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PALAVRA DO PREFEITO 

Uma indústria limpa e pujante, capaz de promover o desenvolvimento sustentável, 

agregando o resgate da história e costumes de povos, promovendo a cultura e a proteção 

ambiental, gerando emprego e renda, fortalecendo a identidade local, assim encaramos 

atualmente o Turismo em Quatro Barras. 

Nossa Quatro Barras apresenta um potencial gigantesco em termos de Turismo em 

todas as suas vertentes. Em nossa região, turistas encontram opções gastronômicas, de 

esportes de aventura, de vivência ambiental, turismo religioso, gastronômico e  rural. Por si 

só, nossa história é um banquete para quem busca conhecer um local de belas paisagens, 

riquezas ambientais e  históricas e um povo acolhedor. 

Justamente reconhecendo sua importância em nossa região, com  muita 

responsabilidade e otimismo, entendemos que o Turismo deva ser planejado. Para tanto, com 

o firme propósito consolidarmos as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo 

na região, a Prefeitura de Quatro Barras, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico amplia tais discussões por meio da estruturação do sistema de 

Turismo e concretiza esta Conferência. 

A Conferência trata-se de um mecanismo  indutor para a organização planejada das 

ações voltadas ao desenvolvimento do Turismo no Município, para que então, Quatro Barras 

deixe de ser apenas um Município com Potencial Turístico para consolidar-se como um 

Município com  ações concretas de  Turismo.  

Agradecemos sua presença e contribuição! 

 

 

Angelo Andreatta 
Prefeito Municipal 
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1. INTRODUÇÃO  

O turismo é uma das principais atividades econômicas do planeta. Segundo a OMT – 

Organização Mundial do Turismo, movimenta cerca de 9% do PIB mundial e cada dólar 

investido em turismo por um país gera seis dólares de retorno. Segundo este estudo, o 

turismo responde por um em cada nove empregos no mundo, sendo uma atividade 

econômica que mobiliza mais de 50 setores produtivos de bens e serviços, requerendo o 

trabalho de inúmeras categorias técnicas e profissionais. Para se ter uma idéia, em mais da 

metade dos 178 países, o turismo se não é o maior, é o segundo maior negócio!  Sendo 

assim a perspectiva é que o turismo torne-se uma das maiores “indústrias” no século XXI. 

Trata-se de uma das saídas bem sucedidas para o incremento da economia e para 

promoção, valorização e preservação cultural, social e ambiental. O turismo envolve 

basicamente o setor de serviços e, num ranking das principais atividades econômicas, situa-

se em segundo lugar, só perdendo para a indústria do petróleo em cenário mundial e para o 

agronegócio em esfera nacional. 

Quatro Barras tem se consolidado como destino atraente para uma população próxima a 

3.500.000 habitantes presentes na Grande Curitiba e Região Metropolitana (IBGE 2015). 

Porém, para que o Município se fortaleça cada vez mais como destino turístico, é  necessário 

a organização e a promoção de  produtos e serviços turísticos, diferenciados, que seduzam e 

satisfaçam um público consumidor cada vez mais exigente em termos de oferta e qualidade.  

Percebendo a necessidade de organizar a atividade em toda a sua complexidade, por 

intermédio da Coordenação de Turismo, ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, foi construído em parceria com representantes do poder público, da iniciativa 

privada e entidades vinculados ao turismo, o Plano Municipal de Turismo de Quatro Barras, 

estabelecendo estratégias, objetivos e metas que assegurem o desenvolvimento sustentável 

do setor.  

Este produto consiste portanto, da sistematização de visões presentes e perspectivas 

futuras com enfoque no Turismo, construído por intermédio do envolvimento da sociedade 

quatrobarrense, que passa a contar com um forte instrumento concebido com a finalidade de 

estabelecer metas e ações planejadas indutoras do desenvolvimento da atividade no 

Município.  
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2. CARACTERIZAÇÃO  DO MUNICÍPIO 

Quatro Barras é um município paranaense, localizado na região metropolitana de Curitiba, 

uma região estratégica, inserida no maior Mercado consumidor do Sul do país. 

O Município dispõe de notável infra-estrutura de apoio ao setor produtivo apresentando-se 

organizado tanto do ponto de vista de gestão administrativa quanto em termos de uso e 

ocupação do solo. Suas condições são únicas para o desenvolvimento sustentável pois 

abriga um conjunto de indústrias limpas e recursos naturais em qualidade e disponibilidade. 

Totais condições para desenvolver pautado nos princípios da proteção e conservação 

ambiental. 

Conta com uma gestão moderna, focada na atração de investimentos com incentivos 

fiscais diferenciados e serviços de qualidade prestados aos Munícipes. 

Possui a melhor renda per capita da região metropolitana, a terceira do Estado, sendo 16º. 

em arrecadação do Estado, embora sua população seja modesta (22.000 habitantes). Dentre 

os municípios brasileiros presentes em regiões metropolitanas, apresenta reconhecidamente 

um dos melhores índices de Qualidade de Vida !!! 

Seu Patrimônio Natural mostra-se rico uma vez que  cerca de 63% de seu território possui 

cobertura vegetal original, sendo também um município produtor de água, abrigando o 

reservatório do Iraí, responsável por abastecer cerca de 3% da População do Estado. Sua 

riqueza hídrica se constata já na nomenclatura do Município que tem origem no destaque às 

Quatro Barras dos rios Canguiri, Timbu, Bracajuvava e Capitanduva.  

 Abriga também o Parque Estadual da Serra da Baitaca, segunda unidade de conservação 

estadual em  número de visitantes com atrativos históricos consideráveis como o Morro do 

Anhangava, - berço escola do montanhismo paranaense e a  Trilha do Itupava – caminho 

colonial que conectava o Litoral ao Primeiro Planalto paranaense. Também no território 

Quatro Barrense encontra-se parte da área de Relevante Interesse Turístico do Marumbi. 

Estas unidades de Conservação tornaram-se boa opção de lazer a turistas em função de 

seus remanescentes florestais e sua paisagem preservada, além da proximidade com um 

grande centro urbano como a Grande Curitiba. 

Mesmo sendo uma região precursora do desenvolvimento do Estado por ter abrigado a 

primeira serraria a vapor e a primeira estrada do Paraná – Estrada da Graciosa, que em 

grande parte acompanhou os traçados preliminares dos caminhos coloniais, a região esteve 
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dividida entre Curitiba, Campina Grande do Sul e Piraquara, até que em 09 de novembro de 

1961, com a Lei n° 4.338/61, o município foi oficialmente criado.  

Quatro Barras é composto por uma área de 169,47 km² e 37 bairros, e apresenta uma 

população de cerca de 22.000 mil  habitantes, formada inicialmente predominantemente por 

italianos, portugueses, poloneses e alemães. 

. 

