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Apresentação

Este trabalho dá continuidade às ações realizadas pela equipe de rondonistas 
formada  por  professores  e  alunos  da  Universidade  Tuiuti  do  Paraná  no  Projeto 
Rondon – Operação Vale do Ribeira no mês de julho de 2006 no Município de Cerro 
Azul,  Paraná.  Naquela  oportunidade  foram  realizados,  dentro  do  Conjunto-B  – 
Programa de Desenvolvimento  Local  Sustentável  e  Gestão Pública as  seguintes 
atividades: a) levantamento de campo dos locais de que possuem potencialidades 
turísticas;  b)  Roteiro  de  Informações  Turísticas  e,  c)  o  georeferenciamento 
cartográfico dos locais que possuem potencialidades turísticas como base preliminar 
para  geração de um mapa temático turístico  municipal.  As  informações contidas 
naqueles trabalhos são a base para a elaboração do presente diagnóstico preliminar 
das Potencialidades Turísticas do Município de Cerro Azul.  Este diagnóstico tem 
como um dos objetivos demonstrar as possibilidades de exploração dos recursos 
turísticos  do  Município  de  Cerro  Azul  dentro  do  enfoque  da  sustentabilidade 
ambiental e social local.

Para facilitar o entendimento do leitor este documento está estruturado em 
capítulos. O primeiro capítulo trata dos dados gerais do município, como localização, 
síntese  histórica,  social,  econômica,  infra-estrutura  municipal,  indicadores  sócio-
econômicos e equipamentos turísiticos. No segundo capítulo são apresentados os 
procedimentos metodológicos que orientaram o desenvolvimento do diagnóstico e 
os materiais que foram utilizados para a sua elaboração. No terceiro capítulo são 
discutidos os conceitos e terminologias que orientaram na descrição dos resultados 
e discussões, bem como, das conclusões finais. No capítulo quatro apresentam-se 
os resultados e discussões relativos às potencialidades turísticas municipais e, por 
último, as conclusões finais e recomendações.

8



CAPÍTULO O1

Dados gerais do Município de Cerro Azul

Localização

O Município de Cerro Azul faz parte da Região Metropolitana de Curitiba e localiza-
se na porção nordeste do Estado do Paraná. Dista 84,56 km por estrada asfaltada 
da Capital  do  Estado do Paraná (SETR,  2005).  A área municipal  terrestre  é  de 
1.341,323  km2 (SEMA, 2005) o que lhe confere um território de porte médio em 
relação aos demais municípios do Estado do Paraná. A sua altitude de 393 m sobre 
o nível do mar é modesta em relação ao Estado o que lhe confere um clima distinto, 
mesmo estando situado no primeiro planalto paranaense (I.B.G.E., 1959).

Suas coordenadas geográficas, são:

Latitude Sul – 24º 29` 25” 
Longitude W. Gr. – 49º 15´ 45”

Fonte: Modificado de IPARDES, 2006

Síntese Histórica do Município de Cerro Azul

O  Município  de  Cerro  Azul  teve  sua  origem com a  fundação  da  Colônia 
Assunguy no ano de 1860, ao norte de Curitiba. Em 1872, era elevada à categoria 
de Freguesia com o nome de Serro Azul e invocação de Nossa Senhora da Guia, 
pertencente, então, ao Município de Votuverava (hoje, Rio Branco do Sul). Em 1882, 
fica elevada à categoria de Vila, a Freguesia de Nossa Senhora da Guia do Serro 
Azul, com a denominação de Vila do Assunguy. Em 1885, teve a sua denominação 
alterada para Serro Azul, em virtude de estar próxima do morro de igual nome, o 
qual pertence a uma ramificação da Serra Geral. Em 27/12/1897, passou à categoria 
de Cidade, como sede do Município de Cerro Azul (IBGE, 1959; IPARDES, 2006). 
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Síntese social

INFORMAÇÃO FONTE DATA QUANTIDADE
População Censitária - Total IBGE 2000 16.352 habitantes
População Estimada - Total IBGE 2005 16.527 habitantes
População Economicamente Ativa IBGE 2000 6.951 pessoas
População Ocupada IBGE 2000 6.484 pessoas

Número de Domicílios - Total IBGE 2000 5.500 -
Matrículas na Pré-escola MEC/INEP 2005 208 alunos
Matrículas no Ensino Fundamental MEC/INEP 2005 3.247 alunos
Matrículas no Ensino Médio MEC/INEP 2005 454 alunos
Fonte: adaptado de IPARDES, 2006.

Síntese econômica

INFORMAÇÃO FONTE DATA QUANTIDADE
Número de Estabelecimentos - RAIS MTE 2004 81  

Número de Empregos - RAIS MTE 2004 892  
Produção de Tangerina IBGE 2004 79.444 toneladas
Produção de Milho IBGE 2004 35.910 toneladas
Produção de Laranja IBGE 2004 33.060 toneladas
Bovinos IBGE 2004 18.389 cabeças
Eqüinos IBGE 2004 2.606 cabeças
Galinhas IBGE 2004 63.080 cabeças
Ovinos IBGE 2004 350 cabeças
Suínos IBGE 2004 13.190 cabeças
Valor Adicionado - Produção Primária SEFA 2005 26.441.145 R$ 1,00 (*) 
Valor Adicionado - Indústria SEFA 2005 4.881.023 R$ 1,00 (*)
Valor Adicionado - Comércio/Serviços SEFA 2005 12.359.034 R$ 1,00 (*)
Valor Adicionado - Recursos/Autos SEFA 2005 1.732.398 R$ 1,00 (*)
Valor Adicionado - Total SEFA 2005 45.413.600 R$ 1,00 (*)
Receitas Municipais Prefeitura 2004 - R$ 1,00
Despesas Municipais Prefeitura 2004 - R$ 1,00
Nota: (*) dados preliminares.
Fonte: adaptado de IPARDES, 2006.

Síntese da Infra-estrutura municipal

INFORMAÇÃO FONTE DATA QUANTIDADE
Abastecimento de Água SANEPAR 2005 2.063 unid. atend.
Atendimento de Esgoto SANEPAR 2005 47 unid. atend.
Consumo de Energia Elétrica - Total COPEL 2005 7.066 mwh
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Consumidores de Energia Elétrica - Total COPEL 2005 3.730 -
Fonte: adaptado de IPARDES, 2006.

