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SÉCCA, F. D. Porto Belo (SC) e suas Peculiaridades Sócio-Espaciais frente ao 
Desenvolvimento Turístico Regional. Dissertação de Mestrado em Turismo e Hotelaria, 
UNIVALI. 
 
 

 
 RESUMO 

 
 
Este trabalho analisa as transformações sócio-espaciais decorrentes do desenvolvimento do 
turismo destacando as singularidades do município de Porto Belo (SC) frente aos municípios 
vizinhos. Inicialmente, discute-se a evolução do conceito de turismo e lazer enquanto resultado 
da expansão gradativa da atividade turística e sua conseqüência sobre o  espaço turístico mundial. 
A seguir, são tratados aspectos relativos ao desenvolvimento de atividades impulsionadas pelo 
turismo no litoral de Santa Catarina, as quais transformaram a economia, expressando no espaço 
formas distintas de uso e ocupação do território. Posteriormente, analisa-se o município de Porto 
Belo (em particular, sua área central) apontando como este distingue-se no contexto da região em 
que se localiza, por apresentar-se ainda pouco afetado pelas grandes transformações sócio-
espaciais decorrentes da aceleração do processo de desenvolvimento do turismo nas últimas 
décadas. São evidenciados aspectos que mantiveram o município protegido da ocupação maciça 
de turistas, enquanto as localidades vizinhas viviam o impacto de uma nova dinâmica, 
introduzida pelas atividades turísticas no espaço e na sociedade. O estudo, servindo-se de 
referencial apropriado à análise das “múltiplas determinações” definidoras da realidade atual e 
desenvolvendo pesquisa bibliográfica, bem como pesquisas de campo e visitas in loco, reúne 
conhecimentos acerca dos elementos naturais e humanos que caracterizam Porto Belo, apontando 
suas características e tendências no que se refere à atividade turística. 
 
 
 
Palavras-chave: evolução sócio-espacial; atividades econômicas; turismo: tendências e 
perspectivas. 
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ABSTRACT 

 

 

This research analyzes the socio-spatial transformations, which come from the tourism 
development. It also points out the peculiarities of Porto Belo district, in Santa Catarina state, 
comparing to its neighborhood. First of all, it is discussed leisure and tourism concept’s evolution 
as a result of a continuous expansion of the touristic activity and its consequence on the world 
touristic space. After that, some aspects, related to the development of stimulating activities by 
the tourism, in the Santa Catarina coast, are treated. These activities changed the economy 
expressing, in the space, distinct ways of territory uses and occupation. Later, it is analyzed Porto 
Belo district (particularly its central area) pointing out how it is distinguished, in the region where 
it is located. This is done because the district is not affected by the huge socio-spatial 
transformations which occurred from the increase of the tourism development process in the last 
decades. It is also showed the aspects that kept the district protected from the massive tourist’s 
occupation, while its neighborhood lived the impact of a new dynamics introduced by the 
touristic activities in the society. The study, as an appropriate reference to an analysis of some 
“multiple resolutions”, defines the nowadays reality. The bibliographical research’s development 
as well as the field research and the visits bring together the knowledge about the natural and 
human elements that characterize Porto Belo, pointing out its features and tendencies referring its 
tourist activity. 
 

 

Key-words: socio-spatial evolution; economical activities; tourism: tendencies and perspective  
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INTRODUÇÃO  

 

 

O turismo representa um dos mais relevantes setores da atividade econômica, no entanto 

os estudos sobre esta temática ainda encontram-se em fase inicial diante das dimensões que o 

fenômeno vem apresentando na atualidade. Lage e Milone (2000) referindo-se ao surgimento do 

turismo destacam que apesar de o turismo ter suas origens na antiguidade como a própria história 

da humanidade, foi somente no século XX, mais precisamente a partir da década de 1970, que se 

projetou como uma das mais importantes atividades do mundo moderno. No passado, viajar 

representava enfrentar dificuldades na tentativa de obter satisfação, nos dias de hoje pode ser 

compreendido como sinônimo de facilidades que proporcionam prazer e permitem a fuga da vida 

cotidiana. 

 

Na atual economia mundial, o turismo ocupa papel relevante, estando entre os três 

maiores produtos geradores de riqueza, com 10,2% do Produto Nacional Bruto (PIB) global. 

Com a explosão internacional do turismo de massa e sua relevante contribuição na produção e no 

consumo do espaço, o turismo é visto como importante ramo da atividade econômica, 

equiparando-se a outras atividades de ponta, como a indústria bélica e a indústria petrolífera.1 O 

turismo movimenta internacionalmente milhares de pessoas, gerando cerca de 203,9 milhões de 

empregos, segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT, 2001). 

 

O incremento do fenômeno do turismo nos últimos trinta anos2, em especial o turismo de 

massa, tem despertado o interesse de seu estudo, em diversas áreas do conhecimento, como em 

setores do planejamento, do marketing e da publicidade. Ao estudar o fenômeno do turismo, 

deve-se considerá-lo em toda a sua complexidade, expressa pelas relações sociais e pela 

materialização territorial que está presente no processo de produção do espaço. 

 

                                                 
1 RABAHY, Wilson. Turismo e desenvolvimento: estudos econômicos e estatísticos no planejamento. Barueri, SP: 
Manole, 2003. 
2 RODRIGUES, Adyr Balastreri. Turismo e espaço: rumo a um conhecimento transdisciplinar. São Paulo: Hucitec, 
1997, p.37. 
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O crescimento acelerado do setor turístico nas últimas décadas e a produção a ele 

associada coloca-o entre os principais responsáveis pelas muitas transformações ocorridas no 

espaço, tais como as agressões ao meio ambiente, o desordenamento urbano e as alterações do 

modo de vida de algumas comunidades. 

 

As transformações no espaço geográfico resultam das relações sociais e sobretudo do 

modo de produção dominante. Desta forma, o estudo das transformações sócio-espaciais está 

eminentemente ligado à história e à infra-estrutura econômica, da qual, se originam as 

superestruturas ideológicas, políticas, jurídicas e culturais3. 

 

Essa pesquisa procura levantar elementos para interpretar a realidade atual do núcleo 

central de Porto Belo, no que tange à sua organização espacial e às atividades econômicas 

dominantes, com vistas à definição de sua identidade sócio-espacial, considerando-se sua 

especificidade frente aos demais municípios litorâneos da região (Balneário Camboriú, Itapema e 

Bombinhas) ilustrados no mapa a seguir.  

 

                                                 
3 SILVA, Lenyra Rique da. A natureza contraditória do espaço geográfico. São Paulo: Contexto, 1991. 
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Figura 1: Mapa de Localização da Microrregião de Itajaí. 
Fonte: Atlas Escolar de Santa Catarina, 1991. (adaptado pela a autora) 

 

Porto Belo situa-se na região litoral norte do estado de Santa Catarina. (27o 09`12”S e 48o 

33`43”W). 

 

 Apesar de sua proximidade em relação aos balneários mais procurados do estado e da 

própria capital (da qual dista apenas 55 Km), preserva ainda hoje muito de suas características 

originais e permanece à margem desse processo de transformação acelerada que vem afetando os 

municípios vizinhos. 

 

Como problema central de pesquisa partiu-se da constatação de que o núcleo central de 

Porto Belo possui características que o distinguem dos demais municípios localizados nessa 

porção do litoral catarinense afetados pelos fluxos crescentes de turistas. Diante do quadro 

singular apresentado pelo município de Porto Belo no contexto do litoral catarinense, realizou-se 
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um levantamento acerca da realidade sócio-espacial do seu núcleo central, visando conhecer as 

suas principais características, no que se refere à organização espacial e às atividades sócio-

econômicas dominantes. 

 

O dinamismo da atividade turística e o intenso processo de urbanização provocaram um 

novo arranjo espacial no litoral catarinense. Para uma melhor compreensão dessas 

transformações foi necessário remontar ao início do povoamento da região sul do Brasil, 

destacando suas particularidades.  

 

O litoral brasileiro possui um alto potencial de recursos naturais e se estende por uma 

faixa linear com 7.367 km de extensão (sem levar em conta os recortes litorâneos), na qual vive 

aproximadamente 1/4 da população brasileira. 

 

Na organização do espaço costeiro podem-se distinguir dois grandes momentos, no que se 

refere ao processo histórico de povoamento, pois sendo o Brasil um país de formação colonial, a 

ocupação de seu território se fez dos núcleos costeiros, onde desembarcaram os primeiros 

colonizadores, para o interior. O primeiro momento corresponde ao período iniciado com o 

descobrimento que se estende até meados do século XX e se caracteriza como uma etapa de 

colonização e expansão da apropriação do espaço, na qual, apesar do caráter pontual, começam a 

despontar os primeiros centros dispersores de população e os centros receptores que passam a dar 

origem a novos núcleos urbanos. O segundo momento, corresponde à ocupação capitalista 

moderna decorrente do processo de industrialização do país, acelerado sobretudo a partir de 1950 

e  consolidado na década de 70, provocando alterações radicais na estrutura produtiva, 

responsáveis por profundas mudanças na organização do espaço territorial brasileiro que passa a 

sofrer um intenso processo  de urbanização. O adensamento dos núcleos urbanos, por sua vez, é 

estimulado pela expansão do sistema rodoviário que favorece os fluxos migratórios do interior de 

municípios costeiros sem expressão econômica para novos pólos de atração. 

 

Segundo Moraes (1999), ao se comparar a ocupação da zona costeira nos dezessete 

estados litorâneos do país, observa-se uma grande diversidade de situações. Acompanhando a 

linha costeira no sentido norte-sul é possível distinguir áreas de baixa densidade populacional,  
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como é o caso do litoral do extremo norte e outras com maior índice de ocupação. Na porção 

meridional, o perfil dos estados é bastante díspar não conformando um padrão sulino unitário. Os 

estados do Paraná com 29 hab/km2 e do Rio Grande do Sul com 24 hab/km2  registram baixos 

índices de densidade demográfica na zona costeira, enquanto o estado de Santa Catarina, situado 

entre eles, apresenta 207 hab/km2, valor este que se aproxima do litoral dos estados do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, os quais apresentam vastas extensões litorâneas quase que continuamente 

urbanizadas, com nítida tendência à conurbação futura pela costa dos vários núcleos urbanos 

litorâneos. 

 

O ambiente costeiro representa um forte atrativo turístico para as áreas litorâneas de Santa 

Catarina, sobretudo nos meses de alto verão. Somado ao maior adensamento populacional da orla 

marítima, essa população atraída para o litoral num breve período do ano provoca pressões 

permanentes sobre o espaço natural e as comunidades locais, acarretando grandes transformações 

na organização sócio-espacial e ameaçando inclusive as condições ambientais. Diante deste 

quadro, os estudos relativos à sociedade e ao meio ambiente revestem-se de um elevado grau de 

complexidade, pois há que se considerar a existência de interesses de diferentes segmentos da 

sociedade que atuam concretamente no processo de ocupação e organização do espaço rural e 

urbano. 

 

Assim, em vários pontos do litoral de Santa Catarina, embora seja necessário atentar para 

as singularidades de cada local, a população urbana já bastante adensada é acrescida de um 

contingente de turistas que constitui um fluxo de caráter provisório e heterogêneo, responsável 

por novas pressões sobre o meio natural e a sociedade. Essa pressão, afeta a vida de vários 

municípios litorâneos de Santa Catarina, entre os quais o exemplo mais significativo é, sem 

dúvida, Balneário Camboriú.  

 

Enquanto o núcleo urbano de Balneário Camboriú passou por um intenso processo de 

verticalização em toda a sua orla marítima e ampliou significativamente sua infra-estrutura 

turística, e em Itapema registrou-se um acelerado processo de construção de segundas 

residências, e de expansão demográfica, Porto Belo permaneceu com suas características 
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originais, mantendo seu núcleo central praticamente inalterado, apesar de sua localização 

geográfica junto à área litorânea catarinense que apresenta o maior dinamismo neste setor. 

Dessa forma, a realização desse estudo teve como objetivo analisar a realidade sócio-

espacial do núcleo central de Porto Belo relacionada ao contexto litorâneo catarinense e seu 

desenvolvimento turístico, buscando apreender as suas singularidades. 

 

 A constatação da especificidade da realidade sócio-espacial do núcleo central de Porto 

Belo exigiu a busca de elementos capazes de fundamentar a análise. O desenvolvimento da 

pesquisa tomou por base o referencial teórico proposto por Milton Santos ao formular o 

paradigma de formação sócio-espacial, considerando primeiramente a gênese desta formação e 

sua evolução histórica. O paradigma proposto por Milton Santos revelou-se de extrema utilidade 

para esta pesquisa, pois além dos aspectos relativos ao quadro natural foi considerado o processo 

de desenvolvimento sócio-econômico, já que a atividade turística integra-se à economia. No 

conhecimento da realidade procurou-se levantar as “múltiplas determinações”, de ordem natural 

e/ou humana responsáveis pelo seu desenvolvimento. 

 

Diante de tal constatação e considerando-se ainda que a dinâmica de um espaço 

geográfico qualquer é construída espacial e temporalmente, a análise dos processos sociais 

responsáveis pela realidade atual, levou à aplicação das categorias de forma, função, estrutura e 

processo, como essenciais à compreensão do todo. Tendo em vista que “(...) a totalidade é um 

conceito abrangente, importa fragmentá-lo em suas partes constituintes para um exame mais 

restrito e concreto.”(SANTOS, 1985, p.51), e levar em conta ainda o fato de que esses elementos 

de análise estão relacionados à dimensão histórica pois  

 

[...] os vários fatores têm uma compreensão evolutiva da organização espacial. 
As inter-relações entre todos esses fatores não raro tornam extremamente difícil 
separar as suas influências sobre um espaço definido; no entanto; mesmo que as 
partes constituintes não expressem adequadamente o todo, é imprescindível 
dissecá-las, porque as generalizações precisam ser feitas com uma especificidade 
que possibilite sua aplicação geral. (id.ibidem.) 
 

As categorias acima apontadas são de grande valia para a compreensão da organização 

sócio-espacial da localidade em estudo, onde se percebe uma acumulação do tempo histórico 

como um legado ao presente. O tempo ou o processo constitui “[...] uma propriedade 
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fundamental na relação entre forma, função e estrutura, pois é ele quem indica o movimento do 

passado ao presente”. Cada forma sobre a paisagem surge como resposta às necessidades ou 

funções de períodos históricos e as transformações da sociedade são, numa certa medida, 

definidas pelas formas pré-existentes. As mudanças decorrentes de novas determinações sociais 

podem implicar ou não na destruição das formas anteriores, já que as mesmas formas podem 

exercer novas funções. Segundo Santos, “o primeiro período de modernização técnica para uma 

sociedade, isto é, o momento em que ela sofre o primeiro impacto da ordem capitalista 

internacional.”(1985, p. 56). Assim, visto que o valor técnico da forma é determinado pelas 

necessidades da estrutura onde ela surge, ele muda na proporção em que muda a estrutura. O 

espaço deve ser compreendido, pois como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de 

sistemas de ações, visto que tanto objetos como ações não têm vida própria, razão pela qual 

precisam ser analisados em conjunto. Assim, todos os elementos do espaço numa relação 

dialética produzem formas que constituem a paisagem, recurso de importância fundamental para 

o turismo. Cabe lembrar que os lugares mudam na medida em que a história evolui, razão pela 

qual devem ser considerados não como formas com vida própria, mas “como objetos sociais 

carregados de uma parcela do dinamismo social total” (SANTOS, 1986, p.40). Este entendimento 

permite captar a dinâmica do espaço mediante a abordagem dos processos sociais que o 

engendraram, utilizando-se como método interpretativo as categorias de forma, função, estrutura 

e processo. 

 

Anjos (1996), afirma que o espaço é composto por sistemas de objetos cada vez mais 

artificiais e os espaços turísticos podem ser considerados sistemas de objetos naturais 

artificializados. Esta artificialidade é imposta para atender às expectativas da demanda, 

modificando, muitas vezes a organização sócio-espacial. Esta alteração causa transformações nos 

objetos existentes no lugar e pode gerar conflitos entre habitantes e turistas. 

 

Segundo Cruz (2000, p. 21,22): 

 

As chamadas potencialidades turísticas (naturais e/ou culturais) de um lugar já 
não são mais determinantes da escolha, por parte do mercado, de uma ou outra 
porção de território para implementação de alguma estrutura para uso turístico. 
Os progressos da ciência, da técnica e da informação permitem que estruturas 
absolutamente indiferentes ao seu entorno sejam implantadas. 
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 Desta forma, podemos afirmar que a relação entre a formação sócio-espacial de um lugar 

e a organização de um espaço turístico, é relativa, pois há elementos exógenos que podem definir 

a implantação de estudos turísticos. 

 

Adyr B. Rodrigues em seus numerosos estudos sobre o fenômeno do turismo utilizou-se 

pioneiramente desta abordagem teórico-metodológica que favorece a interpretação do 

“dinamismo do espaço que pode apresentar fases de estabilidade, de pequenas mudanças ao se 

reestruturar ou, então passar por completas transformações, produzindo-se novos espaços” 

(RODRIGUES,1997, p.50). Ainda segundo esta autora pode-se observar que: 

 

Os espaços turísticos evoluem pelo processo de “ondas” de ocupação que são 
ditadas pela moda ou produzidas pelo consumo do espaço, levando à sua 
degradação e, portanto, à destruição dos recursos que o engendraram. Aqui se 
coloca o problema da segregação espacial da demanda, sobretudo nos espaços 
turísticos do litoral. Os núcleos produzidos, em princípio, baseados em certos 
parâmetros assentados sobre modismos e veiculados pela mídia, ao longo do 
processo vão sendo abandonados e substituídos por outros, à medida que 
cambiam os valores ou que os espaços se tornam saturados pela ocupação 
desenfreada. (id.ibidem). 
 

Recorrendo novamente à obra de Milton Santos para lembrar que entre os elementos 

responsáveis pela constituição do espaço estão “(...) os homens, as firmas, as instituições, o 

chamado meio ecológico e as infra-estruturas” (SANTOS, 1985, p.6). Daí porque, ao analisar a 

organização espacial do núcleo central de Porto Belo, sua evolução econômica e o peso das 

atividades turísticas neste contexto, foi preciso levar em conta os elementos acima citados para 

desvendar os aspectos capazes de permitir a compreensão das principais características expressas 

no núcleo central de Porto Belo, correspondentes à atuação de forças endógenas e exógenas que 

exercem pressão sobre a área em estudo. Isto significa reconhecer que a realidade concreta não 

corresponde apenas à ação de componentes locais, mas sim à intervenção de uma conjugação de 

fatores que podem ser encontrados na escala local, regional, nacional ou internacional.  

 

Os pontos aqui destacados parecem bastante significativos para analisar as peculiaridades  

da faixa litorânea catarinense, onde  é possível perceber núcleos ou povoados já em parte 
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degradados que gradativamente perdem o seu valor de mercado e passam a ser menos procurados 

e outros ainda pouco afetados pelo crescimento das atividades turísticas. 

Para atender aos objetivos propostos, a pesquisa além de exigir uma revisão bibliográfica 

e a busca de informações históricas, teve caráter exploratório, visto que não pôde dispensar os 

levantamentos realizados junto à comunidade e aos órgãos públicos, tais como, Prefeitura 

Municipal de Porto Belo; Secretarias do Estado; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE; Santa Catarina Turismo S/A – SANTUR, entre outros. 

 

A investigação obedeceu a diferentes etapas, a coleta de dados realizada recorre a dois 

métodos de abordagem: a análise quantitativa e qualitativa, sendo que esta última elucida a 

interpretação do trabalho como um todo.  

 

Buscou-se preparar instrumentos de pesquisa, caracterizados como questionários, 

aplicados junto à comunidade e ao comércio local, incluindo perguntas relacionadas à infra-

estrutura, atividades econômicas e organização espacial. Foram também realizadas várias visitas 

in loco, que possibilitaram constatar a situação atual referente a ocupação espacial ocorrida no 

município de Porto Belo e nas localidades vizinhas nas últimas décadas subsidiada por fotos e/ou 

documentos. Já a realização das entrevistas foi determinada de forma semi-estruturada, de modo 

a levantar dados indispensáveis ao conhecimento dos múltiplos aspectos responsáveis pela 

realidade estudada, contudo, procurou-se identificar os formadores de opinião e as autoridades, 

tais como, o presidente da Associação Comercial, o presidente da Associação dos Pescadores, 

Gerente da Indústria de Pescados Pioneira da Costa, Prefeito Municipal, Secretário de Turismo e 

Planejamento do Município, entre outros. 

 

A combinação desses dois métodos de abordagem foram adotados, uma vez que, o 

objetivo era conhecer não apenas a freqüência de determinados fenômenos, mas principalmente a 

realidade sócio-espacial da localidade estudada buscando evidenciar suas peculiaridades frente ao 

desenvolvimento do turismo regional. 

 

Assim sendo, este estudo foi dividido em três partes. Na primeira parte faz-se uma análise 

da evolução do conceito de turismo, bem como a caracterização do turismo enquanto atividade 



21 

sócio-econômica na modernidade até os dias atuais, com intuito de contextualizar a problemática 

a ser tratada e estabelecer alguns conceitos importantes. 

A segunda parte, trata do desenvolvimento do turismo no litoral de Santa Catarina, 

destacando como ocorreu o processo de ocupação no litoral norte do estado a partir das diferentes 

realidades de cada município. 

 

A terceira e última parte, faz um levantamento das origens históricas de Porto Belo e suas 

atividades econômicas, buscando a partir daí destacar suas singularidades sócio-espaciais frente 

aos demais municípios vizinhos. Destaca-se ainda o desenvolvimento do turismo no município e 

suas potencialidades. 

 

Diante da complexidade da atividade turística, este estudo busca oferecer novos 

elementos que fortaleçam a pesquisa em turismo, sendo também uma fonte para a realização e 

aprofundamento de novas pesquisas, contribuindo assim para o permanente aprimoramento do 

pesquisador da área. 
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1 A EVOLUÇÃO DO TURISMO NA SOCIEDADE MODERNA E SEU PAPEL COMO 

ATIVIDADE ECONÔMICA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

1.1 A moderna sociedade urbano-industrial e o desenvolvimento do turismo 

 

Devido à relativa juventude do turismo como atividade socioeconômica de forma geral e a 

seu caráter multidisciplinar, há ainda uma ausência de definições conceituais claras relativas ao 

fenômeno turístico. Desde que surgiram os estudos científicos acerca desta atividade, autores 

diversos vêm apresentando suas interpretações e vários são os estudos para se chegar a um 

consenso quanto a uma definição completa para o fenômeno turístico4. Contudo, devido às 

características de multidisciplinaridade, integração e interação de diversas atividades e, também 

pela ampla abordagem e enfoques sociológicos que o turismo apresenta, nos parece difícil 

estabelecer um conceito único. 

 

Neste sentido Acerenza (1997, p.23) lembra que: 

 

Muitas vezes a conceituação de turismo tem gerado controvérsias, como 
conseqüência das múltiplas e variadas interpretações que se tem dado a este 
fenômeno. Estas interpretações têm suas origens; uma, nas definições e 
conceitos aceitos por tantas disciplinas para as quais o turismo constitui um 
campo particular de estudo e, outras, fundamentadas nos pontos de vista de 
certas correntes de pensamento que o explicam em função dos princípios 
ideológicos e filosóficos que elas propagam. 
 