2.1  LOCALIZAÇÃO  

Distâncias Rodoviárias Estaduais 
 Curitiba - 20 Km 
 Paranaguá - PR (Porto) - 102 km 
 São José dos Pinhais PR (Aeroporto) - 30 km 
 Araucária - PR - 54 Km 
 Ponta Grossa - PR - 26 km 
 Londrina - PR - 411 km 
 Maringá - 420 km 
 Apucarana- PR - 360 km 
 Cascavel - PR - 526 km 
 Foz do Iguaçu - Pr - 626 km 
 
  
 São Paulo - SP - 376 km 
 Rio de Janeiro - RJ - 805 km 
 Florianópolis - SC - 326 km 
 Porto Alegre - RS - 739 km 
 Joinville - SC - 145 Km 

 

2.2  MALHA VIÁRIA 
 BR-116 – Ligação com capital do Estado, SP e Sul do País. 

 BR-277 - Acesso ao Porto de Paranaguá, Litoral Paranaense, Regiões Norte e Oeste do 

Estado, inclusive Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. 

 BR-376 - Ligação com a Região Norte do Estado do Paraná e com o litoral de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul via Br-101 

 BR-476 - Ligação com capital do Estado, SP e Sul do País. 

 PR-506 - Permite aceso aos municípios de Campina Grande do Sul e Piraquara. 

 CONTORNO LESTE (BR-116) - Acesso ao Porto de Paranaguá, Litoral Paranaense, 

São Paulo; Regiões Norte, Sul e Oeste do Estado, inclusive Foz do Iguaçu, Paraguai e 

Argentina. Permite a ligação do município com a Capital do Estado, desvia o tráfego pesado 
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e de longa distância da BR- 116 da área urbana de Curitiba e permite acesso direto ao 

Aeroporto Internacional Afonso Pena. 

 ESTRADA DA GRACIOSA: Permite acesso ao litoral do Estado. Em decorrência de 

suas características, é hoje utilizada basicamente para o Turismo. 

 Em fase de estudos ambientais, também há a previsão do  CONTORNO NORTE, 

concluindo o Rodoanel no entorno de Curitiba, a partir do Município vizinho de Colombo.  

 
 

2.3  EMPRESAS / INDÚSTRIAS DE DESTAQUE  

Embora exista um pólo industrial, as indústrias estão em três diferentes localidades, 

conferindo leveza para as plantas industriais e preservando a paisagem. Dentre as principais 

destacam-se: 

 Isoeletric 
 Renault do brasil 
 Pastre 
 Tga transportes 
 Zivalplast 
 Neoplastica/evertis 
 Erfog metalurgica 
 Treves do brasil 
 I.b.q /britanite 
 Copo feher 
 Rochesa tintas 
 Vetore 
 Tecnoflex 
 Dtcom 
 Metalurgica schwarz 
 Balflex 
 Faurecia automotive 
 Mtuk componentes 
 Michel thierry do brasil 
 Megatech 

 

2.4  SUPORTE ENERGÉTICO 
Biomassa - 

Os municípios vizinhos de Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul, Tunas do Paraná, 

Adrianópolis e Cerro Azul estão entre os maiores produtores de madeira da região (Eucalipto, 

Pinnus e Bracatinga em especial). O Vale do Ribeira também se apresenta como pólo da 

citricultura. Trata-se de uma região pouco explorada com grande potencial de 

desenvolvimento. 
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Gás Natural - 
Está em fase de finalização a instalação dos gasodutos que estarão atendendo a demanda 

de toda a região já em 2015. A obra já conta com execução de 85% do total de ramais 

previstos. 

 

Energia Elétrica - 
Está presente logo na entrada do Município uma subestação da Companhia Paranaense 

de Energia Elétrica - COPEL com capacidade superestimada. A Unidade que já contava com 

tensão de 138KV, recebeu reforço em 2011 de 69KV e linhas de transmissão que garantem 

energia para estimados 50 ano com base nas projeções de desenvolvimento. 

 

 
2.5  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 
 
Geologia - Formado basicamente por Granitos e Migmatitos, predomina a exploração de  

granito comercializado em blocos talhados à mão ou em britagem. 

Solos - Predominam – latossolos e Cambissolos 

Clima - Subtropical úmido mesotérmico, temperaturas médias entre 18º a 22º C. Sem estação 

seca e temperatura Média Anual de 14º C. 

- A Temperatura Média Máxima é de 18ºC e a Média Mínima é de 9º C. 

- Índice Pluviométrico anual de 1.458 mm/ano. 

- A direção do vento dominante é no sentido Noroeste. 

- A umidade relativa do ar é de 62%. 

Relevo e Altitude Média - Suave Ondulado a Forte Ondulado / 936 metros acima do nível do 

mar. 

Vegetação - Trata-se de uma área conhecida como ecótone, uma área de transição entre 

diferentes formações vegetais. Embora sejam  pertencentes ao mesmo Bioma - Mata 

Atlântica, são ecossistemas diferenciados (Floresta Atlântica - Omblófila Densa e Floresta 

com Araucária - Floresta Ombrófila Mista). 
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2.6  RECURSOS HÍDRICOS  
 
Hidrografia - A maior parte do município de Quatro Barras encontra-se na Bacia Atlântica, 

mais especificamente na Bacia do Rio Capivari Pardo. Outra porção menor do município de 

Quatro Barras pertence à Bacia do Rio Paraná. Apesar disto sua importância é significativa 

por nela estarem alguns afluentes e formadores do Rio Iguaçu. Seu próprio nome tem origem 

de Quatro dos principais rios que cortam seu território. Em termos de bacias hidrográficas 

estaduais, O Município abriga parte de duas Bacias e é divisor de águas (Bacia do Ribeira e 

Bacia do Iguaçú. 

Mananciais de Superfície- Recurso abundante, Quatro Barras é considerada Município 

produtor de água. Possui importante manancial de abastecimento superficial responsável pelo 

atendimento à 3% de população do Estado através do sistema Iraí. 

Saneamento - O município possui 76% de cobertura no serviço de coleta e tratamento de 

esgotos. Estará praticamente universalizando o serviço já em 2020. 

Reservatórios Subterrâneos - Em Quatro Barras encontramos sobrepostas duas unidades 

aquíferas (Pré Camberiana e Guabirotuba) recursos de grande qualidade e disponibilidade. 

 
 
2.7  MÃO DE OBRA 
 
 Qualificação- 

A região metropolitana de Curitiba conta com bons índices de qualificação através do 

sistema Público e principalmente do Sistema S. O SESI está presente em Quatro Barras com 

uma sede própria e forte atuação juntamente com ações do SENAI, SENAC , SENAR e FIEP. 

Recursos Humanos – 

Quatro Barras está localizadas muito próxima de 7 das 15 mais populosas cidades do 

Estado. 

Destaque para as populações de: 

 Curitiba 1.848.943 
 São José dos Pinhais - 287.792 
 Colombo** - 227.220 
 Paranaguá - 148.232 
 Araucária - 129.209 
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 Pinhais **- 124.528 
 Piraquara **- 93.279 
 Campina Grande do Sul **- 38.756 

Fonte - IBGE - 2010 - ** Municípios que fazem divisa 

 

 
2.8   ACOMODAÇÕES E COMODIDADE 
Proximidade de aeroporto e Porto- 

Além dos 30 quilômetros de distância entre Quatro Barras e o Aeroporto Afonso Pena, 

acessado por pista dupla é considerada custa a distância do Município com o Porto de 

Paranaguá distante a apenas 52 quilômetros. 

