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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi analisar o atual desenvolvimento do turismo no distrito de Santa
Cruz do Timbó – Porto União/SC, sob a perspectiva da sustentabilidade. Para esse fim foram
realizadas entrevistas com representantes do Poder Público, Sociedade Civil Organizada,
Iniciativa Privada e Comunidade local. O instrumento de pesquisa foi constituído de forma a
buscar uma visão desses segmentos sociais a respeito do paradigma da sustentabilidade. A
ênfase do trabalho partiu das dimensões social, cultural, econômica e ecológica/ambiental
propostas pela OMT – Organização Mundial do Turismo. Além disso, procurou-se conhecer
as ações desses atores sociais no desenvolvimento do turismo e seu conhecimento acerca do
turista que visita a região. Para a área objeto de estudo, a modalidade de turismo praticada foi
identificada como turismo no espaço rural, destacando-se o turismo de pesca, e de forma
discreta, o ecoturismo. O suporte e atendimento a esses “visitantes” é realizado por
proprietários de pousadas que garantem uma infra-estrutura simples. As cachoeiras e grutas
são atrativos potenciais que também estão sendo buscados pelos turistas. As principais
dificuldades para o desenvolvimento do turismo apontadas pelos entrevistados foram: falta de
planejamento turístico, falta de infra-estrutura pública e turística; falta de investimentos;
divulgação; maior apoio do Poder Público; mão-de-obra qualificada, integração entre aos
segmentos envolvidos com a atividade. O intuito do trabalho foi contribuir com um
instrumento de mensuração para o Planejamento do Turismo Municipal, uma vez que tais
princípios da sustentabilidade e de articulação entre os setores sociais envolvidos não são
satisfatórios, sendo necessárias ações concretas e responsáveis, para que o desenvolvimento
do turismo na região pesquisada seja uma realidade.
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ABSTRACT

The objective of this work was to analyze the current development of the tourism in the
district of Santa Cruz Timbó-Porto União/SC, under the perspective of the sustainability. For
that end interviews were accomplished with representatives of the Public Power, Organized
Civil association, Private initiative and local Community. The research instrument was
constituted from way to look for a vision of those social segments regarding the paradigm of
the sustainability. The emphasis of the work left of the dimensions social, cultural,
economical and ecológica/ambiental proposed by OMT- World Organization Tourism.
Besides, he/she tried to know those social actors' actions in the development of the tourism
and his knowledge concerning the tourist that visits the area. For the area study object, the
modality of tourism practiced was identified as tourism in the rural space, standing out the
fishing tourism, and in discreet way, the ecotourism. The support and service the those
“visitors” it is accomplished by proprietors of lodgings that guarantee a simple infrastructure.
The waterfalls and grottos are attractive potential that are also being looked for by the tourists.
The main difficulties for the development of the tourism appeared by the interviewees were:
lack of tourist planning, lack of public and tourist infrastructure; lack of investments;
popularization; larger support of the Public Power; skilled labor, integration enters to the
segments involved with the activity. The intention of the work was to contribute with a
mensuration instrument for the Planning of the Municipal Tourism, once such beginnings of
the sustainability and of articulation among the involved social sections are not satisfactory,
being necessary concrete and responsible actions, so that the development of the tourism in
the researched area is a reality.
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INTRODUÇÃO
As mudanças globais e suas implicações no cotidiano dos indivíduos são uma
constante fonte de reflexão social. A busca pelas belezas naturais, pela cultura, por
conhecimento de lugares e pessoas de diferentes sociedades, tornou-se um desejo de
consumo na sociedade pós-moderna, que procura por meio do lazer e do turismo, uma forma
de canalizar o stress do cotidiano e alcançar momentos de plena satisfação. Ruschmann
(2001, p.9) faz referência a essa questão, principalmente em relação aos ambientes naturais:
[...] a “busca do verde” e a “fuga” dos tumultos dos grandes conglomerados urbanos pelas
pessoas que tentam recuperar o equilíbrio psicofísico em contato com ambientes naturais
durante o seu tempo de lazer”.
Atualmente o turismo é um dos setores da economia que mais tem-se destacado
mundialmente. Segundo dados da OMT, apresentados no Plano Nacional de Turismo (20032007), o turismo é responsável por um a cada nove empregos gerados em todo o mundo. Ora,
isso propicia uma reflexão sobre a relação turismo e desenvolvimento, ou seja, como o
turismo pode ser um desencadeador do desenvolvimento de um país, região ou uma
localidade? Ou, por outro lado, como ele pode ser exatamente o contrário, traduzindo-se em
transtornos sociais irreversíveis, principalmente em países em desenvolvimento?
Nesse contexto, muito se tem discutido acerca das políticas públicas e das
possibilidades que norteiam e balizam o crescimento e desenvolvimento do turismo, para que
tome caminhos em que a gestão seja adequada a cada realidade, sejam elas nacionais,
regionais ou locais (RODRIGUES, 2002; CRUZ, 2002, SILVEIRA, 2002).