Em 1910, possivelmente, foi elaborada a primeira definição da atividade turística, nas 

palavras do economista austríaco Herman Von Schullard: 

 

                                                 
4 O turismo não se constitui em um corpo de conhecimentos independente, com dinâmica própria, muitas são as 
disciplinas que tratam a questão do turismo. No estudo do turismo são empregados os referenciais teóricos de 
diversas disciplinas, entre essas, a economia, a sociologia, a história, a administração, a estatística, a geografia, entre 
outras. Tendo sido esta última, uma das primeiras a desenvolver pesquisas na área do turismo. 
Como a geografia constitui uma das objetivações para a apreensão da realidade social, é necessário em seu processo 
de espacialização, considerar os principais atores e agentes desse processo: a Sociedade, as Empresas, as Instituições, 
as Infra-estruturas, o Sítio Geográfico e a Situação Geográfica onde o turismo está inserido.(CASTILHO, 1999). 
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O turismo é a soma das operações, principalmente de natureza econômica, que 
estão diretamente relacionados com a entrada, permanência e deslocamento de 
estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou região. (WAHAB, 
1977, p.59).  

Quando ele se refere às operações de natureza econômica, está fazendo alusão a um 

composto de atividades e serviços relativos ao alojamento, à alimentação, aos transportes, às 

compras e aos divertimentos. Porém, esta definição deixa de abordar outras dimensões da 

atividade turística. No entanto, uma abordagem muito mais técnica foi realizada quando da 

publicação, em 1942, pelos professores suíços Walter Humziker e Kurt Kraph, da obra Teoria 

Geral do Turismo, em que conceituam o turismo como um “complexo de relações e fenômenos 

relacionados com a permanência de estrangeiros em uma localidade, pressupondo-se que estes 

não exerçam uma atividade principal permanente, temporária ou remunerada”(WAHAB, 1977, 

p.63) 

 

O que era uma “soma de operações” passa a ser um “complexo de relações e fenômenos”. 

Hunziker e Kraph ampliaram a definição no intuito de assegurar à atividade turística a sua 

multidisciplinaridade. Foi, entretanto, ao restringir a natureza do termo “turista”que eles deram a 

sua mais valiosa contribuição. 

 

Wahab, foi quem conseguiu expressar de maneira mais clara e completa o significado do 

turismo, incorporando os deslocamentos regionais e os seus impactos junto às áreas-destino: 

 

Uma atividade humana intencional, que serve como meio de comunicação e 
como elo de interação entre os povos, tanto de dentro de um país como fora dos 
limites geográficos dos países. Envolve o deslocamento temporário de pessoas 
para outras regiões, países ou continentes, visando a satisfação de necessidades 
outras que não o exercício de uma função remunerada. Para o país receptor o 
turismo é uma indústria cujos produtos são consumidos no local formando 
exportações invisíveis. Os benefícios desse fenômeno podem ser verificados na 
vida econômica, política, cultural e psicossociológica da comunidade. 
(id.ibidem. p.63). 
 

É importante lembrar que existem várias percepções no que se refere ao entendimento  do 

turismo. Lage e Milone (2001, p.44) apontam que: 

 

• Para muitos especialistas, turismo são as viagens para regiões que 
distanciam mais de 50 milhas dos locais de residência. 
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• Outros especialistas ao conceituar turismo, exigem que os viajantes 
permaneçam mais de 24 horas nos locais visitados. 

• Algumas definições mais tradicionais incluem somente viagens de férias e 
de outras motivações como, por exemplo: de estudo, de eventos, de 
esportes, de saúde, de religião, de compras, de visita a amigos e parentes 
etc. Algumas incluem, outras não, as viagens de negócios como turismo. 

 

Entretanto, qualquer que seja o motivo da viagem, sob o enfoque econômico, mesmo que 

o indivíduo que viaja para um país ou região venha a exercer um trabalho remunerado, ainda 

assim será definido como turismo. Tal explicação refere-se ao fato de a atividade estar 

necessariamente gerando a produção de recursos econômicos que poderiam ter aplicações 

alternativas e que são distribuídos para o consumo de toda a sociedade. 

 

Para Mathieson e Wall (apud LAGE e MILONE, 2001, p.45), o turismo pode ser 

considerado, de forma ampla, sob três enfoques. São eles: 

 

• o movimento temporário de pessoas para locais de destinos externos a seus 
lugares de trabalho e moradia; 

• as atividades exercidas durante a permanência desses viajantes nos locais de 
destino, incluindo os negócios realizados; e 

• as facilidades, os equipamentos e os serviços criados, decorrentes das 
necessidades dos viajantes. 

 

No entanto, é necessário definir um marco conceitual que atue como ponto de referência 

neste estudo expressando assim, a importância da atividade turística em toda sua amplitude. 

 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) define turismo como: “as atividades que 

realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, 

por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. 

(OMT, 2001, p.38). A opção pela definição apresentada pela OMT deve-se ao fato de ser uma 

abordagem reconhecida mundialmente, além de sua abrangência e da proximidade com a  

realidade dos dias atuais. 

 

Assim, pois, o fenômeno do turismo está intimamente ligado ao deslocamento de pessoas, 

partindo de sua residência até o destino escolhido. Este deslocamento ocorre por diversos 

motivos: lazer, religião, compras, práticas esportivas, eventos, etc. 
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Ainda que o turismo da forma organizada como conhecemos hoje, tenha surgido no 

século XIX, as viagens são um fenômeno muito antigo na história da humanidade. A evolução 

das viagens passa a acompanhar a própria história do mundo, visto que toda viagem é decorrência 

do contexto histórico no qual a sociedade está inserida num determinado momento histórico. 

 

Os primeiros viajantes teriam sido os fenícios, por sua grande atividade comercial, 

convertendo-se em notáveis mercadores e navegantes; em seguida os gregos, que se beneficiaram 

da experiência naval, comercial e colonizadora dos fenícios. Na Grécia desenvolveu-se uma das 

culturas mais voltadas à viagens. Os gregos viajavam para a realização dos Jogos Olímpicos que 

hoje, embora tenham perdido o seu caráter mítico, ainda perduram no calendário do turismo 

mundial como um grande evento que reúne atletas de diferentes países. Mais tarde os romanos, 

responsáveis pela formação do Império Romano que se expandiu por boa parte da Europa, norte 

da África e parte da Ásia, também se deslocaram com objetivos guerreiros e de domínio sobre 

outras culturas. 

 

De acordo com Margarita Barretto (1995), no decorrer do Império Romano, entre os 

séculos II a.C. e II d.C., muitas estradas foram construídas, o que foi determinante para que seus 

cidadãos viajassem mais intensamente. Além disto, deve-se destacar também a infra-estrutura 

implantada ao longo das mesmas, pois de Roma saíam contingentes importantes para o campo, o 

mar, as águas termais, os templos e os festivais. É preciso, porém, lembrar que as possibilidades 

de deslocamento estavam restritas às elites e a determinados períodos do ano. 

 

Os romanos viajavam também por prazer e quanto a isto cabe ressaltar, conforme Castelli 

(2001), a importância da segurança ao se empreender uma viagem, visto que os romanos através 

da “Pax Romana” ofereciam: 

 

• Condições de segurança para viajar por todo o território sob o domínio romano; 

• Facilidade de comunicação através do latim e do grego; 

• Facilidade para a realização de negócios com moeda romana que era aceita por todos; 

• Boas estradas; 
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• Conexões marítimas regulares. 

Castelli (2001), explica que essas condições favoreceram a locomoção das pessoas e as 

motivaram para empreenderem uma viagem. Porém, com a decadência do Império Romano e 

com a invasão dos bárbaros, a segurança nas estradas ficou comprometida e as mesmas foram se 

deteriorando pelo tempo e pelo desuso. As viagens, entretanto, não cessaram e o movimento nas 

estradas foi marcado por um novo tipo de viajante, o peregrino. As viagens passaram a ter como 

principal razão as peregrinações, sendo célebres as que se dirigiam a Jerusalém, Roma, San Tiago 

de Compostela, entre outros destinos. 

 

No entanto, no século XVI, surge o Renascimento que abre novos horizontes para os 

europeus. Com o Renascimento desenvolvem-se as artes, as letras, as ciências e toda a cultura, 

promovendo mudanças nos costumes, estimulando as viagens, especialmente de artistas, artesãos, 

músicos e atores, incentivados pelas novas descobertas. 

 

O período das grandes descobertas no Renascimento rompeu com os horizontes 
estreitos das comunidades medievais e mexeu com a inquietação e a agitação do 
homem da Renascença. Com o surgimento da Idade Moderna, aparecia uma 
dupla vertente no sentido de viagem; num primeiro momento, as viagens dos 
descobrimentos tinham um sentido expansionista: ampliação dos territórios 
europeus além-mar. Num segundo momento, ocorreu a expansão das fronteiras 
culturais, surgindo o Grand Tour das classes privilegiadas, a precursora do 
turismo (BARBOSA, 2002, p.29). 

 

Barretto (1995) destaca, que esse primeiro turismo também é diferente do turismo 

realizado na atualidade, o qual surge com a modernidade, depois da Revolução Industrial, com a 

consolidação das relações de produção características do capitalismo. Para Dumazedier (2001, 

p.53), “o aumento do tempo livre e a diminuição do tempo de trabalho são componentes de 

vantagens sociais que resultam de uma incessante luta entre opostos”. 

 

No início do século XVI, surgiu o Grand Tour atingindo seu auge no século XVIII, 

inicialmente na Inglaterra e em seguida no restante da Europa. O Tour consistia em uma viagem 

feita como parte da formação pessoal dos jovens, membros da aristocracia. Ocorria em geral 

quando os mesmos encontravam-se na faixa entre 20 e 25 anos,e tinha duração variável entre seis 

meses e um ano e meio. (BOYER, 1996). Segundo Patin (1997, p.16): 
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Esta forma de viagem favorecia as comparações entre sistemas culturais, 
econômicos e sociais diferentes, permitia confrontar as lembranças de leituras 
antigas à realidade. Ela associava as visitas, estadias, reencontros e trocas de 
idéias (mas também) se referia a um sistema de valores aristocrático (...), elitista, 
europeu. Ela completava uma formação literária sustentada por clássicos gregos 
e latinos. Era um instrumento de reflexão e de poder, uma necessidade cultural e 
social. 

 

Portanto, o Grand Tour valorizava sobretudo a erudição, era uma maneira de se educar 

conhecendo as localidades históricas descritas em romances e textos. Por outro lado, os 

conhecimentos adquiridos durante as viagens refletia os valores da aristocracia européia. Na 

segunda metade do século XVIII inicia-se a edição de guias de viagem, os mesmos sugeriam o 

que deveria ser visto (visitado). Neste período também ocorre uma sensível melhora nos meios de 

transporte, nos serviços de alimentação e hospedagem (BOYER, 1996). Por esses motivos, o 

Tour é considerado como sendo o início das práticas turísticas tais como são conhecidas hoje.5 

 

Com o passar do tempo as mesmas práticas se difundem, as pessoas passam a viajar para 

inteirar-se das novas descobertas, isto é para informar-se, tendo como objetivo o crescimento 

profissional. 

 

Segundo Castelli (2001, p.21): 

 

Enquanto na aristocracia as viagens faziam parte da formação, na burguesia 
nascente elas se inseriam dentro de uma visão profissional. Do “grand tour”, 
motivados por desejos de formar-se, educar-se e divertir-se por parte do jovem 
de boa família, passa-se a partir do século XVIII, para as viagens informativas 
de clara orientação econômica, ocultas por detrás das aparências culturais. 
 

A difusão do lazer e das viagens turísticas também possibilitou o surgimento de espaços 

apropriados à essas práticas. Ainda no século XVIII uma modesta cidade na Inglaterra chamada 

Bath transformou-se numa estação termal, a mais famosa da Europa. A cidade privilegiava os 

lugares de encontro, se tornando o primeiro lugar no mundo destinado especificamente a receber 

                                                 
5 Krippendorf (2000, p.16-17) chama atenção para “o fato de que o prazer outrora reservado a alguns privilegiados 
seja hoje experimentado pela grande massa”, acrescentando que nos dias atuais “a necessidade de viajar é sobretudo 
criada pela sociedade e marcada pelo cotidiano. As pessoas viajam porque não se sentem mais à vontade onde se 
encontram, seja nos locais de trabalho ou seja onde morem”. 
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turistas. Este modelo difundiu-se por toda a Europa, dando origem às estações balneárias 

marítimas6. Estas também nasceram pela crença na função terapêutica da água, contudo dessa vez 

recomendava-se a utilização da água salgada e fria.  

 

Paulatinamente, além da aristocracia, os espaços turísticos passaram a ser freqüentados 

também pela burguesia em ascensão social que queria estar perto da aristocracia, a fim de 

estabelecer contatos com ela visando obter a sua promoção social. Mas esse processo de extensão 

do turismo para outros grupos da sociedade ainda era tímido. 

 

É importante ressaltar que a estadia nas estações constituía também uma forma de 

libertação do tumultuado e poluído ambiente urbano, além de um certo repouso em relação às 

normas rígidas de conduta às quais os indivíduos eram submetidos nos grandes centros. 

(BOYER, 1996). 

 

Barreto (1995, p.51) ressalta que: 

 

O final do século XVIII e todo o século XIX estará marcado pela nova 
motivação: o prazer do descanso e da contemplação das paisagens da montanha. 
Este tipo de turismo de contemplação da natureza terá cada vez mais adeptos 
como resultado da deterioração da qualidade de vida nos grandes centros 
urbano-industriais.  

 

À medida que o homem passa a viver nas cidades com grande concentração de população, 

mais ele percebe a necessidade de um tempo livre para recuperar sua energia. A obtenção do 

tempo livre passou a ser uma luta dos trabalhadores do mundo inteiro. As longas jornadas de 

trabalho, registradas no início da era industrial, não davam lugar ao tempo livre. Assim sendo, as 

reivindicações dos trabalhadores foram direcionadas inicialmente para a diminuição da jornada 

de trabalho, a fim de tornar possível o tempo livre. Posteriormente, os trabalhadores, 

concentraram suas lutas na redução da idade para aposentadoria, em melhores salários, férias 

remuneradas, estas conquistas sindicais aliadas às inovações técnico-científicas e o aumento da 

                                                 
6 Localizada ao sul de Londres, Brighton foi a primeira estação balneária marítima a ser construída. A partir daí ela 
passou a disputar com Bath em popularidade, superando-a na primeira metade do século XIX. 



29 

produtividade, possibilitaram um aumento do tempo livre7, fato que acabou privilegiando as 

práticas de lazer8. Portanto, o lazer constitui um fenômeno da sociedade industrial, embora difira 

do ócio praticado anteriormente pelas classes dominantes, pois “a ociosidade nega o trabalho, o 

lazer o supõe” (DUMAZEDIER, 2001 p.20). Pode-se então classificá-lo como sendo, 

 

(...) um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se ou entreter-se, ou 
ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
formação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou 
desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 
(DUMAZEDIER, 2001 p.34). 

 

O aumento do tempo dedicado ao lazer constitui também o aumento do tempo de 

consumo do trabalhador, uma necessidade própria da indústria como conseqüência do 

crescimento da produtividade. 

 

 O tempo livre e as férias tornaram-se também uma indústria. Para Krippendorf (2000, 

p.16) “o turismo funciona como terapia da sociedade, como válvula que faz manter o 

funcionamento do mundo de todos os dias. Ele exerce um efeito estabilizador não apenas sobre o 

indivíduo, mas também sobre toda a sociedade e a economia”. 

 

No século XIX, o turismo inicia uma nova fase e alguns fatores contribuíram para esse 

desenvolvimento, tais como segurança, salubridade, educação, ocorridos posteriormente ao 

advento da Revolução Industrial. 

 

Conforme Lage & Milone (2001), dentre os fatores que contribuíram para o 

desenvolvimento do turismo podem-se citar: a paz em algumas regiões do globo, a prosperidade 

                                                 
7 Tempo livre compreende aquela parcela de tempo ocupada com atividades específicas, fora do tempo de trabalho, a 
partir de uma decisão tomada livremente. Essa decisão, livremente tomada, não exclui os fatores que a condicionam, 
tais como período de tempo disponível, preços, distâncias a serem percorridas, tipos e meios de hospedagem a serem 
utilizados e preferências pessoais. (CASTELLI, 2001, p.33-34). 
8 É importante não confundir tempo livre com tempo de lazer, pois o primeiro engloba, além deste último, os 
momentos ocupados com trabalhos suplementares, tarefas doméstico-familiares, atividades espirituais e sócio-
políticas. (DUMAZEDIER, 2001, p.54). O lazer na era moderna, firmou-se não somente como uma possibilidade 
atraente, mas também como um valor. Valor, porque o lazer não é a negação do trabalho. O trabalho é vital para o 
homem, sendo considerado por Marx como a necessidade primeira do homem. O lazer não é uma ameaça a essa 
concepção, já que é através do lazer que o homem desenvolve uma série de atividades que o engendraram.(id. 
ibid.,p.25) 
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de alguns grupos, o aumento da população, a urbanização, a industrialização, a expansão dos 

negócios, uma maior disponibilidade de renda, o aumento do tempo livre, e os avanços 

tecnológicos, principalmente nos transportes, comunicação e comercialização dos bens e serviços 

turísticos. 

 

“O surgimento do turismo na forma como conhecemos hoje não foi um fato isolado; o 

turismo sempre esteve ligado ao modo de produção e ao desenvolvimento 

tecnológico”(BARRETTO,1995, p.51). Trata-se do desenvolvimento das relações capitalistas de 

produção e do avanço tecnológico decorrentes das revoluções industriais. 

 

Pode-se destacar um grande marco para o turismo, da forma organizada como é 

conhecido, quando em 1841, Thomas Cook, dá início ao turismo coletivo, organizando uma 

viagem de trem para 570 passageiros entre as cidades de Leicester e Lougboroug, na Inglaterra. 

Já em 1846 realizou uma viagem similar de Londres para Glasgow, com 800 pessoas, utilizando 

serviços de guias turísticos. A partir dessas viagens, Thomas Cook passou a organizar excursões 

e viagens para diversos locais da Europa e, chegou até os Estados Unidos (BARRETTO,1995). 

 

As iniciativas de Cook marcam uma das mais importantes etapas na história do turismo e 

estão na origem do turismo da atualidade, continuando a agência por ele criada a ser uma das 

maiores organizações turísticas do mundo. 

 

Com relação ao setor hoteleiro, no final do século XVIII, surgem os hotéis comandados 

por César Ritz, um mestre na arte de bem receber e acolher o turista. Os hotéis criados por Ritz 

eram de grande luxo e possuíam um cuidado especial com a higiene, pois seu objetivo era receber 

uma clientela de grande poder aquisitivo. 

 

Entretanto, nos Estados Unidos, em 1860, o setor de transportes, no qual destacou-se 

George Mortimer Pullman, beneficiou-se das ligações e melhorias realizadas nas ferrovias 

popularizando as viagens (LAGE e MILONE, 2001). Já mais tarde em 1924, foi criada a União 

Internacional de Organizações Oficiais para a Propaganda Turística, instituição que deu origem a 
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Organização Mundial do Turismo (OMT) e realizou o primeiro congresso em Haya no ano de 

1925.  

Quanto aos transportes rodoviário e aéreo, foram ocupando cada vez mais espaço, em 

relação ao transporte ferroviário. O automóvel, apesar de quase não ser percebido antes da 

Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50 torna-se acessível à boa parte da população, 

transformando-se num meio de transporte essencial a qualquer pessoa e provocando, assim, o 

aumento do turismo nacional. Já o transporte aéreo recebeu um grande impulso com a guerra e, 

pouco a pouco devido às melhorias tecnológicas, foi ocupando o posto dos barcos e de outros 

meios de transporte nas viagens de longa distância. A relação tempo/espaço foi se alterando, 

propiciando deslocamentos a distâncias maiores em períodos de tempo menores. (OMT, 2001). 

 

Portanto, a história evidencia o surgimento dos meios de transporte, mais rápidos, 

cômodos e seguros, como determinante para o crescimento do turismo, de maneira que novos 

destinos foram acompanhados de novas rotas e meios de transporte para alcançá-los. 

 

O desenvolvimento das indústrias de transporte aéreo e automobilística, assim como das 

operadoras de turismo e redes hoteleiras, influenciou no aparecimento de novos tipos de viagens. 

Além da redução dos tempos de deslocamento, a formação destes serviços possibilitou a venda 

dos “pacotes turísticos”9 que compreendem os deslocamentos, estadias, passeios, etc. Hoje as 

agências de viagem determinam o que deve ser visto pelo turista, procurando estabelecer em seus 

itinerários os lugares mais agradáveis.   

 

Lentamente, a melhoria dos meios de transporte, a vida nas cidades, o trabalho nas 

fábricas substituindo o trabalho doméstico irão transformar o turismo em fenômeno mundial de 

massa (BARRETTO, 1995). É importante ressaltar que esse turismo massivo até então, acontece 

somente entre as classes economicamente mais favorecidas. Este quadro só se modificaria a partir 

do primeiro quarto do século XX, quando os trabalhadores passaram a ter direito a férias 

remuneradas. Ainda assim, somente após a Segunda Guerra Mundial, com o término dos 

conflitos políticos e início de um período de prosperidade é que realmente houve um aumento 

                                                 
9 Pacotes Turísticos consistem na organização de viagens por empresas qualificadas “operadoras turísticas” que 
reúnem a prestação de serviços de hospedagem, transporte, alimentação, entretenimento em um mesmo produto. 
(TEIXEIRA, 2003, informação verbal). 
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significativo no número de viagens turísticas que deixam de ser exclusividade das classes 

dominantes. 

A prática do turismo não se acha mais restrita a uma elite, mas estendida a uma massa 

cada vez mais numerosa de pessoas. Essa massificação representa uma concentração de grandes 

quantidades de turistas em espaços limitados. (KNAFOU, 1996). 

 

Isto ocorreu também em virtude da melhoria das condições de vida da população em 

geral, e também pelo fortalecimento das classes médias. É importante ressaltar, entretanto, que o 

turismo permanece sendo elitista desde sua origem. Se, por um lado, o turismo ainda não 

concerne todas as sociedades e todos os grupos sociais no seio de cada formação socioeconômica 

e territorial, por outro, ele expandiu-se pelos países desenvolvidos e o espaço turístico mundial 

tornou-se cada vez mais extenso.   

 

Atualmente, as viagens turísticas ocupam um lugar de destaque nas relações econômicas e 

sociais das sociedades. Podem manifestar-se de forma distinta quanto às motivações, aos meios 

de transportes, aos períodos de duração, aos meios de hospedagem, aos tamanhos de grupo, às 

categorias da viagem, etc. O turismo, caracterizado como um tipo de serviço à disposição dos 

homens da sociedade industrial moderna, passou a se integrar a vida de todas as nações e a 

contribuir de maneira significante tornando-se imprescindível para as atividades econômicas do 

século XXI. 

