
 
 

 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O POTENCIAL TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU COMO 

ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR 

 

MATHEUS EDUARDO ROMANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



Matheus Eduardo Romani 

 

 

 

 

 

 

 

O POTENCIAL TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU COMO 

ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da UniCesumar – 

Centro Universitário de Maringá como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Bacharel(a) em Arquitetura e Urbanismo, sob 

a orientação do Profª Ms. Norma Jung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



FOLHA DE APROVAÇÃO  

MATHEUS EDUARDO ROMANI 

 

 

 

 

O POTENCIAL TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU COMO 

ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UniCesumar – 

Centro Universitário de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de 

Bacharel(a) em Arquitetura e Urbanismo, sob a orientação do Profª Ms. Norma Jung. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Profª Ms. Norma Jung 

 

 

__________________________________________ 

Arquiteto e urbanista Vinicius Cavasin  

 



 
 

O POTENCIAL TURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU COMO 

ALTERNATIVA DE DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR 

 

 

Matheus Eduardo Romani 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo demonstrar o potencial do Parque Nacional do Iguaçu, que através 

do turismo, se apresenta como uma alternativa para melhorar e desenvolver economicamente e 

socialmente – além de ser uma opção de lazer para a população local – o município de Céu Azul, 

no oeste do Paraná. O estudo tem como justificativa o fato de 72% da área territorial do 

município pertencer ao Parque Nacional do Iguaçu, sendo que não há um aproveitamento 

adequado desse espaço e do potencial que ele tem. Ademais, há uma falta evidente de 

equipamentos públicos e estabelecimentos voltados para o lazer na cidade, obrigando os 

moradores a se deslocarem para municípios vizinhos, em busca de alternativas. Para desenvolver 

este artigo, foram feitas pesquisas bibliográficas visando o entendimento da função do turismo e 

sua relação com o desenvolvimento de cidades, além de uma análise histórica e territorial do 

Parque Nacional do Iguaçu e do Município de Céu Azul – o que culminou na análise do seu 

desenvolvimento econômico, social e populacional também. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de cidades. Lazer. Turismo. 

 

 

THE IGUAZU NATIONAL PARK TOURISM POTENTIAL AS A DEVELOPMENT 

ALTERNATIVE IN CÉU AZUL-PR CITY  

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to demonstrate Iguazu National Park’s potential, which, through tourism, 

presents itself as an alternative to improve and develop economically and socially – besides 

becoming a recreation option for local population – Céu Azul City, located in the west of 

Paraná State. This study is justified by the fact that 72% from town’s territorial area belongs 

to the Iguazu National Park, but there is no proper use of this space, neither of its. In 

addiction, there is a evident lack of public equipaments and establishments towards to 

recreation in town, which make locals to displace for another cities around, looking for 

alternatives. To develop this study, bibliographic searches were done aiming to understand 

the tourism function and its relation to cities development, also an historical and territorial 

analysis of Iguazu National Park and Céu Azul City – which resulted in its analyze about 

economic, social and population development too) were done. 

 

Keywords: Cities development. Recreation. Tourism. 

INTRODUÇÃO  
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O município de Céu Azul, localizado no extremo oeste paranaense, tem como 

característica o baixo crescimento econômico e populacional, tendo registrado 11.709 

habitantes em 2018, segundo o IBGE. Ele possui uma área total de 1.180,163 km², sendo 72% 

localizada no Parque Nacional do Iguaçu. Por outro lado, 49,56% do Parque localiza-se no 

município de Céu Azul (Imagem 1), segundo IBGE (2019).  

 

Imagem 1 – Mapa de Localização de Céu Azul – PR. 

 

Fonte: Abreu (2006). 

 

 

O turismo possui uma grande importância no âmbito do desenvolvimento econômico, 

pois a chegada de turistas aumenta o consumo, a produção de bens e de serviços, e 

principalmente a necessidade de criação de novos empregos. É por meio dessa linha de 

pensamento que este artigo busca abordar o potencial não explorado do Parque Nacional do 

Iguaçu – um dos mais importantes parques florestais brasileiros –, situado no município de 

Céu Azul, e mostra-lo como uma possível solução para os problemas de desenvolvimento 

desta cidade. 