 

Hospedagem 
O município conta com uma rede de hospedagem voltada ao atendimento turístico e 

especialmente aos eventos corporativos. São pousadas e hotéis com excelente padrão de 

qualidade no atendimento e disponibilidade de leitos. Isto porque Quatro Barras possui 

grande vocação turística por oferecer atrativos em termos de turismo histórico, rural de 

ecoturismo e também um grupo de empresas multinacionais.  

O Município começa a apresentar opções estruturadas para campismo. Novos 

empreendimentos têm surgido com infraestrutura apropriada para a atividade. 

 
 
2.9  SINTESE DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS DO MUNICÍPIO  
 Localização: Região Metropolitana de Curitiba distante 23 quilômetros da Capital  

 Área: 180,471m²  

 Altitude: 930m  

 População: 22.353 (IBGE – estimativa para  2016)  

 IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal: 0,774 (Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil – 2013)  

 Obtém a 3ª maior renda Per capita do Estado do Paraná (IPARDES 2016)  

 Per Capita: R$ 256.853,00 ( IBGE, IPARDES / 2014)  

 Economia Local: Indústria (de montagem e logística consideradas indústrias limpas), 

Comércio, Serviços, Turismo e Agropecuária, 
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3  O TURISMO EM QUATRO BARRAS 
 

 Quatro Barras concentra um conjunto de atrativos turísticos diversificado. Existem 

opções para quem busca atrativos turísticos tanto de aventura quanto rural, gastronômico, 

histórico ou religioso.  

Muitos esforços foram empregados para que o município pudesse reforçar sua vocação. 

Em 2010 foi inaugurada a nova Imperial Estrada Parque da Graciosa com seus 20 

quilômetros pavimentados, pontes e capelas restauradas.  Outro avanço importante deu-se 

nos primeiros caminhos coloniais ligando o litoral ao primeiro planalto contaram com apoio em 

termos de restauro do Caminho do Itupava, com recursos internacionais provenientes do 

Banco Alemão KFW, gerenciados pelo Programa de Estado chamado Pró Atlântica ao final da 

década de 90 e início dos anos 2000.  

Por meio de  ações estruturantes, o Município chegou a implementar seu sistema de 

Turismo com uma Secretaria própria e criou seu Conselho Municipal. Foram realizadas ações 

dissociadas de um macro planejamento , ações estas que promoveram divulgação de  

produtos turísticos ao implementar sinalização vertical internacional dos principais atrativos, 

ao criar a central de informações turísticas e ao inserir seus produtos em rotas regionais,    

junto a programas estaduais e federais de apoio ao Turismo.  

 Atrativo importante, o Parque Estadual da Serra da Baitaca, tornou-se a segunda 

unidade de conservação estadual mais visitada do Paraná segundo pesquisa do Instituto 

ambiental do Paraná.  

Não menos surpreendentes e diversificados são os diversos empreendimentos 

espalhados pela Zona Rural do Município. Pousadas, restaurantes rurais, hotéis, cafés 

coloniais e chácaras de lazer são encontrados em boa oferta ao turista que também encontra 

neste município feiras populares, o lago do Iraí e seus rios afluentes,   (importante manancial 

de abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana), toda a grande biodiversidade 

remanescente de uma área de transição de ecossistemas, o caminho do Itupava (22 

quilômetros de trilha em meio à Mata Atlântica), parte da área do Parque Estadual do  Pico 

Marumbi e o Morro do Anhangava (berço-escola do montanhismo no Paraná).     
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Este mesmo estudo de 2010, aponta Quatro Barras em quinto lugar dentre os 25 

Municípios da área alvo, com maior potencial Turístico em termos de atratividade, atrás 

apenas dos Municípios da Lapa, Tibagi, Ponta Grossa e Curitiba. 

 Todo este potencial cultural, cênico e natural precisa ser melhor ofertado aos visitantes 

com sinalizações adequadas que contemplem o sistema internacional de sinalização  para 

atender a uma demanda cada vez maior de turistas provenientes principalmente de Curitiba e 

Região, Interior do Paraná,  Estados de São Paulo e Santa Catarina. Importante frisar que 

Quatro Barras está localizada a apenas 23 quilômetros de Curitiba e portanto apresenta 

grande potencial para ampliar sua oferta de atrativos com qualidade. 

 Nos estudos do Plano Integrado de Turismo Sustentável de Curitiba, Região 

Metropolitana e Campos Gerais Quatro Barras figura com quatro Atrativos :Parque Estadual 

Pico do Marumbi (20 pontos), Estrada da Graciosa (23 pontos) , Morro do Anhangava (21 

pontos)  e Caminho do Itupava (20 pontos). Os quatro produtos obtiveram pontuação acima 

de 20 pontos o que significa pontuações no melhor dos níveis, sendo considerado categoria 

Promoção. Esta categoria subdivide-se conforme pontuação . Acima de 21 pontos 

consideração que os atrativos apresentam  potencial e condições de atratividade 

internacional. Abaixo de 21 pontos considera-se o mesmo potencial em escala nacional. 

Portanto podemos afirmar que os maiores atrativos naturais e culturas do Município por si só 

já apresentam potencial de exploração em níveis nacionais e internacionais.   

  

 
3.1 ATRATIVOS DE MAIOR DESTAQUE  

A cidade é hoje uma excelente alternativa para quem busca sossego e contato com a 

natureza, oferecendo opções de lazer, turismo rural e ecoturismo. Entre os principais atrativos 

estão: 

Morro do Anhangava 

Considerado um dos melhores campo-escola de escalada em rocha do Brasil, possui 

1.420 metros de altitude e várias vias com diversos graus de dificuldade. Excelente ponto para 

prática de vôo livre, caminhadas e escalada. Está localizado no Parque Estadual Serra da 

Baitaca, a apenas nove quilômetros do Centro da cidade. O Parque Estadual da Serra da 

Baitaca  é uma unidade de conservação de proteção integral gerenciada pelo Instituto 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

13 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS 

  

Ambiental do Paraná e possui uma área de 30,53 km² entre os Municípios de Quatro Barras e 

Piraquara 

 

Estrada da Graciosa ( Rodovia PR 410) 

Atravessando o trecho mais preservado de Mata Atlântica do Brasil, a Estrada da 

Graciosa foi a primeira via carroçável do Paraná, construída entre 1854 e 1873. Sua 

importância histórica está atrelada ao início do desenvolvimento do Estado, por onde 

circulava o fluxo econômico da época, já que era o principal acesso entre Curitiba e o litoral. 

Segundo registros históricos, a Estrada da Graciosa também guarda em sua tradição a 

passagem do imperador Dom Pedro II e sua comitiva, que em visita oficial ao Estado, em 

1880, descansaram à sombra de um pinheiro. Recentemente a Prefeitura Municipal com 

recursos provenientes do Ministério do Turismo , pavimentou um trecho original que cruza o 

Município de Quatro Barras. Nestes 20 quilômetros pavimentados encontram-se antigas 

edificações capelas e pontes centenárias. Esta ação foi importante indutora para que mais 

pessoas possam acessar esta região com maior conforto e comodidade.   
 
