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Resumo 

O caráter múltiplo do Turismo Sustentável (TS) demanda 

um planejamento integrado e sustentável. A identificação 

de recursos e ativos específicos do território pode 

contribuir para o planejamento baseado nas 

particularidades locais. O Distrito de Itaiacoca, Ponta 

Grossa-PR, abriga parte do Parque Nacional dos 

Campos Gerais e apresenta potenciais para o turismo 

rural, ecoturismo e turismo de aventura. Nesse sentido, 

esta pesquisa tem como objetivo discutir a oferta de 

serviços, atrativos e infraestrutura turística e a presença 

de recursos potenciais ao desenvolvimento do TS no 

Distrito diante de uma abordagem do desenvolvimento 

sustentável e planejamento da atividade turística, por 

meio de revisão bibliográfica e levantamento de dados 

secundários. 

Introdução  

 Dentre as discussões acerca do impacto da 

atividade humana no ambiente, surgem alternativas que 

visam compatibilizar a prática do turismo com a 

conservação e preservação da natureza e de maneira 

responsável obter geração de renda às comunidades 

receptoras, como o TS. A noção de desenvolvimento 

empregada nesta pesquisa, e consequentemente a ideia 

de desenvolvimento sustentável do turismo, se baseia 

em uma abordagem holística onde, mais que o 

crescimento econômico e a manutenção da atividade 

turística, os aspectos sociais, locais, ambientais e 

culturais possuem destaque. No Distrito de Itaiacoca, o 

desenvolvimento do TS pode contribuir tanto para 

agregar valor à experiência do visitante quanto para a 

geração de renda à comunidade local. 

Material e Métodos 

Em um primeiro momento, foi realizada uma 

revisão da literatura acerca dos temas pertinentes à 

pesquisa, com destaque para o TS, desenvolvimento e 

planejamento sustentável do turismo. Após, foram 

levantados dados secundários referentes aos atrativos, 

recursos e equipamentos turísticos da área de estudo e 

discutidos à luz do referencial teórico. 

Resultados e Discussão 

 A origem do termo turismo sustentável relaciona-

se aos impactos negativos do turismo de massa e ao 

próprio conceito de desenvolvimento sustentável, não 

sendo termos unânimes entre os autores, possuindo 

algumas vezes um viés econômico predominante, 

enquanto outras interpretações ressaltam a atenção às 

dimensões sociais e ambientais. Nessa perspectiva, 

alguns autores propõem princípios e características de 

um modelo de desenvolvimento mais amplo. 

 Deste modo, pode-se considerar que a 

sustentabilidade da prática turística deve ser prevista na 

etapa de planejamento. Sobre isso, Beni (1999) destaca 

a importância de se abordar a complexidade do 

Planejamento Integrado e Sustentável do Turismo, 

englobando também as Políticas sociais, culturais, 

econômicas e ambientais. Sob essa perspectiva, 

convém a ideia de Pequeur (2005) a respeito da 

identificação e valorização dos recursos (potenciais) e 

ativos (em uso) específicos do território, permitindo o 

desenvolvimento de estratégias voltadas para as 

particularidades locais.  

 O Distrito de Itaiacoca, localizado em área rural 

do município de Ponta Grossa-PR possui diversos 

atrativos naturais como o Buraco do Padre, Capão da 

Onça e Cachoeira da Mariquinha, etc. A atividade 

econômica baseia-se principalmente na agricultura 

familiar e na extração de minérios (SIQUEIRA et al., 

2018). Sua proximidade com a área urbana do município 

potencializa as oportunidades de uso turístico do 

território. 

Conclusão ou Conclusões 

 O Distrito de Itaiacoca possui uma variedade de 

elementos naturais, sociais, culturais e históricos que 

demandam um planejamento integrado baseado no 

levantamento de recursos e ativos do local. Um enfoque 

nas particularidades do território permitirá o 

desenvolvimento de um turismo sustentável. 
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