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RESUMO 
A proposta do Centro de Informações Turísticas: Hospedagem e Comércio na cidade de Ribeirão 
Claro - PR têm como objetivo incentivar e informar sobre os pontos turísticos da cidade, disponibilizar 
hospedagem, alimentos, locomoção e comercialização, como: venda e alugueis de utensílios para 
prática esportiva. Três situações de estudo de caso: 1º) um deles aconteceu com a visita à cidade de 
Brotas - SP, no interior paulista, no Camping Jacaré, com observações in loco, e muitas fotos da 
estrutura do local; 2º) depois foi visitado o CEIC – Centro Empresarial Itaú Conceição, com 
arquitetura arrojada artística, espelhos d’água e vários jardins; e 3º) finalmente, em Ribeirão Claro, 
Paraná, no distrito da Cachoeira, às margens da represa Chavantes, localiza-se o Balneário da 
Cachoeira. Esportes náuticos são práticas rotineiras, muita natureza aos pés do Morro do Gavião de 
onde acontecem saltos de paraglider com sobrevoos ao balneário. 
 
Palavras-Chave: Turismo. Centro. Hospedagem. Comércio. Acampamento. 
 
 

ABSTRACT 
The proposal of the Tourist Information Center: Lodging and Commerce in the city of Ribeirão Claro - 
PR are intended to encourage and inform about the city's sights, make available lodging, food, 
locomotion and commercialization, such as: sale and rental of utensils for sports practice. Three case 
study situations: 1º) one of them happened with the visit to the city of Brotas - SP, in the interior of São 
Paulo, at Camping Jacaré, with on-site observations, and many structure of the site; 2nd) was later 
visited by CEIC - Centro Empresarial Itaú Conceição, with bold artistic architecture, mirrors of water 
and several gardens; and 3) Finally, in Ribeirão Claro, Paraná, in the district of Cachoeira, on the 
banks of the dam Chavantes, is located the Balneário da Cachoeira. Nautical sports are routine 
practices, a lot of nature at the foot of the Gavião Hill where paraglider jumps with overflight to the 
beach. 
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INTRODUÇÃO 

O turismo é uma atividade em que o consumidor tende a se deslocar até o 

produto escolhido. O nome ‘’ turismo’’ vem da palavra “tour” de origem etimológica 

do radical latino “tournus” do verbo “tornare”, que significa giro, volta e designa a 

prática do movimento, deslocamento de ir e vir para algum lugar determinado ou 

não. Segundo o dicionário Priberam, a palavra turismo consiste na atividade 

econômica relacionada às viagens organizadas, geralmente para lazer, outra 

definição também se refere ao local onde se prestam serviços de apoio aos turistas. 
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Desta forma, o turismo nada mais é que um fenômeno social, econômico e 

cultural que envolve pessoas e o deslocamento destas de um lugar para outro, seja 

ele nacional ou internacional. 

Dentre os principais segmentos turísticos existentes atualmente, pode-se 

destacar: Turismo de Lazer, Turismo de Negócios, Turismos Cultural, Turismo 

Religioso, Turismo de Aventura, Turismo de Saúde, Turismo Esportivo, Turismo 

Rural, Turismo Acadêmico, Ecoturismo, Turismo da Melhor Idade, etc. Posto isto, 

percebe-se que a definição da palavra turismo é objeto de muita discussão no 

cenário brasileiro, tendo em vista que nossa população, quando questionada acerca 

da origem do turismo, logo o associa à ideia de visitar um local, conhecer coisas 

novas, sítios, pessoas, monumentos entre outros.               

Seu início se deu no século XIX, com a Revolução Industrial que possibilitou o 

deslocamento de pessoas da época, por única finalidade: o descanso. Antes disso, o 

ato de viajar era somente relacionado ao comércio, com fins de trabalho. O 

movimento migratório era feito em conquistas de batalhas ou guerra. 

A partir daí, iniciou-se a comercialização de viagens e estas aumentaram, 

impulsionando o desenvolvimento econômico dos países e cidades visitadas nos 

últimos anos. Tendo em mente isso, uma representação global em estudos por essa 

atividade que chega a 9% do PIB (Produto Interno Bruto) e empregando 1/11 

pessoas a nível global. Alguns países a receberem turistas graças ao seu grande 

potencial econômico e outros devido aos marcos históricos ou maravilhas naturais. 

O desenvolvimento do trabalho turístico no Brasil tem tido maiores 

concentrações de empregados no mercado de trabalho, porém abrange uma quantia 

imensa de pontos turísticos naturais e arquitetônicos, recebendo grande número de 

pessoas estrangeiras, e também viagens locais nos estados e nas cidades do país. 