Síntese dos Indicadores sócio-econômicos

INFORMAÇÃO FONTE DATA QUANTIDADE
Densidade Demográfica IPARDES 2005 12,32 hab/km2

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-M PNUD/IPEA/FJP 2000 0,684  
PIB Per Capita IBGE/IPARDES 2003 5.384 R$ 1,00
Índice de Gini IBGE 2000 0,620  
Grau de Urbanização IBGE 2000 23,95 %
Taxa de Crescimento Geométrico IBGE 2000 0,18 %
Fonte: adaptado de IPARDES, 2006.

Equipamentos e Serviços Turísticos

Meios de Hospedagem

Tipos de 
Estabelecimento

Número de 
estabelecimento Número de U.H. Número de Leitos

Menos 
de 10

De 
10 a 
20

Mais 
de 20

Menos 
de 25

De 
25 a 
50

Mais 
de 50

Menos 
de 50

 De 
50 a 
100

Mais 
de 
100

Hotel 4 X X
Fonte: Prefeitura Municipal e pesquisa de campo.s
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Meios de Hospedagem Alternativos

Tipos de 
Estabelecimento

Número de 
estabelecimento Número de U.H. Número de Leitos

Menos 
de 10

De 
10 a 
20

Mais 
de 20

Menos 
de 25

De 
25 a 
50

Mais 
de 50

Menos 
de 50

 De 
50 a 
100

Mais 
de 
100

Pensão 2 X X

Fonte: Prefeitura Municipal e pesquisa de campo.s

Serviços de Alimentação

Tipos de 
estabelecimentos

Números de estabelecimentos
Menos de 10 De 10 a 20 Mais de 20

Restaurante de comida 
brasileira

X - -

Lanchonetes X - -
Sorveterias X - -
Bares X - -
Quiosques X - -
Fonte: Prefeitura Municipal e pesquisa de campo.s

Equipamentos de Entretenimento e Lazer

1 ginásio de desportos
1 pesque-pague
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CAPÍTULO 02

Metodologia e materiais utilizados

Procedimentos metodológicos

Devido à exigüidade do tempo disponível  para a realização do projeto  no 
município (uma semana), optou-se por realizá-lo através do método ad-hoc (reunião 
de  especialistas)  aliado  ao  levantamento  de  campo  através  da  avaliação  dos 
recursos turísticos potenciais do Município de Cerro Azul. Para a concretização do 
diagnóstico este foi desenvolvido de acordo com as seguintes fases:

1. inventário turístico contendo as informações básicas sobre a situação 
atual da atividade turística em nível municipal;

2. visita aos locais de possível aproveitamento turístico;
3. análise qualitativa da paisagem e da infra-estrutura existente em cada 

local;
4. levantamento bibliográfico com objetivo de delimitar alguns conceitos 

utilizados no diagnóstico.

O inventário foi realizado junto a Diretoria de Turismo e Casa da Cultura de Cerro 
Azul.  Para  a  execução  da  fase  2  (visita  in  loco)  a  existência  e  localização 
aproximada dos recursos turísticos foram obtidos em reuniões com autoridades e 
membros da comunidade passo seguinte consistiu na elaboração de um cronograma 
e roteiro de visitas a esses locais potenciais que foram realizados em uma semana. 
A análise qualitativa e de infra-estrutura foi executada concomitantemente com as 
demais fases, excetuando-se a última que foi realizada em escritório.

Materiais:

Trabalhos de campo:

Para  execução  dos  trabalhos  de  campo  foram  utilizados  os  seguintes 
equipamentos, instrumentos e bens:

• Receptor  de  G.P.S  –  Sistema  de  Posicionamento  Global  fornecido  pelo 
Laboratório de Geoprocessamento do Curso de Geografia da Universidade 
Tuiuti do.Paraná - UTP;

• Computador tipo lap top de uso pessoal;
• Máquina fotográfica;
• Caderneta de campo.
• Automóveis e utilitários cedidos pela Prefeitura Municipal de Cerro Azul.
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Trabalho de escritório:

Para a realização do trabalho em escritório, foram utilizados mos seguintes 
equipamentos:

• Computadores do Laboratório de Geoprocessamento do Curso de Geografia 
da U.T.P;

• Impressora  e  Ploter  do.  Laboratório  de  Geoprocessamento  do  Curso  de 
Geografia da U.T.P.
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CAPÍTULO 03

Terminologia e conceitos utilizados:

Neste capítulo são tratados alguns conceitos básicos referentes a termos que 
serão empregados ao longo do trabalho, com objetivo de precisar o seu significado e 
auxiliar a compreensão dos leitores quanto ao significado preciso de alguns termos 
técnicos, conforme a seguir:

Diagnóstico
Pode ser compreendido como a fase de análise e avaliações dos dados obtidos no 
levantamento  de  campo.  No  caso  do  presente  trabalho,  trata-se  de  analisar  as 
observações  e  relatórios  obtidos  em  campo.  O  diagnóstico,  entretanto,  tem 
conceituação mais ampla que foge ao escopo deste projeto, pois, de acordo com 
Ferrari  (1977,  p.  99):  “A  diagnose  é  a  fase  do  processo  de  planejamento  que 
consiste  em  avaliar  os  problemas  cujas  causas  são  identificadas  pela  análise, 
julgando-os, racionalmente, a fim de saber como atuar, quando atuar e onde atuar”. 
Em  relação  a  esse  trabalho  o  diagnóstico  objetiva  analisar  racionalmente  os 
recursos turísticos existentes no município para facilitar a tomada de decisões por 
parte dos executores das políticas turísticas municipais.

Excursionista
Por excursionista devemos entender aquele visitante que se desloca do seu local de 
origem para o local de destino da atividade, retornando no final do dia. Ou seja, o 
excursionista não pernoita no local de destino. 

Turismo Sustentável

O  conceito  de  desenvolvimento  sustentável  surgiu  em  1987  como  resultado  da 
Assembléia Geral das Nações Unidas no relatório “Our common future” que pode 
ser  traduzido  como  Nosso  futuro  Comum.  O  referido  conceito  faz  parte  desse 
relatório  também  conhecido  como  Relatório  Brundtland  que  traduziu  algumas 
preocupações com a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o crescimento 
econômico e a degradação dos recursos ambientais. Nele foi expresso pela primeira 
vez o conceito de “desenvolvimento sustentável” conforme é utilizado até os dias 
como sendo àquele que “atende as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras atenderem as suas”. Esse conceito, por sua vez, 
está sendo adaptado a todas as atividades humanas à exemplo do turismo, onde 
encontramos a seguinte definição: 
“[...]  aquele  que  atende  às  necessidades  dos  turistas  de  hoje  e  das  regiões 
receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o 
futuro. É visto como um condutor ao gerenciamento de todos os recursos, de tal 
forma que as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas 
sem desprezar  a  manutenção  da  integridade  cultural,  dos  processos  ecológicos 
essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida.” 
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Atrativos turísticos

São todos os elementos naturais e/ou culturais que despertam a curiosidade dos 
turistas e que os motivam a viajar (POLETTI, 2006).