Caminho do Itupava 

Originário de antigas trilhas indígenas, é o caminho mais antigo do Paraná. São 22 

quilômetros de extensão que ligam Quatro Barras a Morretes. Quase todo o percurso é 

pavimentado com pedras, colocadas por escravos entre os anos de 1625 e 1654. O Caminho 

do Itupava foi uma das principais vias de comunicação entre o primeiro planalto paranaense e 

a planície litorânea, desde o século XVII até a conclusão da Estrada da Graciosa em 1873 e a 

efetivação da Estrada de Ferro Curitiba - Paranaguá em 1885. Hoje é considerado um 

monumental sítio arqueológico em plena Floresta Atlântica, na Serra do Mar. 
 

O maior destaque no Município em termos de rota turística é o troteiro denominado 

Caminhos Históricos da Serra. Entretanto a cidade em si reserva paisagens preservadas, 

bucólicas com uma diversidade incrível de ambiente e recantos. 
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3.2   DADOS GERAIS DO TURISMO QUATRO BARRAS 
    A evolução da atividade turística no município de Quatro Barras  pode ser observada 

através dos dados a seguir: 

ITENS QUANTIDADES / UNIDADE 

Estimativa da média anual de 
veículos na  estrada da graciosa 
(estimativa nas médias anuais de 
veículos) hora em finais de 
semana e dias úteis) Graciosa 
Original 

2.584.320 

Número de empreendimentos  
turísticos 
Hotéis 
Pousadas cadastrados 
 

36 

Atendimentos registrados na 
central de informações turísticas 
(média anual) 

378 

Número de potencial de 
hospedagem por hóspedes / dia 

768 

Número de leitos (hotéis e 
pousadas) / dia  

169 

Número de atividades 
desportivas voltadas ao público 
externo (ano) 

17 

Número de eventos turísticos 09 

Número de visitantes do Parque 
Estadual da Serra da Baitaca 
(média anual de 2001 a 2017) 

41.320 

 
Fontes : Polícia Rodoviária Estadual / Departamento de Turismo / Secretaria de Esporte / 2016 

 

 Segundo o Ministério do Turismo o Município de Quatro Barras encontra-se na 

categoria D em termos de condições para a atração de turistas, mas distante a apenas 23 

quilômetros de Curitiba considerada categoria A. 

 O Parque Estadual da Serra da Baitaca apresenta dados relevantes em termos de 

visitação. Dados do Instituto Ambiental do Paraná revelam uma média aproximada de 42.000 

visitantes por ano, o que faz desta unidade de conservação a segunda mais visitada do 

Estado do Paraná. No ano de 2016 foram registrados no posto de controle e cadastro do 

Instituto Ambiental do Paraná exatas 44.037 pessoas. O dado mais relevante remete aos 

finais de semana que nos apresentam uma média de visitação de 1838 pessoas.  
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 Importante destacar que este número é estimado, uma vez que o parque apresenta 

outros acessos que não apresentam tal controle, considerando que a Unidade de 

Conservação apresenta um sério déficit de infraestrutura aos visitantes em sua grande 

maioria provenientes da Curitiba e Região Metropolitana.  

 Já a central de informações turísticas centraliza outras opções turísticas. O Livro re 

controle teve seus registros iniciados no ano de 2010. Do total de visitantes até o presente 

ano obteve-se, em termos de procedência, os seguintes percentuais:  

 

  

Origem Percentual 

Curitiba Capital 19% 

Região Metropolitana de Curitiba  exceto a 

capital 

40% 

Região Sul do Brasil exceto a Região 

Metropolitana de Curitiba 

07% 

Região Sudeste do Brasil 11% 

Região Centro Oeste do Brasil 03% 

Região Nordeste do Brasil 02% 

Região Norte do Brasil 01% 

Exterior 07% 

Locais 10% 

Fonte: PMQB / 2017 

 

 Importante considerar que tais dados representam um recorte na interpretação de 

origem uma vez que muitas pessoas não encontram até o momento esta central aberta aos 

finais de semana e feriados. Outro fator a considerar é a disponibilidade de informações 

turísticas na rede mundial de computadores.  

 Quatro Barras oferece uma atração diferenciada que alia a oportunidade de oferta de 

artesanatos e gastronomia com manifestações culturais. A Feirinha de Quatro Barras 

organizada em parceria entre a Associação de Feirantes e a Prefeitura Municipal é uma 
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opção encontrada por moradores e visitantes. Cerca de 57 comerciantes se utilizam deste 

sistema   ao menos duas vezes por semana. 

 

 
3.3  ESTRUTURA PÚBLICA ATUAL PARA A GESTÃO DO TURISMO 
 A Prefeitura conta com um Departamento de Turismo ligado à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico. 

O Sistema de Turismo de Quatro Barras surgiu com o advindo da  Lei Municipal n°14 de 

1998. A Lei já criava o Conselho Municipal do Turismo e estabelecia a sua composição com  

representantes dos seguintes segmentos : Executivo Municipal, Monitores Municipais de 

Turismo, Pedreiras, Concessionários de Serviços Públicos, Produtores Rurais, Organizações, 

não Governamentais, Filosóficas, Culturais e Ambientais, Hotéis, Pousadas e Agentes de 

Turismo, Entidades Desportivas, Proprietários de Áreas com Potencial Turístico, Sociedades 

Organizadas, Entidades Religiosas,Clubes Recreativos, Indústria, Comércio e  Prestadores de 

Serviços. Tal Colegiado era chancelado em processo encaminhado pela Conferência Municipal 

de Turismo. 

A mesma Lei Municipal n° 14 de 1998 em seu artigo 5° também criava a Diretoria do  

Conselho, composta por Presidente, Vice Presidente e Secretário, e no artigo 11 determinava a 

criação do Fundo de Desenvolvimento do Turismo FUNDETUR. 

Entretanto o Município não contava com um Plano de Desenvolvimento do Turismo, 

embora já houvesse previsão legal desde 2006 com a promulgação da Lei n° 01 / 2006 que 

institui o Plano Diretor Municipal. Destaca-se seu artigo 15, pois no que diz respeito ao eixo de 

geração de oportunidades, estabelece que o Município deverá implementar plano de 

desenvolvimento do turismo sustentável e integrado regionalmente, como forma de melhor 

utilizar o potencial do município além de dinamizar a oferta de equipamentos e serviços ligados 

à atividade turística; 

Outro colegiado local correlacionado com a questão do Turismo no  Município é o 

Conselho Gestor do  Parque Estadual Serra da Baitaca, criado pela portaria IAP 159 / 2009,  

com base no Decreto Estadual n° 5765 de 2002 que Criou o Parque.  Este colegiado tem por 

missão auxiliar na implementação de medidas para a consolidação da unidade de 

conservação, dentre as quais o Turismo. 
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Já em nível de Estado a Secretaria de Estado do Turismo, por meio do Conselho 

Estadual de Turismo, elaborou a Política Estadual de Turismo e o Plano de Desenvolvimento 

do Turismo no Paraná, descritos a seguir: 

a) Política Estadual de Turismo - Lei n.o 15.973, de 13/11/2008, que se constitui em um 

conjunto de estratégias e prioridades que orientam o desenvolvimento sustentável do turismo 

no Estado do Paraná, integrando sua política econômica, de forma planejada e organizada, 

consolidando-o como destino turístico e proporcionando a inclusão social de sua população.  

b) Plano de Desenvolvimento do Turismo no Paraná (2008-2011), de 17/12/ 2007, fruto 

de um processo de planejamento estratégico participativo coordenado pela SETU, com o intuito 

de dar continuidade à Política Estadual de Turismo 2003-2007 e consolidar o destino Paraná 

no mercado nacional e internacional. Apresenta uma análise da situação atual e o cenário 

prospectivo para o turismo no Estado, além de um conjunto de objetivos, metas, áreas 

estratégicas, macroprogramas, programas e ações, amparados pelos princípios de 

sustentabilidade, mobilização, visão sistêmica, parcerias, regionalização, inclusão social, 

hierarquização, conhecimento e qualidade 

 

3.4  PREMISSAS BÁSICAS 
Desenvolver um modelo de turismo resultante de um planejamento integrado e 

participativo, com foco na sustentabilidade, respeito aos valores e identidade locais, 

aproveitamento adequado dos recursos e potencialidades, promovendo a competitividade das 

empresas envolvidas, gerando desenvolvimento, preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Natural promovendo a qualidade de vida para moradores, empreendedores  e 

visitantes. 

