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Resumo: As atividades do projeto de desenvolvimento do Turismo no município de Balsa Nova-PR visaram 

beneficiar tanto os acadêmicos do Curso de Turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com 

aprendizado prático sobre planejamento turístico, quanto o município. Com diversas visitas a campo foi possível 

reconhecer a realidade e as necessidades para o Turismo local para apontar e realizar contribuições. Houve 

envolvimento com diversas instituições como a prefeitura municipal, a organização não-governamental Instituto 

Purunã, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, empresários do Turismo, 

artesãos associados e estudantes. Objetivou-se apresentar propostas em 4 (quatro) temas principais: atrativos 

turísticos, empreendimentos turísticos, marketing e divulgação, e sensibilização para o Turismo. Para este último 

tema foram realizadas oficinas de sensibilização turísticas no colégio da comunidade de São Luiz do Purunã. As 

propostas foram entregues à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Balsa Nova-PR e destacam-se como 

resultados principais os diagnósticos para se chegar as proposições.  

Palavras-chave: Planejamento Turístico; Turismo; Balsa Nova -São Luiz do Purunã. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Desenvolvimento do Turismo em Balsa Nova/ São Luiz do Purunã 

 

PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo foi formado pela população local de Balsa Nova representada por 

seus entes do setor público municipal, empresários do Turismo do município, artesãos 

associados e organização não-governamental e estudantes. Diretamente: 57 alunos do ensino 

 
1  Co-autora no projeto; Mestranda em Turismo na Universidade Federal do Paraná; e-mail: 

anne_pinheiro@live.com. 
2  Co-autora no projeto; Bacharela em Turismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa; e-mail: 

daianehass_ap@hotmail.com. 
3  Co-autora no projeto; Bacharela em Turismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa; e-mail: 

danidurau@hotmail.com. 
4 Coordenadora do projeto. Docente no Departamento de Turismo da UEPG, e-mail: val.albach@gmail.com. 
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fundamental de Colégio Estadual e 26 adultos: empresários, membros da prefeitura, da 

organização não-governamental Instituto Purunã, da EMATER e associações. Indiretamente o 

alcance das ações e de seus resultados é amplo, contribuindo para o desenvolvimento do 

Turismo no município e região. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Balsa Nova. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Município de Balsa Nova com seus distritos, destaque para São Luiz do Purunã  

 

JUSTIFICATIVA 

O município de Balsa Nova está localizado tanto na Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC), quanto na Região dos Campos Gerais. Suas principais vias de acesso são: 

BR 227; BR 376, PR 423 e PR 510. Seus distritos são: São Luís do Purunã e Bugre. Os 

municípios limítrofes são: Campo Largo, Araucária, Contenda, Lapa, Porto Amazonas e 

Palmeira (IBGE).A população estimada de Balsa Nova, em 2017, era de 12.602 pessoas 

(IBGE). As atividades econômicas que mais geraram empregos no município no ano de 2014 

foram: Administração Pública (20,7%), Fabricação de Produtos Alimentícios (18,8%) e 

fabricação de Produtos Minerais e não Metálicos (14,2%) (MTE, 2014 apud TAZIMA et al, 

2015).  

A maior parte do município (70%) está localizada na Área de Proteção Ambiental 

(APA) da Escarpa Devoniana, tornando o local rico em paisagens naturais (TAZIMA et al, 

2015). O município de Balsa Nova e sua paisagem dos Campos Gerais, e, sobretudo, o distrito 

de São Luiz do Purunã, possuem uma grande potencialidade em atrativos naturais, visto que, 

há um número considerável de cachoeiras e rios na região (como por exemplo, a Cachoeira do 

Bugre, a Cachoeira do Alemão, o Rio Tamanduá, entre outros), além de também haver na 

região um Cânion, o da Faxina, que possui grande potencialidade turística devido a sua beleza 

cênica.  

Além da necessidade de desenvolvimento turístico, há de envolvimento da 

comunidade com a atividade pensando na profissionalização e no orgulho local. Os futuros 

turismólogos (acadêmicos do projeto) puderam exercitar habilidades e afinar competências na 

área de planejamento turístico. As propostas desenvolvidas são de interesse da Prefeitura 
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Municipal e órgãos parceiros, como o Instituto Purunã. Cabe ressaltar que o projeto ocorreu 

no período 2017-2018 e está concluído. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral: apresentar ao município de Balsa Nova-PR propostas para seu 

desenvolvimento turístico. Especificamente: Reconhecer as atrações e equipamentos turísticos 

do município em visitas técnicas; Indicar ações para 4 temas principais: atrativos turísticos, 

empreendimentos turísticos, marketing e divulgação, e sensibilização para o Turismo; 

Realizar Oficina de Sensibilização Turística no Colégio Estadual da comunidade de São Luiz 

do Purunã. 

