de 

turismo de outros 

municípios. 

• Crescimento do 

ecoturismo; 

• Melhoria da 

qualidade 

ambiental; 

• Uso racional dos 

recursos naturais; 

• Surgimento de 

possíveis 

sobrecargas do 

meio ambiente; 

• Uso irracional dos 

recursos naturais; 

• Maior interação 

dos visitantes 

com a cidade; 

• Ampliação do 

conhecimento 

sobre o município; 

• Melhoria nos 

serviços básicos 

oferecidos aos 

turistas. 

• Sem impacto 

significativo. 

• Ampliação do 

fluxo de turistas; 

• Aumento no 

volume de gastos 

dos turistas; 

• Pressão 

inflacionária; 

• Aumento dos 

custos sociais e 

ambientais; 

• Maior divulgação 

do turismo 

cultural; 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio 

artístico histórico 

e cultural; 

• Respeito as 

culturas 

tradicionais; 

• Desvalorização 

das 

manifestações 

culturais 

tradicionais; 

• Destruição do 

patrimônio 

histórico; 

18. Elaboração e 

implementação de um 

projeto de sinalização 

turística em Campo 

Magro. 

• Maior cuidado 

com o meio 

ambiente; 

• Facilidade de 

acesso aos 

atrativos; 

• Poluição visual. • Melhoria nos 

serviços 

oferecidos 

• Melhor 

atendimento; 

• Deslocamento 

facilitado; 

• Melhoria na 

qualidade de vida; 

• Melhoria nos 

acessos aos 

atrativos; 

• Ampliação da 

infraestrutura 

básica; 

• Má instalação e 

falta de mão de 

obra qualificada 

para prestação 

dos serviços; 

• Maior satisfação 

dos turistas que 

visitam Campo 

Magro; 

• Maior procura 

pelo turismo no 

município; 

• Má instalação e 

falta de mão de 

obra qualificada 

para prestação 

dos serviços; 

• Custos de 

implantação e 

infraestrutura. 

• Maior divulgação 

do turismo 

cultural; 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio 

artístico histórico 

e cultural; 

• Respeito as 

culturas 

tradicionais; 

• Sem impacto 

significativo 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

19. Execução de obras 

de pavimentação 

asfáltica no Circuito 

Turístico, Gastronômico 

e Cultural de Campo 

Magro 

• Maior 

aproveitamento da 

modalidade do ciclo 

turismo  

• Surgimento de 

possíveis 

sobrecargas do 

meio ambiente; 

• Uso irracional dos 

recursos naturais; 

• Melhoria nos 

acessos aos 

atrativos; 

• Ampliação da 

infraestrutura 

básica; 

• Melhoria na 

qualidade de vida; 

• Má instalação e 

falta de mão de 

obra qualificada 

para prestação 

dos serviços; 

• Melhoria dos 

acessos aos 

atrativos;  

• Acréscimo no gasto 

médio por pessoa; 

• Maior satisfação 

dos turistas que 

visitam Campo 

Magro 

• Insatisfação do 

visitante; 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio 

artístico histórico 

e cultural; 

• Respeito as 

culturas 

tradicionais; 

• Sem impacto 

significativo. 

20. Elaboração e 

implementação de um 

projeto para a criação do 

Circuito de Ciclismo. 

• Uso adequado dos 

locais turísticos; 

• Segurança para os 

turistas; 

• Uso irresponsável 

de locais voltados 

para o ecoturismo 

em horários 

inapropriados; 

• Maior segurança 

para os 

munícipes e 

visitantes; 

• Aumento no 

número de 

ciclistas. 

• Sem impacto 

significativo. 

• Aumento na 

satisfação do 

turista; 

• Má instalação e 

falta de mão de 

obra qualificada 

para prestação 

dos serviços; 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio 

artístico histórico 

e cultural; 

•  Sem impacto 

significativo 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

21. Elaboração e 

implementação de 

projeto de iluminação 

nos atrativos e vias de 

acesso no Município. 

• Uso adequado dos 

locais turísticos; 

• Segurança para os 

turistas; 

• Uso irresponsável 

de locais voltados 

para o ecoturismo 

em horários 

inapropriados; 

• ; Maior segurança 

para os 

munícipes e 

visitantes; 

• Ampliação de 

horários para 

visitação; 

• Qualidade e 

acessibilidade 

aos moradores e 

turistas; 

• Melhoria no 

atendimento ao 

turismo; 

• Má instalação e 

falta de mão de 

obra qualificada 

para prestação 

dos serviços. 