 

 

1.2 O turismo como atividade econômica 

 

O turismo tem evoluído substancialmente ao longo do tempo, porém o crescimento do 

setor se verifica, mais intensamente, em meados do século XX, com as sensíveis transformações 

no campo social, econômico, político e tecnológico, que afetam o desenvolvimento da atividade 

turística. No campo social, destaca-se a modernização das leis trabalhistas que passam a 

reconhecer o direito às férias remuneradas a todos os trabalhadores; no campo econômico, 

observam-se ganhos de produtividade, com aumento e melhor distribuição da renda; no político, 

verifica-se uma maior interdependência nas economias dos países e no comércio internacional; e 
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no tecnológico, o seu avanço propiciou grande desenvolvimento econômico, provocando desta 

forma, efeitos diretos no turismo, pela modernização do sistema de transportes e do setor da 

construção civil. 

 

Com o desenvolvimento e a consolidação desses aspectos salientados, o crescimento do 

turismo ainda contou com dois fatores essenciais: a maior disponibilidade de tempo livre para o 

lazer e o aumento e a melhor distribuição de renda da população.   

 

Segundo estimativas da Organização Mundial do Turismo, “o tempo de lazer semanal 

evoluiu de 64 horas, nas décadas de 1940/50, para 77 horas, em 1970/1980, sendo projetada uma 

disponibilidade de 85 horas para este início de século, o que corresponderia a 50% do uso do 

tempo semanal.”(OMT, 2001), propiciando desta forma, uma maior liberação do tempo para o 

lazer.     

 

O turismo destaca-se entre os cinco principais geradores de receitas de divisas na 

economia mundial, liderados pelas exportações de armamentos e petróleo. Apesar das recentes 

crises econômicas (1994, 1997, 1999, e setembro de 2001)10, o turismo mundial vem registrando 

taxas de crescimento de receita da ordem de 8% ao ano (período de 1980/2000), o que lhe 

assegura a manutenção de sua participação no total das exportações (oscila, no período, em torno 

de 7,5%) (RABAHY, 2003). 

 

É importante salientar que este crescimento, tanto das exportações como do turismo, não 

permanecem constantes ao longo de todo o período. Acontecimentos políticos, sociais e 

econômicos afetam o desempenho das atividades econômicas, assim como das atividades 

turísticas. 

 

                                                 
10 No ano de 1994, manifestou-se a crise financeira dos anos 90, a partir do México, resultando no chamado “efeito 
tequila”, com repercussão nas economias dos países emergentes, particularmente na Argentina e no Brasil. Em 1997, 
a crise financeira na Ásia, surpreendeu o mundo, e se propagou para outras economias, particularmente para o Japão, 
a Federação Russa e novamente o Brasil. Em 1999, os países emergentes da América do Sul, são atingidos por uma 
crise financeira, particularmente na Argentina e no ano de 2001, as ações terroristas de 11 de setembro, com o 
atentado ao World Trade Center e ao Pentágono, nos Estados Unidos.  
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A primeira crise do petróleo em 1973, desencadeou recessão nas economias dos Estados 

Unidos e em alguns países da Europa, afetando a economia mundial, refletindo portanto, também 

na atividade turística. Em 1979, o petróleo vive sua segunda crise, agravando ainda mais o 

quadro da recessão. Em conseqüência da crise econômica mundial instaurada pela alta dos preços 

do petróleo e dos preços em geral, agravam-se as condições de disponibilidade de divisas e da 

capacidade de importar nos países, acarretando a crise financeira internacional. 

 

No início da década de 1990, o turismo internacional apresentou um elevado grau de 

resistência às flutuações econômicas. Contudo, registraram-se algumas diminuições nas taxas de 

crescimento do turismo internacional nos anos de 1991 e 1993, devido a influência da Guerra do 

Golfo. 

 

Rabahy (2003) ressalta que além da Guerra do Golfo, outros fatos relevantes afetaram as 

economias dos países, as relações comerciais e o turismo: 

 

• Em 1991, Tratado de Maastricht (Holanda), para a integração econômica dos países da 

Comunidade Econômica Européia, formando a atual União Européia, com o objetivo da 

unificação da moeda, o Euro;  

• Em 1993, a divisão da Tchecoslováquia, formando-se a República Tcheca e a Eslováquia; 

• Em 1998, nova incursão dos Estados Unidos e do Reino Unido contra o Iraque, após a 

resistência do Iraque à monitoria pela ONU de armas nucleares. Ainda a crise financeira 

repercute na Rússia, que revelara a fragilidade de suas contas em agosto de 1995; 

• Em 2000, Israel suspende as negociações de paz com os palestinos e reacende a crise na 

região. O Partido Republicano vence as eleições para a Presidência dos Estados Unidos, 

elegendo George Bush; 

• Em 2003, invasão do Iraque pelas forças anglo-americanas.  

 

Ao longo de todo esse período, houve outros acontecimentos de natureza social, política e 

econômica que também repercutiram nos resultados das atividades turísticas, porém procurou-se 

destacar apenas os mais significativos.  Diante de tantas oscilações, faz-se necessário analisar as 

receitas geradas pela atividade turística nos principais mercados e suas características 
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econômicas, assim como o turismo emissivo e receptivo, para uma melhor compreensão do nível 

de desenvolvimento desta atividade.  

A evolução do turismo mundial revela sua relação com o desempenho da economia. O 

turismo por suas peculiaridades é uma atividade econômica que está diretamente relacionada com 

a renda, assim como, a outros fatores socioeconômicos, característica que demonstra quando se 

analisa a formação dos principais países emissores e receptores do turismo mundial. 

 

Pais Número Milhares (%) 
Acumulo 

(US$ mil) 
Receita (%) Acumulado 

EUA 68.393 10,5 10,5 59.351 13 13 

Alemanha 80.212 12,3 22,9 48.158 10,6 23,6 

Japão 23.789 3,7 26,5 33.808 7,2 30,8 

Reino Unido 51.349 7,9 34,4 32.267 7,1 37,9 

França 24.526 3,8 38,2 17.732 3,9 41,8 

Itália 19.419 3 41,2 16.913 3,7 45,5 

Holanda 26.681 4,1 45,3 11.366 2,5 48 

Canadá 19.650 3 48,3 11.345 2,5 50,5 

China 8.252 1,3 49,6 10.864 2,4 52,9 

Áustria 6.535 1 50,6 9.195 2 54,9 

Bélgica* 13.189 2 52,6 8.842 1,9 56,9 

Suécia 6.748 1 53,6 7.557 1,7 58,5 

Hong Kong 56.408 8,7 62,3 7.434 1,6 60,2 

Rússia 5.627 0,9 63,2 7.434 1,6 61,8 

Suiça 11.256 1,7 64,9 6.963 1,5 63,3 

Austrália 6.206 1 65,9 5.792 1,3 64,6 

Taiwan 8.798 1,4 67,2 5.635 1,2 65,9 

Espanha 14.176 2,2 69,4 5.624 1,2 67,1 

Dinamarca 5.015 0,8 70,2 5.084 1,1 68,2 

Noruega 3.520 0,5 70,7 4.751 1 69,3 

México 11.097 1,7 72,4 4.541 1 70,3 

Argentina 5.695 0,9 73,3 4.107 0,9 71,2 

Grécia 2.179 0,3 73,6 3.989 0,9 72 

Coréia do Sul 4.680 0,7 74,3 3.975 0,9 72,9 

Polônia 4.590 0,7 75,1 3.600 0,8 73,7 

Brasil 2.433 0,4 75,4 3.059 0,7 74,4 

Cingapura 8.593 1,3 76,7 2.749 0,6 75 
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Israel 2.777 0,4 77,2 2.600 0,6 75,5 

Irlanda 3.568 0,5 77,7 2.374 0,5 76,1 

Pais Número Milhares (%) 
Acumulo 

(US$ mil) 
Receita (%) Acumulado 

Indonésia 2.544 0,4 78,1 2.353 0,5 76,6 

Portugal 3.071 0,5 78,6 2.291 0,5 77,1 

Subtotal 510.976 78,6  350.753 77,1  

Outros 139.224 21,4 100 104.247 22,9 100 

Mundo 650.200 100  455.000 100  

Tabela 1- Principais Emissores Mundiais de Turistas – 1999  Emissivo (ordenado em gastos) 
 (*) Gastos – Ano 1998 Fonte – OMT 
 

Percebe-se que poucos países são responsáveis por uma grande parcela do turismo 

emissivo, no entanto, estes apresentam um alto nível de renda, mais de 50% do turismo emissivo 

internacional, medido pelo número de chegadas, e 55% em valor dos gastos, é formado por 

apenas dez países, sendo que, em valor, 45% é compreendido por apenas seis: Estados Unidos 

(13%), Alemanha (10,6%), Japão (7,2%), Reino Unido (7,1%), França (3,9%) e Itália (3,7%).  

 

A concentração das atividades turísticas está associada às condições socioeconômicas, 

assim como ao nível de distribuição de renda, ao tamanho da população e às condições de acesso 

e proximidade do mercado. A associação entre a renda e o tamanho da população pode ser 

confirmada ao se analisar as características dos principais países emissores demonstrados a 

seguir: 
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Tabela 2 - Características dos Principais Emissores – 2001 (*) Dados referentes ao ano de 1995  

Tabela 2 - Características dos Principais Emissores – 2001 (*) Dados referentes ao ano de 1995  
Fonte - Relatório do Banco Mundial, 2001 

 

Os primeiros oito países emissores apresentam renda per capita e população superiores a 

US$ 20.000 e 30 milhões de habitantes, respectivamente, exceto a Holanda, que apresenta uma 

população de 16 milhões de habitantes. 

 

Cabe ressaltar que para caracterizar-se como um notável centro emissor, além dos fatores 

relacionados à renda, fatores específicos tais como, condições geográficas de localização e 

acessibilidade, assim como aspectos culturais e históricos dos centros emissivos que a localidade 

disponha, possibilitam o sucesso dos centros receptivos. Há que se registrar ainda que fatores 

relativos ao grau de escolaridade, ao nível de urbanização, à expectativa de vida, entre outros, 

estão diretamente ligados à renda. Constata-se, pois, que a prática do turismo, nas condições 

atuais do mercado, está ligada às características socioeconômicas dos consumidores.  

 

Países 

Emissores 
População 

PIB (US$ 

Milhões) 

PIB Per 

Capita 

Expectativa 

de Vida 

Grau de 

Urbanização 

Grau de 

Escolaridade 

(1995)* 

EUA 278.230.000 9.152.100 32.894,0 76,9 77 90 

Alemanha 82.100.000 2.111.900 25.723,5 77 87,3 89 

Japão 126.570.000 4.346.900 34.343,8 80,6 78,7 98,5 

Reino Unido 59.501.000 1.441.800 24.231,5 77,2 89,4 91,5 

França 58.620.000 1.432.300 24.433,6 78,5 75,4 94,4 

Itália 57.646.000 1.171.000 20.313,6 78,3 66,9 - 

Holanda 15.805.000 393.690 24.909,2 77,7 89,3 90,7 

Canadá 30.491.000 634.900 20.822,5 79 77 91,1 

China 1.253.600.000 989.470 789,3 70,1 31,6 - 

Áustria 8.092.000 208.170 25.725,4 77,9 64,6 89 

Suécia 8.857.400 238.680 26.947,0 79,3 83,3 98,4 

Rússia 146.200.000 401.440 2.745,8 65,8 77,3 - 

Hong Kong 6.720.700 158.940 23.649,3 79,7 100 69 

Suíça 7.136.000 258.550 36.231,8 79,6 67,7 83,5 

Brasil 167.970.000 751.500 4.474,0 67,2 80,7 19,5 
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Assim como no turismo emissivo, no receptivo percebe-se a excessiva concentração do 

fluxo em relação aos destinos turísticos, tanto em número quanto em valor de gasto, conforme 

mostra a tabela a seguir:  

 

Pais 
Número 

Milhares 
(%) 

Acumulo (US$ 

mil) 
Receita (%) Acumulado 

EUA 48.491 7,5 7,5 74.881 16,5 16,5 

Alemanha 17.116 2,6 10,1 16.828 3,7 20,2 

Japão 4.438 0,7 10,8 3.428 0,8 20,9 

Reino Unido 25.740 4 14.7 20.972 4,6 25,5 

França 73.042 11,2 26 31.699 7 32,5 

Itália 36.097 5,6 31,5 28.357 6,2 38,7 

Holanda 9.881 1,5 33 7.092 1,6 40,3 

Canadá 19.411 3 36 10.171 2,2 42,5 

China 27.047 4,2 40,2 14.098 3,1 45,6 

Áustria 17.467 2,7 42,9 11.088 2,4 48 

Bélgica* 6.369 1 43,8 5.437 1,2 49,2 

Suécia 2.595 0,4 44,2 3.894 0,9 50,1 

Hong Kong 11.328 1,7 46 7.210 1,6 51,7 

Rússia 18.493 2,8 48,8 7.510 1,7 53,3 

Suíça 10.800 1,7 50,5 7.355 1,6 54,9 

Austrália 4.459 0,7 51,2 7.525 1,7 56,6 

Taiwan 2.411 0,4 51,6 3.571 0,8 57,4 

Espanha 51.772 8 59,5 32.913 7,2 64,6 

Dinamarca 2.023 0,3 59,8 3.682 0,8 65,4 

Noruega 4.481 0,7 60,5 2.229 0,5 65,9 

México 19.043 2,9 63,4 7.223 1,6 67,5 

Argentina 2.898 0,4 63,9 2.812 0,6 68,1 

Grécia 12.000 1,8 65,7 8.765 1,9 70,1 

Coréia do Sul 4.660 0,7 66,5 6.802 1,5 71,5 

Polônia 17.950 2,8 69,2 6.100 1,3 72,9 

Brasil 5.107 0,8 70 3.994 0,9 73,8 

Cingapura 6.258 1 71 5.974 1,3 75,1 

Israel 2.312 0,4 71,3 2.974 0,7 75,7 

Irlanda 6.511 1 72,3 3.306 0,7 76,5 

Indonésia 4.728 0,7 73 4.710 1 77,5 
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Pais 
Número 

Milhares 
(%) 

Acumulo (US$ 

mil) 
Receita (%) Acumulado 

Portugal 11.600 1,8 74,8 5.169 1,1 78,6 

Subtotal 48.528 74,8  357.769 78,6  

Outros 163.672 25,2 100 97.231 21,4 100 

Mundo 650.200 100  455.000 100  

Tabela 3 - Principais Receptivos Mundiais em Números e Receita dos Receptivos (ordenação pelos gastos 
dos emissivos)  (*) Receitas – Ano 1998 
Fonte – OMT, 2001 

 

Assim como no emissivo, percebe-se excessiva concentração do fluxo quanto aos destinos 

turísticos. Os dez primeiros emissores respondem por mais de 40% do total. Se acrescentarmos 

Espanha e México, importantes centros receptivos, com contribuição de 8 e 2,9% dos dez países 

em destaque passa de  50%. O exemplo mais evidente é dado pelo México, cujo receptivo total é 

quase todo (91,7%) justificado pelos visitantes procedentes dos Estados Unidos. Esse fato se 

explica em razão da proximidade geográfica e de acessibilidade nos resultados dos fluxos 

turísticos. (RABAHY, 2003). 

 

Deve-se destacar, que a cada ano o grau de concentração do receptivo vem reduzindo, o 

que significa dizer que há uma dispersão maior dos turistas. Essa tendência aumenta as 

perspectivas de crescimento das novas destinações turísticas. 

 

Por outro lado, segundo estudo da OMT (1998) “o turismo é responsável por 1,42% do 

PIB mundial, proporção variável em função das características de cada uma das economias. Na 

região do Caribe, a contribuição desta atividade ao PIB é de 14,2%, enquanto que nos Estados 

Unidos e Europa é de apenas 0,97 e 2,10% respectivamente”.  

 

Faz-se necessário ressaltar que algumas localidades com baixo nível de renda (localidades 

menos desenvolvidas), têm na atividade turística sua principal fonte de receita, pois dispõem de 

belos recursos naturais e condições climáticas favoráveis, sobretudo  no que se refere ao 

aproveitamento do recurso praia, durante todo o ano, fazendo desses locais destinos agradáveis e,  

portanto, bastante procurados por turistas. 
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“A partir da constatação do relevante significado do turismo para economias de 

localidades menos desenvolvidas, surge a tentação de se considerar esta atividade como um 

importante instrumento de redistribuição de renda.” (RABAHY, 2003 p.22). 

 

No entanto, Sessa afirma: 

 

[...] era entusiasmante que já então o turismo fosse considerado importante para 
ajudar os países do Terceiro Mundo no seu desenvolvimento econômico e social. 
[...] a instalação de pólos turísticos [...] determina o conhecido efeito de 
compensação econômica [...] A função de compensação econômica do turismo 
como fator reequilibrador, parece evidente (1982, p.14).  

 

Os registros estatísticos da OMT demonstrados nas tabelas 1 e 3, não favorecem ainda 

essa expectativa, embora as tendências revelem resultados mais animadores para o futuro. 

Verifica-se um fluxo intenso intra-países desenvolvidos, pois de acordo com a tabela 2, todas 

essas localidades incluem-se nesta categoria. Constatando-se desta forma que assim como nos 

negócios, os maiores fluxos de viagens acontecem entre países desenvolvidos. 

 

Segundo estudos da OMT, o turismo internacional é basicamente intra-regional: 

 

Espera-se que quase 80% (em 2001 era de 75%) do turismo internacional tenha 
em 1982 sua origem em países da mesma região (...) . A Europa é a região onde 
o turismo intra-regional apresenta o maior peso relativo: é superior a 80% (hoje 
é 86,5%) ... e em termos absolutos resulta em um número de chegadas mais de 
cinco vezes superior aos de origem inter-regionais (1998, p.72). (OMT, 1984, 
p.36-42). 

 

A importância econômica do turismo varia de região para região em todo o mundo, visto 

que o grau de desenvolvimento do turismo não seguiu o mesmo ritmo de crescimento em todas 

elas. De acordo com a OMT (2001, p.15), esse fato se deve essencialmente à incidência de 

diversos fatores, tais como: 

 

• Grau de desenvolvimento e crescimento econômico 

• Renda disponível da população 

• Tempo livre 

• Aspectos demográficos 
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• Entorno político 

• Costumes e crenças religiosas 

• Nível geral de educação 

• Grau de desenvolvimento tecnológico, etc. 

 

Esses fatores estão interligados, pois quanto maior o desenvolvimento econômico da 

região, maior seu desenvolvimento tecnológico, seu nível de educação, seu tempo livre, a renda 

da população, etc. Evidenciando dessa forma o crescimento do turismo. 

 

Sendo assim, pode-se considerar que os fluxos turísticos cresceram essencialmente entre 

os países desenvolvidos e, a partir deles, incrementarem-se até os países em desenvolvimento e 

regiões periféricas. (OMT, 2001). 

 

No entanto, a facilidade de deslocamento que há entre os países europeus e o significativo 

investimento existente em infra-estrutura e equipamentos turísticos são fatores que têm 

estimulado o turismo intra-regional europeu. Altés (1993), explica este fenômeno pela existência 

nesta região de algumas circunstâncias, tais como: 

 

• A existência de fronteiras: países relativamente reduzidos em termos geográficos e 

próximos entre si, com grande diversidade de culturas, geografia, clima, etc; 

• Condições econômicas favoráveis: alta renda per capita, elevada renda disponível, fortes 

relações comerciais entre os diversos países; 

• Condições sociodemográficas: maior tempo disponível, maior nível de educação, maior 

acesso à informação (pelo desenvolvimento dos meios de comunicação), inversão na 

pirâmide de idades e na composição das famílias; 

• Crescimento da mobilidade pessoal: melhoria dos meios de transporte e desaparecimento 

das barreiras administrativas entre os países europeus; 

• Condições geográficas e históricas: existência de infra-estrutura turística abundante e 

completa que facilita a maior afluência de visitantes, a existência de monumentos 

históricos e culturais tornando a região especialmente atraente para os turistas. 
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Esses fatores evidenciam ainda mais a supremacia que a Europa conserva com o passar do 

tempo. No entanto, é importante ressaltar que este quadro pode ser revertido em favor de outras 

áreas turísticas emergentes11. 

 

As perspectivas favoráveis para que o turismo possa vir a beneficiar os países menos 

desenvolvidos são encontradas no argumento de “[...] saturação do mercado tradicional e o 

transbordamento dos fluxos turísticos para novos mercados.”12 Ainda pode-se levar em 

consideração a procura por destinos exóticos, uma tendência que vem crescendo no mercado 

atual. Para avaliar a possibilidade de estar ocorrendo uma melhora para os países em 

desenvolvimento, é preciso considerar as taxas médias anuais de crescimento referentes às 

receitas turísticas internacionais. 

 

No período de 1985/95, enquanto as taxas médias anuais das receitas no mundo 
e nos países de alta renda foram de 13 e 12,8%, respectivamente, nos países de 
baixa e média baixa renda os resultados foram superiores, com taxas de, 
respectivamente 14,4 e 15,3%, superando as taxas dos países da União Européia 
(12,2%) (RABAHY, 2003, p.26). 
 

Apesar de mostrar um crescimento a taxas superiores, a participação dos países em 

desenvolvimento no total mundial continua sendo somente marginal. Embora o turismo seja 

predominante para poucos países, o mesmo não tem apresentado os resultados esperados. Nesse 

sentido, os dados apresentados descrevendo os principais receptivos, revelam que os movimentos 

intra-regionais, em geral de países desenvolvidos para outro país desenvolvido, se mostram bem 

mais significativos do que os movimentos inter-regionais. 

 

Ainda assim, cabe ressaltar que alguns países, sem significância no contexto 

internacional, têm como sua principal base econômica o turismo. Como exemplo de países nesta 

situação, podemos mais uma vez citar o México. (RABAHY, 2003). 
                                                 
11 Nas duas últimas décadas, que não ostentam as mesmas riquezas naturais e diversidade cultural tornaram-se 
destinos prioritários do turismo internacional. A Indonésia passou da 58a colocação, em 1980 ( o Brasil encontrava-
se no 43a lugar) para a 27a colocação, em 1997 (o Brasil no 40a lugar). Mais ainda, estatísticas do OMT demonstram 
que o turismo para os países do Leste Asiático e do Pacífico está crescendo exponencialmente: 7,2 milhões, em 
1970; 21 milhões, em 1980;47 milhões, em 1990; e 88 milhões, em 1995. A organização estima que, já em 2010, 
esses países irão atrair mais turistas do que o conjunto dos países americanos. World Tourism Organization. 
Tourism Economic Report, 1998, p.29. 
12 LOPES, João do Carmo. Análise da permanência dos turistas brasileiros no exterior. São Paulo, 
1983.Publicação IPE, Série Ensaios Econômicos, n.23, p.33. Tese de Doutorado. FEA-USP. 
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Contudo, o turismo não representa, em si, uma solução para o crescimento econômico dos 

países em desenvolvimento. Alguns países do Terceiro Mundo procuram no turismo a saída para 

o crescimento econômico, sem as devidas proporções dos custos dessa decisão. Por um lado, o 

desenvolvimento favorece o turismo, não sendo, de outro, tão evidente que o turismo promova, 

por si, o desenvolvimento.13 

 

Os aportes financeiros oriundos de atividades ligadas ao turismo não garantem que os 

mesmos sejam reinvestidos na atividade, pois segundo Lage (2001, p.93): 

 

A entrada de divisas, via setor turístico, é de grande importância para o 
crescimento econômico dos países em desenvolvimento. Porém, devemos 
ressaltar que, muitas vezes, alguns desses países são incapazes de aplicar toda a 
entrada de divisas, via gastos em seus produtos, nos programas de crescimento 
do turismo interno e da economia. 