Ecoturismo
Dentre  as  várias  modalidades  de  turismo,  o  ecoturismo  desponta  como  uma 
possibilidade promissora para as localidades que possuam recursos naturais e que 
por sua vez atraiam pessoas que gostam de vivenciar espaços naturais. Segundo o 
Ministério do Turismo o termo Ecoturismo foi introduzido no Brasil no final dos anos 
80, seguindo a tendência mundial  de valorização do meio ambiente. Em 1994, a 
EMBRATUR e Ministério do Meio Ambiente publicam as Diretrizes para uma Política 
Nacional de Ecoturismo onde ele é formalmente conceituado como:

“Ecoturismo  é  um  segmento  da  atividade  turística  que  utiliza,  de  forma 
sustentável,  o  patrimônio  natural  e  cultural,  incentiva  sua  conservação  e 
busca a formação de uma  consciência ambientalista através da interpretação 
do ambiente, promovendo o bem-estar das populações.

Segundo Mendonça (2002, p.168), citando The Ecotourism Society: “Ecoturismo é a 
visita responsável a áreas naturais visando preservar o meio ambiente e o bem-estar 
das populações locais”.

Na atualidade, esse segmento turístico vem sendo difundido por setores (privados e 
públicos) que tenham algum grau de preocupação ambiental, principalmente com a 
conservação dos recursos naturais.

Turismo Cultural
Turismo Cultural  compreende as  atividades turísticas  relacionadas à  vivência  do 
conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos 
culturais,  valorizando  e  promovendo  os  bens  materiais  e  imateriais  da  cultura 
(MINTUR, 2006).

Turismo de aventura
Turismo de Aventura compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática 
de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo (MINTUR, 2006). 

Turismo ruraL
Turismo Rural  é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 
comprometido  com  a  produção  agropecuária,  agregando  valor  a   produtos  e 
serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade 
(MINTUR, 2006).
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Paisagem:
Segundo  Rodrigues  &  Moisés  (2000:  48):  “Para  a  atividade  turística,  a 

paisagem parece ser compreendida como um conjunto de objetos visíveis aos olhos 
e que pode propiciar uma forma de “reencontro” com a natureza (natural?), ou com 
formas pretéritas de organização social (paisagem histórica)”.
A  paisagem  pode  ser  considerada  como  tudo  aquilo  que  os  nossos  olhos 
contemplam.  Aí  incluídos os  elementos  naturais  e  humanizados.  Isto  é,  aqueles 
propiciados  pelo  ambiente  natural  e  os  que  resultam  das  atividades  humanas. 
Todavia, a paisagem para fins turísticos deve possuir alguns atributos como, por 
exemplo, beleza cênica que atraia o visitante. Em outras palavras, só apreciamos 
paisagens  que  possuam algum grau  estético  –  as  demais,  de  certa  forma,  são 
rejeitadas ou não chamam a atenção do observador.

Segmentação turística

Segundo o Ministério do Turismo a segmentação turística deve ser entendida como 
uma forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os 
segmentos  turísticos  são  estabelecidos,  alem  de  outras  características,  pela 
existência num determinado território de:

• Atividades, práticas e tradições (agropecuária, pesca, esporte, manifestações 
culturais, manifestações de fé);

• Aspectos  e  características  (geográficas,  históricas,  arquitetônicas, 
urbanísticas, sociais);

• Determinados serviços e infra-estrutura (de saúde, de educação, de eventos, 
de hospedagem, de lazer).

Coordenadas planas UTM

É um sistema de representação cartográfica da esfera terrestre em uma superfície 
plana, de forma a se obter uma visualização completa do globo através da criação 
dos  planisférios.  Os  planisférios,  por  sua  vez,  apresentam diversas  informações 
sobre os continentes, como a divisão política ou territorial e administrativa, contornos 
de fronteiras, porções de água, como os oceanos, mares, rios, lagos.
A projeção mais utilizada para a elaboração do planisfério terrestre é a projeção 
cilíndrica de Mercator, conhecida como Projeção Universal Transversa de Mercator 
ou UTM, adotada no Brasil desde 1956 (UTP, 2004).
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Sistema de Posicionamento Global – GPS

Segundo o IBGE (2002, p. 20):

“Este sistema foi projetado para fornecer o posicionamento instantâneo e a 
velocidade de um ponto na superfície terrestre ou próximo dela, através das 
coordenadas  geográficas  O  apoio  técnico  ao  sistema  é  dado  por  uma 
constelação de 24 satélites distribuídos por seis órbitas em torno da Terra. A 
altitude da órbita, 20.200 km, foi calculado de modo que cada satélite passe 
sobre o mesmo ponto da Terra num intervalo de 24 horas” 

Neste projeto, o posicionamento cartográfico dos atrativos turísticos do Município de 
Cerro  Azul,  foram  obtidos  com  a  utilização  de  receptores  de  sinais  de  G.P.S 
(Sistema de Posicionamento Global).
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CAPÍTULO 04

Resultados e discussões

As pesquisas de campo realizadas no Município de Cerro Azul através do 
Projeto Rondon – Operação Vale do Ribeira - 2006, constataram a existência de 
recursos culturais e naturais que possuem potencial de exploração para a atividade 
turística. Por sua vez, o Inventário Turístico Municipal registra a existência de hotéis 
e pousadas que podem suprir a vinda de turistas em pequenas levas. Como está em 
construção  um hotel,  numa segunda  etapa,  este  poderá  atender  uma demanda 
significativamente  maior.  Destaca-se  ainda  que  a  Cidade  de  Cerro  Azul  está 
localizada relativamente próxima da capital do Estado do Paraná a qual liga-se por 
uma rodovia Estadual asfaltada o que pode facilitar a demanda de turistas.

Por ocasião desses trabalhos, verificou-se que o Município, na atual gestão 
administrativa começou a montar uma estrutura com objetivo de fomentar o turismo 
em nível municipal e que esta possui as seguintes características:

a) Diretoria de turismo;
b) Criação de um espaço cultural – casa de cultura;
c) Incentivos a empreendimentos comunitários;
d) Catalogação,  através  de  fotos  de  locais  de  possíveis  aproveitamentos 

para fins turísticos.