Afim de fundamentar metodologicamente o presente artigo, foi feita uma pesquisa de 

dados e documentos, os quais foram organizados a partir da definição do que é o turismo, sua 

relação com a economia e com o desenvolvimento social de uma cidade. Na sequência 

explanar-se-á sobre o Parque Nacional do Iguaçu, apresentando dados sobre sua história, 

importância, abrangência e relação com o Município de Céu Azul - PR. Além disso, haverá 

uma contextualização histórico-econômica sobre a cidade de Céu Azul, e uma explicação no 

âmbito populacional e social, visando expor as carências da cidade com relação ao lazer. A 

partir dessas premissas, o objetivo deste artigo é justificar que o município de Céu Azul 
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necessita de um maior e melhor desenvolvimento econômico, de modo que o Parque Nacional 

do Iguaçu – por meio do turismo – é um caminho para que o isso ocorra, auxiliando a 

população local. 

 

1. TURISMO E DESENVOLVIMENTO 

        

O turismo pode ser definido como um conjunto de atividades que envolve o 

deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, geralmente com a finalidade de lazer e 

conhecimento de um determinado local. Porém, cada vez mais a palavra “Turismo” está 

vinculada a fatores econômicos, de modo que “O turismo está permeado por uma série de 

ideias e conceitos ligados ao tema viagens. Pode remeter ao turista a ideia de férias, ao 

empreendedor a ideia de lucro, aos trabalhadores a ideia de geração de emprego e renda e à 

comunidade autóctone a ideia de desenvolvimento local” (SCÓTOLO; NETTO, 2015, p. 39). 

A atividade turística tem apresentado uma relevante importância no quesito 

desenvolvimento e crescimento da economia mundial, e é uma das principais alternativas de 

desenvolvimento de muitos municípios brasileiros, por ser capaz de alavancar a economia de 

uma região, provocando melhorias no padrão de vida dos habitantes e estimulando o 

desenvolvimento social, por meio da geração de empregos, do crescimento da cidade e da 

diversificação das fontes de renda do município em questão, uma vez que 

 

Considerando que as localidades podem utilizar seus potencias e as 

habilidades, capacidades e competências dos sujeitos que as integram para 

desenvolverem-se de forma endógena, pressupõe-se que localidades com 

potenciais turísticos podem desenvolver-se a partir de estratégias que 

busquem o incremento da economia local e a melhoria da qualidade de vida 

de sua população a partir da otimização de suas características naturais, 

históricas e culturais (SCÓTOLO; NETTO, 2015, p. 47). 

 

O turismo é responsável por grande parte do PIB de vários países que obtiveram um 

avanço econômico. Segundo a pesquisa elaborada pela consultoria britânica Oxford 

Economics, tal setor representou 8,1% do PIB nacional no ano de 2018, totalizando US$ 

152,5 bilhões de contribuição. Já no ano anterior (2017), essa porcentagem equivalia a 7,9%, 

resultando em um crescimento de 3,1% em 1 ano (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2019).  
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Muitas das cidades brasileiras têm como fatores de produção econômica a 

agricultura, pecuária, indústria, comércio entre outros. Porém hoje, têm 

aberto suas portas para um novo setor, o Turismo, que tem no município o 

cenário de produção e de consumo. A atividade turística pode constituir um 

investimento inicial gerador do processo ramificador da economia local, e 

por extensão, regional. É com esta ideia que, investir no Turismo pode ser 

uma alternativa positiva para os municípios que buscam saída para 

complementar sua economia e fazer com que haja um maior 

desenvolvimento da cidade (DIAS; MONTANHEIRO, 2003). 

 

Diante disso, é perceptível que o turismo exerce um grande papel – principalmente no 

Brasil –, no âmbito do desenvolvimento econômico, uma vez que a implantação de um ponto 

turístico em um determinado local é capaz de atrair um grande fluxo de pessoas (turistas) para 

aquela região, e, em contrapartida, gera a necessidade de possuir equipamentos de apoio para 

suprir e atender a demanda desse público. Isso faz com que novas instalações surjam, tais 

como: bares, restaurantes, hotéis e demais comércios e afins, fazendo assim com que, aos 

poucos, a região cresça, se desenvolva e se valorize. 