Com base neste conceito, o turismo vem ajudando e conscientizando as 

pessoas, principalmente na parte ecológica que é o ponto forte do nosso país. Os 

pontos turísticos naturais têm sido visitados cada vez mais e incentivado o conceito 

de preservação. 

Neste diapasão, o trabalho tem por escopo a construção de um Centro de 

Informações Turística: hospedagem e comércio na cidade de Ribeirão Claro PR, 

com o dito de bem informar os visitantes sobre os espaços em demanda turística em 

nossa cidade, que se localiza a Nordeste do Estado do Paraná, mais conhecido 

como Norte Velho. 
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O terreno a ser construído o Centro de Informações Turísticas, fica localizado 

paralelo à rua Miguel David, principal via para os maiores pontos turísticos da 

cidade. O local foi escolhido por estar em ponto estratégico e fácil acessibilidade, 

que são sua finalidade. Em suas proximidades localizam-se escolas, mercados, 

rodoviária e residências, tendo um grande público para sua concretização. 

O projeto pretende resolver os problemas do vazio urbano local e fomentar o 

desenvolvimento turístico da cidade, informar a grande quantidade de locais 

turísticos, fornecer veículos os quais possam ajudar a locomoção, pois as visitas 

turísticas estão relacionadas à natureza e aos esportes radicais, como rapel, 

cascatas, morros, passeios de barco, voos de paraglider, visita a lanchonetes, 

hotelarias, ilhas entre outros. A demais a proposta é fornecer hospedagem aos 

turistas que quiserem realizar atividades radicais. O local também funcionará como 

comércio, com vendas e alugueis de utensílios para esportes, além de 

comercialização de alimentos para uma refeição rápida ou para viagem.  

Para realização deste projeto, baseou-se em monografias, sites de pesquisa 

on-line e leis do município entre outras para abordar temas como: turismo, lazer, 

hospedagem e comércio nas cidades de Ribeirão Claro - PR. 

 

 
 MATERIAL E MÉTODOS.  

Para a elaboração do programa de necessidades e dos estudos preliminares 

do projeto do Centro de Informações Turísticas para Hospedagem e Comércio no 

município de Ribeirão Claro – PR, foram coletadas e estudadas algumas referências 

bibliográficas que abordam o contexto histórico deste tipo de projeto.  

Em relação à parte gráfica do projeto do Centro de Informações Turísticas a 

ser elaborado, foram coletadas e estudadas algumas referências projetuais e 

bibliografia técnica, onde também foram consultados alguns sites específicos, da 

qual estes darão embasamentos técnicos para a elaboração dos croquis 

esquemáticos dos estudos preliminares do Centro de Informações Turísticas. Dentre 

as referências projetuais, foram analisados os projetos do Centro de Artes Visuais 

Sainsbury, localizado na cidade de Norwich, Inglaterra, de autoria do arquiteto 

Norman Foster e do Museu Nezu, localizado na cidade de Tóquio, Japão, de autoria 

do arquiteto Kengo Kuma. 

Além de toda pesquisa bibliográfica e das referências projetuais estudadas, 

também foram efetuados estudos de caso através de visitas de campo no Camping 
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Balneário da Cachoeira, localizado em Ribeirão Claro, Paraná, Brasil e no Camping 

& Lazer Jacaré, localizado na cidade de Brotas, São Paulo, Brasil. Estas visitas 

técnicas foram fundamentais para a coleta de dados e observação espacial dos 

espaços dos Centros de Informações Turísticas, para que, em conjunto com todas 

as referências bibliográficas pesquisadas, estes materiais sirvam como bases e 

diretrizes técnicas para o desenvolvimento do projeto proposto. 

Para que a execução deste projeto seja de fato aprovado e implantado no 

município de Ribeirão Claro – PR, também foi consultada e analisada a lei de uso e 

ocupação do solo do município, na qual, são estabelecidas uma série de parâmetros 

urbanísticos, tais como recuos e afastamentos mínimos dos espaços a serem 

projetados no Centro de Informações Turísticas em relação aos limites do terreno e 

a área máxima permitida para a construção deste tipo de projeto, conforme 

estabelecido pelo uso do solo na região periférica da cidade de Ribeirão Claro – PR.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Para auxiliar na compreensão das pesquisas realizadas, foram realizados 

dois estudos de caso, onde foram visitados o Camping Balneário da Cachoeira, 

localizado em Ribeirão Claro, Paraná, Brasil e o Camping & Lazer Jacaré, localizado 

na cidade de Brotas, São Paulo, Brasil. 