 

 

3.5  MISSÃO 
Implementar políticas públicas e articular estratégias pactuadas para o 

desenvolvimento turístico sustentável de Quatro Barras. 
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3.6  VISÃO DE FUTURO PARA 2029 
Tornar Quatro Barras um destino sustentável, reconhecido regionalmente e 

nacionalmente  em razão da qualidade e disponibilidade de produtos turísticos e toda a 

cadeia de suporte. 

 

 

4 PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL EM 
QUATRO BARRAS 
4.1 METODOLOGIA 

Para elaboração do Plano de Turismo Quatro Barras o Departamento de Turismo 

utilizou metodologia baseada nos parâmetros do Ministério do Turismo, de modo a estabelecer 

um padrão de informação que pudesse ser facilmente utilizado tanto a nível local quanto para 

os projetos desenvolvidos em parceria com aquele Ministério.  

Tornou-se necessário observar os métodos aplicados à elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável de Curitiba, Região Metropolitana e 

Campos Gerais, desenvolvido pela Secretaria de Estado do Turismo do Paraná.  

Buscando a integração dos planos e seguindo as diretrizes nacionais, foi proposto pelo 

Departamento de Turismo um calendário de ações tendo como premissa básica a 

participação popular, com envolvimento do poder público, da iniciativa privada e entidades 

ligadas ao setor do turismo, através de oficinas de planejamento.  

Foram estabelecidas duas etapas sendo uma para Diagnóstico e outra para prognóstico a 

partir da análise das seguintes dimensões: Infraestrutura Geral; Acesso; Serviços e 

Equipamentos Turísticos ; Atrativos Turísticos; Marketing e Promoção do Destino ;  Políticas 

Públicas; Cooperação Regional ; Monitoramento; Economia Local ; Capacidade Empresarial ; 

Aspectos Sociais; Aspectos Ambientais ; e Aspectos Culturais. 

As oficinas , precedidas de ampla divulgação, envolveram além dos representantes do 

Conselho Municipal de Turismo, o público interessado em geral . Dois encontros, um no 

Distrito da Borda do Campo e outro na região central  forneceram os elementos necessários 

para caracterizar as condições do Turismo no Município, bem como traçar estratégias para o 

avanço e a melhoria da atividade e todas as suas particularidades no Município. 
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Adotou-se o método de Análise SWOT também conhecida como análise FOFA ( (Forças, 

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças). É uma ferramenta utilizada para fazer análise de 

cenário (ou análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planejamento, mas 

podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, 

desde a criação de um blog à gestão de uma  multinacional .  

O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças 

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

Com a conclusão dos trabalhos foi realizada uma audiência Pública com a conclusão da 

etapa de elaboração do presente instrumento, que terá maior efetividade e a garantia de sua 

execução após ser instituído por força de Lei Municipal.   

A Estrada da Graciosa PR 410, oferece uma conexão extremamente agradável a quem 

busca belas paisagens em direção ao litoral paranaense. As estimativas da Polícia Rodoviária 

Estadual apresentam uma média de 158 veículos /  hora na direção Quatro Barras a Morretes 

em dias úteis. Esta média é ampliada consideravelmente em finais de semana. Estes dados 

são subjetivos se considerarmos que foram obtidos no Posto de controle da Polícia 

Rodoviária Estadual não sendo possível avaliar os veículos que trafegam no trecho da recém 

pavimentada estrada da Graciosa que foi Municipalizada e não contou com qualquer controle 

estimativo.  

 

4.2 SEGMENTOS  DO TURISMO ENCONTRADOS EM QUATRO BARRAS 

SEGMENTO PRODUTOS  

Turismo de Eventos/Negócios - Compreende o 
conjunto de atividades turísticas decorrentes dos 
encontros de interesse profissional, associativismo, 
institucional, de caráter comercial, promocional, 
técnico, científico e social. 

Conjunto de Indústrias presentes 
no Município, Convenções na rede 
Hoteleira 

Enoturismo - Segmento da atividade turística que 
se fundamenta em viagens motivadas por pessoas 
que apreciam o aroma, o sabor e a degustação de 
vinhos, bem como a apreciação das tradições e 
tipicidade das localidades que o produzem. 

Vinícola Fardo às margens da BR 
116 e Vinícola artesanal na Borda 

do Campo 

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 

Atelier Clarice Milano, Café Brasil 
Ateliê Gilberto Narciso, Gibiteca 
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promovendo os bens materiais e imateriais da 
cultura. 

Municipal na Casa da Cultura, 
Museu da Pedra na Borda do 
Campo 

Turismo Rural - 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. 

Chácaras de lazer,  pesque pagues, 
e cafés coloniais presentes no 
meio urbano, e nas estradas:  Real 
Estrada Parque da Graciosa, 
Estrada dos Jesuítas, Estrada da 
Baitaca, Estrada do Monte Alegre, 
Estrada do Ribeitão do Tigre, 
Estrada do Palmital (nossa senhora 
da Luz), Estrada do Rodeio.  

Turismo de Aventura - Compreende os movimentos 

turísticos decorrentes da prática de atividades de 

aventura de caráter recreativo e não competitivo. 

  Caminho do Itupava ,  Morro do 
Corvo, Morro Pão de Loth, Morro 
do Anhangava, Estrada da 
Graciosa, Zona Rural  

 

O sistema de Turismo Municipal realizou cadastro de empreendedores com periódica 

atualização.  

São encontrados cadastrados 36 empreendimentos com apelo turístico em diversos 

segmentos. A tabela a seguir nos mostra um panorama dos percentuais encontrados no 

Município subdivididos conforme vocação principal de cada empreendimento. 

