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RESUMO 
 

A cidade de Carlópolis, localizada na região Norte do estado do Paraná, é considerada uma cidade 
turística e que possui como destaque uma grande riqueza natural. Com uma natureza exuberante e 
belas paisagens, tem como ponto principal a represa de Xavantes. Por conseqüência desta riqueza 
hídrica existe uma  grande procura de turistas para hospedagem na cidade, vindo tanto das regiões 
mais próximas, como também dos grandes centros urbanos.  Desta forma, há uma grande procura 
por hotéis e pousadas na região, com infra-estrutura básica, e que possa atender as necessidades e 
demanda dos turistas. O objetivo deste trabalho foi levantar esta problemática, a existência de 
demanda no setor hoteleiro na região e o grande defictil no setor, tendo em vista o enorme potencial 
turístico.   
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ABSTRACT 
The town of Carlópolis, located in the northern region of Paraná State, is considered a tourist town 
and has featured as a great natural wealth. With an exuberant nature and beautiful landscapes, has 
as its main point the Xavantes dam. As a result of this water wealth there is a great demand for 
tourists to be hosted in the city, coming from both regions closer, as also of large urban centres.  This 
way, there is a high demand for hotels and inns in the region, with basic infrastructure, and that it can 
meet the needs and demands of tourists. The goal of this work was to raise this issue, the existence 
of demand in the hotel industry in the region and the great defictil in the industry, in view of the huge 
tourism potential.      
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INTRODUÇÃO 
 O ritmo acelerado dos grandes centros tem gerado nas pessoas a 

necessidade de buscar ambientes diferentes, e principalmente, maior contado com 

a natureza. O que elas procuram é a melhor qualidade de vida aproximando mais 

com o meio ambiente. Em cidades menores do interior, elas respiram ar puro, e 

encontram sossego. É uma busca de valores deixada esquecida por morarem em 

grandes centros. O que traz o descanso físico e metal.  

O município de Carlópolis – PR é denominado como cidade turística por ser 

uma cidade calma, com recursos naturais, belas paisagens, e uma represa que 

banha a cidade. O movimento de turistas é de grande escala, mais não possui 
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hotéis com infra-estrutura para atender quem procura e escolhe essa cidade para 

opção de lazer e descanso. 

Levantamento feito mostra que existem três hotéis na cidade, localizados em 

área central e suas instalações, locadas em pavimento superior, dividem o espaço 

com outras atividades comerciais e com os próprios proprietários que residem no 

próprio local. São construções antigas e encontram-se em precário estado de 

conservação e com suas estruturas funcionais  são adaptadas para o uso hoteleiro, 

não atendendo de maneira satisfatória as necessidades dos hospedes instalados 

em suas dependências. Pela falta de hotéis com estruturas idéias para suportar a 

demanda, os turistas se hospedam neste hotel que pela pouca capacidade de 

suporte e recebimento dos turistas acarreta grandes problemas ao desenvolvimento 

turístico da cidade e região. 

O estudo realizado aponta que uma proposta de hotel com um programa 

mais atualizado, poderia oferecer benefícios, tanto para o local como para a região, 

em termos de desenvolvimento econômico sustentavel. Além disso, oferecer uma 

aproximação homem natureza, conscientizar com as questões relacionadas ao meio 

ambiente.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 Para a elaboração desse estudo foi realizada uma pesquisa no Hotel 

Center situado na rua principal de Carlópolis, os resultados do levantamento 

constatou alguns pontos negativos, como a falta de acessibilidade, pois para ter 

acesso é só com escadas, não possui recepção, há falhas no atendimento 

profissional de um hotel, carência nas instalações físicas tanto dos apartamento 

quanto das áreas sociais necessárias em um hotel, os hospedes transitam no 

mesmo espaço que a família do proprietário. Alguns quartos não possuem 

banheiros, em outros o banheiro não foi planejado corretamente. A localização fica 

na área central, onde há uma alta concentração de barulhos. Não possui qualidades 

em infra-estrutura, que atendam a necessidade dos hospedes. É uma  construção 

antiga, sem planejamento, estudo para atender hospedes. Observa-se que a cidade 

não possui hotel em meio á natureza, para atender os turistas que escolhem e  

freqüentam a cidade como opção lazer, levantando a questão da necessidade de 
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um empreendimento nesse setor hoteleiro. A seguir mostra algumas fotos do 

levantamento no hotel existente. 

 

 

       
Figura 1. Fachada do Hotel, Escada de acesso a copa e quartos. 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada 11/06/2011 

 

        
Figura 2. Refeitório, cozinha. 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada 11/06/2011 

 

                
Figura 3. Lavanderia, estacionamento. 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada 11/06/2011 
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Figura 4. Suíte e banheiro. 

Fonte: Arquivo pessoal. Foto tirada 11/06/2011 

 

CONCLUSÃO 
Pela pesquisa apresentada, pode-se perceber que  a cidade de Carlópolis – PR, 

não oferece um sistema de hotelaria que supra o potencial existente. 

Devido a grande demanda de turistas na cidade, e o levantamento da pesquisa, 

a cidade necessita de uma implantação de um hotel que supra a necessidade dos 

turistas, gerando benefícios tanto para a região, quanto para o município, baseado 

em um desenvolvimento econômico sustentável.  
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