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Resumo: O turismo na paisagem natural é uma modalidade de turismo ainda nascente no Brasil. A busca de uma melhor integração com a 
natureza, o abandono dos divertimentos programados dos grandes centros urbanos e o desejo de liberdade e aventura incentiva às pessoas a 
procurarem algo diferente, que satisfaça seus desejos, e as ajude a se livrar do stress do meio urbano. O Brasil ainda não difundiu o suficiente 
esta atividade, pois diante do rico potencial que possui, esta modalidade turística não é suficientemente incentivada, ao contrário do que 
acontece em alguns outros países. Mesmo assim, tem sido grande a procura das pessoas por esta atividade, e o turismo na paisagem natural 
cresce como uma das faixas de mercado que mais se desenvolveram nos últimos anos. 
Com a preocupação de gerar uma contribuição em prol do turismo natural foi idealizado este trabalho. Procurou-se aqui, com estudos 
espeleológicos bem como dos aspectos geológicos do planejamento, apresentar uma sistemática de investigações prévias em áreas de atrativos 
naturais tendo em vista o melhor aproveitamento destas áreas para o turismo. 
Foi escolhida uma região no Município de São Jerônimo da Serra – PR para a aplicação dos estudos aqui propostos tendo em vista que a área 
possui grande potencial a ser aproveitado para a prática do turismo natural. 
Há na região diversas cavidades naturais desenvolvidas em paredões de rocha arenítica, uma das rochas predominantes nesta área. Em alguns 
casos apresentam ornamentos diversos. Essas cavernas são caracterizadas não somente pela sua beleza singular, mas também pelo ambiente 
que as circundam. Geralmente estão localizadas próximas a rios, córregos e quedas d’água e escondidas em meio à vegetação nativa. 
Os rios formam diversas cachoeiras, corredeiras e saltos, que em conjunto com a vegetação e o relevo da área, resultam sempre em belas 
paisagens. Este potencial pode ser aproveitado para simples lazer, para a contemplação, como também para a prática de esportes diversos. 
Tal situação também se repete em outros municípios paranaenses tais como Ventania, Sapopema, Sengés, dentre outros, evidenciando assim 
o bom potencial de toda uma região para o desenvolvimento das atividades aqui discutidas 
Os resultados levam a conclusão de que nem todos os locais identificados são propícios para a implantação e desenvolvimento de atividades 
turísticas. 
Nem sempre o turismo na paisagem natural se integra à natureza, pois ecossistemas podem ser afetados. Isso gera impacto ambiental, com 
danos ao meio ambiente. 
Se o objetivo é ter a natureza para a contemplação e o lazer, é obvio que a paisagem deva ser preservada. Aqui, todo o cuidado com o meio 
ambiente é pouco. 
Embora São Jerônimo da Serra possua uma área bastante privilegiada em atrativos naturais, e a exploração do turismo na paisagem natural 
possa vir a ser uma importante atividade como fonte de renda para o desenvolvimento econômico do município, é importante levar em 
consideração todos estes aspectos, para que essa atividade seja desenvolvida de maneira correta e consciente.
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