 Atividade Principal Percentual 

Serviço de hospedagem 11% 

Relacional ao Meio Produtivo (Agrícola) 06% 

Artes Plásticas 08% 

Alimentação 17% 
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Chácaras de Lazer 27% 

Aventura 14% 

Pesque Pague 11% 

Educação Ambiental 06% 

 

 

 

 

4.3 ANÁLISE APURADA DOS POTENCIAIS E FATORES LIMITENTES POR DIMENSÃO 
 
 
 

Dimensão  Infraestrutura Geral  

Pontos Fortes: 
 Terminal Rodoviário Central e Linhas de ônibus que atendem a Região 

 A Estrada da Graciosa Por si só já é uma estrada pavimentada 

 Pavimentação até os pontos mais atrativos 

 Boa iluminação Pública nas rotas aos principais atrativos  

 Central de atendimento ao turista 

Fatores Limitantes: 
 Central tem atendido apenas em horários comerciais  

 Dificuldade em termos de efetivo e  pessoal especializado  

 Terminal Rodoviário necessita de reformas e ampliação 

 Pontos de ônibus precários 

 Pavimentação na Graciosa demanda reparos  

 Necessidade de melhoria no acondicionamento de resíduos sólidos junto aos 

atrativos 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

22 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS 

  

 Dimensão  Acesso 

Pontos Fortes: 
 Proximidade de PRs e BR 

 A estrada da Graciosa está pavimentada e oferece condições melhores para 

acessar regiões rurais  

 A Estrada da Graciosa corta o município longitudinalmente  

 Existe sinalização turística apropriada 

 Projeto em andamento de ciclorrotas 

Fatores Limitantes: 
 Sinalização turística necessita ser melhorada e ampliada 

 Veículos de carga oferecem risco no trânsito especialmente na Estrada da 

Graciosa 

 Não há sistema intermodal 

Dimensão  Serviços e Equipamentos Turísticos  

Pontos Fortes: 
 Existem diferentes operadores já cadastrados no Município 

 A cidade já oferece praças  

 A cidade dispõe de rede hoteleira central  

 Empreendedores diversificam opções de lazer 

 A central de recepção de turismo já existe 

 Existe um sistema de cadastro de freqüentadores no Parque Estadual da Serra 

da Baitaca  

Fatores Limitantes: 
 Identificação dos empreendedores em placas compartilhadas é muito limitada e 

ineficaz 

 É limitado o sistema de hospedagem no meio rural 

 A central de Turismo não tem recebido o público que vem freqüentando os 

atrativos  

 Muitos serviços como restaurantes não operam aos domingos 

 Não há qualquer tipo de orientação ao visitante da Estrada da Graciosa 
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 A estrutura da base do Anhangava é deficitária 

Dimensão  Atrativos Turísticos 

Pontos Fortes: 
 O parque Estadual da Serra da Baitaca é a segunda unidade de conservação  

mais visitada do Estado (IAP 2018) 

 O Morro do Anhangava é o Berço Escola do montanhismo paranaense 

 A serra da Baitaca oferece trilhas de diferentes níveis  

 Existem cachoeiras próximas ao núcleo urbano e com qualidade ambiental 

 Os atrativos possuem forte apelo histórico e cultural  

 Os atrativos são diversificados (turismo de aventura, religioso, gastronômico de 

lazer) 

 Existem feiras Turísticas 

Fatores Limitantes: 
 São poucos os  marcos visuais que sejam atraentes ao turista que reforcem a 

identidade local 
 Não existem receptivos que possam orientar o turista de maneira apropriada 

 As brigadas de combate a incêndios precisam ser melhor  mobilizadas e contar 

com maior infraestrutura 

 A fiscalização e monitoria é ineficiente  

 Artesanato não reforça a identidade local, não explora elementos locais  

 Há exploração dos atrativos sem qualquer tipo de treinamento por parte do poder 

público  

 Não são respeitadas normatizações técnicas para visitação  

Dimensão  Marketing e Promoção do Destino   

Pontos Fortes: 
 Existem materiais trilíngues publicados  

 Existem vídeos elaborados  

 Existem mapas elaborados 

 Existem roteiros elaborados  

 Existem eventos programados  
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 Existe inserção em redes sociais  

 Existe inserção em veículos de comunicação local  

Fatores Limitantes: 
 Baixa divulgação ao grande centro consumidor 

 Carência de articulação para um trabalho em rede entre empreendedores 

 Proximidade de Curitiba o que limita a permanência do Turista  

 Pouca divulgação em mídias mais abrangentes (regionais) 

 Não existe um portal do Turismo disponível para centralizar informações  

Dimensão  Políticas Públicas  

Pontos Fortes: 
 Existe Fundo Municipal do Turismo 

 Existe Conselho Municipal de Turismo 

 Existe Programa de apoio ao Microempreendedor  

 Existem meios de crédito  

 Existe Estrutura administrativa própria 

 Existe legislação específica 

Fatores Limitantes: 
 Falta de recursos de fundo a fundo  

 Falta de linhas de créditos específicas para atividades de turismo  

 

Dimensão  Cooperação Regional  

Pontos Fortes: 
 O Município encontra-se na Rota do Pinhão 

 O sistema estadual reconhece o roteiro específico dos Caminhos Históricos da 

Serra do Mar 

 O Município está atualizado no Mapa do Turismo Brasileiro 

 Município aderiu à ADETUR 

 O Município está promovendo a criação de Ciclorrotas ligando municípios 

vizinhos  
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Fatores Limitantes: 
 Sinalização inexistente da rota do pinhão  

 Comunicação e divulgação insuficiente      

 Não existem linhas de fomento em nível de Estado para o Turismo            

Dimensão  Monitoramento  

Pontos Fortes: 
 Proximidade do grande centro  

 Possibilidade de suporte acadêmico e rondas ostensivas  

 Foi realizada pesquisa recente na estrada da graciosa sobre perfil do 

turista/excursionista 

 Existe a possibilidade de parceria que resulte em maior monitoramento em 

termos de controle de pessoal seja na estrada da graciosa com o DER seja no 

Itupava Anhangava com o IAP 

 As áreas do parque são circundadas por proprietários que compartilham da visão 

conservacionista e podem auxiliar no monitoramento  

 
 

Fatores Limitantes: 
 Existe caça deliberada no entorno do parque Estadual da Serra da baitaca  

 Não há convênio com universidades vigente 

 Não há monitoramento da qualidade hídrica dos rios  
 Existe limitação de pessoal e recursos financeiros para investimento em 

tecnologia  

 

Dimensão  Economia Local 

Pontos Fortes: 
 Proximidade com grande centro consumidor do sul  do Brasil  

 Oferta de diversos serviços associados a cadeia  

 Prefeitura detém parcerias estratégicas com SENAI, SENAR, SESI, FIEP, 

SENAC, SESC e SEBRAE 
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 Mão de obra disponível  

 Existem empresas multinacionais no Município o que pode fortalecer uma 

estratégia de cooperação internacional  

Fatores Limitantes: 
 Necessidade de qualificação permanente de mão de obra  

 Ausência de cursos associados ao turismo na região  

 É necessário um projeto detalhado e uma articulação inexistente atualmente  

 
 

Dimensão  Capacidade Empresarial 

Pontos Fortes: 
 Existem mais de1.200 leitos da rede hoteleira local 

 Casa do empreendedor presta suporte ao empresariado  

 Legislação de incentivos fiscais existente  

 
 

Fatores Limitantes: 
 Necessidade de fundo de aval  

 Necessidade de divulgação direcionada ao público investidor  

 Necessidade de incremento a abertura de empreendimentos aos finais de 

semana 

 

Dimensão  Aspectos Sociais 

Pontos Fortes: 
 IDH muito bom 

 Estrutura de suporte social muito ativa e existente  

 Acesso a serviços de educação , saúde , transporte com qualidade e 

disponibilidade  

 Sistema SUAS implementado e atuante  

 Há proximidade a todas as atividades econômicas presentes e qualificação 
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disponível 

Fatores Limitantes: 
 Turismo necessita ser encarado como uma oportunidade de negócio por parte da 

sociedade  

 Necessidade de garantia dos serviços sociais por parte da formalização de micro 

empreendedores / seguridade social  

 Uma atividade que reúne considerável mão de obra está em extinção (cantaria). 