A  diretoria  de  turismo  vinculada  a  Secretaria  de  Educação,  Cultura,  esporte  e 
Turismo  é  formalmente  responsável  pelo  planejamento  da  atividade  turística  no 
município. A Casa de Cultura que ocupa um prédio histórico abriga, alem da diretoria 
de turismo, serviços como o de  apoio a difusão do artesanato local  e  o  museu 
municipal (em formação), entre outros serviços, como por exemplo a catalogação de 
fotos de recursos naturais e culturais. Constatou-se que devido, provavelmente, ao 
pouco tempo de existência  da diretoria  de  turismo esta  não havia  realizado um 
diagnóstico das potencialidades turísticas municipais.

Para  o  desenvolvimento  da  atividade  turística  em  determinado  local,  alguns 
requisitos são fundamentais:

1. Existência de atrações naturais e culturais que motivem a vinda de turistas;
2. Existência  de  acomodações  adequadas,  tais  como:  hotéis,  pousadas, 

restaurantes;
3. Facilidade  de  acesso:  rodovia,  estradas  –  infra-estrutura  (RUSCHMANN, 

2001).

É neste contexto que se insere o presente trabalho que tem como um dos 
objetivos  auxiliar  a  municipalidade  no  desenvolvimento  turístico  em  bases 
sustentáveis.  Para  facilitar  o  diagnóstico,  optou-se  por  elencar  os  recursos  por 
segmentos através de tabelas sínteses. Chama-se a atenção que devido ao tempo 
exíguo para o levantamento de campo e análises, o diagnóstico prioriza os atrativos 
que podem ser englobados dentro da categoria de “naturais” e que ficam fora da 
sede municipal. Os atrativos culturais foram observados, porém, nem todos foram 
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devidamente fichados em tabelas sínteses tendo em vista que a Prefeitura Municipal 
possui um acervo fotográfico e que os mesmos na sua maioria estão localizados na 
sede  e,  portanto,  podem ser  objeto  de  diagnóstico  a  qualquer  tempo.  A  seguir, 
contemplam-se esses recursos por segmentos turísticos, conforme preceituado pelo 
Ministério do Turismo.

Turismo Cultural

Neste segmento do turismo se incluem os bens culturais, de valor histórico, artístico, 
científico,  simbólico,  arquivos,  edificações,  conjuntos  urbanísticos,  sítios 
arqueológicos,  ruínas;  museus  e  outros  espaços  destinados  à  apresentação  ou 
contemplação  de  bens  materiais  e  imateriais;  manifestações,  como  música, 
gastronomia, artes visuais e cênicas, festas entre outros.
Neste aspecto, a sede municipal se apresenta como uma cidade interiorana que 
apesar da proximidade da Capital do Estado mantém a sua identidade sócio-cultural 
relativamente  preservada.  Tal  fato  é  decorrência  principalmente  de  episódios 
históricos  e  da  falta  de  uma  ligação  viária  segura  com  a  capital  do  Estado. 
Anteriormente, a estrada sem calçamento dificultava essa ligação,  principalmente 
nos dias de chuva em que era praticamente intransitável fato que permitiu que o 
Município mantivesse uma certa identidade sócio-cultural. Esses elementos sociais e 
culturais podem ser observados no cotidiano da sede municipal que mantém ainda a 
praça  central  com  um  ponto  de  encontro  da  comunidade  que  se  reúne  para 
conversas, entretenimento dos filhos, casais que ali namoram e idosos que praticam 
jogos e folguedos. Destaca-se ainda, a existência de imóveis da primeira metade do 
Século  XX,  com  arquitetura  peculiar,  alguns  bem  preservados  e  outros  que 
necessitam de reparos e possível tombamento dada a sua historicidade que podem 
ser aproveitados para visitação, entre outras atividades.

A tabela a seguir,  é um exemplo de um bem público que possui  também 
atrativo cultural:
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Tabela 01

Tipo  de 
atrativo

Cultural

Denominação Prédio  da  Prefeitura 
Municipal

Localização Rua Barão de Cerro Azul nº 
63

Aspecto  da 
paisagem

Trata-se de um prédio que serviu originalmente como hospital  e 
está  localizado  num local  relativamente  elevado da  cidade  com 
uma ampla vista da praça e da igreja matriz.

Infra-estrutura O prédio está em funcionamento e em bom estado arquitetônico. 
Necessita  de  melhorias  no  estacionamento  e  construção  de 
banheiros públicos. Os existentes são precários.

Potencial 
turístico

Possui  potencial  para  visitação  e  com  algumas  melhorias, 
principalmente no estacionamento, pode se transformar num local 
de visitação.

Altitude 334 m
Coordenadas 
planas UTM

X: 675.583
Y: 7.253.409

Fig. 01.1 Alguns casarões históricos
Dentro desse segmento turístico é possível  incluir  a existência de manifestações 
como festas religiosas, em que se destaca a Procissão em louvor a Nossa Senhora 
da Guia, cujo trajeto se estende por aproximadamente nove quilômetros a pé da 
Matriz até uma capela sita no Rio Ribeira. Tecnicamente essa categoria de turismo 
seria  melhor  catalogada  como  turismo  religioso,  entretanto,  para  fins  de 
simplificação  deste  trabalho  e  tendo  em  vista  que  o  mesmo  ainda  não  atrai 
peregrinos de fora do Município contempla-se como uma atividade cultural. 
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Fig. 01.2 -  Procissão em louvor à Nossa Senhora da Guia

Constatou-se  também,  a  preocupação  em  resgatar  um  prato  típico 
denominado de “porca desossada” que a muitos anos é um prato muito apreciado 
nos festejos familiares. Esse prato, à exemplo do que ocorre em alguns municípios 
do Paraná (Porco no Rolete), pode se transformar num atrativo turístico através de 
festas especificamente programadas com esse objetivo.
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Fig. 01.3 - Porca desossada
Foto: Casa da Cultura de Cerro Azul

Também pode  fazer  parte  de  toda  a  atividade  turística  o  comércio  de  produtos 
alimentícios caseiros como geléias, sucos, doces, bolachas e sendo um importante 
complemento da renda familiar.
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Fig. 01.4 - Produtos caseiros 
Foto: Casa da Cultura

Uma  outra  constatação  é  a  existência  de  um  artesanato  local  (objetos 
confeccionados com madeira, palha e pano) que deve ser fortalecido com objetivo 
de ser agregado com outros atrativos culturais e naturais trazendo ocupação e renda 
para os artesões locais.