 

METODOLOGIA 

Para a elaboração do projeto foi realizada pesquisa bibliográfica sobre 

planejamento turístico e sobre o município. Também foram realizadas visitas técnicas 

envolvendo os 30 acadêmicos do projeto, divididos em dois grupos de 15 pessoas. Todas as 

visitas foram acompanhadas por técnicos do município (Prefeitura, EMATER e Instituto 

Purunã) e foram realizadas reuniões, inclusive com o prefeito.  

Para se chegar nas propostas para cada tema, a equipe do projeto foi dividida em 

grupos menores que recorreram a procedimentos específicos para atingir aos objetivos. Para o 

tema marketing e divulgação, foi realizada pesquisa com formulário online para reconhecer o 

perfil do visitante do distrito de São Luiz do Purunã. Para o tema atrativos turísticos foram 

realizadas entrevistas e visitas específicas. Para o tema empreendimentos turísticos foi 

realizado um estudo de reputação online no site TripAdvisor. E para o tema sensibilização 

turística foram realizadas oficinas. Após essas estratégias, todos os grupos aplicaram técnicas 

do planejamento turístico indicadas por Barretto (2005) e Braga (2007). Assim, além de 

listagem nos moldes de inventário da oferta turística (Ministério do Turismo-MTur, 2011), 

realizaram diagnóstico com análises e avaliações concluindo com Análise SWOT, 

prognóstico e elaboração de propostas. 

 

RESULTADOS 

Foram enviadas à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Balsa Nova 

diagnósticos e propostas para 4 (quatro) temas essenciais ao desenvolvimento turístico. Aqui 
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destacam-se especificamente alguns apontamentos resultantes das pesquisas que levaram as 

mais diferentes proposições. 

- Marketing e divulgação: O diagnóstico para o reconhecimento do destino foi feito através de 

um questionário online, com 272 respostas obtidas. A faixa etária identificada foi: Entre 16 e 

25 anos (37,9%); 36 e 50 anos (24,3%); 26 e 35 anos (19,1%); 51 e 60 anos (14,3%); mais de 

61 anos 4,4%. O maior número de respondentes foi de Ponta Grossa. Também foram 

identificadas respostas de outros Estados, como São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. 55,9% disseram ter ouvido falar São Luiz do Purunã, 53 pessoas já visitaram, e 24,6% 

dos entrevistados nunca ouviram falar de SLP. 41,5% dos entrevistados responderam que sua 

motivação foi áreas naturais, 17% pousadas, 7,5 % cavalgadas, 13,2% eventos esportivos, 

9,4% rodeio e projetos de pesquisa, já as opções: familiares residem no local, moram perto, 

trabalho e visitar amigos, tiveram cada uma um voto. 73,6% das pessoas permaneceram 

menos de um dia em uma visita ao Distrito de São Luiz do Purunã, 24,5% permaneceram de 

um a três dias e uma porcentagem mínima para quem permaneceu mais que três dias. Por 

conta de maioria das pessoas passarem menos de um dia no Distrito, apenas 15,1% 

responderam que se hospedaram em pousadas. Sobre a opinião em relação a visita: A questão 

foi dividida em 7 subtítulos (sinalização, acesso, infraestrutura turística, beleza cênica, 

limpeza, gastronomia e compras), e para cada um deles existiam 6 opções de resposta 

(péssimo, ruim, regular, bom, ótimo e não foi utilizado). Pôde-se perceber que em relação à 

sinalização, acesso limpeza e gastronomia as pessoas que responderam classificaram como 

bom. Já na infraestrutura turística, percebemos com o resultado final que ainda é possível 

melhorá-la, mas que o público não percebe, por exemplo, o meio de hospedagem como uma 

infraestrutura turística. Beleza cênica é o que mais chama a atenção desse público. Também, a 

maioria respondeu que pretende sim voltar, e com o objetivo de conhecer lugares novos, fazer 

cavalgadas passar um tempo a mais no local e ter contato com a natureza. 