• Aumento na 

procura por locais 

seguros; 

• Aumento na 

satisfação do 

turista; 

• Custos de 

implantação e 

infraestrutura. 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio 

artístico histórico 

e cultural; 

• Sem impacto 

significativo 

22. Implantação de rede 

de internet sem fio no 

Circuito Turístico, 

Gastronômico e Cultural 

de Campo Magro 

•  Maior visibilidade 

para a proteção do 

meio ambiente; 

•  Possível 

aumento na 

pressão sobre os 

ecossistemas e 

os recursos 

naturais; 

•  Aumento na 

infraestrutura; 

• Má instalação e 

falta de mão de 

obra qualificada 

para prestação 

dos serviços 

• Maior atratividade 

para o setor 

econômico. 

• Custos de 

implantação do 

serviço. 

• Facilidade na 

disseminação da 

cultura local. 

• Sem impacto 

significativo 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

21. Elaboração e 

implementação de 

projeto de iluminação 

nos atrativos e vias de 

acesso no Município. 

• Uso adequado dos 

locais turísticos; 

• Segurança para os 

turistas; 

• Uso irresponsável 

de locais voltados 

para o ecoturismo 

em horários 

inapropriados; 

• ; Maior segurança 

para os 

munícipes e 

visitantes; 

• Ampliação de 

horários para 

visitação; 

• Qualidade e 

acessibilidade 

aos moradores e 

turistas; 

• Melhoria no 

atendimento ao 

turismo; 

• Má instalação e 

falta de mão de 

obra qualificada 

para prestação 

dos serviços. 

• Aumento na 

procura por locais 

seguros; 

• Aumento na 

satisfação do 

turista; 

• Custos de 

implantação e 

infraestrutura. 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio 

artístico histórico 

e cultural; 

• Sem impacto 

significativo 

22. Implantação de rede 

de internet sem fio no 

Circuito Turístico, 

Gastronômico e Cultural 

de Campo Magro 

•  Maior visibilidade 

para a proteção do 

meio ambiente; 

•  Possível 

aumento na 

pressão sobre os 

ecossistemas e 

os recursos 

naturais; 

•  Aumento na 

infraestrutura; 

• Má instalação e 

falta de mão de 

obra qualificada 

para prestação 

dos serviços 

• Maior atratividade 

para o setor 

econômico. 

• Custos de 

implantação do 

serviço. 

• Facilidade na 

disseminação da 

cultura local. 

• Sem impacto 

significativo 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

23. Elaboração e 

implementação de 

projeto de melhoria do 

sistema de segurança 

de Campo Magro.  

• Melhoria na 

fiscalização de 

crimes ambientais; 

• Sem impacto 

significativo; 

• Maior segurança 

aos moradores e 

turistas; 

• Sem impacto 

significativo; 

• Melhoria na 

imagem do 

município;  

• Maior procura dos 

turistas por locais 

seguros; 

• Pressão 

inflacionária; 

• O aumento da 

segurança pública 

ajudará a 

preservar o 

patrimônio 

cultural do 

município. 

• Sem impacto 

significativo; 

24. Revisão do Plano 

Municipal de 

Saneamento Básico de 

Campo Magro.  

•  Maiores 

investimentos 

públicos; 

• Salubridade 

ambiental; 

• Redução dos danos 

causados pelo 

ecoturismo; 

• Universalização do 

saneamento; 

• Sem impacto 

significativo; 

• Melhoria na 

qualidade de vida; 

• Ampliação da 

infraestrutura 

Turística; 

• Gerar conflitos; • Diminuição dos 

gastos com saúde 

pública; 

• Maior satisfação do 

turista; 

• Melhoria na 

imagem do 

município; 

• Sem impacto 

significativo; 

• Mudança de 

habito de higiene 

e 

responsabilidade 

ambiental; 

• Sem impacto 

significativo; 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

25. Realização de 

recapeamento e/ou 

asfaltamento das vias 

em estado precário e 

não pavimentadas.  

• Maior 

aproveitamento da 

modalidade do ciclo 

turismo; 

• Surgimento de 

possíveis 

sobrecargas do 

meio ambiente; 

• Uso irracional dos 

recursos naturais; 

• Facilidade de 

acesso aos 

atrativos;  

• Melhoria na 

qualidade de vida; 

• Má instalação e 

falta de mão de 

obra qualificada 

para prestação 

dos serviços; 

• Aumento na 

satisfação do 

turista; 

• Custos de 

implantação e 

infraestrutura; 

• Sem impacto 

significativo; 

• Sem impacto 

significativo; 

26. Fortalecimento 

institucional do órgão 

oficial de turismo e 

qualificação de sua 

capacidade 

administrativa, 

integrados ao meio 

ambiente, e promoção 

da modernização 

administrativa e 

institucional. 