Figura 01.5 Artesanato local
Foto: Casa da Cultura de Cerro Azul

Verifica-se  que  o  fomento  da  atividade  turística  pode  ser  favorecido  pela 
existência  de  bares  que  permanecem  abertos  em  boa  parte  da  noite,  alguns 
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bastante tradicionais e atrativos, o que configura que mesmo incipiente, existe uma 
vida noturna que atrairá uma parcela significativa de turistas.

Turismo rural:

O turismo rural pode ser uma opção alternativa de geração de emprego e renda no 
meio  rural,  contribuindo  com a  conservação do meio  ambiente  e  resgatando as 
características étnico-culturais do Município, a exemplo do que vem ocorrendo no 
Município de Colombo/PR.

As tabelas a seguir, mostram algumas potencialidades dentro deste segmento 
turístico.

25



Tabela 02

Tipo  de 
atrativo

Rural

Denominação Alambique desativado
Localização

Aspecto  da 
paisagem

O local possui um pequeno riacho que fazia funcionar uma roda de 
água hoje desativada.

Infra-estrutura Acesso por estrada rural em bom estado
Potencial 
turístico

Possui potencial turístico, sugerindo-se o seguinte:
1. Infra-estrutura: o acesso até o local é excelente. Necessita 

de placa de sinalização em alguns pontos da estrada.
2. Guia turístico: só em caso de inclusão num roteiro definido, 

como por exemplo um que contemple a visita ao Ribeirão do 
Onça. 

3. Com algumas melhorias  o local  poderá  ser  utilizado para 
caminhada ecológica. A atual moenda de cana que é movida 
por uma roda d´ água (desativada) poderá ser transformada 
num local para servir lanches, entre outros.
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Tabela .03

Tipo  de 
atrativo

Rural

Denominação Pesque-pague  sem 
denominação

Localização

Aspecto  da 
paisagem

Trata-se de uma típica granja rural que foi adaptada para pesque-
pague, com a construção de tanques para peixe mais uma represa 
para lazer. O local fica nos fundos de um vale.

Infra-estrutura Trata-se de um pesque-pague relativamente bem estruturado que 
possui local para refeições com estrutura para hospedagem – 2 UH 
(5 hóspedes), salão de jogos, tanques para pesca e lagos. Recebe 
de 5 a 10 pessoas por semana.

Potencial 
turístico

Possui potencial turístico, sugerindo se o seguinte:
1. Infra-estrutura:  o  acesso até o local  é  bom.  Necessita  de 

placas de sinalização em alguns pontos da estrada;
2. Sugere-se que se construa uma pequena piscina para lazer 

para  crianças,  melhorias  com  a  retirada  de  objetos  de 
construção no entorno do lago e delimitação de uma trilha 
ecológica.
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Tabela 04

Tipo  de 
atrativo

Rural

Denominação Balsa sobre o Rio Ribeira
Localização Localização:  Lajeado 

Grande. Encurta em 4 km o 
retorno  para  a  sede 
municipal.

Aspecto  da 
paisagem

A balsa transpõe o Rio Ribeira num local de águas tranqüilas. A 
chegada a Balsa se dá por  um lugar  mais elevado de onde se 
descortina uma paisagem com o rio e ao fundo montanhas.

Infra-estrutura A entrada e saída da balsa necessita de melhorias.
Potencial 
turístico

A balsa em si é um atrativo turístico. Sugere-se que seja melhorada 
a entrada e saída de veículos da balsa por questões de segurança. 
A balsa pode se integrar num roteiro turístico, circuito de bicicleta, 
entre outros.

Altitude
Coordenadas 
planas UTM

X: 666.611
Y: 7.254.652

Fig. 01.6      Cultivo de Cítricus

                                                                                        Cultivo de Abacaxi

Turismo de aventura
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No Município existe pelo menos uma empresa (sede em Curitiba) que explora 
esse segmento turístico na modalidade de canoagem em cachoeira ou rafting como 
é mais conhecido. O rafting é a descida de rios com corredeiras em botes infláveis 
na companhia de instrutores. Em Cerro Azul esta prática de canoagem acontece no 
Rio Ribeira, conforme abaixo:

Tabela 05

Tipo  de 
atrativo

Aventura

Denominação Rafiting no Rio Ribeira
Localização Rio Ribeira em direção à 

localidade de Mato Preto.
Aspecto  da 
paisagem

O  percurso  dos  barcos  no  Rio  se  dá  ao  longo  de  corredeiras, 
remansos,  praias  fluviais.  A  paisagem  do  entorno  e  atrativa 
apresentando casas típicas da zona rural, pastos mata ciliar, entre 
outros.

Infra-estrutura Essa  modalidade  está  sendo  explorada  no  Município  por  uma 
empresa de Curitiba/PR denominada de Praia Secreta.

Potencial 
turístico

O  Rio  Ribeira  pelas  suas  características  físicas  que  apresenta 
corredeiras,  remansos,  praias  fluviais  e  um volume  razoável  de 
água  possui  grande  potencial  para  aproveitamento  turístico  de 
aventura.

Ecoturismo

A prática do Ecoturismo pressupõe o uso sustentável dos atrativos turísticos. Isto 
é, os atrativos devem ser conservados no presente de forma tal que mantenham 
uma integridade relativa ao longo do tempo para que as futuras gerações também 
possam  utilizá-los,  satisfazendo  assim,  as  suas  necessidades.  A  prática  do 
ecoturismo contempla os seguintes propósitos:

• harmonia dos seres humanos entre si e com a natureza;
• integração entre o meio ambiente natural, cultural e humano;
• respeito a fragilidade que caracteriza muitas destinações turísticas;
• desenvolvimento  de  atividades  que  promovam  a  reflexão  e  a  integração 

homem e ambiente com o ecossistema, com os costumes e a história local;
• beneficiar, principalmente, as comunidades receptivas, de modo a torná-las 

protagonistas do processo de desenvolvimento da região.

A  seguir  são  elencados  os  atrativos  turísticos  naturais  do  Município  que 
podem ser integrados futuramente com os atrativos culturais,  já descritos acima, 
para promover de fato o ecoturismo propriamente dito em bases sustentáveis: 

Tabela 06
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Tipo  de 
atrativo

Caverna calcárea

Denominação Gruta do Bom Sucesso 01
Localização Mato  Preto  –  Entrada  à 

direita  antes  de  chegar  à 
localidade de mesmo nome 
numa  propriedade 
particular.