 

Nessa perspectiva, o turismo não pode ser encarado como uma atividade geradora de 

desenvolvimento em curto prazo para uma região: 

 

Diante da fragilidade da estrutura econômica, em que pobreza e miséria 
compõem parte significativa do quadro social, o turismo tem sido visto como 
alternativa viável em busca do desenvolvimento e da superação dessas 
deficiências. O imediatismo que tem caracterizado o desenvolvimento da 
atividade, porém, compromete os resultados ao longo do processo, inibindo a 
maximização de benefícios e levando a superlação de impactos negativos. 
(LEMOS, 1996, p.263). 

 

Além disso, o turismo não é necessariamente desejável ou viável em todas as localidades. 

O potencial para o desenvolvimento do turismo deve ser examinado precisamente para cada 

comunidade.  

 

O turismo é uma atividade que tem grande importância no desenvolvimento sócio-

econômico. Possui grande poder de redistribuição espacial da renda, pois os principais emissores 

de turistas são os países ricos. É intensiva a mão-de-obra, podendo contribuir para a solução de 

um grande problema social que é o desemprego estrutural. Outro efeito benéfico recai na 

                                                 
13 Entende-se por crescimento econômico é o aumento contínuo do produto nacional, em termos globais ou per 
capita de um país, ao longo do tempo. E por desenvolvimento econômico, o aumento contínuo do produto nacional e 
da qualidade de vida dos indivíduos de cada país, ao longo do tempo.(LAGE e MILONE, 2001, p.203 -204)  
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convivência do turista com o nativo que pode trazer um grande enriquecimento cultural para 

ambos os grupos. 

 

Porém, apesar dos benefícios que o turismo pode trazer a uma comunidade, o mesmo 

pode ser nocivo a ela em diversos sentidos. Por exemplo, pode não ser benéfico na medida em 

que provoca inflação durante a alta estação não só ao visitante, mas ao morador local também, 

polui as águas e modifica hábitos e costumes para melhor atender aos desejos do turista. Para 

acelerar e maximizar os efeitos positivos do turismo deve haver um planejamento da atividade. 

 

Planejar é definir de um futuro desejado e tomar todas as providências necessárias à sua 

materialização. Planejar é pré-determinar um curso de ação para o futuro, o que exige um 

conjunto de decisões interdependentes, num processo contínuo que visa produzir as condições 

desejadas, podendo acontecer somente se determinadas ações forem executadas. É a atitude 

anterior à tomada de decisão. (PETROCCHI, 1998). 

 

Diariamente, as pessoas praticam o planejamento, contribuindo para que as tarefas sejam 

melhor realizadas e os objetivos sejam mais facilmente atingidos por pessoas ou organizações. 

 

Atualmente, devido à grande competitividade e concorrência entre os destinos turísticos, o 

planejamento surge como ferramenta indispensável tanto para a conquista de turistas como para a 

manutenção ou fidelização de viajantes a um destino. A elaboração de um planejamento bem 

sucedido passa pela satisfação das necessidades de todos os envolvidos no processo de oferta e 

consumo dos produtos turísticos. A seguir, apresenta-se a figura nº 2, como forma de ilustrar e 

detalhar as necessidades envolvidas em um planejamento de turismo exemplar. 
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Figura 2 - Hierarquia das Necessidades para Elaboração de um Planejamento de Turismo. 
Fonte - Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001, p. 175). 
 

A figura apresentada anteriormente reflete a complexidade do planejamento da atividade 

turística dada a variedade de fatores envolvidos e que devem, obrigatoriamente, ser analisados 

profundamente. Também é possível observar na mesma figura a importância conferida às 

necessidades e aos anseios da comunidade local. Conforme BENI (2000, p. 165), o planejamento 

“deve refletir a vontade da população em seu efetivo envolvimento e participação nas atividades 

de planejamento e desenvolvimento em sua desejada sustentabilidade”. 

 

A elaboração do planejamento é fundamental para qualquer atividade, pois permite a 

identificação da situação real, a projeção de uma situação futura desejada, a identificação e 
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organização dos recursos necessários para a implantação das propostas, além de possibilitar a 

visualização de possíveis obstáculos no desenvolvimento das ações, e as alternativas para 

solucionar problemas futuros. 

 

O planejamento da atividade turística é um poderoso instrumento de fomento ao 

desenvolvimento socioeconômico de uma comunidade. Pode ser considerado como uma 

formulação sistemática de um conjunto de decisões que expressa propósitos de uma empresa e 

condiciona os meios de alcançá-los. É o resultado de um processo lógico de pensamento, 

mediante o qual o ser humano analisa a realidade e estabelece os meios que lhe possibilitarão 

transformá-la de acordo com seus interesses e aspirações. Assim, a forma adequada de planejar 

consiste em analisar objetivamente uma realidade e condicionar as ações ao problema. 

 

Para que a atividade turística se desenvolva é preciso que o planejamento aconteça em 

diversos níveis, possibilitando desta maneira, a integração entre as ações desenvolvidas. Nesta 

perspectiva, devem ser desenvolvidos planejamentos em nível internacional, nacional, regional e 

local. (OMT, 2001): 

 

• Internacional – Entende-se como planejamento internacional o estabelecimento de 

políticas que permitam a interação entre os vários povos, a disseminação das culturas, o 

conhecimento dos atrativos históricos e naturais que cada país possui, a definição das 

regras para o transporte e sua reciprocidade entre os países, as taxas de câmbio, a 

cobertura de seguro-viagens e os direitos à assistência por parte dos visitantes. 

• Nacional – Deverá ser consolidada em nível nacional a política para o desenvolvimento 

do turismo, o planejamento e identificação das áreas prioritárias para o turismo, o 

desenvolvimento de programas de capacitação e educação para o turismo, o 

desenvolvimento de programas para a melhoria da infra-estrutura básica e turística, a 

consolidação e atualização da Legislação que rege o setor, a implantação e manutenção 

do órgão gestor do turismo.  

• Regional – Em nível regional, o planejamento do turismo deverá possibilitar a 

identificação da política regional para o setor, o desenvolvimento de pólos ou corredores 

turísticos, os tipos e localização das atrações turísticas, a implantação de programas 
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regionais de educação e capacitação para o turismo, o estabelecimento das estratégias de 

marketing e promoção, estimular o resgate da cultura regional e a revitalização de áreas 

decadentes, para seu aproveitamento para o turismo. 

• Local – Já em nível local, o planejamento turístico deverá possibilitar a maximização dos 

recursos turísticos locais, a elaboração de programas para a sensibilização e participação 

da comunidade no turismo, o estabelecimento de projetos para a divulgação integrada de 

seus atrativos, a criação e manutenção de projetos de incentivo aos investimentos em 

turismo, a implantação de ações que preservem as tradições culturais locais, bem como 

áreas mais frágeis para a visitação, sob o ponto de vista natural e cultural. 

 

Toda a proposição para a realização do planejamento do turismo visa o incremento e o 

fomento da atividade turística objetivando, dentre outras coisas, elevar a qualidade de vida da 

população local em função dos benefícios do turismo, criar uma infra-estrutura e implantar novos 

atrativos para os turistas, assim como para os moradores, e instituir um programa de incentivo de 

acordo com a filosofia cultural, social e econômica do governo e dos habitantes do local. É 

importante ressaltar que a atividade turística só trará benefícios a determinada localidade ou 

região se envolver de forma bem articulada e planejada a comunidade, a iniciativa privada e o 

poder público, analisando os pontos críticos e buscando soluções com a contribuição de todos os 

participantes.  

 

Desta forma, percebe-se que o desenvolvimento da atividade turística em todo o mundo 

está cada vez mais ligado a sua sustentabilidade14, sendo esta uma premissa do planejamento 

turístico. Assim sendo, ver o turismo através de uma ótica sustentável, ao contrário do que possa 

parecer, é uma atitude coerente com as tendências atuais, podendo proporcionar aos locais que 

atendam as estas exigências, condições diferenciadas na conquista de novos mercados turísticos. 

Rodrigues adota o seguinte conceito quando se refere ao desenvolvimento sustentável baseado na 

atividade turística: 

                                                 
14 Segundo a World Comission of  Environment and Development, o desenvolvimento sustentável do turismo é 
aquele que atende as necessidades dos turistas atuais, sem comprometer a possibilidade do usufruto dos recursos 
pelas gerações futuras. (apud  RUSCHMANN, 2000, p.10). O turismo deve se desenvolver buscando conciliar 
buscando conciliar os interesses dos visitantes, ávidos por explorar o local visitado; mas por outro lado, deve-se 
garantir aos nativos a permanência dos elementos fundamentais que caracterizam a sua localidade: o meio ambiente, 
a cultura, a história, o estilo de vida e assim possibilitar que seus herdeiros possam usufruir dos mesmos. 
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Estratégia válida para se buscar a integração entre o uso turístico, preservação do 
meio ambiente e melhoria das condições de vida das comunidades locais. No 
entanto, se esse conceito não for incorporado às políticas e práticas do 
planejamento territorial do turismo em nível local, a sustentabilidade não passa 
de retórica.(1997, p.88).  

 

O planejamento para o desenvolvimento da atividade turística, principalmente regional, 

deve ser alicerçado em suas comunidades e na sua sustentabilidade. 

 

Fonteneles (2000, p.71), analisa esta questão da seguinte maneira: 

 

Jogando-se um novo olhar sobre a turistificação e seus atores, criam-se 
territórios eminentemente turísticos com pouca ou nenhuma integração das 
populações nativas, marginalizadas com relação ao uso dos recursos. A natureza, 
espaço público de bem comum é transformada em espaço privado 
desrespeitando a legislação ambiental existente e comprometendo os 
ecossistemas. Lugares e populações são comercializadas como atrativos para 
serem consumidos. 

 

Mário Beni (2000, p.98), aponta para o importante papel desempenhado pelos órgãos 

públicos ligados ao turismo: “Do ponto de vista econômico, de fato, o turismo representa uma 

atividade plurissetorial que necessita de coordenação e de planejamento de seu desenvolvimento, 

que só podem ser promovidos pelo poder público”. Contudo, não se observa esta participação 

indispensável e organizada dos órgãos públicos para o desenvolvimento do turismo na maioria 

das cidades, sendo na maioria das vezes esta responsabilidade assumida pela iniciativa privada ou 

por programas isolados. 

 

É forçoso reconhecer que o progresso do setor, nos últimos anos, deve-se muito 
mais em decorrência de programas e iniciativas isoladas do que de uma atuação 
coordenada que reflita claramente seus benefícios socioeconômicos, culturais e 
humanos (BENI in CASTROGIOVANNI, 2000, p.80).  
 

Somente a tomada de decisão apoiada nestas bases é capaz de possibilitar o 

desenvolvimento de modo a promover a sua vitalização e atratividade, assegurando, desta forma, 

qualidade de vida para as populações envolvidas a médio e longo prazo.  
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1.3 O turismo no Brasil  

  

O desenvolvimento do turismo no Brasil não é um fenômeno recente. Assim como na 

Europa e em países do Ocidente, esta atividade tem evoluído com maior ou menor intensidade, 

acompanhando as mudanças sociais, culturais, econômicas e sobretudo, os avanços tecnológicos. 

 

A evolução do turismo brasileiro se deu de forma tímida e lenta, e assim como em todas 

as áreas, as mudanças acompanharam o movimento dos países desenvolvidos. As fases de 

desenvolvimento da atividade turística no Brasil correspondem de certa forma às mesmas fases 

vividas pela Europa. 

 

Num primeiro momento, a rusticidade dos equipamentos, serviços e transportes 

dificultaram a realização das viagens. Já num segundo momento, a criação de equipamentos de 

hospedagem e os investimentos na infra-estrutura de transportes, vieram a facilitar o 

desenvolvimento do turismo no país e mais recentemente, a diversificação dos equipamentos e 

serviços turísticos, agilidade nos meios de transporte, a segurança, a diferenciação dos preços, 

contribuíram significativamente para o crescimento desta atividade. 

 

A partir dessas considerações, dar-se-á destaque às principais etapas de evolução da 

atividade turística brasileira. No entanto, cabe ressaltar que a ausência de registros, tais como, a 

inexistência da memória histórica do turismo no país; a falta de sistematização das informações 

do setor; a falta de estudos deste fenômeno em âmbito nacional; a dispersão dos estudos; as 

poucas informações empresariais disseminadas entre os vários órgãos, entidades e associações, 

dificultam a análise. Apesar da complexidade, é possível reconhecer a evolução do turismo no 

Brasil a partir da década 50. 

 

Em meados do século XX, com as mudanças estruturais ocorridas na produção e na 

indústria, e a criação do mercado de bens e consumo, começa a se consolidar no Brasil uma 

classe média. Contudo, já era possível perceber as conseqüências dessas transformações 

realizadas nas indústrias de bens de capital, com reflexos na criação de um complexo de serviços 

urbanos e no aumento populacional significativo de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. 
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Neste período, os veículos de comunicação impulsionados pelos avanços tecnológicos, 

provocaram uma transformação no cotidiano das pessoas e, já no final da década de 50 o turismo 

havia se tornado assunto de interesse dos principais meios de comunicação.  

 

Neste cenário, a classe média, que até então encontrava-se concentrada nos grandes 

centros, começa a se deslocar para as cidades próximas, sobretudo para o litoral. Em São Paulo, 

destaca-se a Baixada Santista, que “substituiu os palacetes dos barões do café por grandes prédios 

ao longo da praia” (SOLHA, 2003, p.129 apud REJOWSKI, 2003). Desta forma, é possível 

perceber o processo de transformação ocorrido nas construções nessa região, o que serve como 

exemplo das modificações ocorridas no turismo ao longo do tempo, sendo que esse movimento 

caracterizou-se pelo aumento das residências secundárias ampliadas com encerramento dos 

hotéis-cassino. Tal fato também pode ser observado em alguns pontos do litoral catarinense, 

como por exemplo, em Balneário Camboriú, onde começam surgir as residências de veraneio, 

sobretudo de moradores do Vale do Itajaí. 

 

Já no final da década de 50, a atividade turística em geral começou a se desenvolver 

efetivamente, momento em que começava a se implantar a infra-estrutura necessária para o seu 

desenvolvimento. Neste período instalou-se em definitivo a indústria automobilística, que 

impulsionou a ampliação da malha rodoviária por todo o território nacional. Outro fator 

importante refere-se às companhias aéreas, que aumentaram suas frotas, chegando a atender em 

1958, cerca de 333 localidades (SOLHA, 2003 apud REJOWSKI, 2003). 

 

Diante de tantas transformações, as agências de viagens brasileiras começaram a se 

organizar criando associações regionais. Em 1953 é fundada a Associação Brasileira dos Agentes 

de Viagem - ABAV, procurando consolidar e incentivar o turismo nacional. 

 

Mais a frente, em 1962, é criada a Divisão de Turismo e Certames do Ministério da 

Indústria e do Comércio, com a finalidade de promover, organizar e fiscalizar exposições, feiras e 

certames no território nacional. Essa Divisão exerceu um importante papel, lançando as bases do 

turismo nacional, por meio de importantes atividades, tais como:  
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• A elaboração do Calendário Nacional de Exposições; 
• O lançamento do primeiro guia de turismo nacional; 
• A organização do primeiro folheto de divulgação turística do Brasil:    
          Praias do Brasil, Brasília, Brasil Arte Sacra e Carnaval no Rio; 
• A elaboração de normas para o registro e a fiscalização de agências de   
          viagens; 
• A organização da participação turística do Brasil em vários congressos  
          no exterior; 
• O início de gestões com grupos estrangeiros para a construção de  
          hotéis e instalação de empreendimentos turísticos no país. (DIAS,  

                                                   1990, p.61 apud REJOWSKI, 2003, p.132) 
 

O desenvolvimento dessas atividades, o crescimento do turismo no mundo, assim como, 

as promissoras perspectivas de uma atividade econômica incentivaram a criação, em 1966, do 

Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR15, o que deu início à discussão sobre a 

necessidade de se traçar as diretrizes de uma Política Nacional de Turismo. Apesar da iniciativa, 

o poder público federal ainda não havia despertado para a importância de trabalhar as ações com 

maior determinação. Nesta época a EMBRATUR estava vinculada ao Ministério da Indústria e 

Comércio, no entanto, atendendo a uma antiga reivindicação do setor turístico, recentemente 

(2003) foi criado o Ministério do Turismo.16 

 

 O desenvolvimento do turismo no país, no período de 1950 a 1969, ocorreu em 

conseqüência da conjugação de diversos fatores, entre os quais destacam-se: (SOLHA, 2003 

p.133 apud REJOWSKI, 2003). 

 

• a melhoria nos equipamentos e no sistema de transportes; 
• a ampliação dos sistemas de comunicação; 
• a urbanização e crescimento das cidades; 
• o crescimento de uma classe média propensa a viajar.  

 

Este desenvolvimento do turismo quando comparado à rapidez dos acontecimentos 

mundiais é ainda incipiente, apesar de sua importância para o país, pois atua como um estímulo 

inicial para a organização da atividade na esfera pública e privada. 

                                                 
15 A EMBRATUR, de empresa pública transforma-se em autarquia especial, passando, em 1991, para Instituto 
Brasileiro de Turismo, que tem como área de competência a promoção, divulgação e apoio à comercialização dos 
produtos, serviços e destinos turísticos do país no exterior.   
16 O Ministério é composto por órgão de assistência direta ao Ministro, além dos órgãos finalíticos: Secretaria de 
Políticas de Turismo, Secretaria de Programas de Desenvolvimento do Turismo, Instituto Brasileiro de Turismo – 
EMBRATUR e o Conselho Nacional do Turismo. (PLANO NACIONAL DO TURISMO, 2003) 
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Aos poucos o turismo foi assumindo proporções mundiais. Aumentaram os fluxos 

turísticos, grandes investimentos foram realizados na melhoria da infra-estrutura turística, assim 

como na ampliação de centros e pólos turísticos.  

 

No início da década de 70, o Brasil vivia a época do “milagre econômico”, com muitos 

investimentos estrangeiros, baixa inflação, além do entusiasmo da classe média e dos empresários 

diante das excelentes perspectivas em relação aos negócios e à economia.(SOLHA, 2003 apud 

REJOWSKI, 2003).  

 

No início da década de 1970 (1970/74), época do “milagre econômico”, o 
crescimento da economia foi muito significativo, taxa média anual de 8,9%, 
porém o mais surpreendente foi o crescimento verificado no período iniciado 
com a primeira crise do petróleo, 1974, que passa pelo segundo choque em 1979 
e inclui 1981, ano crítico da crise financeira internacional. Neste período, 1974 a 
1981, a taxa média de crescimento anual foi de 4,38% (RABAHY, 2003, 
p.31). 
 

Nesse período de contentamento, o turismo surgia como a atividade econômica do futuro, 

sendo considerada responsável pelo desenvolvimento do país. Embora as viagens ainda não 

fossem uma prática popular, é importante lembrar que continuavam sendo uma prática elitizada.  

 

Nessa década, uma pesquisa realizada entre os comerciários evidencia que o acesso ao 

turismo ainda era um privilégio da elite, pois mostrava que 39,6% das pessoas viajavam nas 

férias, 51,1% permaneciam em casa e 7,21% faziam trabalhos avulsos.(REQUIXA, 1975, p.69 

apud REJOWSKI, 2003). 

 

O compasso do desenvolvimento do turismo ainda se dava de forma lenta e amadora. 

Cabe destacar, também, o desenvolvimento do setor hoteleiro. Naquela época, a vinda das 

cadeias hoteleiras internacionais, melhorou a qualidade dos serviços e diversificou os meios de 

hospedagem através de grandes investimentos. Outro aspecto importante, foi a implantação do 

profissionalismo tão desejável ao setor. 

 

Em 1975, instalou-se em São Paulo a primeira cadeia internacional, a Hilton, com 400 

apartamentos e uma nova filosofia hoteleira (SOLHA, 2003 p.135 apud REJOWSKI, 2003). 
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Paralelamente ao desenvolvimento da hotelaria no país, outros meios de hospedagem alternativos 

surgiram, tais como, os campings, as residências secundárias e os albergues da juventude. 

 

As residências secundárias consolidaram-se primeiramente nas áreas ao redor das grandes 

metrópoles, refletindo o denominado lazer de proximidade, atualmente bastante praticado no 

litoral catarinense. 

 

Nos territórios receptores de fluxos de turistas multiplicam-se infra-estruturas 
relativas à hospedagem, que podem ser desde pousadas rústicas até hotéis de 
padrão internacional ou, ainda, loteamentos e condomínios de segunda 
residência. (CRUZ, 2001, p.25).  
 

Langenbuch em 1977, “ao estudar as áreas turísticas do Estado de São Paulo, observou a 

existência de uma nítida preferência dos paulistanos pela utilização de residências secundárias 

como alojamento turístico”. (SOLHA, 2003 p.136 apud REJOWSKI, 2003).   

 

Contudo, no início da década de 1970, a Embratur estabeleceu como um de seus objetivos 

a ampliação da infra-estrutura hoteleira, através do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), para 

financiar a construção e ampliação de hotéis, obras e serviços de fins turísticos, além de 

incentivos fiscais destinados a empreendimentos no setor turístico (CRUZ, 2000). 

 

Contudo, o setor privado se expandiu e consolidou-se. Da mesma maneira, comprovou-se 

um grande fomento nos negócios turísticos e a ampliação do mercado de trabalho.  

 

O setor de prestação de serviços, de modo geral, é direta ou indiretamente 
influenciado pela presença do turista no lugar, do que decorre o surgimento e/ou 
multiplicação de equipamentos de restauração, lazer e apoio ao usuário turista. O 
setor informal pode ser, igualmente, estimulado pela existência de uma demanda 
turística nos territórios receptores desses fluxos. O que o turismo faz nos núcleos 
receptores é impor sua lógica de organização dos espaços (a lógica do lazer) as 
lógicas preexistentes. Daí as transformações que se colocam nos territórios em 
função do turismo (CRUZ, 2001, p.25). 
 

No entanto, a expectativa de um mercado de trabalho promissor na década de 1970 estava 

limitada a três setores: agências de viagens, hotelaria e transportes, dependendo da consolidação 

deste mercado, o que acabou acontecendo somente mais tarde. 
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Entretanto, apesar da espera da consolidação do mercado turístico, a década de 70 foi 

bastante produtiva em relação aos debates iniciados na área, discutindo a realidade turística 

brasileira, o mercado de trabalho, assim como, as necessidades do setor, propiciado pelo 

Congresso Brasileiro de Turismo – Contur na cidade de São Paulo (REJOWSKI, 1996). 