• Fortalecimento do 

conhecimento 

relacionado ao 

meio ambiente; 

• Sensibilizar a 

população quanto 

as suas 

responsabilidades 

sobre o meio; 

• Sem impacto 

significativo; 

•  Maior 

organização do 

turismo no 

município; 

• Qualificação dos 

agentes 

responsáveis pelo 

turismo; 

•  Conflito entre 

agentes e 

comerciantes; 

• Padronização dos 

custos dos atrativos 

do mesmo 

segmento; 

•  Pressão 

inflacionária; 

• Aumento dos 

custos sociais e 

ambientais; 

• Fortalecimento 

do turismo 

cultural; 

• Reconheciment

o da cultura 

local; 

• Valorização da 

herança 

cultural; 

• Preservação do 

patrimônio 

artístico 

histórico e 

cultural; 

• Respeito as 

culturas 

tradicionais; 

•  Desvalorização 

das 

manifestações 

culturais 

tradicionais; 

• Destruição do 

patrimônio 

histórico; 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

27. Captação de 

recursos por meio de 

incentivos fiscais para o 

setor do Turismo que 

viabilizem o alinhamento 

entre as iniciativas do 

trade turístico e as 

políticas públicas para o 

desenvolvimento da 

atividade.  

• Aumento da 

proteção e 

preservação 

ambiental; 

• Redução dos danos 

causados pelo 

ecoturismo; 

• Uso excessivo 

dos recursos 

naturais em 

virtude da má 

gestão; 

• Aumento nas 

oportunidades de 

geração de 

emprego e renda; 

• Qualificação dos 

agentes 

responsáveis pelo 

turismo; 

• Maiores 

investimentos em 

infraestrutura; 

•  Dificuldades de 

tributação em 

virtude de mau 

planejamento; 

• Aumento da 

arrecadação em 

virtude de bom 

planejamento; 

• Facilidade de 

captação de 

recursos estaduais, 

federais e privados; 

• Pressão 

inflacionária; 

• Dificuldades de 

arrecadação; 

•  Sem impacto 

significativo; 

•  Sem impacto 

significativo; 

28. Realização de 

eventos e encontros de 

integração entre o trade 

turístico e a população 

de Campo Magro.  

• Fortalecimento do 

conhecimento 

relacionado ao 

meio ambiente; 

• Sensibilizar a 

população quanto 

as suas 

responsabilidades 

sobre o meio; 

• Sem impacto 

significativo; 

• Maior 

envolvimento da 

população com o 

turismo local; 

• Despreparo da 

população frente 

as necessidades 

turísticas; 

• Conflito de 

interesses; 

• Auxilio no 

desenvolvimento 

econômico;  

• Diversificação dos 

serviços ofertados; 

• Aumento de 

procura de 

hospedagem no 

município; 

• Pressão 

inflacionária; 

• Fortalecimento 

do turismo 

cultural;  

• Reconhecimento 

da cultura local; 

• Valorização da 

herança cultural; 

• Preservação do 

patrimônio 

artístico histórico 

e cultural; 

• Respeito as 

culturas 

tradicionais; 

• Desvalorização 

das 

manifestações 

culturais 

tradicionais; 

• Destruição do 

patrimônio 

histórico; 

• Acesso maciço 

de turistas; 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

29. Aplicação de 

instrumentos 

urbanísticos presentes 

no Plano Diretor em 

áreas privadas onde 

estão localizados alguns 

atrativos turísticos. 