No Brasil a preocupação com o direcionamento do turismo passa a ter uma maior
importância após 1966, em que a primeira política referente ao setor se efetivou com o
Decreto lei nº 55, referendando a criação do Sistema Nacional de Turismo, composto na
época pela Embratur, CNTUR e também com ligação ao Ministério das Relações Exteriores.
Esse primeiro esforço organizacional do setor do turístico foi válido, embora naquele
momento o direcionamento tenha privilegiado a atividade hoteleira. Contudo, a partir de
1990, tomaram-se outros rumos, com ações mais efetivas, observando a importância do
surgimento do PNT (Plano Nacional de Turismo), no sentido de reorganizar a Política de
Turismo Nacional.
Atualmente o Turismo faz parte das prioridades do Governo Brasileiro, que busca
gerar oito bilhões de dólares em divisas mediante diretrizes expostas no atual Plano Nacional
de Turismo (2003-2007). Essa preocupação “organizacional” é mais bem entendida com a
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criação do Ministério do Turismo. No entanto, mesmo com tais ações por parte do Governo
Federal, há muito a se fazer nos planos regionais e municipais no que diz respeito à
implementação das atividades turísticas e suas interações com as diversidades ambientais e
culturais.
Diante desse contexto, a ênfase deste trabalho voltou-se para o estudo do turismo em
uma localidade situada no interior do estado de Santa Catarina, levantando questões em um
contexto local. Isso permitiu analisar o “atual” cenário turístico e propiciar reflexões acerca
do desenvolvimento do turismo, concatenando, em sua essência, proposições e contribuições
ao desenvolvimento de políticas públicas locais e para regiões com características similares à
área objeto de estudo.
O município de Porto União – SC - localiza-se no extremo Norte do Planalto
Catarinense, região dotada de recursos naturais parcialmente preservados, que atraem um
público que busca contato com a natureza, com atividades ligadas aos rios, quedas d’água e à
paisagem “natural”. Porto União também é conhecida como a Capital Nacional do
Steinhaeger, devido a bebida ser produzida e engarrafada no município, e possuir
propriedades muito particulares de aroma e sabor.
O objeto de pesquisa refere-se ao distrito de Santa Cruz do Timbó e comunidade de
São Pedro do Timbó, localidades rurais do município de Porto União, que chamam a atenção
de toda a comunidade pelo movimento recente de pessoas e pela atividade turística praticada
atualmente.
As pousadas às margens do Rio Timbó oferecem lazer a quem chega à localidade em
busca de atividades ligadas à pesca e, indiretamente, procura uma gastronomia típica da
região. A atividade turística é recente, desenvolve-se a partir do ano de 2000, quando ganha
maior expressão e se consolida com a promoção de torneios de pesca. Esses “eventos”
tiveram o apoio do poder público, do Instituto Eco Iguaçu, empresas locais e pessoas da
comunidade. Tais atividades

trouxeram ao público em geral afeto à atividade de pesca

esportiva amadora e, motivaram a vinda de visitantes e turistas, muitos deles oriundos da
capital paranaense. 1
Por outro lado, as políticas públicas para o desenvolvimento de turismo local ainda são
incipientes e desordenadas. A atividade turística vem ocorrendo, no entanto, o município é
1

Nos campeonatos que aconteceram anualmente até 2002, não foi efetuada a contabilização da demanda. No
entanto, por meio de informações oficiais, obtidas junto aos responsáveis pelos eventos, durante as entrevistas e
também em conversas informais, estima-se que cada evento recebeu cerca de duas mil pessoas. Ressalta-se que o
torneio de pesca esportiva não se realizou em 2003, em razão das condições climáticas desfavoráveis na data
prevista.
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desprovido de um plano para o turismo municipal. Isso pode ocasionar um futuro não muito
promissor para a atividade. Em outros termos, se não houver planejamento e envolvimento
dos atores sociais, o desenvolvimento do turismo local não será sustentável. Portanto, o ponto
chave neste trabalho é o da sustentabilidade, entendendo-a como um ponto problemático a ser
refletido no contexto das ações, práticas e interações que envolvem os atores envolvidos.
No entanto, deve-se observar que as propostas e questões ligadas ao desenvolvimento
sustentável do turismo vão além da dimensão ecológica, pois compreendem também a
melhoria das condições econômicas e sociais das populações locais (SILVEIRA, 1997).
Analisar a forma como vem ocorrendo o turismo, em Santa Cruz do Timbó,
comunidade de São Pedro do Timbó, e o estado atual de seu desenvolvimento, caracteriza o
estudo desta pesquisa. Sua finalidade é proporcionar subsídios que poderão contribuir para um
futuro planejamento do turismo local, e para diretrizes de políticas de desenvolvimento,
baseadas nas premissas da sustentabilidade da atividade turística referenciadas pela OMT –
Organização Mundial do Turismo.