 

Não obstante às dificuldades encontradas neste período, a semente da atividade turística já 

estava plantada. As empresas organizaram-se em associações e o poder público começou a 

observar e, então, compreender que a atividade turística é bastante ampla, demandando 

investimentos em diferentes setores. O contentamento do início da década de 1970 proporcionado 

principalmente pelo “milagre econômico” foi substituído na década de 1980 por um certo 

desencantamento, pois os acontecimentos não seguiram a tendência esperada. Rabahy (2003, 

p.32) lembra que: 

 

Concretamente, a crise financeira de 1981, pressionada pela adoção, por parte 
dos países industrializados, de políticas monetárias antiinflacionárias e de 
combate aos déficits públicos – o que resultou na alta dos juros e na queda do 
ritmo de crescimento da economia mundial, provocou um agravamento do 
processo recessivo, atingindo especialmente os países em desenvolvimento. As 
conseqüências se fizeram sentir também no Brasil, além de ter movido outros 
equívocos da política econômica, de natureza interna. 

     

Contudo, este período de inquietação no mercado turístico ocasionou uma reação 

importante, pois “o turismo começou a ser visto como uma atividade séria e profissional, que não 

traz soluções imediatas para problemas estruturais, principalmente os econômicos” (SOLHA, 

2003 p.140 apud REJOWSKI, 2003).  

 

Na década de 90, o mundo passava por intensas transformações, ao mesmo tempo em que 

se observava o avanço tecnológico, percebia-se o aumento de conflitos armados em vários pontos 

do planeta, o crescimento das epidemias, etc. O ser humano começou a observar o resultado de 

suas ações refletidas no meio ambiente. Conseqüentemente registrou-se a partir deste momento 

uma mudança de postura, frente ao meio natural que passou a ser valorizado, sendo, por outro 

lado também motivo de grande preocupação.  
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O turismo mundial cresceu continuamente, destacando-se novos destinos como a Ásia e a 

Oceania, porém ainda a Europa e a América do Norte detém o maior fluxo de turistas. O mercado 

tornou-se cada vez mais competitivo, buscando-se cada vez mais a qualidade e o diferencial dos 

serviços turísticos. 

 

Além das mudanças até então, o Brasil passou por um importante momento histórico, com 

as eleições diretas para presidente, tendo sido eleito em 1989 Fernando Collor de Melo. O novo 

governo inicialmente tomou atitudes inesperadas, confiscando contas e abrindo o mercado 

nacional para os importados. Estas atitudes foram tomadas com o intuito de acabar com a 

inflação que já chegava a quase 100% ao mês; contudo, as medidas tomadas não foram eficientes, 

a inflação continuou e o mercado brasileiro sofreu novamente um abalo.(SOLHA apud 

REJOWSKI, 2003).  

 

Rabahy (2003, p.35), aponta que o indicador de avaliação da economia é dado pelas taxas 

de inflação, destacando que: 

 

Desde a década de 1970 até o Plano Real, nota-se um descontrole sobre os 
preços. As taxas de inflação, medidas pelo INPC, que se encontravam próximas 
de 20% no início dos anos de 1970, passam para cerca de 100% nos três 
primeiros anos da década de 1980, saltam para o patamar dos 200% nos anos de 
1983/85 e, após o “Plano Cruzado” (62,4%), voltam a se acelerar, com 395% em 
1987, atingindo o patamar de 990% em 1988, 1.860% em 1989 e 1.585% em 
1990. O Plano Collor resultou em uma taxa de 475% em 1991, seguida de 1.150 
e 2.490%, respectivamente, nos anos de 1992 e 1993. 

 

A partir de 1994, inicia-se, com êxito, a recuperação da economia em relação ao controle 

de preços com a implantação do Plano Real que já no primeiro ano consegue interromper o 

crescente processo inflacionário brasileiro, que de um patamar de 2.500%, recua para 930% ao 

ano. Em 1995, a inflação cai para 22% ao ano e a partir de 1996, oscila de 2,5 a 9,5%, sendo que 

em setembro de 2002, registra 9,6%. (RABAHY, 2003). 

 

Diante desse quadro econômico e ante as restrições de divisas, passou-se a valorizar no 

Brasil, o turismo como fator econômico, atividade que além de possibilitar aumento na produção 
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de outros setores e gerar empregos, pode gerar saldo de divisas, contribuindo para a redução dos 

déficits da balança de pagamentos e do agravamento da dívida externa. 

 

O Brasil vem lentamente ascendendo na escala do mercado turístico Em números de 

chegadas de turistas, a participação brasileira no total mundial evolui de 0,15%, em 1970, para 

0,54%, em 1987 e 0,69%, em 2001. Com essa participação, o Brasil insere-se no bloco dos países 

cujo receptivo situa-se entre 4,5 milhões e 5 milhões de turistas, se posicionando logo após o 

grupo dos vinte mais importantes países receptores. (EMBRATUR, 2002). 

 

Este aumento proporcional de entrada de turistas no Brasil, em relação ao resto do mundo, 

está atrelado à expansão do turismo de massa, composto essencialmente pelos países limítrofes. 

 

Pesquisas promovidas pela Embratur fornecem informações sobre os gastos totais e a 

permanência média dos turistas estrangeiros no Brasil, conforme países de procedência. A tabela 

a seguir apresenta os seus principais resultados, baseados em levantamento de campo, por 

amostra, realizados em alguns dos principais portões de entrada e de saída de turistas do país.   

 

Gasto Total Per Capita Permanência Média 

(Dias) 

Gasto Médio Diário 

Per Capita 

Principais 

Países e regiões 

de Residência 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

América do Sul 657,3 499,6 634,7 10,8 7,2 9,9 60,9 69,5 64,0 

Argentina 726,1 516,6 639,6 12,0 7,4 10,0 60,5 69,4 64,0 

Paraguai 407,5 252,1 353,5 8,0 7,0 8,6 50,9 36,0 41,1 

Uruguai 605,3 472,9 714,7 9,0 5,9 9,7 67,3 80,8 73,7 

Chile 958,4 949,1 867,1 12,0 8,3 12,5 79,9 114,9 69,4 

Europa 1.660,9 1.447.4 1.629,8 19,0 17,3 18,4 87,3 83,5 88,5 

Alemanha 1.593,8 1.541,4 1.693,7 20,7 18,0 19,9 77,0 85,7 85,1 

França 1.416,2 1.337,3 1.207,1 14,0 20,2 16,5 101,2 66,1 73,2 

Espanha 1.561,0 1.520,2 1.671,2 16,0 16,1 15,6 97,6 94,2 107,1 

Inglaterra 1.435,3 1.806,6 1.691,7 17,8 16,9 19,1 80,7 106,7 88,6 

Portugal 1.444,8 1.015,3 1.304,0 17,0 12,9 14,7 85,0 79,0 88,7 

Itália  2.249,3 1.408,0 2.089,9 24,0 18,2 21,9 93,7 77,2 95,4 
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América do 

Norte 
1.502,4 1.446,3 1.822,9 13,0 11,9 14,5 115,6 121,4 125,7 

EUA 1.502,4 1.447,4 1.822,9 13,0 11,8 14,5 115,6 122,4 125,7 

Canadá  - 1.434,3 - - 12,9 -  111,4 - 

Total Médio 1.107,1 1.021,2 990,8 14,0 12,1 12,2 79,1 84,4 81,2 

Tabela 4 - Gastos e Permanências Médias dos Turistas Estrangeiros no Brasil, Segundo Principais Países e 
Regiões de Residência Permanente – 1999/2001  
Fonte - EMBRATUR, 2000 

  

Os dados desta tabela devem ser vistos em sua forma relativa, pois permitem verificar o 

quão significativas são as diferenças entre os gastos e a permanência média dos turistas 

procedentes da América do Sul em comparação com os da Europa e os da América do Norte. 

Porém, por problemas estatísticos das amostras, não permitem que se valide a exatidão dos 

valores obtidos. No entanto, a grandeza dos números tem significado, permitindo concluir que o 

visitante intercontinental realiza gastos quase três vezes superiores aos realizados pelos países 

limítrofes. Percebe-se que o gasto diário per capita quanto à permanência média variam, 

conforme as regiões de onde procedem os visitantes, já com relação aos gastos diários per capita, 

a variação encontra-se no nível de renda dos países. 

 

Apesar das diferenças sócio-econômicas, verifica-se que está havendo uma 

predominância dos países limítrofes na expansão da participação no número de turistas que 

ingressam no Brasil e em outros países da América do Sul. Rabahy (2003, p.43) destaca que de 

fato, “a participação dos turistas procedentes da América do Sul, principalmente da Argentina, 

Uruguai, Paraguai e do Chile, evolui de 33% em 1975 para 57,4% em 1985, alcançando entre 55 

e 60% nos anos de 1985 e 2000”. 

 

Os países da América do Sul apesar de não poderem competir em termos de gastos e 

permanência com outras regiões, como Europa e América do Norte pelos fatores já apontados, 

ainda se destacam em número de chegadas, confirmando a tendência mundial, onde o mercado do 

turismo é formado predominantemente por emissores próximos, havendo uma predominância dos 

países limítrofes, onde geograficamente estão os países integrantes do Mercosul. A tabela a 

seguir nos mostra as principais cidades visitadas pelo turista estrangeiro no Brasil na última 

década, sendo os números apresentados bastante significativos. Estes turistas na grande maioria 
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são procedentes de países limítrofes, destacando-se a Argentina. É importante ressaltar que entre 

as 7 principais localidades visitadas, 2 cidades estão situadas no litoral de Santa Catarina, 

Florianópolis e Balneário Camboriú. 

 

Cidades 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Rio de Janeiro 40,90 45,40 39,50 41,80 30,50 37,40 30,20 32,50 34,10 28,80 

São Paulo 27,00 19,20 21,30 19,90 22,40 23,50 18,40 13,70 19,70 17,00 

Foz do Iguaçu 19,80 13,50 12,70 16,00 16,60 11,80 8,90 11,80 12,90 11,50 

Florianópolis 12,20 12,40 15,30 11,40 17,00 13,90 14,00 17,70 18,70 15,80 

Porto Alegre 9,30 8,50 7,80 9,70 10,10 7,90 7,90 6,01 5,90 7,10 

Salvador 8,10 9,80 9,30 8,80 7,70 12,20 10,90 12,70 13,50 11,10 

Baln. Camboriú 7,00 6,40 6,60 6,20 5,40 3,70 5,10 4,90 6,60 4,90 

Recife 5,50 6,10 4,80 5,70 4,70 5,70 7,20 6,40 5,80 7,30 

Tabela 5 – Principais cidades visitadas pelo turista estrangeiro 1992 - 2001 
Fonte – EMBRATUR 
 

No Brasil, as atividades relacionadas com o turismo tem atingido posições cada vez mais 

importantes na economia do país. Até início dos anos 80, os destinos brasileiros mais conhecidos 

internacionalmente eram o Rio de Janeiro e São Paulo, desde então, o turismo vem 

desenvolvendo-se de maneira expressiva. Em termos de impacto da atividade turística no PIB do 

país, Lima Neto destaca: 

 

Em recente estudo da World Travel & Council (WTTC), estima-se que o setor 
contribua com 3,3% do PIB (R$ 38,2 bilhões, ou US$ 21,2 bilhões) e que, no 
ano de 2010, a porcentagem deverá ter passado para 3,8% do total, com um 
impacto de R$ 94,6 bilhões, ou US$ 45,5 bilhões. Com o efeito multiplicador, o 
impacto da indústria na economia deverá passar de 7,4% do PIB, em 2000 (R$ 
82,2 bilhões, ou US$ 45,7 bilhões) para 8,1% do PIB, em 2010 (R$ 199,7 
bilhões, ou US$ 96,1 bilhões) (2002, p.11). 

 

Cabe ressaltar que o crescimento do turismo no Brasil nos últimos anos, em grande parte 

foi impulsionado pela criação de novos pólos turísticos.  

 

O crescimento do turismo interno, nos anos 80, foi resultado direto do aumento 
da oferta hoteleira nacional, com a criação de diversos novos pólos de turismo 
além da cidade do Rio de Janeiro, tais como, a cidade de São Paulo, a Serra 
Gaúcha, a cidade de Blumenau, as praias de Santa Catarina e do Nordeste.(id. 
ibidem, ,p.12). 
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Os dados a seguir apresentam os cinco maiores saldos do turismo interno no Brasil, onde 

o Estado de Santa Catarina aparece em 3o lugar no ranking, confrontando estes dados com as 

informações acima, pode-se dizer que esta posição confortável do Estado catarinense se dá na 

maior parte pelo turismo praticado em sua faixa litorânea.  

                       

RANKING ESTADO SALDO CONTA TURISMO 

      1° Ceará 1.094.106 

      2° Bahia 962.286 

      3°  Santa Catarina 527.280 

      4° Pernambuco 421.824 

      5° Espírito Santo 290.004 

  Tabela 6 - Os maiores saldos econômicos do turismo interno 
  Fonte - EMBRATUR, 1998. 
  

Os números acima destacados apenas confirmam que o turismo assumiu papel de grande 

importância na economia, principalmente nas regiões onde esse tipo de atividade é desenvolvida. 

Conforme Beni: 

 

Entre outros efeitos de destaque, o turismo também proporciona a geração de 
rendas para o setor público representada por impostos diretos e indiretos 
incidentes sobre a renda total gerada no âmbito do sistema econômico, bem 
como seu caráter estimulador do processo de abertura econômica. (2000, p.64).  

 

Isto é observado também por Rabahy, quando o mesmo afirma que o turismo trata-se de 

uma “atividade intensiva no uso da mão de obra, gerando muitos empregos. Ou seja, o lazer sob a 

forma de turismo significa trabalho para muita gente” (1990, p.11). Para Swarbrooke, “devemos 

também admitir que o turismo não pode sustentar comunidades por si só, embora ele possa 

proporcionar empregos, renda e contato social a moradores” (2000, p.65). O mesmo autor, 

entretanto, frisa que “porém, não pode, ou melhor, não deve, dar emprego a todos, senão a 

comunidade poderá delimitar-se a uma única indústria, ou tornar-se um povo fossilizado”.  

Em geral, a implantação de novos empreendimentos turísticos tem sido diretamente 

relacionadas à geração de empregos e renda, o que para Rodrigues pode constituir-se em uma 

ameaça para as comunidades: 
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Os argumentos evocados são sempre os mesmos, tais como a geração de 
empregos para a população, a captação de divisas para o município e os lucros 
para o setor de serviços. No entanto, poucos tem-se perguntado se esse 
desenvolvimento promove distribuição de renda mais eqüitativa, ou seja, 
melhoria nas condições de vida da população como um todo, e não apenas de 
uma parcela. (1997, p.87) 

 

Cabe aqui enfatizar a necessidade de planejar o desenvolvimento do turismo, sendo que, 

neste processo, é de suma importância o acompanhamento da evolução do fluxo turístico. Para 

tanto, dados comparativos na tabela abaixo demonstram uma clara evolução no volume de fluxo e 

de receitas que turistas estrangeiros tem deixado em nosso país, indicando a necessidade de um 

constante planejamento da atividade turística: 

    

ANO TURISTAS ESTRANGEIROS TURISTAS ARGENTINOS 

1994 1.853.301 (43o no ranking da OMT) 787.117 

1998 4.818.084 (29o no ranking da OMT) 1.467.922 

1999 5.107.169  1.548.571 

Tabela 7 - Entrada de turistas estrangeiros no Brasil 
Fonte - OMT, 2000 
 

No que se refere ao número de desembarques, o movimento de turistas em nossos 

aeroportos foi o seguinte: 

 

ANO VÔOS NACIONAIS VÔOS INTERNACIONAIS 

1994 13.820.161 turistas 3.018.424 turistas 

1998 26.504.635 turistas 5.502.966 turistas 

1999 26.736.370 turistas 4.951.891 turistas 

Tabela 8 - Desembarque em aeroportos brasileiros 
Fonte - EMBRATUR, 2000 
 

 Estes dados permitem identificar a crescente importância do turismo no cenário 

econômico nacional, assim como a origem dos turistas que chegam em nosso país, contribuindo 

decisivamente para o planejamento de ações pertinentes à demanda turística e conseqüentemente, 

para o seu desenvolvimento. Este desenvolvimento pode ocorrer de várias maneiras, sendo que 

uma das possibilidades emergentes é a aplicação do modelo de turismo baseado em sua 

sustentabilidade. 
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Nesta perspectiva, o Ministério do Turismo do atual governo lançou o novo Plano 

Nacional do Turismo em 29 de abril de 2003, tendo como pressupostos básicos a ética e a 

sustentabilidade e como princípios orientadores os seguintes vetores de governo: 

 

• Redução das desigualdades regionais e sociais; 

• Geração e distribuição de renda; 

• Geração de emprego e ocupação; 

• Equilíbrio do balanço de pagamento. 

   

O Plano Nacional do Turismo tem como principais objetivos, desenvolver o produto 

turístico brasileiro com qualidade, contemplando nossas diversidades regionais, culturais e 

naturais, assim como, estimular e facilitar o consumo do produto brasileiro nos mercados 

nacional e internacional. 

 

O referido Plano apresenta ainda, as metas traçadas para o turismo no Brasil no período 

de 2003 a 2007. 

 

• Criar condições para gerar 1.200.000 novos empregos e ocupações; 

• Aumentar para 9 milhões o número de turistas estrangeiros no  Brasil17; 

• Gerar 8 bilhões de dólares em divisas; 

• Aumentar para 65 milhões a chegada de passageiros nos vôos domésticos; 

• Ampliar a oferta turística brasileira, desenvolvendo no mínimo três produtos 

de qualidade em cada Estado da Federação e Distrito Federal. 

 

No entanto, para que as ações traçadas tenham êxito, faz-se necessário o trabalho 

integrado dos órgãos públicos, privados, assim como, a colaboração da comunidade. Atingir as 

metas desejadas é um enorme desafio, que vai exigir uma promoção diferenciada para o mercado 

internacional, de maneira contínua, difundindo uma nova imagem de país moderno, com 

credibilidade e produtos de qualidade, que, além de propiciar o turismo de lazer aos visitantes, 

                                                 
17 Cabe salientar que, de acordo com os últimos dados (1999), o número de turistas estrangeiros que chega ao Brasil 
é de 5.107.169. 
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deve oferecer oportunidades de negócios, eventos e incentivo (PLANO NACIONAL DO 

TURISMO, 2003). 

 

No Brasil, a atividade turística é intensa e sua participação na economia vem crescendo 

bastante, porém ainda não se tornou uma destinação turística internacional significativa. As metas 

do atual Plano do Turismo são bastante pretensiosas, no entanto, faz-se necessário a organização 

do espaço, definindo, planejando e gerindo corretamente as zonas destinadas ao turismo, com fins 

de promover o desenvolvimento econômico, ampliar as ofertas de emprego, salvaguardar o 

patrimônio natural e cultural de uma determinada área. Para isso, o poder público, deve oferecer 

incentivos fiscais, divulgar as potencialidades, criar e executar mecanismos legais, fiscalizar e 

controlar a atividade turística, criar infra-estruturas, promover a conscientização do público em 

geral através de cursos e palestras, controlar os preços para que não se tornem abusivos, entre 

outras políticas de turismo. 

 

Ressalta-se, outrossim, que cabe ao Estado antes de mais nada, verificar a viabilidade dos 

projetos turísticos sem que haja prejuízo para a população local. Neste sentido, Castelli afirma: 

“Não se pode dar prioridade ao turismo se este não possuir viabilidade, isto é, se o esforço 

financeiro do poder público não for compensado com grandes benefícios sócio-econômicos para 

os seus cidadãos” (2001, p.70). 

 

O turismo é uma atividade que necessita de uma gestão eficaz para que os impactos 

causados pelo seu manejo sejam minimizados. Para tanto, a implantação dos processos de gestão 

da atividade surge como uma alternativa viável para que se atinja a sua sustentabilidade, pois 

inclui diversas técnicas e instrumentos, dentre os quais encontra-se o planejamento. Cabe ainda 

salientar que a gestão do turismo, para ser eficaz, deve ser integrada à gestão do espaço urbano, 

sobre o qual se assenta. Da mesma forma, o planejamento deve ser considerado a condição 

essencial para garantir uma gestão técnica e profissional. Lamentavelmente no Brasil, ainda é 

usual praticar-se a gestão de forma empírica e amadora, mesmo em áreas importantes e 

complexas, como é o caso do litoral de Santa Catarina. 
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2 O TURISMO NO LITORAL CATARINENSE E O ACELERADO PROCESSO DE 

TRANSFORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAIS 

 

2.1 O desenvolvimento do turismo em Santa Catarina 

 

A constituição de um espaço geográfico precisa ser compreendido a partir dos processos 

sociais que o engendraram, incluindo também as características naturais que proporcionaram as 

bases para o seu desenvolvimento. Milton Santos chama a atenção para o fato de que o espaço 

deve ser entendido como “um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de 

ações” (1994, p.90).  

 

A formação sócio-espacial considera a relação dialética entre elementos naturais 
e humanos, em diferentes escalas (mundial, nacional, regional, e local). Tal 
perspectiva propicia uma interpretação totalizadora manifestada nos escritos de 
Marx (as “múltiplas determinações”), ao mesmo tempo em que permite analisar 
a especificidade de cada lugar histórica e geograficamente, sem contudo, 
desprezar o conhecimento do conjunto (SANTOS, 1982 apud PEREIRA, 2003, 
p.101) 
 

Assim, cada local tem “seu desenvolvimento definido, em parte, pelas suas próprias 

forças resultantes de uma complexa trama de elementos de ordem natural e humana que atuam 

sobre os processos responsáveis pelas formações sociais as quais se singularizam em razão de 

determinadas combinações” (CHOLLEY, 1964 apud PEREIRA, 2003, p.102). 

 

Para analisar as transformações que vão ocorrendo na formação sócio-espacial 

catarinense, faz-se necessário compreender o contexto histórico em que se deu a colonização 

brasileira,  particularmente no território que hoje corresponde ao estado de Santa Catarina. 

 

As características de um determinado espaço geográfico, que se destine à habitação, deve 

atender às necessidades e adaptabilidade de um determinado grupo humano, independente dos 

costumes. Para Lago (1978, p.16), “os grupos humanos ao se situarem no plano cultural elaboram 

ou estão sustentados por um conteúdo ideológico que sugere níveis de aspirações, necessidades e 

adaptabilidade de um grupo humano, inerentes aos valores da cultura que os caracteriza”, 

entende-se que as condições para a habitação são mutáveis em função da cultura. “Os grupos que 
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se aventuraram em vir para as novas terras encontraram condições diversas, dependendo das 

áreas em que se fixavam e tiveram dificuldades ou facilidades muito variáveis em virtude da 

própria diferenciação das suas condições culturais” (id. ibidem  p.16). 

 

A origem modesta e desprendida do lucrativo comércio colonial agro-exportador deu à 

formação sócio-espacial do Brasil Meridional um caráter singular, sendo que a ocupação da faixa 

Atlântica representou o primeiro momento da ocupação e constituiu um passo fundamental para a 

conquista das terras do planalto, assegurando o domínio português sobre uma vasta área do 

território sul-americano disputado pelas Coroas Ibéricas. 