•  Incentivo ao 

desenvolvimento do 

ciclo turismo; 

• Exploração 

inadequada de 

áreas ambientais; 

• Alterações na 

reprodução, 

comportamento e 

hábitos 

alimentares da 

biota; 

• Descaracterizaçã

o da paisagem; 

• Aumento da 

poluição; 

• Erosão e 

desmatamento 

em trilhas; 

• Incrementar, 

fomentar e 

fortalecer o setor 

privado, terceiro 

setor e contribuir 

para a geração de 

emprego e renda; 

• Fomento da 

cadeia produtiva 

do turismo; 

• Aumento da 

satisfação dos 

visitantes; 

• Competição 

entre 

empresários; 

•  Incentivo aos novos 

empresários; 

• Desenvolvimento 

turístico; 

• Incentivos fiscais; 

• Promoção do 

fortalecimento da base 

empresarial do turismo; 

• Expansão de negócios; 

• Incentivo à criação de 

novos produtos e 

projetos; 

• Expansão dos negócios 

em Campo Magro; 

• Aumento no interesse e 

na permanência dos 

turistas; 

• Empresários do turismo 

de Campo Magro com 

mais acesso a políticas 

públicas e privadas de 

desenvolvimento do 

setor; 

•  Aumento no 

custo de vida; 

• Especulação 

imobiliária; 

•  Aumento no 

custo de vida; 

• Especulação 

imobiliária; 

• Imposição de 

características 

culturais 

externas; 
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

30. Desenvolvimento e 

implantação de 

programa de educação 

ambiental junto às 

escolas da rede pública.  

• Conhecimento 

sobre os problemas 

do meio ambiente; 

• Preservação do 

meio ambiente; 

• Melhoria da 

qualidade 

ambiental; 

• Falta de 

aderência pela 

comunidade; 

• Conscientização 

pública; 

• Ampliação do 

conhecimento; 

• Geração de 

conflito; 

• Estímulo ao 

desenvolvimento 

econômico do município; 

• Sem impacto 

significativo; 

• Cultivar a 

cultura local; 

• Criação do 

senso de 

responsabilida

de pelo meio 

ambiente; 

• Sem impacto 

significativo; 

31. Desenvolvimento de 

campanha de 

conscientização à 

população e aos turistas 

para descarte do lixo. 

•  Proteção dos 

ecossistemas e os 

serviços ambientais 

deles oriundos; 

• Melhoria da 

qualidade 

ambiental; 

• Uso racional dos 

recursos naturais; 

•  Conflitos com a 

população; 

• Conflitos com os 

comerciantes; 

• Conflitos com os 

proprietários 

rurais; 

• Possível 

oneração da 

fiscalização 

municipal. 

• Conservação dos 

povos e culturas 

tradicionais; 

• Aumento da 

civilidade e senso 

de 

corresponsabilida

de pelo meio 

ambiente; 

• Sensibilização da 

população para o 

impacto das suas 

atitudes sobre o 

meio; 

• Insatisfação 

pública dos 

autuados; 

• Receio da 

população 

referente as 

penalidades; 

•  Diminuição dos custos 

com passivos 

ambientais;  

• Diminuição dos custos 

com penalidades 

ambientais de esferas 

superiores; 

• Redução de não 

conformidades 

ambientais; 

• Oneração das 

contas públicas;  

• Criação do 

senso de 

responsabilida

de pelo meio 

ambiente;  

• Mudança do 

paradigma 

social; 

• Choque cultural;  
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AÇÕES 
Ambientais Sociais Econômicos Culturais 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos Positivos Negativos 

32. Criação e 

implementação de 

programas, normas e 

ações para a 

conservação do meio 

ambiente e 

sensibilização de 

moradores da região.  

• Proteção dos 

ecossistemas e os 

serviços ambientais 

deles oriundos; 

• Melhoria da 

qualidade 

ambiental; 

• Uso racional dos 

recursos naturais; 

•  

• Conflitos com a 

população; 

• Conflitos com os 

comerciantes; 

• Conflitos com os 

proprietários 

rurais; 

• Possível 

oneração da 

fiscalização 

municipal; 

• Conservação dos 

povos e culturas 

tradicionais; 

• Aumento da 

civilidade e senso 

de 

corresponsabilida

de pelo meio 

ambiente; 

• Sensibilização da 

população para o 

impacto das suas 

atitudes sobre o 

meio; 

• Insatisfação 

pública dos 

autuados; 

• Receio da 

população 

referente as 

penalidades; 

• Diminuição dos custos 

com passivos 

ambientais;  

• Diminuição dos custos 

com penalidades 

ambientais de esferas 

superiores; 

• Redução de não 

conformidades 

ambientais; 

• Oneração das 

contas públicas;  

• Criação do 

senso de 

responsabilida

de pelo meio 

ambiente;  

• Mudança do 

paradigma 

social; 

• Choque cultural;  

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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A tabela a seguir apresenta o custo total das ações propostas para o Município 

de Campo Magro. 

 

Tabela 69 – Investimento total proposto, por ação e programa independente da fonte de 
financiamento. 