Aspecto  da 
paisagem

Paisagem atrativa com vistas de montanhas e a existência de um 
rio de águas límpidas que corre entre rochas. Na propriedade são 
desenvolvidas  atividades  como  citricultura;  criação  de  animais, 
entre outros.

Infra-estrutura Infra-estrutura: estrada de acesso estreita que dá passagem para 
um só veículo. A estrada necessita de alargamento nas trilhas e 
melhorias.  Possui  espaço  que  pode  ser  aproveitado  como  de 
estacionamento de automóvel.

Potencial 
turístico

Numa  avaliação  preliminar  a  caverna  possui  potencial  para 
exploração turística, tendo em vista que não foi possível visitá-la 
em toda a sua extensão devido a falta de equipamentos mínimos 
(lanternas, cordas, etc.). Sugere-se o seguinte:

1. sinalização desde a entrada principal até a gruta;
2. estrada: acesso precário, necessita de melhorias, em 

especial alargamento das curvas;
3. imóvel:  na propriedade existe  uma casa antiga que 

poderia ser aproveitada para fins turísticos, como por 
exemplo visitas, serviço de lanches, refeições típicas, 
entre outros;

Guia:  devido as características de uma gruta subterrânea e sua 
fragilidade ambiental, riscos de acidentes, entre outros, sugere-se 
que as visitas devam ser feitas com acompanhamento de guias.

Altitude 349 m
Coordenadas 
planas UTM

X: 681.114
Y: 7.253.409
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Tabela 07

Tipo  de 
atrativo

Caverna calcárea

Denominação Gruta do Canha
Localização Fazenda do Canha

Aspecto  da 
paisagem

Paisagem  atrativa  com  vistas  de  montanhas  e  vales  com 
vegetação de campos. Na propriedade é desenvolvida a pecuária.

Infra-estrutura Possui estrada rural até a sede da fazenda. Da sede da fazenda 
até a caverna não possui trilha delimitada. O acesso se dá através 
de um pasto de criação de animais.

Potencial 
turístico

Possui potencial turístico, sugerindo-se o seguinte:
1. Placas de sinalização: colocar placas em alguns pontos da 

estrada. Definir uma trilha da sede da fazenda até a entrada 
da gruta Afixar placas de orientações ambientais e risco de 
acidentes e lixeira;

2. Guia  turístico:  o  atrativo  apresenta  riscos  de  acidentes, 
sugerindo-se  que  as  visitas  sejam  em  grupos 
acompanhadas de um guia turístico; 

Obs.: Os peões da fazenda podem ser treinados para servirem de 
guias turísticos no local. 

Altitude 455 m
Coordenadas 
planas UTM

X: 681.709
Y: 7.253.788

Tabela 08
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Tipo  de 
atrativo

Cachoeira

Denominação Cachoeira sem nome (01)
Localização Localização:  situada  na 

localidade  de  Mato  Preto, 
no  rio  que  leva  o  mesmo 
nome no entroncamento da 
mineração  Nossa  Senhora 
do Carmo entra à direita.

Aspecto  da 
paisagem

Paisagem atrativa localizada em local que apresenta uma densa 
vegetação ciliar. Apresenta água de boa qualidade para banho.

Infra-estrutura Acesso de automóvel até a entrada da cachoeira é bom, todavia, 
falta  sinalização  na  entrada.  O  acesso  de  pedestres  até  a 
cachoeira é precária.

Potencial 
turístico

Possui  potencial  desde  que  sejam  efetuadas  as  seguintes 
melhorias:

1. Construção de um pequeno estacionamento (alargamento 
da estrada rural);

2. Afixar placas de sinalização e placas instrutivas (orientação 
ambiental).

Altitude 271 m.
Coordenadas 
planas UTM

X: 683.565
Y: 7.259.126
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Tabela 09

Tipo  de 
atrativo

Cachoeira

Denominação Cachoeira sem nome (02)
Localização Aproximadamente  50  m 

acima  da  primeira 
(cachoeira sem nome (01)).

Aspecto  da 
paisagem

Paisagem atrativa localizada em local que apresenta uma densa 
vegetação ciliar. Apresenta água de boa qualidade para banho.

Infra-estrutura Acesso de automóvel até a entrada da cachoeira é bom, todavia, 
falta  sinalização  na  entrada.  O  acesso  de  pedestres  até  a 
cachoeira é precária.

Potencial 
turístico

Possui  potencial  desde  que  sejam  efetuadas  as  seguintes 
melhorias:

1. Construção de um pequeno estacionamento (alargamento 
da estrada rural);

2. Afixar placas de sinalização e placas instrutivas (orientação 
ambiental).

Altitude 265 m
Coordenadas 
planas UTM

X: 683.038
Y: 7.260.201
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Tabela 10

Tipo  de 
atrativo

Rio Subterrâneo (parcial)

Denominação Água Sumida
Localização Rio  do  Turvo,  limite  de 

Cerro  Azul  com  Município 
de Dr. Ulisses.

Aspecto  da 
paisagem

Devido a existência de entulhamento natural de matacões, o rio em 
certa  altura  penetra  no  interior  do  mesmo,  ressurgindo  a 
aproximadamente 300 metros abaixo.

Infra-estrutura Estrada  de  acesso  razoável.  Não  possui  local  para 
estacionamento.

Potencial 
turístico

Possui  potencial  de  aproveitamento  turístico,  sugerindo-se  o 
seguinte:

1. Infra-estrutura:  colocar  placa  de  sinalização  em  alguns 
pontos da estrada. 

2. Construir uma pequena ponte pencil para que os visitantes 
se desloquem de uma margem para a outra;

3. Alargar  as  margens  da  estrada  para  servir  de 
estacionamento de automóveis;

4. Afixar placas de orientações ambientais e risco de acidentes 
e lixeira;

5. O atrativo apresenta riscos de acidentes, sugerindo-se que 
as visitas sejam acompanhadas de um guia;

6. Roteiro  turístico:  o  local  pode  fazer  parte  de  um  roteiro 
turístico que inclui o Salto do Turvo, por exemplo.

Altitude 464 m
Coordenadas 
planas UTM

X: 665.995
Y: 7.261.958
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Tabela 11

Tipo  de 
atrativo

Cachoeira

Denominação Salto do Turvo
Localização Rio  Turvo  a  uma  distância 

aproximada  de  20  km  da 
sede municipal.