Para melhor compreender esse processo, há etapas do desenvolvimento turístico, as 

quais podem ser analisadas por meio do Gráfico 1 e descritas da seguinte maneira: 

 

Para Butler (1980), as destinações turísticas tem um ciclo de vida próprio. A 

partir de um entendimento orgânico, o autor afirma que há, primeiramente, 

um estágio de exploração da localidade. Nesse estágio o futuro destino não 

possui infraestrutura específica ao atendimento dos viajantes que, em 

pequenos números, não alteram o ambiente físico e social e geram pouca ou 

nenhuma importância econômica para a localidade. O segundo estágio 

apresentado por Butler (1980) é chamado de engajamento ou envolvimento, 

pois é nesse momento que surgem algumas facilidades aos viajantes e se 

inicia o processo de difusão do local. O estágio seguinte é o de 

desenvolvimento. Segundo o autor (1980) o mercado local, por meio de 

propaganda feita em centros emissores de turistas, divulga produtos e 

serviços destinados a atender a crescente demanda e, assim, a localidade se 

define como um destino turístico. Nessa fase é comum que o número de 

turistas exceda o número de habitantes do local. O quarto estágio é o de 

consolidação, caracterizado pela diminuição do crescimento do número de 

turistas e da manutenção e estabilidade do número absoluto de visitantes – 

que ainda é maior do que o número de habitantes. Butler (1980) aponta o 

quinto estágio como uma fase de estagnação caracterizada pela percepção 

dos problemas (ambientais, sociais e econômicos) relacionados ao elevado 

número de turistas em relação aos recursos disponíveis no local. Para o 

autor, os problemas criados pelo turismo afastam os turistas, fazendo com 

que o destino “saia da moda”. A partir do estágio de estagnação, o destino 

pode seguir dois caminhos: declinar ou rejuvenescer (BUTLER, 1980 apud 

SCÓTOLO; NETTO, 2015, p. 41). 
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Gráfico 1 - Ciclo de vida dos destinos turísticos como proposto por Butler (1980). 

 
Fonte: Scótolo e Netto (2015, p. 42). 

 

 

Para que o turismo obtenha sucesso em sua implantação – principalmente visando o 

desenvolvimento de uma cidade –, é preciso que exista algo a ser explorado, que possa ser – 

ou vir a se tornar – um potencial atrativo e de característica relevante, seja natural, histórico, 

cultural, etc. A partir disso, é necessário que tal atração receba investimentos de acordo com 

suas necessidades – seja para melhora-la ou para cria-la –, para que assim, futuramente, os 

resultados comecem a ser evidentes: visibilidade para o município, visitações turísticas, 

geração de empregos impulsionada pelo aumento da demanda – tornando o desenvolvimento 

econômico e social visível –, além de trazer uma melhor qualidade de vida para os habitantes 

da cidade impactada, os quais também poderão desfrutar dos benefícios proporcionados por 

esse novo local. 

 

2.  O PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU E O MUNICÍPIO DE CÉU AZUL 

 

O Parque Nacional do Iguaçu é uma área verde protegida pertencente ao Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), está localizado na região de 

tríplice fronteira – Brasil, Argentina e Paraguai – extremo oeste paranaense (Imagem 2), está 

inscrito na Lista do Patrimônio Natural Mundial pela Unesco desde 28 de novembro de 1986 

(IPHAN, 2019), e foi criado em 1939, pelo Decreto n° 1.035, de 10 de janeiro de 1939, 

durante o governo do então presidente da República, Getúlio Vargas. Além disso, o parque é 

dirigido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão 

federal responsável pela gestão das unidades de conservação do Brasil. Apesar de não ter sido 
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tombado como patrimônio nacional, é protegido como Parque Nacional, devido a sua 

característica predominantemente paisagística e ecológica.  

O reconhecimento do parque surgiu em 1916, depois da passagem de Alberto Santos 

Dumont pelo local, pois ao se deparar com a exuberância e a beleza do lugar, o pai da aviação 

comprometeu-se a reivindicar, junto ao governador do Estado do Paraná, a desapropriação da 

área. Três meses depois de sua partida, foi aprovado o Decreto nº 653, de 28 de julho de 1916, 

o qual declarou uma área de 1.008 hectares como de utilidade pública. Em 1939, esta área 

passou a ocupar aproximadamente 185 mil hectares em solo brasileiro, enquanto que, com o 

Parque Nacional Del Iguazu, em território argentino, somaram-se 260 mil hectares (IPHAN, 

2019). 