- Sensibilização Turística: durante a oficina, quando indagados sobre o que é turismo, os 

alunos expressavam suas opiniões devido a experiências que possuem com a família. Os 

jovens responderam que gostam de passar o tempo no Instituto Purunã, responsável pela 

promoção e desenvolvimento em São Luiz do Purunã, e que busca “a valorização rural e 

turística da região, a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida local utilizando 

a educação como elemento de transformação social” (INSTITUTO PURUNÃ, s/d). O 
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Instituto, que tem contato intenso com o turismo na região, atrai os jovens do local devido sua 

localização e espaço na região “central” de São Luiz do Purunã e pela localização próxima ao 

colégio. Também relataram gostar de atividades de cavalgada, banhos de rio/cachoeira, e 

passeios de bicicleta. A falta de comercio no local foi algo de discussão pelos alunos, como 

farmácias, lojas de roupas, agência bancária, mercados, padarias, entre outros; quando 

necessário a utilização ou acesso desses serviços, é preciso deslocar-se até a cidade de Balsa 

Nova. No fim da oficina, foram distribuídos questionários para serem respondidos em casa 

com familiares. As perguntas foram similares os da oficina. Obteve-se o recolhimento de 18 

dos 57 aplicados no dia 05 de outubro de 2017. De acordo com os dados obtidos, uma 

porcentagem da população trabalha com o turismo. Cinco famílias com turismo, sendo as 

atividades: Pista de Laço, Pedágio, Restaurante, Cabanha (Cavalgadas) e Hotel Fazenda 

Cainã. Foram apontados também interesse por novos lugares para usufruto da população, 

como: Curso de Guia; Parque Aquático; mais praças; Rapel e Paraquedismo; Farmácias; 

Reabertura de lugares turísticos (Ponte dos Arcos e Cristo); e restaurantes. 

- Atrativos turísticos: Foi realizado uma Análise Canvas (Quadro 1) 

Quadro 1 Análise Canvas do Turismo em áreas naturais de Balsa Nova 

Parceiros Chave 

 Instituto Purunã  

Secretaria de Indústria comércio e 
Turismo  

Prefeitura Municipal de Balsa Nova 

Segmento de Mercado  

Turismo de Aventura  

Ecoturismo  
Turismo de Lazer 

 Turismo Rural 

Fontes de Renda 

Parcerias com empresários do segmento 

 Incentivo do próprio estabelecimento Programa 
de voluntariado 

Incentivos governamentais  

Atividades Chave 

 Incentivar a visitação nas áreas naturais 

de Balsa Nova e região Acompanhar e 
monitorar as redes sociais e manter 

campanhas de vendas 

Canais  

Bilheteria do próprio local  

Redes Sociais/ Websites dos 
atrativos 

Relação com o cliente  

Estímulo do uso de redes sociais 

Disponibilização de guias e pessoas capacitadas 
em variadas áreas das atividades (Facultativo, por 

meio de contratação) 

Recursos Chave 

 Incentivo do cadastramento e 

regularização dos atrativos e 
empreendimentos  

Qualificação dos profissionais da área 

Estrutura de Custos  

Gasto com burocracia em geral 

(regularização e cadastro dos 
empreendimentos)  

Manutenção da infraestrutura dos 

atrativos  

Marketing (criação de websites, 

social mídia, etc.).  

Pagamento da equipe de 
funcionários 

Proposta de valor 

Cadastur 

Atrativos e empreendimentos devidamente 
cadastrados, qualificados e seguros para os 

visitantes. 

Facilidade no acesso de informação dos atrativos 

Facilidade no acesso de informação dos atrativos 

Fonte: Elaborado pelos autores  

- Empreendimentos turísticos: o diagnóstico dos empreendimentos turísticos foi realizado por 

meio de reputação online no site Trip Advisor. Foram enviados feedbacks sobre comentários 

e reputação dos empreendimentos: Pousada Varshana; Pousada Cainã; Pousada Parque; e 

Rancho Ventania. 
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FOTO(S) 

Figura 1 – Imagens do projeto de extensão: Desenvolvimento do Turismo em Balsa Nova/São Luiz do Purunã 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto contribuiu para estimular a organização municipal em incrementar o planejamento 

turístico dentro das metas do projeto Balsa Nova 2030. Verifica-se que em relação aos 

atrativos naturais a região possui grande potencialidade e possui público interessado, porém 

ainda necessita criar e disponibilizar produtos turísticos. Os resultados deste projeto 

contribuíram, mesmo que indiretamente, para a revisão do Plano Diretor do município 

promovida pelo Instituto Purunã em 2019, a visão desse plano é o fortalecimento do turismo e 

desenvolvimento rural. Os participantes avaliaram a ação extensionista de forma positiva 

desejando a continuidade das atividades. 

 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa com o transporte. 
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