A 246 km da capital paulista, Brotas é considerada a capital do turismo de 

aventura de São Paulo. O relevo de Cuestas Basálticas, com Mata Atlântica em 

suas encostas, aliado a um rico potencial hidrográfico, formam o cenário para a 

prática de esportes de aventura com diferentes níveis de dificuldade. A cidade tem 

muitas cachoeiras, nascentes de água cristalina, além do Rio Jacaré com suas 

corredeiras e afluentes. Entre as muitas atividades de aventura, o turista pode 

praticar rafting, boia-cross, canionismo, cachoeirismo, caminhadas, rapel, arvorismo, 

cicloturismo, circuito de tirolesas, cavalgada, quadriciclo.  

A cidade conta com uma boa infraestrutura de hospedagem. O acesso 

também é fácil por meio das rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera e Washington 

Luís. Em Brotas você vai encontrar natureza e aventura em completa integração, 

atividades como rafting, tirolesa, canionismo, espeleo-turismo, bóiacross, cavalgada, 

paraquedismo entre outros.  

O camping fica localizado na cidade de Brotas interior de São Paulo, situado 

na Rua Gioconda Tessari, Bairro Jardim Planalto, próximo ao centro da cidade. 
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Inaugurado em 1999, o camping vem oferecendo lazer e comodidade para os 

visitantes, tem suporte para até 1.000 pessoas. 

 
         Figura 01. Imagem Aérea do Camping & Lazer Jacaré, Brotas – S.P.. 

 
         Fonte: Google Maps. 
 

Logo na entrada do camping é encontrada a recepção onde funciona as 

reservas de hospedagem e visitas diárias para o acampamento e questão 

administrativa, financeira e de cuidados ao camping, aberto das 8h às 20h, sendo 

muito bem fiscalizado. Depois de recepcionados, ao entrar no centro de 

acampamento, para facilidade do campista é dividido em áreas, todos os caminhos 

para percorrer o camping não são pavimentados, sem calçada. 

Em relação ao Camping Balneário da Cachoeira, este está Localizado no 

Distrito da Cachoeira às margens da Represa Chavantes, com acesso pela rodovia 

PR-151, a 12 km do município, onde é um dos pontos turísticos mais procurados da 

região por suas belezas naturais e excelente qualidade da água. Possui uma praia 

artificial, área de camping, quiosques, churrasqueiras, banheiros, lanchonete, 

restaurante e estacionamento, o local possui uma área de 6.116 m². Oferece 

também, passeios de barcos e pedalinhos. Em época de pesca, é realizado o 

campeonato de pesca, além de ser o centro de treinamento de remo, esporte 

tradicional da cidade.   
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      Figura 02. Foto da Praia Artificial do Camping Balneário da Cachoeira, Ribeirão Claro – P.R.. 

 

      Fonte: Vinicius Colioni. Arquivo Pessoal. 

 

O camping oferece quiosques com churrasqueiras e tanques para a 

higienização e tomadas com energia elétrica e também churrasqueiras individuais e 

vários pontos de energia elétrica e luz. 

A área de lazer é um local bem arborizado, com bancos e local para 

piquenique, essa área não é disponibilizada para acampamento. 

O camping em época de temporada festiva, o ponto de vendas que atende os 

campistas é a lanchonete local, que oferece um espaço para alimentação, os 

banheiros, bar com cozinha, área de serviço e um depósito e banheiros externos 

encontram se em manutenção.  

A praia artificial também utilizada para prática de futebol de areia e vôlei de 

areia, a represa que banha o camping é a Represa Chavantes, localizada em frente 

a um dos grandes pontos turísticos da cidade o Morro do Gavião. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das pesquisas efetuadas e das visitas de campo realizadas, pode-se 

concluir os benefícios que um Centro de Informações Turísticas para Hospedagem e 

Comércio trará para o município de Ribeirão Claro – P.R.. As melhorias 

apresentadas com um projeto dessa magnitude seria magnífico, através de alguns 
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exemplos que pode-se citar, tais como um melhoramento na qualidade da vida das 

pessoas, a geração de novos empregos, melhoramento financeiro, reestruturação 

das zonas urbanas nas proximidades da área, criação de áreas de turismo, lazer e 

práticas esportivas para a população com mais segurança, atrativos aos turistas com 

geração de eventos e um ponto para encontro comuns da população do município. 
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