 

Imagem 2 – Mapa de Localização do Parque Nacional do Iguaçu. 

 

Fonte: Google Maps (2019). 

 

 

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), este 

parque abriga o maior remanescente de Floresta Atlântica (estacional semidecídua) da região 

sul do Brasil, tem uma área total de 169695,88 hectares, e nele há um dos mais espetaculares 

conjuntos de cataratas da Terra, as Cataratas do Iguaçu (Imagem 3). 
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Imagem 3 – Fotografia das Cataratas do Iguaçu. 

 
Fonte: Guimarães (2018). 

 

O parque é um exemplo de sustentabilidade, pois nele há um desenvolvimento 

socioambiental que integra proteção e conservação, visando o uso sustentável dos recursos 

naturais. Além disso, possui uma rica biodiversidade constituída por espécies representativas 

da flora e da fauna brasileira, as quais algumas correm risco de extinção, como a onça-pintada 

(Pantheraonca), a puma (Puma concolor), o jacaré-de-papo-amarelo (Caimanlatirostris), o 

papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), o gavião-real (Harpia harpyja), a peroba-rosa 

(Aspidospermapolyneutron), o ariticum (Rolliniasalicifolia), a araucária 

(Araucariaaugustifolia), além de outras espécies relevantes e de interesse cientifico (ICMBio, 

2019). 

 

Unido pelo Rio Iguaçu ao Parque Nacional Iguazú, na Argentina, o Parque 

brasileiro integra o mais importante contínuo biológico do Centro-Sul da 

América do Sul, com aproximadamente 1 milhão de hectares de áreas 

naturais, sendo mais de 600 mil hectares de áreas protegidas e outros 400 mil 

em florestas ainda primitivas. Responsabilidade ímpar para ações conjuntas 

entre Brasil e Argentina nos esforços de proteção e conservação deste tão 

importante Patrimônio Mundial Natural (ICMBio – Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade, 2019, p. 1). 

 

Além de ser “a casa das Cataratas do Iguaçu” em Foz do Iguaçu, o Parque também 

abrange 14 municípios paranaenses: Capanema, Capitão Leônidas Marques, Santa Lúcia, 

Lindoeste, Santa Tereza do Oeste, Diamante D’oeste, Céu Azul, Matelândia, Ramilândia, 

Medianeira, Serranópolis do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu. Sendo que, no município de 

Céu Azul, o parque representa uma parcela significativa de seu território, uma vez que dos 

1.179 km² de sua área total, 852 km² pertencem ao Parque Nacional do Iguaçu, ou seja, 72% 

do seu território do município é mata nativa preservada, a qual pertence à reserva (ICMBio, 
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2019). Além disso, Céu Azul é a única cidade da rota turística rumo a Foz do Iguaçu, 

estabelecendo, assim, um contato direto com o parque. Este beira as margens da BR-277, 

criando uma visível e curiosa divisão em que, de um lado há o perímetro urbano da cidade, e 

do outro há apenas mata nativa (Imagem 5). Ademais, sua população estimada em 2018 era de 

11.709 habitantes, segundo o censo do IBGE. 

 

 

Imagem 4 – Vista aérea de Céu Azul e sua intersecção com o Parque Nacional do Iguaçu. 

 

Fonte: Google Earth (2019). 

 

O acesso ao Posto de Controle e Informação do Parque em Céu Azul (Imagem 6) 

ocorre por meio de um trevo na BR-277, onde há uma clareira com: uma pista de caminhada, 

uma torre de controle, uma pequena instalação administrativa, uma pequena instalação de 

apoio para os transeuntes do parque, e acesso às trilhas da mata (Imagem 5). 

 

Imagem 5 – Acesso ao Parque, em Céu Azul. 

 
Fonte: Google Street View (2019A). 
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Imagem 6 – Vista Aérea do Posto de Controle e Informação (Clareira). 

 
Fonte: Google Earth (2019b). 

 

 

Imagem 7 – Limites do Município. 

 

Fonte: IBGE (2019). 