 

No século XVII, as migrações da capitania de São Vicente (SP) começaram a empreender 

o povoamento do sul do Brasil. Esses paulistas passaram a buscar regiões com condições 

topográficas e de cobertura vegetal apropriadas à realização de práticas pastoris, dando-se 

destaque para a faixa costeira da região sul. Esta corrente povoadora, parte do ponto inicial (São 

Vicente) descendo até Laguna, pelo litoral povoando lentamente a faixa costeira do atual estado 

de Santa Catarina. (VIANNA, 1952, p.20-21). 

 

De acordo com Mamigonian (1998), o escasso povoamento no início do século XVII, 

comprometia o reconhecimento do domínio português, evidenciando a necessidade de reforçar a 

presença portuguesa, sobretudo na Ilha de Santa Catarina. Como ocorreu no restante do país, o 

litoral catarinense foi a área inicialmente povoada, alvo da política expansionista de Portugal para 

o Sul do Brasil, com a instalação, por vicentistas, de núcleos de apoio e abastecimento como São 

Francisco do Sul (ao norte) fundado em 1658, Florianópolis (antiga Desterro, no centro), fundado 

em 1662 e Laguna (ao sul), fundado em 1676.  

 

O espaço litorâneo catarinense, na época colonial, fazia parte do projeto de colonização 

do governo português no Brasil Meridional, que visava, através do povoamento, assegurar para si 

a posse de vastos territórios que pelo Tratado de Tordesilhas pertenciam à Espanha. A instalação 

de bases político-militares (fortificações) foi fundamental para consolidar o domínio luso, bem 

como, as armações baleeiras para as grandes produções pesqueiras, associadas ao capital 
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comercial português e vilas de povoamento onde se desenvolvia uma pequena produção 

mercantil de açorianos e madeirenses (SILVA, 1992).  

 

Os vicentistas e açorianos, com suas atividades sócio-econômicas, imprimiram à 

formação sócio-espacial litorânea de Santa Catarina suas peculiaridades, decorrentes das 

características naturais e da evolução econômico-social interna, cujo legado impregnou o 

território, assim como, em grande parte as comunidades situadas na orla marítima catarinense. 

(MAMIGONIAN,1998).  

 

No entanto, os numerosos vales fluviais e as vastas áreas florestais localizadas na porção 

ocidental do planalto catarinense encontravam-se praticamente intactas. A chegada dos  

imigrantes alemães no século XIX, instalados em pequenas propriedades, caracteriza um novo 

ciclo de colonização que modificou as características naturais e promoveu o desenvolvimento 

econômico de várias regiões catarinenses. 

 

Um pouco mais tarde, no final do século XIX, imigrantes italianos também foram 

colonizando as margens de áreas ocupadas pelos alemães, fundando novos núcleos no litoral sul 

de Santa Catarina. Já nas primeiras décadas do século XX, a ocupação do território catarinense 

foi concluída com a comercialização de terras localizadas na porção oeste do planalto. A figura a 

seguir, demonstra o povoamento do território catarinense e possibilita visualizar a ocupação do 

litoral catarinense, realizado inicialmente por vicentistas e açorianos. 
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Figura 3: Origem do Povoamento do Estado de Santa Catarina. 
Fonte: Secretaria do Estado de Coordenação Geral e Planejamento – Área de Santa Catarina. 
1966. (Adaptado pela autora) 

 

O quadro geográfico conferiu ao território catarinense algumas peculiaridades que, 

somadas ao processo de colonização, o tornaram singular frente aos outros estados que integram 

a região Sul do Brasil. A diversidade do meio natural e a mescla sócio-cultural originária dos 

diferentes fluxos colonizadores dotaram Santa Catarina de uma grande diversidade regional. É 

nesse contexto, que já na segunda metade do século XX, as características naturais da orla 

litorânea passaram a exercer forte atividade turística. 

 

Na organização do espaço territorial brasileiro onde se inclui Santa Catarina, distingue-se 

dois grandes momentos. O primeiro corresponde ao período que se estende ao início da 

colonização até as primeiras décadas do século XX e o segundo, a expansão capitalista moderna, 

decorrente da aceleração do processo brasileiro de industrialização que se intensifica a partir de 

1930 e se consolida nos anos 50. 
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O desenvolvimento do capitalismo industrial exigiu a instalação de uma infra-estrutura de  

transportes, meios de comunicação, entre outras, que atingiu várias regiões do país, gerando uma 

nova organização sócio-espacial do território brasileiro. 

 

As primeiras indústrias em Santa Catarina surgiram nos núcleos urbanos de colonização 

européia e aos poucos foram conquistando espaço no mercado regional e nacional. Já as cidades 

situadas no litoral catarinense não apresentavam prosperidade econômica. O despertar para  

novas tendências de crescimento econômico e demográfico dos núcleos urbanos litorâneos, 

iniciou-se lentamente nos anos 50, prosseguindo nos anos 60, estimulado, sobretudo, pela 

implantação do trecho catarinense da BR 101, concluída em 1971. Conforme Pereira: 

 

a construção da BR 101 acompanhando a linha costeira no sentido norte-sul 
favoreceu o contato entre os municípios do litoral catarinense e com os estados 
vizinhos, representando um marco na integração rodoviária do estado de Santa 
Catarina. Iniciada em 1953 e concluída em 1971, a Br 101 deixou à vista as 
belezas do litoral catarinense e tornou-se caminho em número crescente de 
veículos nacionais e estrangeiros que chegam ao litoral de Santa Catarina. No 
período de 1965 a 1970, a extensão das estradas federais pavimentadas em 
território catarinense passou de 369Km para 907Km, o que representa uma 
ampliação de 146%. Já a rede de rodovias estaduais pavimentadas, entre 1965 e 
1970, cresceu de 446Km para 1054Km (2003, p.115). 
 

A inauguração dessa rodovia favoreceu o contato entre os municípios do litoral 

catarinense e destes com os estados vizinhos. Por outro lado, desde o final da década de 1950, o 

crescimento da economia catarinense, bloqueado pela falta de infra-estrutura e de capital 

financeiro, obrigou a intervenção do estado para gerar um novo padrão de produção industrial. A 

partir da década de 1960, o governo do estado implementou um Plano de Metas com o objetivo 

de melhorar a infra-estrutura e ampliar a oferta de recursos financeiros. 

 

Nesta mesma década, em consonância ao desenvolvimento do turismo no país, foi 

definida em Santa Catarina uma Política Estadual de Turismo, no ano de 1968, tendo sido criado 

o Departamento Autônomo de Turismo (DEATUR). Foi fundado ainda, o Conselho Estadual do 

Turismo, composto pelo diretor geral do Departamento Autônomo do Turismo, cinco membros 

representando o Poder Executivo do Estado e outros cinco representantes de entidades privadas 

ligadas ao turismo (CODESUL, 1970). 
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As principais metas da Política Estadual do Turismo eram: 

 

• Celebrar convênios e contratos com entidades públicas e privadas; 

• Executar levantamentos e pesquisas sobre o potencial turístico do estado e sobre os 

recursos de infra-estrutura vinculados ao turismo; 

• Propor ao governo incentivos fiscais ao turismo; 

• Organizar o calendário anual dos eventos turísticos de Santa Catarina. 

 

Desse modo, combina-se a política do turismo com a política de aceleração do 

desenvolvimento de regiões com potencialidade turística, buscando canalizar maiores incentivos 

para essas localidades. Nos municípios onde o turismo apresentava maior expressão, as 

prefeituras procuravam se organizar em Comissões, Setores, Departamentos ou Conselhos 

Municipais, encarregados em promover e coordenar as atividades turísticas. Em alguns casos, já 

havia incentivos fiscais e muitas obras de melhorias, como, a distribuição de água, de energia 

elétrica, de pavimentação de estradas de acesso a balneários, que foram motivadas pela 

preocupação do desenvolvimento do turismo. 

 

Mais tarde, em 1977, foi criada a Santa Catarina Turismo S/A (SANTUR), que exerce  

suas funções até hoje. Órgão Oficial de Turismo do Governo do Estado, a SANTUR tem como 

objetivo o fomento e a divulgação da Política Estadual do Turismo, visando o incremento da 

atividade sócio-econômica gerada pela atividade turística. Nos últimos anos vem realizando em 

parceria com as Prefeituras Municipais, pesquisas de demanda turística, principalmente nos 

meses de janeiro e fevereiro, buscando com isso incrementar os atrativos e a infra-estrutura 

turística para atrair mais visitantes. 

 

A partir do momento em que estes órgãos responsáveis pelo fomento da atividade turística 

iniciam um trabalho de divulgação e promoção dos atrativos turísticos de Santa Catarina, 

percebem a grande diversidade e potencialidade das regiões do estado, que a partir dessas 

diversidades são capazes de atrair turistas com as mais variadas motivações. Conforme Lins 

(2002), Santa Catarina constitui um importante foco de convergência de turistas e, em 
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conseqüência desta diversidade sócio-espacial, é possível reconhecer a existência de diferentes 

“circuitos”18. Entre eles são mencionados com mais freqüência, entre outros, o(s):  

 

• Circuito litorâneo; 

• Circuito histórico-cultural; 

• Circuito das festas típicas; 

• Circuito da neve; 

• Circuitos de águas termais; 

• Circuitos de compras. 

 

Não obstante à diversidade de opções, o turismo litorâneo é o que mais se destaca, sendo 

este, efetivamente o que se encontra melhor  implementado. A formação litorânea catarinense 

possui características diversificadas no que concerne ao quadro natural que forma sua paisagem. 

De acordo com Pires (1996), ilhas, restingas, praias, costões, planícies, lagunas, baías, enseadas, 

deltas, rios, manguezais e serras, constituem os principais elementos físicos da paisagem litorânea 

catarinense, além das formações naturais típicas de cada um desses ambientes, pertencentes aos 

biomas da floresta atlântica da zona costeira. 

 

Conforme especialistas, paisagem e turismo são duas realidades intimamente 

relacionadas. Tal constatação pode ser comprovada facilmente por qualquer pessoa que já tenha 

vivido uma experiência turística. A paisagem é um elemento substancial do fenômeno turístico e, 

portanto, um recurso de grande valor no desenvolvimento e na consolidação da oferta turística.  

 

                                                 
18 Os Circuitos representam as regiões de Santa Catarina que oferecem potencialidades turísticas, destacando-se: os 
litorâneos, formado por diversos balneários localizados na orla marítima do Estado; os histórico-culturais, refletem a 
diversidade dos grupos sociais que plasmaram a população catarinense ao longo do tempo (açorianos, alemães e 
italianos); os de festas típicas, ligadas à diversidade de origens dos grupos povoadores, dentre as quais a mais 
conhecida é a Oktoberfest, em Blumenau; o da neve, no Planalto Serrano catarinense, destacam-se as cidades de 
Lages e São Joaquim, onde o anúncio de neve provoca a multiplicação dos visitantes na região; de águas termais, 
estruturados de acordo com distribuição das fontes no território estadual, destacando-se o Sul catarinense por possuir 
um certo aparato de hospedagem para o desfrute do recurso em questão; de compras, integrados pelas áreas de 
produção industrial que formam o eixo litorâneo que acompanha o  traçado do litoral e se apresenta pontilhado por 
cidades como Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, Brusque e Criciúma. (LINS, et al In: A Pequena Produção e o 
Modelo Catarinense de Desenvolvimento. Paulo Freire Vieira (org). Florianópolis: APDE, 2002, p. 212-214).  
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As peculiaridades do espaço geográfico do litoral catarinense tornaram-no singular em 

relação aos outros estados que integram a região sul do Brasil. O litoral paranaense, por exemplo, 

é extremamente reduzido, enquanto o do Rio Grande do Sul apresenta uma grande extensão 

quase retilínea de mar aberto, sem outras elevações, além das dunas. É marcado pela presença de 

várias lagoas e de uma grande restinga. Devido a sua localização geográfica é influenciado por 

uma corrente marítima que torna as suas águas mais frias, e por fortes ventos do quadrante sul e 

nordeste (PEREIRA, 2003). Nesse contexto, percebe-se claramente, que no litoral da região sul, o 

que mais se destaca é o de Santa Catarina, exercendo maior atratividade turística. Na tabela  

número 5, fica evidenciada a preferência dos turistas dos estados vizinhos por Santa Catarina, 

onde o número de visitantes no verão ultrapassa o do próprio estado. É importante ressaltar, que 

além das belezas naturais, outro fator que contribui para esse deslocamento é a proximidade 

geográfica, além da atual facilidade de acesso. 

  

ESTADO 2000 2001 2002 

Rio Grande do Sul 23,17% 27,28% 34,97% 

Paraná 33,51% 29,15% 25,85% 

Santa Catarina 21,54% 21,47% 19,34% 

São Paulo 11,72% 11,80% 11,92% 

Rio de Janeiro   2,38%   2,15%   2,19% 

Tabela 9 – Principais Mercados Emissores Nacionais 
Fonte: SANTUR / Gerência de Planejamento 
 

Outro aspecto importante a se ressaltar, em relação ao desenvolvimento do turismo nos 

municípios litorâneos, refere-se aos investimentos realizados pelo setor turístico em Santa 

Catarina destacados na tabela 10, sendo que, os municípios do litoral tem canalizado a maior 

parte do financiamento disponibilizado. Nada menos que 70% dos valores financiados, entre o 

ano de 1990 e 2001, para todos os tipos de empreendimentos, foram destinados a esses 

municípios, sendo que Florianópolis e Balneário Camboriú, juntos, concentraram 64% do total. 

Percebe-se que estes recursos são destinados para o financiamento da hotelaria, sendo que 72% 

deles foram encaminhados para o litoral, tendo os dois municípios citados, sozinhos, canalizado 

66%. 
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Os municípios não litorâneos apresentam um tímido destaque, apresentando 

financiamentos mais modestos. No entanto, pode-se considerar que a atratividade dos atributos 

naturais vinculados ao litoral e as iniciativas públicas e privadas na forma de investimentos 

turísticos fortaleceram-se, o setor público estimulou a iniciativa privada, e estas proporcionaram 

as condições indispensáveis para a intensificação da atividade turística. 

 

Localização 
Número de processos 

contratados 
Valor financiado (US$ mil) 

 Hotéis Outros Total Hotéis Outros Total 

Municípios litorâneos 

 

• Florianópolis 

 

• Balneário Camboriú 

70 

 

36 

 

22 

13 

 

6 

 

3 

83 

 

42 

 

25 

16.977,7 

 

10.807,6 

 

4.702,4 

494,3 

 

185,5 

 

155,8 

17.472,0 

 

10.993,1 

 

4.858,0 

 

Municípios não-litorâneos 

 

38 

 

20 

 

58 

 

6.534,5 

 

750,5 

 

7.285,0 

 

Total 

 

108 

 

33 

 

141 

 

23.512,2 

 

1,244,8 

 

24.757,0 

Tabela 10 – Processos de financiamento para empreendimentos turísticos no período de 1990-2001 
Fonte: BADESC 

 

O estado de Santa Catarina, apesar de ser o menor dos estados da Região Sul, ocupando 

somente 1,12% do território brasileiro, é hoje um dos principais pólos turísticos do Brasil, 

afirmando-se nacional e internacionalmente como rota de veraneio, tanto por sua geografia 

privilegiada quanto pela proximidade com os países do Cone Sul. 

 

A faixa litorânea de Santa Catarina se estende por 561,4 Km, desde a foz do rio Saí-

Guaçú, na divisa com o Estado do Paraná (25o57’36”S), até a foz do rio Mampituba, na divisa 

com o Estado do Rio Grande do Sul (28o21’48”S). Caracterizado por inúmeras praias, a zona 

costeira catarinense vem recebendo uma crescente demanda turística sazonal. 

 

Para melhor visualização da ocupação territorial do litoral de Santa Catarina, este foi 

dividido em setores. Na figura a seguir pode-se observar, o Setor 1, que é composto pelos 
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municípios de Palhoça, Florianópolis, São José, Biguaçú, Governador Celso Ramos, Tijucas, 

Porto Belo e Bombinhas. O Setor 2, é formado por São João do Sul, Passo de Torres, Sombrio, 

Santa Rosa do Sul, Araranguá, Içara, Jaguaruna, Laguna, Imaruí, Imbituba, Garopaba e Paulo 

Lopes. No Setor 3, encontram-se Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, 

Penha, Piçarras, Barra Velha, Araquari, Balneário Barra do Sul, Joinville, São Francisco do Sul, 

Itapoá e Garuva.   

 

 
Figura 4: Litoral do Estado de Santa Catarina Dividido em Setores 
Fonte: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Integração ao Mercosul, 1997.  
(Adaptado pela autora) 
 

Interligando as diferentes localidades e os numerosos balneários que formam a extensa 

orla marítima do Estado, destaca-se no centro do litoral (Setor 1) a Ilha de Santa Catarina, onde 

está localizada a capital catarinense que desde a década de 1970, vem recebendo um fluxo 

crescente de turistas. No entanto, foi a partir de 1990 que a atividade turística se intensificou 

provocando, com isso, a aceleração da expansão urbana e conseqüentemente alterando a 
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organização sócio-espacial da cidade. Nas áreas mais urbanizadas, no entorno dos povoados 

costeiros e nos loteamentos inicialmente destinados ao veraneio, observa-se o surgimento de 

equipamentos de lazer voltados para o turismo e a construção de condomínios para o atendimento 

de veranistas e turistas. 

 

O modelo de desenvolvimento econômico vem promovendo a expulsão das 
populações nativas dos seus locais de assentamento original, configurando a 
segregação social a partir da relocação espacial dos autóctones. Estes passam a 
ocupar os espaços menos nobres, geralmente situados nos entornos das 
aglomerações, nos quais o valor da terra ainda não se tenha elevado. Esta 
ocupação primeira nem sempre leva a grandes degradações ambientais. No 
entanto, à medida que o valor do solo se eleva, o espaço construído se amplia e 
áreas de uso potencial adequado à preservação e/ou conservação são degradadas 
em virtude da implantação de estradas e outros fatores típicos da expansão 
urbana (MARCELINO, 1996, p.180 in RODRIGUES, 1996). 

 

 Desta forma, os atrativos turísticos de alguns balneários já se encontram comprometidos, 

como é o caso de Canasvieiras, Ingleses e Lagoa da Conceição. Outro aspecto a ressaltar, são os 

condomínios reservados à elite, situados em Jurerê Internacional e na Praia Brava. Apesar do 

escasso investimento do setor público e da ausência de um planejamento turístico, Florianópolis 

vem conseguindo projetar-se nacionalmente. No litoral Norte (Setor 3), Balneário Camboriú é o 

município que capta o maior número de turistas, porém nos últimos anos vem assistindo a uma 

veloz expansão da atividade turística nos municípios vizinhos (este setor será especificamente 

analisado no item 3.2). No litoral Sul (Setor 2), despontam Laguna e Garopaba, sendo Laguna 

uma localidade de considerável significação histórica e cultural no sul do Brasil. Possui um 

patrimônio histórico e arquitetônico que, além de suas praias, atrai um considerável fluxo 

turístico, destacando-se o Rio Grande do Sul. Ainda no sul, Garopaba, até recentemente uma vila 

de pescadores, vem absorvendo um número crescente de turistas atraídos por suas características 

naturais. 

 

O estado, nas últimas décadas, vem se firmando no cenário regional, nacional e até 

mesmo internacional (países do Mercosul) como rota de veraneio, tendo em vista a qualidade de 

suas praias, já destacadas anteriormente. No entanto é “difícil compreender a transformação de 

Santa Catarina sem se avaliar a influência das levas de turistas de veraneio” (LAGO, 2000, p. 
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519). A tabela a seguir expressa de maneira geral o movimento turístico de Santa Catarina nos 

últimos treze anos.  

 

Total de turistas (mil) 
Ano 

Nacionais Estrangeiros Total 

Gastos turísticos 

(US$ milhões) 

1990 810,6 120,8 931,4 284,32 

1991 956,1 146,3 1.102,4 219,82 

1992 1.091,5 247,8 1.339,3 281,93 

1993 1.205,7 378,0 1.583,7 467,20 

1994 1.205,2 335,2 1.540,4 565,80 

1995 1.238,1 112,5 1.350,6 541,65 

1996 1.443,3 117,7 1.561,0 636,97 

1997 1.997,6 266,8 2.264,4 930,61 

1998 1.661,4 153,6 1.825,0 428,22 

1999 1.993,6 292,9 2.286,5 365,08 

2000 2.255,9 465,0 2.720,9 491,22 

2001 2.194,5 568,7 2.763,2 477,49 

2002 2.001,0 158,85 2.159,5 300,04 

Tabela 11: Movimento estimado de turistas e seus respectivos gastos em Santa Catarina: janeiro e 
fevereiro (1990-2002) 
Fonte: Pesquisa de Demanda Turística/SANTUR (apud PEREIRA, 2003, p. 123). 
 

Os dados da pesquisa apontam que o maior fluxo de turistas nacionais se deu no ano de 

2002, já a maior convergência de turistas estrangeiros foi em 2001. Em relação aos gastos 

turísticos, o maior volume aconteceu em 1997, com o total de US$ 930,61 milhões. O 

contingente de turistas estrangeiros se mostra bastante significativo, sobretudo os argentinos que 

há vários anos procuram o litoral catarinense para passar suas férias. Porém a demanda de turistas 

estrangeiros apesar de crescente apresenta uma certa oscilação causada pelas freqüentes 

mudanças na política econômica e, sobretudo, na política cambial. No ano de 2002, percebe-se a 

redução dos fluxos argentinos, decorrente da grave crise econômica em que se encontrava o país. 

Ainda devido aos problemas econômicos, o número de turistas nacionais reduziu, evidenciando a 

crise econômica que o Brasil atravessa. É preciso considerar essas alterações na análise das 

estimativas da SANTUR sobre a demanda turística catarinense, pois, “sem dúvida, a Argentina é 

o principal mercado emissor de fluxos estrangeiros para Santa Catarina, tendo participado, entre 
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as altas estações de 1990 e 2001, com contingentes que oscilam entre 69% e 92% do total de 

turistas. (LINS, 2002, p.220)  

 

Apresenta-se na tabela 12 , o movimento estimado de visitantes nos principais municípios 

receptores situados no litoral catarinense. Esses oito municípios concentram nada menos que 2/3 

dos turistas que visitam o estado. Para que se possa compreender melhor o volume representado 

pelos turistas que, conforme a tabela 7 somaram 2.720.854 visitantes em 2000, é importante 

ressaltar que nesse ano o recenseamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), revelou uma população de 5.356.360 habitantes em Santa Catarina. Esses 

números permitem avaliar as dimensões do fenômeno turístico nos meses de janeiro e fevereiro, 

que correspondem à alta temporada. A capital do estado, Florianópolis, no ano de 2000 recebeu 

18% do total de turistas que chegaram ao estado, enquanto em 2003 recebeu 25% do fluxo 

turístico litorâneo. No entanto, cabe destacar ainda que no ano de 2000 o número de turistas que 

afluíram ao Balneário Camboriú representou 31% do total de visitantes, evidenciando dessa 

forma a preferência dos mesmos pela Região Norte do estado. É importante lembrar que o 

município de Balneário Camboriú apresenta uma completa infra-estrutura urbana e turística, 

características que são levadas em conta pelo turista na escolha do destino para passar suas férias. 