São necessárias linhas de ação para amparar tais trabalhadores  

 

Dimensão  Aspectos Ambientais 

Pontos Fortes: 
 Região megadiversa em termos de biodiversidade – ecótone  

 Atrativos diversificados em ambientes diversificados 

 Presença de unidades de conservação e  área tombada – serra do mar 

 Remanescentes dos ecossistemas naturais  em bom estado de conservação  

 Existem atrativos naturais diversificados como cachoeiras, rios, montanhas e 

remanescentes da fauna e flora 

 O acesso e divulgação destes atrativos naturais são facilitados  

 

Fatores Limitantes: 
 Parques ambientais ainda sem cumprir protocolos de formalização / 

desapropriação e indenização  

 Falta de infraestrutura de gestão  

 Áreas privadas detém atrativos importantes que demandam programas de 

incentivo para a abertura  

 Falta de consciência ambiental 

 Pressões nas áreas conservadas  
 Falta de fiscalização e  monitoramento  

 Áreas verdes sem infraestrutura  

 Falta de investimento  

 Falta de visão empreendedora  
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 Áreas em litígio  

 Visitação sem controle e orientação  

 Educação ambiental ineficiente  

 Saneamento rural insuficiente 

Dimensão  Aspectos Culturais 

Pontos Fortes: 
 Presença de Caminhos coloniais históricos  

 Potencial enorme de capelas , pontes e estradas antigas  

 Sitios arqueológicos  

 Presença de marcos visuais históricos  interessantes de grande valor cênico e 

cultural  

 O Município teve a passagem da comitiva imperial e possui vasta contribuição na 

história do Estado  

 Existe um bom trabalho com a escola pública sobre estes valores  

 O acesso a estes atrativos é facilitado  

 

Fatores Limitantes: 
 Ausência de museu ou acervos organizados  

 Necessidade de informações específicas  a estes atrativos  

 Caminhos sem acompanhamento técnico  

 Não foram feitos estudos e projetos de recuperação e  uso público do caminho 

graciosa 

 Casa do Ipiranga e Casa dos garbers em ruína sem qualquer possibilidade atual 

de restauro  

 Visitação sem qualquer orientação  
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5 PLANO DE AÇÃO  

O Que Fazer? Como Fazer? Quando Fazer? Com quem Fazer? 
 

 

Melhoraria da 

Infraestrutura  

 

Conclusão de reforma e 

ampliação de terminal  

 

Até junho de 

2020 

 

Empresa Contratada ou 

Mão de Obra própria 

Instalação de lixeiras nos 

atrativos turísticos e em 

seus acessos  

Conclusão até 

março de 2020 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente 

Substituição de abrigos de 

ônibus  

Conclusão até 

junho de 2021 

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura 

Revisão de sistemas de 

iluminação nos acessos 

aos principais eixos de 

desenvolvimento do 

Turismo 

Conclusão até 

maio de 2025 

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura 

Melhoria da Sinalização 

de trânsito ( Horizontal e 

vertical ), nos dois eixos 

principais de 

desenvolvimento do 

Turismo  

Conclusão até 

março de 2020 

Secretaria Municipal de 

Infraestrutura 

 Instalação de dois bike 

points  

Conclusão até 

agosto de 2021 

Secretaria Municipal de 

Turismo 

 Instalação de Bicicletário 

junto ao terminal 

rodoviário 

Conclusão até 

dezembro de 

2020 

Secretaria Municipal de 

Urbanismo 

 Compartilhar sistemas de 

Fibra ótica junto aos eixos 

de desenvolvimento do 

turismo 

Conclusão até 

outubro de 2022 

Secretaria Municipal de 

Tecnologia da Informação  
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O Que Fazer? Como Fazer? Quando Fazer? Com quem Fazer? 
 

Melhoraria da 

sinalização 

Indicativa (turística) 

 

Conclusão da instalação 

de totens  e placas 

indicativas 

 

Até junho de 

2020 

 

Secretaria Municipal de 

Turismo 

 

Melhoria na 

Recepção dos 

Turistas  

Construção de dois 

receptivos turísticos um 

em cada eixo de 

desenvolvimento  

Conclusão até 

fevereiro de 

2021 

Secretaria Municipal de 

Obras 

Intensificar ações de 

paisagismo, asseio e 

conservação  

permanente Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e 

Infraestrutura  

 

 Melhoria do 

acesso  aos 

atrativos  

 

Construção de 8 km de 

ciclovias  

 

Até dezembro 

de 2020 

 

Empresa Contratada ou 

Mão de Obra própria 

Criação de Linha Turismo  Conclusão até 

fevereiro de 

2021 

Secretaria Municipal de 

Turismo 

Ampliação de 

Serviços de 

hospedagem 

associado ao 

campismo e motor 

homes 

Estímulo aos 

empreendedores com 

promoção de encontros , 

capacitação e linhas de 

financiamento  

Conclusão até 

setembro de 

2020 

Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento 

Econômico 

Ampliação de 

Serviços 

associados ao 

Turismo de 

aventura  

Estímulo aos 

empreendedores com 

promoção de encontros , 

capacitação e linhas de 

financiamento  

Conclusão até 

setembro de 

2020 

Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento 

Econômico 
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O Que Fazer? Como Fazer? Quando Fazer? Com quem Fazer? 
 

Melhorarias no 

atrativo Estrada da 

Graciosa 

 

Reforma e implantação de 

recantos para uso público 

 

Até junho de 

2021 

 

Secretaria Municipal de 

Turismo 

 

 

 

 

 

Ampliação de 

Atrativos   

Construção de três novos 

parques  (São Pedro, 

Menino Deus e Orestes 

Thá) 

Conclusão até 

dezembro de 

2025 

Secretaria Municipal de 

Obras / Secretaria 

Municipal de Meio 

Ambiente 

Confecção e Instalação de 

novos marcos visuais 

como esculturas e portais    

Até abril de 

2022 

Secretaria Municipal de 

Cultura / Artistas Plásticos 

/ empresas contratadas  

Instituição de Estrada 

Ecológica devidamente 

tematizada na Estrada da 

Baitaca 

Conclusão até 

setembro de 

2020 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente / Obras/ 

Empresas Contratadas e 

Turismo 

 

 

 

Promoção dos 

Atrativos  

Realização de Festival 

Gastronômico 

Anualmente Secretaria Municipal de 

Turismo e  parceiros  

Realização de eventos 

temáticos (Cavalgadas, 

Pedaladas, Caminhadas, , 

Rallye, encontros de 

motos entre outros  

Anualmente  Secretaria Municipal de 

Turismo e  parceiros 

 Confecção de materiais 

informativos e 

promocionais  

Anualmente / 

permanente 

Secretaria Municipal de 

Turismo 

 Desenvolver junto a 

operadores sistema de 

agenciamento  

Permanente 

implementar até 

junho de 2020 

Secretaria Municipal de 

Turismo 
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 Cadastramento de todos 

os empreendimentos via 

Cadastur 

Até fevereiro de 

2020 

Secretaria Municipal de 

Turismo 

 Conquistar graduação do 

Municipio em termos de 

Turismo Saltando de 

categoria D para B 

Até março de 

2021 

Secretaria Municipal de 

Turismo 

 
 

6    MONITORAMENTO  DAS AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 

O monitoramento das ações relacionadas no Plano Municipal de Turismo será realizado 

basicamente pelo Conselho Municipal de Turismo acompanhado da Câmara de Vereadoras e 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que abriga o Departamento de Turismo. 