O Objetivo Geral deste trabalho consistiu em analisar o desenvolvimento do turismo
no distrito de Santa Cruz do Timbó e comunidade de São Pedro do Timbó (Porto União –
SC), na perspectiva da sustentabilidade. Procurou-se avaliar o atual estágio do turismo nas
áreas objeto de estudo e, ao mesmo tempo, analisar a sustentabilidade do turismo pela visão
dos atores sociais envolvidos com a atividade. Além disso, elaborou-se um conjunto de
informações imprescindíveis para um futuro Plano de Desenvolvimento do Turismo do
município de Porto União/SC, orientado para a sustentabilidade do Turismo.
Nessa discussão temática, o presente trabalho é um estudo que poderá contribuir para
os segmentos envolvidos com o turismo local, buscando abarcar questões que são de extrema
importância na academia, bem como na execução de ações públicas e particulares que possam
agregar valor para atividade em âmbito local e, principalmente, servir como elemento de
avaliação para outros estudos, sem a pretensão de esgotar o assunto.
Nesse contexto, justifica-se a preocupação de realizar este estudo, em função de a
pesquisadora residir no município há três anos, conhecer a localidade elegida, além da
predileção pelo turismo praticado na natureza e a preocupação, como docente, em pesquisar a
área em que está inserida, no intuito de contribuir, de alguma maneira, para o turismo local,
bem como para outros estudos em municípios que apresentem realidade similar, ou seja,
turismo com base local.
No que concerne a um plano de desenvolvimento voltado para o turismo local, o
município não possui um direcionamento específico, apesar de recentemente a Prefeitura
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Municipal ter formado um Conselho de Turismo e Meio Ambiente - CONTUR, composto por
pessoas da iniciativa privada, poder público e sociedade civil e já ter confeccionado folder
promocional (Anexo 1).
Nesse sentido, o relevante envolvimento do poder público, da iniciativa privada e da
própria comunidade, por meio do conselho é um primeiro passo para definir ações que
beneficiem os diversos segmentos envolvidos com a atividade turística. Entretanto, o conselho
não tem o poder de executar ações, mas de analisar variáveis e sugerir formas que se julguem
adequadas para o desenvolvimento do turismo em uma localidade, e que nem sempre é o que
acontece.
Contudo, as ações que refletem o planejamento para o turismo local, no município de
Porto União, neste momento, apresentam-se incipientes. Isso não quer dizer que algumas
discussões sejam levantadas no CONTUR, e que algumas ações sejam levadas junto ao poder
público para análise. Acontece que há uma diferença enorme entre o que se “discute” e o que
se coloca em prática e realmente se transforma em algo útil e valorável para a comunidade e
“turistas”.
Apesar disso, o turismo vem ocorrendo em algumas localidades do interior do
município, principalmente em Santa Cruz do Timbó e comunidade de São Pedro do Timbó,
independentemente dessas ações. O surgimento de novos empreendimentos turísticos ligados
à hospedagem e à pesca esportiva que poderá ser, ao olhar da pesquisadora, uma opção de
emprego e renda para as pessoas da comunidade e, empreendedores, mas ainda é uma
realidade que não é percebida integralmente por todos os atores sociais. O que se faz são
“tentativas” de acompanhar tal quadro de desenvolvimento turístico, de modo que o
planejamento é sempre algo que vem depois.
Em função dessa “nova” opção, há diversas questões de ordem econômica, social,
cultural e ambiental, que abarcam a sustentabilidade do turismo, seja ele nacional, regional,
estadual e municipal, trazendo um arcabouço de possibilidades que devem ser avaliadas e
analisadas. A reflexão sobre as questões em torno do paradigma da sustentabilidade se faz
presente, em razão do atual desenvolvimento do turismo, observando que sem um
planejamento para ordenação e gerenciamento, o turismo pode resultar em diversos problemas
que afetarão não só a comunidade local e sua cultura, mas também todo o entorno ambiental.
Diante desse contexto, pode-se afirmar que o turismo deve representar formas e
possibilidades que possam intermediar os preceitos da sustentabilidade da atividade, buscando
minimizar os aspectos negativos e maximizar os benefícios para as atuais e próximas
gerações. Sendo assim, verifica-se que o planejamento efetivo deve buscar a análise dos
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diversos aspectos de uma localidade, bem como, o estágio de desenvolvimento da atividade o
que é de extrema importância e se faz presente como problemática deste trabalho.
A partir das questões levantadas, buscou-se o embasamento teórico, com a
finalidade de suprir e sustentar a abordagem proposta. Foram essenciais ao desenvolvimento
destas reflexões, estudos relacionados ao Turismo em Espaço Rural, Sustentabilidade do
Turismo, Planejamento e Gestão do Turismo.