 

De fato, a tabela a seguir, mostra que o fenômeno do turismo em grande escala no Estado 

é um privilégio da faixa litorânea, onde a incidência de serviços e o acúmulo da demanda 

alimentam-se reciprocamente. A partir da diversidade de alternativas possíveis, descobre-se um 

espaço promissor para a manifestação de políticas de turismo guiadas pela busca de 

“interiorização” dessas atividades. 

 

É importante ressaltar a necessidade de tomadas de decisão por parte dos órgãos públicos, 

assim como, pela iniciativa privada, afim de planejar e organizar o crescimento do setor, visando 

desta forma, coibir os abusos nos usos dos recursos turísticos e, assim, conter a degradação do 

espaço onde o turismo está inserido. 
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2000 2001 2002 2003  
Destino Turístico Nacionais Estrang. Total Nacionais Estrang Total Nacionais Estrang. Total Nacionais Estrang. Total 

Santa Catarina 2.255.860 464.994 2.720.854 2.194.522 568.663 2.763.185 2.001.034 158.511 2.159.545 1.024.75 209.869 1.235.655 

Litoral Norte 
 

            

Bal. Camboriú 
 

611.782 246.980 858.762 459.161 307.976 767.637 391.294 96.421 487.715 410.971 99.703 510.674 

Bombinhas** 
 

51.923 32.122 84.045 66.966 64.520 131.486 48.765 5.594 54.359 --- --- --- 

Itapema 
 

132.285 37.725 170.010 134.804 52.971 187.775 126.550 11.380 137.930 115.243 15.366 130.609 

Porto Belo 
 

28.685 5.508 34.193 24.491 3.799 28.290 14.794 1.124 15.918 24.761 1.787 26.584 

São Fco. Do 
Sul* 

 

88.720 6.127 94.847 --- --- --- 94.966 2.705 97.671 67.777 1.749 69.526 

Litoral Central 
 

            

Florianópolis 
 

335.132 171.109 506.241 319.901 232.987 552.241 295.464 75.163 370.627 233.425 74.769 308.194 

Litoral Sul 
 

            

Garopaba 
 

25.914 4.030 29.944 36.027 10.144 46.171 32.208 4.740 36.948 65.732 13.398 79.130 

Laguna 
 

86.135 14.302 100.437 64.704 9.591 74.295 81.274 4.549 85.823 107.841 3.097 110.938 

Tabela 12: Movimento estimado de turistas nos principais municípios do litoral catarinense nos meses de janeiro e fevereiro 
*Sem dados disponíveis para o ano de 2001 
** Sem dados disponíveis para o ano de 2003 
Fonte: Pesquisa de Demanda Turística/SANTUR – 2000/2003 
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2.2 O turismo no litoral norte de Santa Catarina 

 

O turismo em Santa Catarina intensificou-se efetivamente a partir da década de 1970. 

No entanto, a atração pela orla marítima se fez sentir desde o início do século XX, 

estimulando a instalação de residências secundárias, ou casas de veraneio, por grupos sociais 

que residiam em áreas próximas do litoral. 

 

Tulik define residências secundárias, como sendo as propriedades particulares 

utilizadas temporariamente, durante o tempo livre, por pessoas que têm suas residências 

permanentes em outro lugar, podendo também ser denominadas de casa de temporada. 

“Residência secundária [...] opõe-se a residência principal e sua utilização compreende o uso 

temporário por períodos que podem ser prolongados ou não [...] o uso pode ser repetido, mas 

não consecutivo por período superior a uma ano”(2001, p.09). 

 

As residências secundárias são diretamente responsáveis pelas alterações espaciais na 

área onde são fixadas. Neste contexto, a renda é um fator primordial para a aquisição de 

segunda residência, assim como, a facilidade de acesso, pois, este tipo de alojamento está 

reservado às pessoas que possuem um mínimo excedente de recursos financeiros.  

 

O fascínio pela orla marítima estimulou a construção de residências secundárias. 

Assim, por exemplo, na praia de Cabeçudas, situada junto à foz do rio Itajaí-Açú, as primeiras 

casas de veraneio surgiram em princípios do século XX, sendo que a construção do primeiro 

hotel (Hotel Herbst) data de 1911. Antes, porém, nos idos de 1905, João Bauer, industrial e 

comerciante de Brusque, após patrocinar a abertura da estrada Itajaí-Cabeçudas, construiu ali 

sua moradia de veraneio, logo seguido por outras famílias de Brusque, Itajaí e Blumenau. 

(PEREIRA, 2003, p.116-117). No entanto, os primeiros veranistas de Balneário Camboriú, 

também foi formado por um pequeno grupo, pertencentes as classes mais abastadas do vale do 

Itajaí.19  

                                                 
19 Em Itapema, município vizinho de Balneário Camboriú, o industrial Edgar Von Buettner, proprietário da 
Indústria Têxtil Buettner, de Brusque, já vislumbrando um futuro promissor, foi adquirindo terras situadas à 
beira-mar a partir da década de 1920. Apenas numa compra realizada em 1935, o Sr Buettner comprou de 14 
moradores nativos 55.530 m2 de terras situadas na área localizada entre a orla marítima e a antiga estrada geral 
que ligava Camboriú a Tijucas. No inventário aberto por ocasião da morte de sua esposa,em 1936, constata-se 
que as duas filhas do casal herdaram da mãe o correspondente a 661.181 m2 no então distrito de Itapema, o que 
permite concluir que a família detinha a propriedade de 1.322.362 m2, ou seja, 132,24 há na orla marítima de 
Itapema, já que todos os terrenos faziam frente para as terras de marinha. (PEREIRA, 2003, p.117). 
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Em meados do século passado, quando o país entra numa nova etapa do 

desenvolvimento capitalista, um número crescente das cidades próximas ao litoral passa a 

freqüentar os diversos balneários, promovendo a instalação de estabelecimentos comerciais e 

serviços. As casas de veranistas acompanhavam praticamente o mesmo padrão, independente 

do ambiente natural em que eram construídas, ocupando, em geral, lotes amplos que 

formavam malhas contínuas revelando a presença de uma classe social distinta daquela em 

que pertenciam os moradores das comunidades locais. Contudo, ainda nos dias de hoje, essas 

características continuam, por exemplo, na praia central de Balneário Camboriú, em Itapema e 

em Porto Belo, dentre outras, onde essas casas para veraneio foram se multiplicando. 

 

A relação precursora com o mar, ligada ao principal atributo turístico de Santa 

Catarina e ao fator que mais afeta as decisões dos visitantes, fez com que a ocupação dos 

espaços urbanos, bem como a atividade turística se desenvolvesse sem gerenciamento 

ocasionando a degradação do litoral, no que diz respeito à paisagem natural, à ocupação 

urbana desordenada, à poluição visual e ambiental.  

 

Na área que hoje corresponde ao município de Balneário Camboriú, atualmente um 

dos núcleos de turismo receptivo de maior destaque no sul do Brasil, o processo de ocupação 

se deu de forma tão intensa que, em 1964, a então chamada praia de Camboriú, emancipou-se 

do antigo município de Camboriú, conservando o nome que lhe deu fama, Balneário 

Camboriú, onde o adensamento dos fluxos turísticos promoveu o surgimento de uma infra-

estrutura e de um aparato receptivo que acabou por destacá-lo no contexto estadual e nacional.  

 

Na dinâmica de consolidação dessa área como pólo turístico, as atividades ligadas ao 

veraneio passaram a representar como fatores básicos da economia local: hospedagem, 

alimentação e lazer/entretenimento formando nos dias de hoje segmentos que respondem, 

com efeito, pela geração de postos de trabalho e renda. Tais atividades evoluíram com a 

construção civil, que estimulou a especulação imobiliária provocando a intensa verticalização 

da estrutura urbana no município. Neste sentido Lago destaca: 

 

Balneário Camboriú se agarrou à beira do mar, pois à beira do mar onde se 
agarram os turistas que enchem suas centenas de imensos prédios de 
apartamentos. Para compreender o que é o turismo de segunda residência e, 
ao mesmo tempo, de massa, é só olhar o vazio demográfico na entressafra da 
temporada e se atropelar, depois, no verão das multidões de sungas, shorts e 
biquínis, cobrindo luzidios corpos de catarinenses, paranaenses, paulistas, 
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gaúchos, argentinos, até de paraguaios, estes, longe da costa, sem litoral, 
mais prisioneiros do que os privilegiados que, segundo o poeta, usufruem da 
sensação libertária da vizinhança com o mar (2000, p. 557). 
 

O desenvolvimento urbano, segundo a visão econômica e urbanística, isto é, da 

funcionalidade eficiente dos equipamentos e das infra-estruturas, incluindo a imagem estética 

dos componentes edificados, é rompida pela presença de inserções caóticas, principalmente 

expressivas pela implícita agressividade das formas improvisadas de assentamentos 

residenciais (LAGO, 2000). 

 

Na ocupação da zona costeira do Brasil, Moraes destaca que: 

 

As manchas urbanas (algumas de magnitude significativa), as instalações 
industriais (algumas configuradas como já complexos), as infra-estruturas de 
circulação, os equipamentos turísticos, as áreas de segunda residência, tudo 
isso representa uma totalidade dinâmica que se encontra em expansão sobre 
os espaços vizinhos de sua manifestação, constituindo já uma rede que 
envolve – por distintos usos atuais – toda a extensão da zona costeira (1999, 
p.46). 
 

Diante desta ocupação descompromissada com a qualidade e preservação do meio 

ambiente, percebe-se que o planejamento urbano quando existente, não consegue acompanhar 

a velocidade do processo de urbanização. 

 

Apesar de Balneário Camboriú ser considerado o principal reduto turístico do litoral 

norte de Santa Catarina, nos últimos anos o turismo vem se disseminando sobretudo em 

diferentes municípios da orla marítima. Algumas áreas que até então não apresentavam muito 

mais do que belas praias, com baixa ocupação passaram a despontar como importantes 

núcleos receptores, entre esses, destacam-se Itapema, Porto Belo, Bombinhas e São Francisco 

do Sul.  

 

Cabe aqui destacar o município de Itapema, que nos últimos anos vem passando por 

um processo de verticalização de sua orla marítima em função dos crescentes fluxos de 

veranistas. Contudo, Itapema lidera a lista dos municípios com maior crescimento 

demográfico do Estado, tendo sua população em 20 anos aumentado de 6.561 habitantes, em 

1980 para 25.857, em 2000, o que evidencia de certa forma a influência do desenvolvimento 

do setor turístico na localidade. 
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Atualmente, o processo de verticalização é intenso, tanto em Balneário Camboriú 

como em Itapema. Porém, no ano de 1993, o Diário Catarinense (jornal de grande circulação 

no Estado) já exibia em edição especial esse crescimento vertical.  

 

Em Balneário Camboriú não há recessão econômica que interfira no boom 
imobiliário. O aglomerado de edifícios, muitos com mais de 20 andares, 
aumenta a cada dia. Quem olha da praia para o continente avista uma 
paisagem pontilhada por operários, guindastes e tijolos, resultado do 
incremento da construção civil [...] até então a Secretaria Municipal do 
Planejamento registrava 27 milhões de metros quadrados de área construída. 
Para este ano, a previsão é que aumente para 34 milhões de metros 
quadrados, garantindo ao município o título de cidade que mais cresce 
verticalmente em Santa Catarina (1993, p. 15). 

 

No entanto, após o ano de 1993, o segmento da construção civil até então considerado 

o principal gerador de receita do município sofreu um declínio. Apesar da redução no número 

de construções, o município conta hoje, conforme números da Prefeitura, com cerca de 1,68 

mil edifícios prontos, totalizando mais de 9,6 milhões de metros quadrados transformados em 

aproximadamente 50 mil apartamentos (BAGGIO, 2000, p.3). Apesar de ter ocorrido uma 

certa redução na construção civil, a ocupação territorial encontra-se em estágio bastante 

avançado e mesmo que em menor proporção, o setor continua se desenvolvendo.   

 

Esse crescimento desenfreado aliado à falta de um planejamento acarretou muitos 

prejuízos ao município, como os problemas de desmatamento e de poluição que refletem na 

falta de sintonia entre um processo de ocupação intensivo e descontrolado; a ausência de 

infra-estrutura básica disponível; a sombra projetada pelas edificações na orla marítima, 

prejudicando o banho de sol dos turistas; o trânsito caótico; entre outros.  

 

Outro município que vem crescendo com a atividade turística é Bombinhas, que no 

ano de 1992, foi desmembrado do município de Porto Belo20, sendo constituído pela área 

territorial do então distrito de Bombinhas. Cercada por 17 praias em uma área de apenas 32 

Km2, o município tem como fonte principal de renda o turismo, seguido da pesca artesanal. 

Seu atrativo principal está nas praias com águas transparentes próprias para banho, 

surf, mergulho, pesca, e vários tipos de esporte náutico, assim como, na diversidade da 

                                                 
20 O município de Bombinhas foi criado em 30 de março de 1992, através da Lei Estadual no 8.558, publicada 
pelo Diário Oficial do Estado no 14.414 de 01 de Abril de 1992. 
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paisagem, onde apresenta morros; planícies; enseadas; costões, atrativos naturais que 

encantam turistas de várias localidades. 

 

No entanto, nos últimos anos o município vem recebendo um número excedente de 

turistas atraídos por suas belezas naturais. Esse turismo massivo tem causado impactos 

negativos à localidade, como exemplo podemos destacar as construções nas encostas dos 

morros, provocando a degradação do meio ambiente em que o turismo está inserido, 

comprometendo o desenvolvimento desta atividade que é a principal fonte de renda do 

município. É importante reconhecer “que a degradação dos ambientes naturais, de modo 

geral, não interessa ao turismo porque este tem o espaço como principal objeto de consumo” 

(CRUZ, 2001, p.30). 

 

A degradação de ambientes naturais ou urbanos provocada pelo turismo 
contraria a lógica de reprodução da atividade. Nesses casos, ou há algum 
erro estratégico de planejamento subjacente ao processo de apropriação dos 
lugares pela atividade ou, simplesmente, o planejamento jamais existiu 
(id.ibidem.). 
 

A ausência de um planejamento eficiente para o desenvolvimento do turismo vem 

transformando a configuração espacial do município de Bombinhas, que nos últimos anos 

com o incremento da atividade turística, tem crescido de forma acelerada e desordenada. 

 

Outro município merecedor de destaque é São Francisco do Sul, que tem seus 

atrativos turísticos baseados na sua história, na sua cultura21, nas belezas naturais e na 

condição de ilha litorânea com diversas praias. Em janeiro de 2004, o município comemorou 

seus 500 anos com uma grande festa, atraindo um número ainda maior de turistas para a 

região. 

 

De certa forma, o litoral norte é um mosaico de situações turísticas distribuídas ao 

longo da orla, que vêm seguindo “padrões” de envolvimento com o turismo que apresentam 

algumas singularidades dignas de registro, como é o caso de Porto Belo, que apresenta 

características bastante peculiares frente ao desenvolvimento do turismo no litoral norte do 

Estado e, sendo a área central de Porto Belo objeto de estudo desta pesquisa, as singularidades 

dessa localidade serão analisadas e destacadas mais adiante.  

                                                 
21 O município de São Francisco teve seu centro histórico tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1987. 
Possui cerca de 150 casarões, construídos entre os séculos XVIII e XIX. 
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Sem dúvida, o turismo nos últimos anos tem se desenvolvido no litoral norte de Santa 

Catarina. No entanto, cabe ressaltar que esse processo ganhou intensidade a partir do 

desenvolvimento do turismo nos municípios vizinhos a Balneário Camboriú (Itapema, Porto 

Belo, Bombinhas e São Francisco do Sul), os quais passaram a figurar como importantes 

sítios receptores, impulsionados pelo maior pólo turístico do estado, Balneário Camboriú. 

 

O turismo urbano representa a quase totalidade dos fluxos turísticos mundiais. Isto se 

deve ao fato, basicamente, de a cidade concentrar, espacialmente, uma infra-estrutura 

necessária, de acesso, de hospedagem, de apoio à atividade (atendimento médico, sistema 

bancário, etc.) e de lazer, mas também leva em conta, o fato de a própria área ser objeto de 

atratividade para o turista.  

 

Essas características são facilmente encontradas nos municípios do litoral norte de 

Santa Catarina, que por suas propriedades integram o Programa de Desenvolvimento 

Turístico da Região Sul (PRODETUR-SUL)22. O Prodetur23 é um programa ligado à Política 

Nacional de Turismo e incluso entre os programas de infra-estruturas básica e turística. A 

implantação do programa nos Estados dá-se a partir da seleção de áreas denominadas de “área 

turística”, sendo que, cada área incluída no Programa está sendo objeto de um Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) que indicará as ações a serem 

implementadas, com vistas a aumentar o fluxo do turismo internacional e a conseqüente 

entrada de divisas no país (PLANO NACIONAL DO TURISMO, 2003). 

 

Em Santa Catarina, a definição da área prioritária pelo Prodetur abrange 13 

municípios, dos quais, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas e Porto Belo correspondem 

à área turística prioritária urbana, sendo o sol e a praia as principais motivações de fluxos para 

esses destinos. O mapa a seguir demonstra os 13 municípios considerados como área 

prioritária em Santa Catarina. Cabe destacar a predominância do litoral catarinense, sobretudo 

na porção norte que concentra o maior número de municípios em destaque, evidenciando 

ainda mais o potencial turístico da região. 

 
                                                 
22 O Prodetur-Sul abrange os seguintes estados: Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. 
23 O Programa de Desenvolvimento Turístico foi criado em 1991 no nordeste com o Prodetur-NE, juntamente 
com o Prodetur-Amazônia Legal/Centro-Oeste e Prodetur-Sul. Além dessas áreas, foram incluídas nesses 
programas a Hidrovia Tiête-Paraná e a região do Vale do Rio Ribeira de Iguape, estado de São Paulo (Programa 
de Desenvolvimento Turístico do Vale do Ribeira).   
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Figura 5: Mapa da Área Turística Prioritária – Prodetur-Sul 
Fonte: Prodetur-Sul – Santa Catarina, 2003. 

 

É importante ressaltar que o Prodetur-Sul em Santa Catarina encontra-se somente no 

papel. E ao que tudo indica, as políticas públicas regionais até agora não conseguiram se 

articular para implantar o programa no Estado. 

 

Percebe-se um certo descaso com o desenvolvimento do turismo no estado por parte 

dos órgãos públicos que deixam praticamente a atividade ao acaso. Nesse sentido, Cruz 

destaca que: 
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[...] a omissão do poder público, que delegou à iniciativa privada o poder de 
decidir sobre o (re)ordenamento de seu território. Como resultados dessa 
omissão, cabe suscitar o caos urbano instalado em muitos municípios 
turísticos litorâneos, principalmente em períodos de alta temporada 
(congestionamentos, falta de água para abastecimento, acúmulo de lixo em 
locais públicos etc.), a privatização de praias para edificação de 
empreendimentos do tipo condomínio de segunda-residência e para a 
instalação de equipamentos de lazer, tais como parques temáticos, entre 
outros problemas (2001, p.41). 
 

Para que o turismo aconteça, inúmeros objetos são introduzidos no espaço, assim 

como são modificadas funções de objetos preexistentes. Impõe-se uma nova estrutura, que 

não pára de mudar porque o processo de transformação continua. E tudo leva a crer que essas 

transformações serão cada vez mais intensas, dada a crescente importância econômica do 

setor. 

 

Desta forma, e ao que tudo indica, se não houver um planejamento que ordene o 

processo de ocupação dessas localidades, os locais mais atrativos nesses segmentos do litoral 

deverão convergir para um mesmo “modelo” turístico, marcado pela urbanização dominante e 

por grandes impactos sócio-ambientais, como acontece hoje em Balneário Camboriú. 

 

Os problemas de desmatamento e de poluição refletem a falta de sintonia entre um 

processo de ocupação intensivo e descontrolado, com forte tendência a verticalização, e a 

infra-estrutura básica disponível, além da ausência de um planejamento. 

 

Percebe-se que, o desenvolvimento turístico que acabou se tornando a principal 

atividade econômica dos municípios do litoral norte, necessita de um planejamento adequado 

no sentido de preservar as características ambientais, sociais e espaciais, assegurando 

benefícios para a população residente. O planejamento deve ser o objetivo central na 

implementação de políticas espaciais eficazes para solucionar os problemas essenciais da 

sociedade. 

 

É necessário que haja uma conscientização do poder público e de grupos privados, 

para que, ao invés de priorizarem os investimentos aumentando o fluxo turístico, passem a 

projetar investimentos que levem em conta a população residente e que permitam o 

desenvolvimento das atividades turísticas, minimizando seus efeitos negativos.      
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3 A SINGULARIDADE DE PORTO BELO NO CONTEXTO LITORÂNEO 

CATARINENSE 

 

3.1 Porto Belo e suas origens históricas 
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Na análise das origens de Porto Belo é preciso reconhecer preliminarmente a presença 

indígena responsável por alguns topônimos tupi-guaranis, objetos arqueológicos e vestígios 

ainda existentes nas Ilhas João da Cunha e do Arvoredo. Deve-se aos índios, por exemplo, a 

designação de Araçá (árvores ou arbustos que fornecem um fruto semelhante a uma goiaba) e 

a de Perequê (entrada de peixe para comer ou desovar), correspondente a duas importantes 

áreas do município. 

 

 A história do povoado que ficou famoso por suas belas praias começou muito antes da 

chegada do homem branco a seu território. Pelos petroglifos encontrados na Ilha João da 

Cunha, bem defronte à Enseada de Porto Belo, percebe-se a presença de indígenas, os quais 

pertenciam à tribo dos Carijós, que se espalhavam ao longo de todo o litoral catarinense.  

 

O Colonizador europeu só chegou no século XVI e, embora fossem os portugueses os 

descobridores oficiais das terras ao sul do Equador, os aventureiros que primeiro aportaram 

nas águas da bela enseada, chamada inicialmente “das Garoupas”, tinham outras 

nacionalidades: franceses, holandeses e espanhóis, principalmente estes últimos, fizeram 

várias paradas na região quando, em busca de riquezas, dirigiam-se ao Rio da Prata, no 

extremo sul do continente(PIAZZA, 1998). 

 

No entanto, desde 1504, há registros dessas visitas esporádicas. A mais significativa, 

contudo, é a do veneziano Sebastião Caboto, em 1527. O navegante, que levou a fama de ter 

batizado com o nome de Santa Catarina a ilha/capital, deitou âncora na baía de Zimbros e dali 

levou nativos, mas também teve 4 baixas em sua tripulação, por conta de alguns desertores. 

Foram eles, por certo, que receberam Pero Lopes de Souza, em sua viagem de 

reconhecimento pelo sul do Brasil, no ano de 1531. Este veio como o primeiro donatário do 

que é, hoje, o Estado de Santa Catarina, então integrante de um território muito maior - a 

Capitania de Santo Amaro e Terras de Sant'Ana. 