Aspecto  da 
paisagem

Salto com cachoeiras à juzante. A água apresenta qualidade para 
balneabilidade. Possui mata ciliar relativamente preservada.

Infra-estrutura Estrada  de  acesso  razoável.  Não  possui  local  para 
estacionamento.

Potencial 
turístico

Possui  potencial  de  aproveitamento  turístico,  sugerindo-se  o 
seguinte:

1. alargar a margem da estrada para servir de estacionamento;
2. Afixar  placas indicativas  em alguns pontos  da  estrada de 

acesso. Colocar placa de conscientização ambiental no local 
e lixeira.

Altitude 556 m
Coordenadas 
planas UTM

X: 662.729
Y: 7.263.906
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Tabela 12

Tipo  de 
atrativo

Praia fluvial

Denominação Prainha 02
Localização Rio  Ribeira,  localidade  de 

Lajeado,  situada  a 
aproximadamente  13  km  da 
praça central da sede municipal. 
Propriedade particular

Aspecto  da 
paisagem

Local  aprazível  para  lazer  e  banho.  A  propriedade  possui  um 
pomar de citrus.

Infra-estrutura Estrada de acesso boa. A propriedade possui um pequeno pátio 
que pode servir de estacionamento. Circula um ônubus municipal 
na frente da mesma.

Potencial 
turístico

Possui potencial turístico, sugerindo-se o seguinte:
1. Infra-estrutura:  colocar  placa  de  sinalização  em  alguns 

pontos da estrada. Afixar placas de orientações ambientais 
e  risco de  acidentes  e lixeira;  Tem ônibus da  sede que 
passa em frente do local, o que facilita o deslocamento de 
visitantes. 

2. Guia  turístico:  o  local  não  necessita  de  guias  turísticos, 
todavia, pode fazer parte de um roteiro específico. 

3. Como  o  local  fica  numa  propriedade  particular  e  o 
proprietário  demonstra  interesse  em  explorar  uma 
lanchonete para servir  os visitantes,  sugere-se orientação 
por  parte  da  prefeitura  quanto  a  estacionamento  e 
construção de banheiros públicos, mirante, entre outros.

Altitude 277 m
Coordenadas 
planas UTM

X¨ 667.511
Y: 7.254.957
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Tabela 13

Tipo  de 
atrativo

Cachoeira

Denominação Salto do Lajeadinho
Localização Situado a aproximadamente 

15 km da sede municipal na 
localidade  denominada  de 
Ribeirão  Bonito  do  Veado 
em propriedade particular.

Aspecto  da 
paisagem

Salto  e  cachoeiras  em desnível  bem acentuado  dentro  de  uma 
mata bem conservada.  Possui  uma vista panorâmica do entorno 
com vales e montanhas ao fundo.

Infra-estrutura Acesso principal razoável. Daí até a sede da propriedade em bom 
estado. 

Potencial 
turístico

Possui potencial turístico, sugerindo-se o seguinte:
1. Infra-estrutura:  colocar  placa  de  sinalização  em  alguns 

pontos da estrada. Afixar placas de orientações ambientais e 
risco de acidentes e lixeira;

2. Guia turístico: o atrativo apresenta risco alto de acidentes. 
Sendo mais indicado para turismo de aventuras, como por 
exemplo,  rapel, entre outros.

3. Na  localidade  de  Ribeirão  Bonito  do  Veado  existe  uma 
cozinha comunitária que produz pães, doces e vendas de 
artesanato  o  que é  um atrativo  a  mais  para  os  possíveis 
visitantes.

Altitude 382 m
Coordenadas 
planas UTM

X: 663.369
Y: 7.253.792
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Tabela 14

Tipo  de 
atrativo

Cachoeira

Denominação Salto do Negrinho
Localização Dista  aproximadamente  35 

km  da  sede  municipal, 
próximo  da  localidade  de 
São Sebastião..

Aspecto  da 
paisagem

Paisagem aprazível em meio a uma mata ciliar bem conservada e 
com as águas do rio correndo por entre rochas e matacões. Águas 
com boa qualidade para balneabilidade.

Infra-estrutura Acesso  bom  até  a  localidade  de  São  Sebastião.  A  entrada  da 
propriedade é razoável (subida íngreme).

Potencial 
turístico

Possui potencial turístico, sugerindo-se o seguinte:
1. Infra-estrutura:  colocar  placa  de  sinalização  em  alguns 

pontos da estrada.
2. O local está próximo da localidade de São Sebastião que 

poderá fazer parte deste roteiro com venda de artesanatos, 
comidas e doces caseiros, entre outros. Existe um grande 
interesse  do  proprietário  em  explorar  o  local  como  um 
atrativo turístico. Existe na propriedade uma ponte pênsil  e 
uma casa em construção que poderá servir de lanchonete. 
Sugere-se  que  a  atual  residência  do  proprietário  seja 
transformada em pousada para receber visitantes.

Altitude
Coordenadas 
planas UTM

X: 656.055
Y: 7.246.476
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Tabela 15

Tipo  de 
atrativo

Cachoeira e corredeiras

Denominação Rio da Onça
Localização Localização:  Estrada  que 

liga  Cerro  Azul  –  Rio 
Branco  do  Sul.  Aprox.  a 
3,5  km  de  distância  da 
sede.

Aspecto  da 
paisagem

Apresenta num primeiro plano o Rio Ponta Grossa que atravessa a 
cidade  de  Cerro  Azul.  Em  seguida  o  acesso  as  cachoeiras  e 
corredeiras do Rio da Onça se dá por uma trilha ao longa da mata 
ciliar  relativamente  bem  preservada.  As  cachoeiras  são  de 
pequena  altura,  configurando-se  mais  como  corredeiras  e 
apresentando pequenas lagoas.

Infra-estrutura O  acesso  até  a  entrada  para  as  cachoeiras  se  dá  por  estrada 
asfaltadas.  Não  existe  alternativa  para   transpor  o  Rio  Ponta 
Grossa a não ser pelo leito do mesmo.

Potencial 
turístico

Possui potencial turístico, sugerindo-se o seguinte:
1. Infra-estrutura: o acesso até a entrada do local é excelente. 

Necessita, entretanto,  de placa de sinalização indicando o 
local  de estacionamento antes da curva da estrada Cerro 
Azul – Curitiba.