A cada dois anos, o Plano Municipal de Turismo será revisado pelo COMTUR/QB em 

conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que, no início de cada ano, 

realizará a Oficina de Planejamento do Turismo, onde são convidados a participar todo o Trade 

Turístico e comunidade, a fim de discutir quais ações devem ser incluídas, excluídas e 

priorizadas até 2029. 

O Departamento de Turismo será responsável pela organização dos encontros, e 

manterá um controle permanente sobre o Planejamento do Turismo no Município, juntamente 

com o próprio Conselho Municipal de Turismo. 

Os Conselhos podem ser principalmente consultivos e deliberativos. Os consultivos têm 

responsabilidade de julgar e discutir os assuntos que lhes forem apresentados, assim, tem 

função opinativa. Já os Conselhos deliberativos têm o poder de propor políticas em sua área. 

Os Conselhos Municipais de Turismo costumam ser consultivos e deliberativos, com papel de 

discutir, promover e formular propostas de ação para o desenvolvimento do turismo municipal. 

Sendo assim, o Conselho tem o poder de sugerir e definir propostas, que são repassadas para 

o aval do Prefeito, que por sua vez estudará a viabilidade de implantação. 

As atribuições básicas do Conselho de Turismo são : Coordenar, incentivar, promover e 

executar ações pertinentes ao desenvolvimento do turismo dentro do município;   Estudar e 

propor à Administração Municipal medidas de difusão e amparo ao turismo, em colaboração 

com Órgãos e Entidades Oficiais;  Sugerir e orientar à Administração Municipal ações 
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relacionadas à criação e preservação dos pontos turísticos do município;  Promover junto às 

entidades de classe campanhas no sentido de se incrementar o turismo no município;  Agregar 

o maior número de Entidades de cada segmento para trabalharem em conjunto na divulgação 

e promoção do turismo no município;  Captar recursos para os programas, projetos e ações 

para as atividades turísticas;  Desenvolver ações e campanhas de conscientização turística 

para a população em geral. 

 

7  MINUTA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
7.1 MINUTA DE LEI QUE INSTITUI O PLANO  MUNICIPAL DE TURISMO 

 

 

LEI Nº XXXXXX  

 

 

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE 

TURISMO DE QUATRO BARRA E DA 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O Prefeito Municipal de Quatro Barras , Estado do Paraná , no uso de suas atribuições 

legais, Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1.º Fica instituído o Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável  de 

Quatro Barras, constante no Anexo Único, parte integrante desta lei, como instrumento de 

planejamento, definindo ações, projetos e estratégias para o desenvolvimento do setor, 

visando à melhoria das condições de vida de sua população e obedece aos princípios 

constitucionais da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico, social, político e 

cultural, justo e sustentável.  

 

Art. 2.º O Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável  de Quatro Barras 

tem duração de 10 (dez) anos, a contar da data de sua publicação, e será reavaliado a cada 
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02 (dois) anos de forma participativa, devendo o resultado ser submetido à apreciação do 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR/QB.  

 

Parágrafo Único. A apresentação dos resultados obtidos no período e a reavaliação do 

Plano deverão ocorrer em Conferência específica de Turismo e Cultura, que deverá 

acontecer ordinariamente a cada 02 (dois) anos.  

 

Art. 3.º Constituem-se diretrizes deste Plano Diretor Municipal de Turismo:  

I. Desenvolvimento da economia local;  

II. Diversificação e qualificação da oferta turística;  

III. Expansão e qualificação da demanda turística;  

IV. Melhoria na infraestrutura pública;  

V. Melhoria nas relações sociais e na parceria público/privada;  

VI. Preservação e valorização do patrimônio histórico, cultural e natural;  

VII. Promoção do destino;  

VIII. Sustentabilidade.  

Art. 4.º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária 

específica.  

Art. 5.º Esta Lei poderá será regulamentada por Decreto no que couber pelo Chefe do 

Poder Executivo, após publicação.  

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná  em   xxxx de xxxxxxx 

de 2019.  

ANGELO ANDREATTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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8 CONCLUSÃO 

Com a intenção de chancelar o processo de construção do presente Plano Municipal de 

Turismo, foi imprescindível promover  o envolvimento de todos aqueles que fazem parte da 

atividade turística, bem como da população local. Neste sentido o Plano obteve boa 

participação conforme documento anexo. 

O Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável de Quatro Barras 

deverá ser mantido em caráter permanente pela administração a fim de alcançar todos os 

objetivos propostos no mesmo, com a finalidade última de consolidar o destino no mercado 

nacional e internacional, e desenvolver o turismo no município de maneira sustentável. 

Todo o trabalho para a elaboração do Plano Municipal de Turismo demonstrou que cada 

vez mais existe a necessidade de aproximação do Poder Público e Iniciativa Privada para a 

discussão e formulação de políticas públicas que venham a beneficiar a população local como 

um todo e propiciar o desenvolvimento econômico da cidade. 

Através deste planejamento conclui-se que o município de Quatro Barras tem diversas 

ações a serem realizadas a fim de alcançar a sua visão de futuro, e que para isto ocorrer, o 

presente Plano deverá ser normatizado, a fim de garantir a perpetuação das atividades 

propostas, o envolvimento de todo o Trade Turístico e a melhoria da estrutura do turismo no 

município e a qualidade de vida de toda a população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

36 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS 

  

 
9  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Disponível em:        
http://www.ibge.gov.br>. Acessado em: 15 set. 2015. 
 
MINISTÉRIO DO TURISMO. Estudo de Competitividade dos 65  Destinos Indutores do 
Desenvolvimento Turístico Regional – Relatório Brasil. Brasília, 2008. 
 
______. Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento  
turístico Regional – Relatório Brasil. Brasília, 2013. 
 
______. Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento 
Turístico Regional – Relatório Brasil. Brasília, 2014. 
 
______. Plano Nacional de Turismo 2013 – 2016. Brasília, 2013.  
 
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, IPEA - Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, FJP – Fundação João Pinheiro. Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Disponível em < 
http://www.atlasbrasil.org.br>. Acessado em: 10 set. 2015. 
 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE INTERESSE TURÍSTICO [AMITUR]. Modelo de 
Lei de Criação de COMTUR, 2010.  
 
BRASIL. Ministério do Turismo. Programa de Regionalização do Turismo, 2013.  
 
BRASIL. Ministério Público. Núcleo de Políticas Públicas da Procuradoria Geral da 
Justiça – São Paulo. Conselhos Municipais de Políticas Públicas e Ministério Público, 
2014.  
 
GOVERNO DE SÃO PAULO. Secretaria de Turismo. Jornadas de Desenvolvimento do 
Turismo Paulista, 2005. 
 