Ação Valor (R$) 

1. Elaboração e implementação de projeto de sinalização turística do 

Circuito Turístico, Gastronômico e Cultural de Campo Magro 
R$ 600.000,00 

2. Implantação do programa “Linhas do Conhecimento" turístico e do 

projeto "Conheça Campo Magro" 
R$50.000,00 

3. Revitalização do Memorial da Cultura na Casa do Agricultor  R$300.000,00 

4. Desenvolvimento e implantação do Roteiro do Turismo Rural de Campo 

Magro 

Ação 

administrativa 

5. Estabelecimento de parceria com a Secretaria de Agricultura e entre os 

produtores rurais com os estabelecimentos gastronômicos 
R$130.000,00 

6. Estabelecimento de parcerias com os Centros Universitários  R$80.000,00 

7. Implantação de infraestrutura no Parque de Exposições Bortolo 

Casagrande 
R$200.000,00 

8. Elaboração de um inventário e provisão de um diagnóstico cultural da 

cidade de Campo Magro 
R$270.000,00 

9. Criação para o apoio no fomento e fortalecimento das iniciativas de base 

comunitária em Campo Magro 

Ação 

administrativa 

10. Elaboração e desenvolvimento de projeto de adequação aos 

estabelecimentos de apoio ao turista prioritários que ainda não possuam 

acesso às pessoas com deficiências ou necessidades especiais 

(acessibilidade universal) 

R$ 460.000,00 

11. Implantação do marco de entrada de Campo Magro R$800.000,00 

12. Implantação de um Centro de Informações Turísticas (CIT) R$250.000,00 

13. Ampliação e melhoria da infraestrutura da rede hoteleira 
Ação 

administrativa 

14. Capacitação da mão-de-obra local dos estabelecimentos comerciais de 

apoio ao turismo (comércios, restaurantes e rede hoteleira)  
R$ 110.000,00 

15. Elaboração e implementação do plano estratégico para regularização e 

qualificação dos produtores artesanais e a indústria manufatureira 
R$350.000,00 

16. Elaboração de um Plano de Marketing Turístico para Campo Magro  R$150.000,00 

17. Promoção de Campo Magro como um destino turístico para as agências 

de turismo de outros municípios  

Ação 

administrativa 
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18. Elaboração e implementação de um projeto de sinalização turística em 

Campo Magro 
R$830.000,00 

19. Execução de obras de pavimentação asfáltica no Circuito Turístico, 

Gastronômico e Cultural de Campo Magro 
R$8.050.000,00 

20. Elaboração e implementação de um projeto para a criação do Circuito de 

Ciclismo 
R$ 200.000,00 

21. Elaboração e implementação de projeto de iluminação nos atrativos e vias 

de acesso no Município 
R$1.800.000,00 

22. Implantação de rede de internet sem fio no Circuito Turístico, 

Gastronômico e Cultural de Campo Magro 
R$2.000.000,00 

23. Elaboração e implementação de projeto de melhoria do sistema de 

segurança de Campo Magro 
R$300.000,00 

24. Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Campo Magro R$150.000,00 

25. Realização de recapeamento e/ou asfaltamento das vias em estado 

precário e não pavimentadas 
R$1.500.000,00 

26. Fortalecimento institucional do órgão oficial de turismo e qualificação de 

sua capacidade administrativa, integrados ao meio ambiente, e promoção 

da modernização administrativa e institucional 

R$50.000,00 

27. Captação de recursos por meio de incentivos fiscais para o setor do 

Turismo que viabilizem o alinhamento entre as iniciativas do trade 

turístico e as políticas públicas para o desenvolvimento da atividade 

Ação 

administrativa 

28. Realização de eventos e encontros de integração entre o trade turístico e 

a população de Campo Magro 

Ação 

administrativa 

29. Aplicação de instrumentos urbanísticos presentes no Plano Diretor em 

áreas privadas onde estão localizados alguns atrativos turísticos 

Ação 

administrativa 

30. Desenvolvimento e implantação de programa de educação ambiental 

junto às escolas da rede pública 
R$ 400.000,00 

31. Desenvolvimento de campanha de conscientização à população e aos 

turistas para descarte do lixo 
R$ 20.000,00 

32. Criação e implementação de programas, normas e ações para a 

conservação do meio ambiente e sensibilização de moradores da região 
R$70.000,00 

TOTAL 

 

R$ 19.120.000,00 

 

Fonte: Líder Engenharia e Gestão de Cidades, 2021. 
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