 

Por volta de 1950, a região oeste do Paraná atraiu o interesse de grandes empresas 

colonizadoras, exploradores de terras e madeireiras. Em 1952, a companhia Pinho e Terras se 

instalou na região, dando início ao processo de colonização dessa terra, onde, a convite de 

Alfredo Paschoal Ruaro, alguns chefes de famílias – vindos principalmente do Rio Grande do 

Sul – migraram para essa nova terra como trabalhadores, a fim de executarem serviços 

preliminares. Em 1953, esses pioneiros trouxeram também suas famílias (MUNICÍPIO DE 

CÉU AZUL, 2017). 
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Segundo a história presente no site do Município de Céu Azul (2017), a toponomia 

dessa terra recebeu o nome de Céu Azul, pois os pioneiros que lá estavam – em meio a uma 

pausa no trabalho – questionaram-se sobre o nome apropriado para a cidade que ali surgiria. 

Dentre os nomes sugeridos, havia: Ivete, filha de um dos migrantes; e Ibiapó, que em tupi-

guarani significa Terra do Trabalho. Mas, ao avistarem uma clareira, se depararam com a 

beleza do céu, o qual, segundo eles, era de um azul tão intenso, que se contrastava com o 

verde das matas. E por isso, tal localidade foi batizada com o nome de Céu Azul, em 

homenagem a exuberante natureza do local. 

Aos poucos, a vila foi se formando pela força desses primeiros migrantes, de origem 

alemã e italiana, trazendo, assim, sua cultura e gastronomia para o local. Além disso, em 22 

de dezembro de 1968, ocorreu a emancipação da cidade de Céu Azul. (MUNICÍPIO DE CÉU 

AZUL, 2017). 

Economicamente, tal município de Céu Azul está estruturado na exploração agrícola e 

pecuária, destacando-se também no setor industrial, o qual é o “carro chefe” na geração de 

empregos. O setor comercial do município é pouco dinâmico e atende apenas a população 

local. Na sequência são apresentados dados que permitem analisar os setores mencionados. 

 

Tabela 1 - População ocupada segundo as atividades econômicas – 2010. 

 
Fonte: IBGE (2010). 
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De acordo com os dados fornecidos pelo IBGE de 2017, pode-se observar que a economia do 

município gira em torno da produção de grãos, destacando-se as culturas de soja, milho e 

trigo; seguida das atividades de avicultura de corte, bovinocultura de leite e suinocultura. O 

setor industrial também tem destaque (Tabela 1), por incentivar a geração de empregos. A 

cultura de subsistência para a manutenção das famílias também tem sua importância para a 

economia do município, uma vez que a produção excedente é comercializada na cidade e 

região. Além das atividades já citadas, percebe-se que o comércio também apresenta um 

número significativo quando relacionado à economia local, porém não tem uma influência tão 

grande quanto as atividades agrícolas e industriais. 

Diante disso, é possível observar que a cidade de Céu Azul já sofreu oscilações quanto à 

população, pois, conforme a Tabela 2, indica-se uma expressiva queda entre os anos 1980 e 

1991, período em que o número de habitantes foi de 25.441 para 10.586. Nesse espaço de 

tempo, ocorreu o êxodo rural, período em que houve uma migração de trabalhadores rurais 

rumo a centros urbanos, buscando melhores condições de trabalho. 

 

Tabela 2 – População Censitária do Município de Céu Azul. 

1970 1980 1991 2000 2010 2017 2018*  

12.940 25.441 10.586 10.445 11.032 11.764 11.709  

                  *Estimativa Populacional (IBGE, 2018). 

 

Fonte: IPARDES (2019) e IBGE (2019), adaptado pelo autor. 

 

 

No censo populacional dos anos 2000 e 2017, os dados apontam que houve um aumento 

de 1.319 pessoas, porém, em 2018, esse número voltou a cair, reduzindo 55 habitantes. 

Assim, percebe-se que o município se desenvolveu pouco nos últimos anos. Apesar de não se 

ter um levantamento oficial específico, é de conhecimento público que há um movimento 

populacional muito comum em Céu Azul, o qual está diretamente ligado ao fato de muitos 

jovens se descolarem para outras cidades, para estudar, uma vez que a cidade apresenta 

opções limitadas relacionadas à educação (Tabela 3). As Tabelas 4, 5 e 6 mostram a relação 

da população por faixa etária, e o número de matriculados em cada modalidade de ensino. 
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Tabela 3 – Estabelecimentos de ensino nos ensinos regular, especial e EJA – 2018. 