2.  Neste local havia uma antiga ponte pênsil que poderá ser 
reativada para transpor o Rio Ponta Grossa até o início da 
trilha do Rio da Onça;

3. Ao  longo  da  trilha  poderão  ser  afixadas  placas  de 
conscientização ecológica em relação à mata ciliar..

4. Local  excelente  para  caminhada  ecológica,  banho  de 
cachoeira, em especial para crianças.

Altitude 383 m
Coordenadas 
planas UTM

X: 672.979
Y: 7.246.777
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CONCLUSÃO

O Município  de Cerro Azul  pelas suas características geográficas e sócio-
econômicas possui atrativos culturais e naturais passíveis de aproveitamento para a 
atividade turística. Na atualidade, essa atividade ainda é incipiente,  resumindo-se 
mais a categoria de turismo denominada de excursionista. Isto é, àquela em que o 
visitante não pernoita no local.  Dentre os segmentos turísticos que mantém uma 
certa regularidade no Município, encontra-se o turismo de aventura desenvolvido por 
uma empresa de Curitiba/PR, com apoio da Prefeitura Municipal. Por ocasião dos 
trabalhos de campo, parte integrante das ações desenvolvidas pelo Projeto Rondon 
– Operação Vale do Ribeira 2006, obteve-se informações bastante significativas da 
realidade municipal. Naquela ocasião, foi possível verificar que os atrativos culturais 
tais  como  as  peculariedades  do  dia-a-dia  da  sede  municipal;  as  manifestações 
religiosas;  a  gastronomia  proporcionada  pelos  restaurantes,  lanchonetes,  bares, 
prato  típico  e  comidas  caseiras;  o  artesanato;  a  arquitetura  antiga,  entre  outros 
possui grande potencial de aproveitamento turístico. Alem disso, o Município possui 
recursos naturais como, cachoeiras, praias, fluviais, corredeiras, rios subterrâneos, 
cavernas, entre outros. Esses recursos naturais, ainda relativamente preservados de 
e  de  grande  beleza  cênica  permitem  desenhar  inúmeras  possibilidades  de 
aproveitamento turístico de forma isolada ou em conjunto. Como exemplo de visita a 
locais de forma isolada estas poderiam ocorrer num único atrativo (caverna), ou, 
compor  um  roteiro  turístico  que  inclua  vários  recursos  naturais  e  culturais  em 
conjunto como cavernas, rios, visitas a casarões históricos, entre outros. A propósito 
da  elaboração  de  roteiros,  a  topografia  do  Município  permite,  por  exemplo,  a 
existência  de  circuitos  de  bicicletas,  veículos  4x4,  cavalgadas  e  caminhadas. 
Ressalta-se, entretanto, que o pólo gastronômico compreendido por restaurantes, 
bares, lanchonetes, situados na porção central da sede municipal implica que esses 
roteiros levem em conta essa característica municipal.

Devido  às  proximidades  da  capital  do  estado  é  natural  que  os  visitantes 
potenciais ao município de Cerro Azul se desloquem no sentido Curitiba – Sede 
Municipal. Também, constatou-se que esses visitantes são oriundos da capital do 
estado  ou  dos  municípios  limítrofes.  Que  devido  a  essa  proximidade  e 
desconhecimento dos atrativos culturais  e  naturais,  a estadia em Cerro Azul,  de 
caráter turístico, na sua imensa maioria, se constitui de visita diária, sem pernoite 
(excursionista).  As ações de curto prazo da municipalidade,  deverão incentivar a 
permanência desses visitantes o que trará de imediato benefícios para a rede de 
hoteleira,  gastronomia  local  e  o  comércio  em  geral  (vendas  de  lembranças, 
artesanato, etc). Para tanto, sugere-se que na entrada da cidade (Rodovia principal) 
seja colocada uma placa indicando a Casa da Cultura como ponto de informações 
turísticas municipais. Num segundo momento através da aglutinação comunitária em 
que a existência de um Conselho do Turismo Municipal auxiliará no desenvolvimento 
de um  marqueting, com o apoio do empresariado local, como um instrumento de 
divulgação turística de alcance regional.

Para  o  fomento  inicial  dessas  atividades,  principalmente  as  que  incluem 
atrativos localizados fora da sede municipal, serão necessárias algumas melhorias 
da infra-estrutura local.  Estas melhorias vão desde reparos de algumas estradas 
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rurais, trilhas de acesso dessas estradas para os atrativos; construção de pequenos 
estacionamentos, ponte suspensa, sinalizações turísticas, entre outros. 

Em  curto-prazo,  as  modalidades  turísticas  que  apresentam  maior  potencial  de 
exploração, é o ecoturismo, turismo cultural e de aventura. 
O Rio Ribeira,  com suas praias naturais,  corredeiras  e  beleza cênica é um dos 
atrativos que poderá servir de base para a criação de inúmeros roteiros turísticos 
que  contemplem  outros  locais,  como:  cavernas,  cachoeiras,  ciclismo,  aventura, 
banhos,  pesca,  entre  outros.  No Município  a  tradição da atividade de citricultura 
(ponkan, laranja, etc) pode ser aproveitado para incrementar o turismo rural. 

A  existência  de  elementos  culturais  e  naturais  no  Município,  o  seu  contexto 
geográfico  e  sócio-econômico  e  às  condicionantes  ambientais  sinalizam  que  às 
atividade  turísticas  a  serem desenvolvidas  no  Município  deverão  fazer  parte  do 
segmento  turístico  denominado  de  ecoturismo.  O  ecoturismo  é  a  modalidade 
turística  mais  apropriada  para  alcançar  a  sustentabilidade  ambiental  e  social, 
conservando assim esses recursos para a posteridade. Todavia, o Município não 
deverá descuidar das questões ambientais, principalmente às relativas a qualidade 
dos  recursos  hídricos  que  são  os  que  apresentam  maior  potencial  de 
aproveitamento  turístico  a  curto-prazo.  Nesse  sentido,  programas  de  educação 
ambiental  deverão  ser  incentivados  e,  principalmente,  investimentos  na  área  de 
saneamento básico.

Finalmente, este diagnóstico preliminar constatou-se que o Município de Cerro Azul 
possui um excelente potencial ecoturístico que aliado a uma política e plano diretor 
de  turismo,  orientará  a  municipalidade a  longo-prazo.  Esse plano privilegiará  as 
políticas  e  planejamento  municipais  que  deverão  ser  tomados  para  a  efetiva 
implantação e sustentabilidade da atividade turística no Município de Cerro Azul.
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