 
NOTA: O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma etapa e/ou modalidade. 

  

Fonte: IPARDES (2019). 

 

 

Tabela 4 – População censitária segundo faixa etária no município de Céu Azul – 2010. 

IDADE:  De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 

POPULAÇÃO: 924 885 885 844 868 

Fonte: IBGE (2010) e IPARDES (2019), adaptado pelo autor. 

 

 

Tabela 5 – Matrículas no ensino regular segundo a modalidade de ensino e a dependência 

administrativa – 2018. 

 
Fonte: MEC/INEP (2018) – Dados IPARDES (2019). 

 

 

Tabela 6 – Matrículas na educação superior presencial e a distância – 2017. 

 
Fonte: MEC/INEP (2017) – Dados IPARDES (2019). 
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Por meio dos dados apresentados nas tabelas anteriores, é possível concluir que, em 2010, a 

população entre 15 a 19 anos era de aproximadamente 885 pessoas. Tal faixa etária 

corresponde à idade de estudantes inseridos no ensino médio regular, no entanto, apenas 351 

destes matriculados no município, ou seja, em média, 500 jovens não frequentam nenhuma 

das escolas da cidade. Além disso, o fato de a cidade não possuir nenhuma instituição de 

ensino superior presencial faz com que todos os habitantes, que desejam ter uma graduação 

nessa modalidade, tenham que se deslocar para outras cidades que disponibilizam esse 

serviço, como Cascavel, Medianeira, Foz do Iguaçu e outros. A maioria dessas pessoas utiliza 

os ônibus exclusivos para estudantes como meio de transporte intermunicipal, porém há ainda 

uma boa parte dos estudantes que mudar de cidade, para ter um melhor aproveitamento – isso 

ocorre principalmente com estudantes universitários. 

Ademais, a população de Céu Azul é muito carente em relação a lazer e recreação na 

cidade, uma vez que as opções e espaços para realizar essas atividades são limitados. O 

município não possui uma infraestrutura muito variada e suficiente para atender a população 

local, principalmente no quesito programas para os mais jovens – bares voltados a esse 

público, cinema, teatro, ou um espaço público atrativo onde pudesse acontecer apresentações 

de música, dança, teatro e afins (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Equipamentos Culturais 

 
Fonte: SEEC – PR – DADOS IPARDES (2019) 

Além desses equipamentos, nota-se a ausência de um atrativo turístico relevante 

(Tabela 8), com exceção do Parque Nacional do Iguaçu – que serve uma pista de caminhada, 

uma Academia da Terceira Idade (ATI), e algumas trilhas, para a população. Assim, a cidade 
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não aproveita o seu potencial total para atrair pessoas de fora, servindo, assim, apenas como 

um espaço comum utilizado pelos cidadãos de Céu Azul. 

Ademais, os ramos, de estabelecimentos, característicos que costumam se beneficiar 

com as atividades turísticas – como setor alimentício, cultural, hospedeiro, transporte e afins – 

representam um número pequeno (Tabela 9), por não terem uma grande demanda. 

 

Tabela 8 – Cadastro do Ministério do Turismo em Céu Azul. 

 
Fonte: IPARDES (2019). 

 

 

Tabela 9 – Número de estabelecimentos e empregos vinculados ao turismo em Céu Azul. 

 
Fonte: IPARDES (2019). 

4. ANÁLISE (DISCUSSÃO) 

 

O município de Céu Azul caracteriza-se como de pequeno porte, com um número de 

habitantes reduzido e que tende a diminuir cada vez mais, tendo em vista a falta de recursos 

deste – seja em termos de lazer, educação, oportunidades de emprego e outros. Aspectos 

como esses implicam diretamente na qualidade de vida dos habitantes e no desenvolvimento 

desse município, dificultando, assim, o seu crescimento. 
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Por meio dos dados e levantamentos analisados, fica evidente a necessidade que Céu 

Azul tem de se desenvolver. É preciso que esse movimento aconteça, para que essa cidade 

seja capaz de possuir uma infraestrutura pública ampla que atenda as carências da população, 

gerando, assim, uma melhora econômica, social e na qualidade de vida. 

Céu Azul é privilegiada por possuir em seu território uma das maiores reservas de Mata 

Atlântica do Brasil, o Parque do Iguaçu. Essa área possui um enorme potencial turístico, visto 

que, além das vantagens próprias proporcionadas pela existência de áreas naturais – como o ar 

puro, clima agradável e qualidade de vida –, esta pode obter, também, vantagens financeiras 

visando a preservação de áreas florestais, pois a necessidade da integração do meio ambiente 

com o desenvolvimento tem apresentado resultados positivos, tanto pela consciência 

adquirida como pela importância que a natureza possui na vida terrestre. 

O Parque dispõe de uma clareira prioritariamente plana, tendo um terreno grande 

localizado às margens da BR-277 – local propício para a implantação de um projeto que sirva 

como atrativo turístico e que fomente as questões relacionadas às causas ambientais, o que 

poderá despertar o interesse de turistas, além de proporcionar um ótimo espaço público para a 

população local – visto que a criação de um atrativo no Parque, em Céu Azul, pode 

incrementar a economia local, gerando empregos diretos e indiretos, bem como 

proporcionando a instalação de novos empreendimentos interessados em usufruir do potencial 

turístico da região, o qual ainda não é totalmente aproveitado, fazendo com que, por meio do 

turismo, Céu Azul possa alavancar a sua economia e iniciar uma nova fase de prosperidade 

rumo ao desenvolvimento. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Ao finalizar esta pesquisa, foi possível verificar o potencial turístico que o Parque 

Nacional do Iguaçu pode proporcionar a Céu Azul - PR. O que tem a possibilidade de 

funcionar – de maneira viável – como uma alternativa para solucionar os problemas de 

desenvolvimento da cidade, e, consequentemente, fazê-la crescer. 

No decorrer da pesquisa, foram abordadas algumas temáticas importantes, como o 

turismo, o desenvolvimento social de cidades, a economia, a densidade demográfica, o 

crescimento populacional, e o lazer. Além disso, houve uma análise específica das áreas que 

compreendem a cidade de Céu Azul e o Parque Nacional do Iguaçu, de modo que foi possível 

aprofundar os conhecimentos sobre essa área e compreender a importância que ela representa. 

Além disso, a utilização de materiais bibliográficos publicados quanto a esse assunto foi de 

suma importância e valia, pois, somente tendo acesso ao embasamento teórico e a estudos de 

referência é que foi possível o desenvolvimento deste artigo. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

Para a obtenção de alguns dados e informações sobre a cidade de Céu Azul e sua 

população, foi disponibilizado um questionário via internet, o qual foi respondido por 49 

pessoas. A seguir, estão dispostas tais perguntas juntamente com o percentual que respondeu 

cada alternativa: 

 

1- A qual dessas faixas etárias você pertence? 

12,2 % - De 15 a 18 anos 

22,4% - De 19 a 22 anos 

34,7% - De 23 a 25 anos 

10,2% - De 26 a 30 anos 

8,4% - De 31 a 40 anos 

12,2% - De 35 a 40 anos 

8% - Acima de 40 anos 

 

2- Caso você seja (ou tenha sido) estudante, precisou se mudar de Céu Azul para estudar? 

46,9% - SIM 

53,1% - NÃO 

 

3- Já precisou (ou ainda precisa) sair da cidade para trabalhar? 

49% - SIM 

51% - NÃO 

 

4- Com que frequência você se desloca para outra cidade para ter opções de entretenimento? 

(ex.: Restaurantes, barzinhos, balada, cinema, teatro, etc...) 

2% - Nunca, não preciso sair da cidade para isso. 

30,6% - 1 vez por semana 

12,2% - 2 ou mais vezes por semana 

53,1% - 1 vez por mês, pelo menos 

2% - Raramente, creio que a cidade tem opções suficientes. 

5- Você concorda que Céu Azul tem um potencial turístico não explorado, proporcionado 

pelo Parque Nacional do Iguaçu? 

98% - Concordo 
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2% - Discordo 

 

6- O que você acha da ideia de ter um atrativo a mais no Parque (como por exemplo, um 

complexo de visitação turística com: mirante, restaurante panorâmico, espaço para 

apresentações culturais, atividades de arborismo)? 

92% - Muito Boa 

4% - Boa 

2% - Razoável 

0% - Ruim 

2% - Sem necessidade  





0,00
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