Mas, Pero Lopes de Souza morreu antes de tomar posse de suas terras, as quais se 

transformaram em alvo de litígio dos seus herdeiros com os de Martim Afonso. 

Esta desavença só foi a termo entre 1709 e 1711, quando Portugal readquiriu os 

direitos sobre a região e procedeu a uma nova divisão geoadministrativa da parte meridional 

do país, repartindo a capitania em duas: da divisa de Paranaguá até a ponta norte da Enseada 

das Garoupas, ficou sendo Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco e daí para o sul, 
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incluída a povoação da Ilha de Santa Catarina, seria Santo Antônio dos Anjos da Laguna. No 

ano de 1714, Porto Belo já figurava nos mapas da Coroa Portuguesa, com seu topônimo 

original (BOITEUX, in KOHL, 1986, p.26). 

 

Preocupada em garantir a posse das terras meridionais do continente sulamericano, a 

Coroa Portuguesa tratou de reforçar sua presença na região. Uma das estratégias que 

empregou para este fim foi o desmembramento da Capitania de Santo Amaro e Sant’Ana, 

com a criação da Capitania de Santa Catarina, na segunda metade dos anos setecentos. Por 

essa época, já havia muitos vicentistas nas paragens do sul, principalmente na figura dos 

bandeirantes. 

 

Na encruzilhada dos anos setecentos, Portugal, cada vez mais ameaçado em seus 

domínios ultramarinos pelos vizinhos europeus, criou políticas de colonização. Para o sul do 

Brasil, enviou população do Arquipélago dos Açores e da Madeira, no período compreendido 

entre 1748 e 1756, registra CABRAL (1943). Para este autor, o número de açorianos em 

terras catarinenses não chegou a atingir aos cinco mil, mas a quantidade de colonos foi 

suficiente para reforçar sobremaneira a escassa população da época. 

 

Inicialmente concentrados na Ilha de Santa Catarina, os novos habitantes do litoral 

meridional brasileiro se espalharam em 1777, com a invasão da ilha pelos espanhóis. 

Buscando refúgio, acabaram se fixando em pontos geográficos não programados pela política 

de colonização portuguesa. A região da Enseada das Garoupas estava entre essas destinações 

que, de acordo com Boiteux (1953, p.146), não foram distinguidas com povoados constituídos 

exclusivamente de elementos procedentes dos Açores e da Madeira. Diferentemente do que 

difundem, de maneira equivocada, as políticas oficiais de turismo praticadas nos municípios 

do litoral centro-norte catarinense. 

 

Os açorianos constituíram um movimento migratório cuja característica econômica era 

a pequena produção, porém inserida numa estrutura colonial-latifundiária (VIEIRA & 

PEREIRA, 1997). De fato, encontram-se até hoje, no interior de Porto Belo, um grande 

número de pequenas propriedades (cerca de 700, conforme registro municipal, com área 

média de 62 hectares cada uma, de acordo com o IBGE), que produzem em escala de 

subsistência.  

 



88 

No início do século XIX, a expansão dos exércitos de Napoleão forçou a retirada da 

família real portuguesa. Alçado à categoria de Reino, o Brasil não só recebeu Dom João VI e 

sua Corte como abriu seus portos e suas terras para novos colonos. Desta vez, foi concedida 

sesmaria a famílias de Ericeira, cidade litorânea do continente português, próxima a Lisboa. 

Tinham a missão de fundar, na Enseada das Garoupas, “um estabelecimento para pescarias á 

maneira dos do Reino de Algarve” (KOHL, 1986, p.46), ao qual chamaram Nova Ericeira. 

 

Alguns destes colonos fixaram-se no Sertão de Santa Luzia. Por isso, embora a 

Colônia Nova Ericeira não se consolidasse - ao menos, não com este topônimo - é correto 

pensar que ainda há hoje, entre as famílias ali residentes, descendentes desses desbravadores. 

 

Após a independência do Brasil, a Enseada das Garoupas já aparecia em documentos 

oficiais como a Freguesia de Bom Jesus dos Aflitos. Em 1832, seria finalmente cunhada uma 

nova denominação para o lugar, que, desmembrado de São Francisco, elevou-se à categoria 

de vila e passou a chamar-se Porto Belo. A instalação da vila se daria em dezembro de 1833, 

junto com uma alteração em seu limite norte, que deixou de ser o sul do Rio Itajaí e passou a 

ser o Rio Gravatá. De modo que Porto Belo, inicialmente, limitava-se ao norte com São 

Francisco, ao sul com São Miguel, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com Lages. 

(CODESUL, 1970). 

 

Os tempos de “Corte”, porém, não iriam muito longe. Ao contrário do que diz a 

profecia jesuítica, Itajaí só fez crescer durante a segunda metade do século XIX, assim como 

Tijucas, e ambas se emanciparam em 1860. Com a transferência da sede administrativa para 

Tijucas, Porto Belo perdeu autonomia. 

 

Só em 1895 iria recuperar sua condição político-administrativa independente e ampliar 

seu território, por conta do apoio prestado à causa republicana e a Floriano Peixoto, de triste 

memória para os catarinenses. Mas outro retrocesso adviria em 1923, ano em que Porto Belo 

perdeu o território do distrito de Itapema e voltou a fazer parte do município de Tijucas 

(KOHL, 1986). 

Essa conjuntura, entretanto, durou pouco. Em 1925, pressões políticas lideradas pelo 

Capitão Gualberto Leal Nunes reconquistaram para a localidade o status de município.(id. 

ibidem). Mais recentemente, em 1992, Porto Belo sofreu novo contratempo, agora com a 

emancipação de Bombinhas, que ficou com 26 das 32 praias espalhadas pela Enseada. 
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 No entanto, percebe-se que Porto Belo teve uma trajetória política bastante instável ao 

longo de sua história, que refletiram na organização sócio-espacial do município, assim como 

no lento processo de desenvolvimento em que se encontra a localidade até os dias de hoje.  

 

 

3.2 Caracterização Sócio-Espacial 

 

A ocupação do espaço litorâneo catarinense, na atualidade, vem ocorrendo de forma 

desordenada e, sobretudo nas últimas décadas, o turismo se apresenta como principal 

elemento gerador das dinâmicas sócio-espaciais nos municípios sitiados na faixa atlântica. 

 

No Brasil, o incremento do turismo apresenta conseqüências marcantes, especialmente 

nas áreas onde os fluxos de visitantes são mais intensos, tornando as transformações sócio-

espaciais mais evidentes. No caso específico do litoral de Santa Catarina, esse fenômeno 

provoca um reordenamento dos quadros regionais, criando ciclos de ocupação com dinâmicas 

próprias e bastante diferenciadas entre si. 

 

O município de Porto Belo, localizado no litoral centro-norte catarinense, tem sua 

ocupação ligada a ciclos de povoamento desde o século XVIII. Emancipou-se de São 

Francisco do Sul na segunda metade do século XIX, formando, então, um dos maiores 

municípios de Santa Catarina em extensão territorial, e fazendo limite com São Francisco do 

Sul, São José e Lajes. Aos poucos outros distritos foram também se emancipando, na medida 

em que o crescimento populacional e econômico ia se espalhando, tal como aconteceu com 

Itapema e Bombinhas. 

 

Hoje o município de Porto Belo possui 96,5 Km2 de área e abriga 11.141 moradores, 

conforme dados do censo de 2001, perfazendo uma densidade demográfica de 110,7 

habitantes por Km2. Apresenta uma taxa de migração similar a dos municípios vizinhos 

(Bombinhas e Itapema), os quais registraram os mais altos índices de crescimento 

demográfico de Santa Catarina nos últimos anos. Esta atração populacional é gerada direta ou 

indiretamente pelo desenvolvimento do turismo na região e por sua localização. A localização 

geográfica de Porto Belo e seus municípios vizinhos estão demonstrados no anexo A. 

 



90 

O território correspondente ao município de Porto Belo conta com duas unidades 

geomorfológicas bem delimitadas: a primeira, o núcleo central, formado por micro bacias que 

nascem nas encostas e deságuam na baia de Porto Belo e a segunda, composta pela bacia do 

rio Perequê, que se estende não só de Porto Belo, como também por Tijucas e Itapema.  

 

A privilegiada localização geográfica de Porto Belo, situado no corredor de acesso às 

principais cidades do Estado, assegura uma certa importância para o município em termos 

regionais. Assim como todo litoral catarinense, seu desenvolvimento se deu através do mar. O 

município possui um relevo recortado e um solo pouco produtivo, o que levou ao 

desenvolvimento de atividades agropecuárias de subsistência. 

 

Por outro lado, as condições geográficas do município, apresentam uma singularidade, 

visto tratar-se de um porto natural que permite atracagem de grandes embarcações. Apesar 

dos recursos técnicos e financeiros limitados, desde o período colonial o litoral catarinense 

teve seu desenvolvimento relacionado às atividades ligadas ao mar. A pesca da baleia foi o 

marco inicial da ocupação de várias localidades e, posteriormente, outros tipos de pescado 

(sardinhas, corvinas, cações, anchovas, tainhas, camarões, lulas, etc.), ganharam destaque, 

influenciando a organização sócio-espacial. 

 

Em meados do século passado (1950), quando o país passa a viver uma nova etapa do 

desenvolvimento capitalista, moradores de núcleos industriais localizados no Vale do Itajaí, 

tais como, Blumenau, Joinville, Brusque começaram a freqüentar os balneários do centro 

norte catarinense, particularmente Itapema, Camboriú e Porto Belo, dando início a uma 

ocupação sócio-espacial decorrente da construção de segundas-residências ou casas de 

veraneio. A segunda-residência, seguia, em geral, o mesmo padrão e estendiam-se 

linearmente pela orla litorânea, formando manchas contínuas, com casas que retratam a 

presença de uma classe social com poder aquisitivo bastante elevado em relação a 

comunidade local. Na praia central de Porto Belo surgiram inúmeras residências deste tipo.  

 

Nesse período, a qualidade do mar era considerada excelente, porém a especulação 

imobiliária e o crescimento desordenado provocado pela intensificação dos fluxos 

comprometeram a balneabilidade do litoral da região, afetando as condições naturais da praia 

central de Porto Belo. 
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A inauguração da BR 101 facilitou o fluxo de turistas e incrementou as atividades 

ligadas ao turismo em todo o litoral catarinense. Entretanto, enquanto os municípios vizinhos, 

como Itapema e Balneário Camboriú, sofreram nas últimas décadas grandes transformações 

na organização do espaço geográfico e de suas atividades econômicas em conseqüência da 

demanda turística, o núcleo central de Porto Belo, apesar de algumas transformações sócio-

espaciais, ainda conserva, nos dias de hoje, características da ocupação original. A existência 

de praias próximas, tais como, Perequê, Bombas, Bombinhas, Canto Grande entre outras, 

mais propícias ao banho de mar, transformaram Porto Belo em um núcleo de apoio ao 

crescimento destas localidades. A dificuldade de escoamento do trânsito, principalmente na 

alta temporada, aliada à falta de infra-estrutura mantiveram, o município à margem da 

expansão das atividades turísticas. Algumas localidades vizinhas à área central, por sua vez, 

encontram-se praticamente intocadas pela atividade turística, como exemplo o Araçá, local 

onde os moradores nativos preservam ainda suas características culturais originais e mantém a 

atividade pesqueira como principal fonte de renda da economia local. 

 

  Para conhecer as principais características da localidade frente ao boom da atividade 

turística que promoveu o desenvolvimento regional, foi preciso além da realização de várias 

visitas técnicas e levantamentos junto aos órgãos da administração pública municipal, coletar 

elementos para distinguir a especificidade de Porto Belo e dos municípios situados em seu 

entorno. Portanto, foi elaborado um instrumento de pesquisa que foi aplicado junto a 100 

famílias do núcleo central, correspondendo a 321 pessoas residentes no município. Os dados 

levantados referem-se à residência, grau de escolaridade, renda familiar e situação 

profissional. Os dados obtidos através da aplicação de questionários e entrevistas permitiu a 

construção de um quadro da realidade investigada. 

 

Os moradores da região central de Porto Belo possuem um alto grau de identificação 

com o seu espaço, considerando-o como seu território e demonstra um grande desvelo pelo 

local. Dentre esses moradores há um número grande de pessoas na faixa etária superior aos 60 

anos de idade, conforme o gráfico 1.  
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Figura 6 – Faixa Etária dos Moradores 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 

  

Quanto ao nível de instrução, merece destaque, que a grande parte da população 

possui apenas o primeiro grau incompleto, conforme pode ser observado no gráfico 2.  
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Figura 7 – Nível de Instrução dos Moradores 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 

 

O cruzamento dos dados levantados propiciou algumas constatações: A terceira idade 

possui um baixo nível de instrução, enquanto a faixa etária de adultos apresenta um nível 

médio de instrução a questão do desemprego está relacionada ao baixo nível de instrução da 

população economicamente ativa; quanto à profissão, é no setor primário que se concentram 

os trabalhadores com nível de instrução mais baixo. 
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Os turistas usuários deste espaço são na sua maioria brasileiros e provenientes dos três 

estados da região Sul. Apesar disso, o contingente de argentinos configura-se como o terceiro 

maior grupo de usuários. 

 

Os turistas caracterizam-se por viagens em grupos familiares, permanecendo 

aproximadamente 10 dias na cidade.  

 

O contingente de argentinos configura-se como o maior grupo de usuários estrangeiros 

e se constitui, em sua maioria de jovens e adultos com alto grau de escolaridade e bom nível 

de renda. 

 

 De acordo com o levantamento realizado pela pesquisa junto aos próprios moradores, 

a renda familiar aproximada dos moradores do núcleo central de Porto Belo, varia de média 

baixa a média, ou seja, 3 e 20 salários mínimos mensais. 
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Figura 8 – Renda Familiar 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 

 

Há um índice alto de pessoas (86%) que possuem residência própria. Destas, grande 

parte (84%), foram auto-construídas. As residências, em 79% dos casos são de alvenaria ou 

mista. Os 21% restantes são construções de madeira, que pertencem, especialmente à 

população mais antiga. 
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Dos profissionais residentes, cerca de 70% estão empregados e dividem-se, 

principalmente, entre o setor primário e terciário. O número de aposentados chega a mais de 

20%. O número de desempregados é também elevado, compreendendo cerca de 10% dos 

moradores. Os aposentados e desempregados perfazem um total de 1/3 da população adulta 

sem atividade profissional. Deve-se considerar que, na temporada o número de empregos é 

maior que na baixa temporada, quando a população enfrenta uma baixa oferta de empregos. 

Tal fato provoca uma percepção negativa quanto à oferta de emprego em Porto Belo. 
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Figura 9 – Percepção da Oferta de Trabalho 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 

 

Existe no município uma colônia de pescadores que, fora da época da pesca do 

camarão e da anchova, auxilia os associados através do governo federal via seguro 

desemprego no valor de um salário mínimo, pagos nos períodos de defeso, quando a pesca é 

proibida. No caso do camarão, a proibição se estende por 2 meses e no da anchova por 4 

meses. Outras conquistas, são as bolsas de estudo para o ensino superior aos residentes e o 

desconto de 80% no valor do IPTU, concedido ao pescador artesanal que possui apenas uma 

casa e não possui veículo. 

A maioria da população local reside no município há mais de 20 anos (64%), sendo 

que a grande maioria em residências próprias (86%), com renda familiar considerada baixa, 

variando entre 3 e 10 salários mínimos (56%). 
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Figura 10 – Tempo de Residência no Município 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 
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Figura 11 – Situação da Moradia 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 
 

A coleta de dados permitiu observar também que, dentre as pessoas ocupadas, a 

maioria trabalha no próprio município ou nos municípios vizinhos, especialmente em 

Bombinhas e Tijucas como demonstra o gráfico a seguir. 



96 

 

67%

5%

9%

3%

10%

6%

0% 20% 40% 60% 80%

Porto Belo

Araçá

Bombinhas

Tijucas

Munic. Vizinhos (abaixo de 3%)

Outros estados

 
Figura 12 – Local de Trabalho dos Residentes 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 

 

 Constatou-se ainda que o setor dominante é o terciário, dividido entre atividades 

ligadas ao comércio local, concentrado no centro do município, e à prestação de serviços 

turísticos. Nele estão empregadas 129 pessoas, dentre as 321 residentes no município que 

foram computadas nos questionários. 
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Figura 13 – Setores de Atuação Profissional 
Fonte: Pesquisa de Campo/2001 
 

Por outro lado, a pesquisa constatou um elevado percentual de desempregados, o que 

preocupa o governo municipal, sobretudo a Secretaria de Planejamento. A taxa de 

desemprego agrava-se na baixa temporada, devido às oscilações do mercado de trabalho 

(fechamento de micro-empresas, por exemplo). 
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Figura 14 – Situação de Trabalho 
Fonte: Pesquisa de Campo/2001 

 

 A expansão da ocupação urbana se deu de forma desordenada, em parte devido a 

geomorfologia do próprio sítio urbano, localizado em área bastante acidentada. O Projeto de 

Gerenciamento Costeiro, elaborado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente destaca as 

construções, em encostas de alta declividade que ameaçam o meio ambiente e trazem riscos a 

população, ocasionando vários problemas ambientais registrados na região. Por outro lado, há 

também edificações em áreas sujeitas a enchentes, como pode ser constatado através da 

análise das figuras a seguir. 

 

 
Figura 15 – Vista Aérea de Porto Belo 
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Belo/2001 
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Figura 16 – Construção na Encosta 
Fonte: Foto da autora; 2001. 

 

As fotos anteriores permitem visualizar o acelerado processo de ocupação das 

encostas. Por outro lado, é importante ressaltar também que o desenvolvimento do turismo no 

litoral catarinense vem sendo responsável, em muitas áreas, por um processo de privatização 

da orla, com perda deste patrimônio natural por parte da população local e comprometendo os 

ecossistemas costeiros. Este fato pode ser constatado na praia central de Porto Belo, o que 

prejudica a demanda turística que acaba utilizando apenas o trapiche (localizado nesta área) 

para o embarque para a Ilha João da Cunha. 

 

O acesso à praia está prejudicado, no caso de Porto Belo, pela a construção de 

segundas-residências, edificadas sem planejamento prévio junto à orla marítima, tornando a 

praia propriedade quase particular de um número reduzido de veranistas, conforme pode ser 

observado na figura seguinte. 
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Figura 17 – Acesso à Praia 
Fonte: Foto da Autora/2001 

 

Na figura anterior, tirada da avenida central de Porto Belo, observa-se como o acesso 

ao mar e a própria visão do mar ficam obstruídos pelas residências que acompanham o 

alinhamento da praia. Essas residências têm os fundos voltados para a avenida e sua frente 

voltada para o mar. 

 

Quanto às intervenções do poder público local no espaço, estão ligadas ao Plano 

Diretor Urbano, através de legislação específica de zoneamento e uso do solo aprovada em 

1984 pela Lei no 426/84 (Anexo B), que definiu o zoneamento físico territorial de Porto Belo 

da seguinte forma: 

 

• Zonas Residenciais (ZR) 

a) ZR – 1ª e ZR – 1B: situadas na sede do município 

b) ZR – 8: situada na localidade do Araçá 

 

• Zona Mista (ZM) 

a)  ZM – 1: situada na sede do município.  

 

• Zona Industrial (ZI) 

a) ZI – 1: situada na sede do município e na Enseada da Encantada 
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• Zonas Especiais (ZE): destinada a compensar a futura demanda de equipamentos 

comunitários e urbanos, a serem instalados para o uso da população fixa ou flutuante. 

 

• Zona de Preservação Especial (ZPE): destinada a preservação de formação vegetal 

defensiva à erosão de encostas e de ambientes de grande circulação biológica, onde a 

cobertura vegetal preserva permanentemente o solo, admitindo-se o uso residencial 

unifamiliar, obedecendo-se critérios estabelecidos pela lei. 

 

• Zona de Preservação Permanente (ZPP) 

a) ZPP – 1: destinada à preservação das faixas de areia existentes em todo o município, 

bem como as áreas acrescidas de marinha natural ou artificialmente, pertencente ao 

Patrimônio da União e destinadas exclusivamente para uso público. 

 

• Zona de Interesse Turístico (ZIT): destinada ao desenvolvimento turístico, admitindo-se 

empreendimentos de hotelaria, obedecidos os índices de aproveitamento, gabarito e lote 

mínimo. 

 

O uso do solo na área central de Porto Belo segue as seguintes definições: 

 

• Uso Residencial: 

a) Unifamiliar: quando a edificação for constituída de uma única unidade residencial 

autônoma, sendo permitida em toda a área urbana e de expansão urbana do município. 

b) Multifamiliar: quando a edificação for constituída de duas ou mais unidades 

residenciais autônomas, sendo permitida na área urbana e de expansão urbana. 

 

• Uso Misto: atividades voltadas para a comercialização de produtos alimentícios e consumo 

diário da população, artigos de uso doméstico e vestuário, de localização compatível com o 

uso residencial. 

 

• Uso Industrial: considera-se indústria pesada ou incômoda quando a área do terreno for 

superior a 1000 m2 e o número de empregados superior a 40. Nessa situação deve 

apresentar controle de ruído, poeira, odor, fumaça e poluição, funcionando no período. 
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Com relação ao Sistema Urbano, o transporte constitui um aspecto relevante da infra-

estrutura, pois possibilita a distribuição e o escoamento da produção, assim como, a 

locomoção da população local e dos turistas. 

 

O acesso ao município de Porto Belo se dá principalmente pelo transporte rodoviário, 

sendo a BR 101 a principal via de ligação, além de dois acessos secundários, um para Tijucas 

e outro para Itapema. Com a duplicação da BR 101, em 1999, foi construído um viaduto sobre 

a rodovia, sendo que o acesso ao núcleo central de Porto Belo continuou sendo o mesmo. Seu 

contato com Itapema, entretanto, pode ser feito por uma via secundária que passa pelos 

bairros de Perequê e Meia Praia. Já o acesso ao município de Bombinhas e às praias de 

Bombas e Canto Grande se dá pela Avenida Central do Município de Porto Belo, enquanto 

que a ligação com Tijucas se faz através do bairro de Santa Luzia por meio de estrada não 

pavimentada. Desta forma, o acesso a Porto Belo pode ser feito atualmente através de 3 

estradas, interligadas à BR 101, importante rodovia nacional. 

 

 
Figura 18 – Acesso Principal ao Município de Porto Belo 
Fonte: Foto da Autora/2001 

  

Como já foi apontado, somente com a duplicação da BR 101 é que foi construído o 

viaduto que facilita o acesso às praias da região, muito embora a estrada que liga a BR 101 à 

sede do município de Porto Belo seja pavimentada e mal conservada. 
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Os dados coletados expressam a opinião da população local no que se refere ao acesso 

ao município de Porto Belo. Para os moradores, principalmente durante a alta temporada, 

quando o fluxo aumenta significantemente com a chegada dos turistas, as vias de acesso são 

consideradas ineficientes como demonstra o próximo gráfico.  
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Figura 19 – Opinião da População Local Quanto às Vias de Acesso 
Fonte: Pesquisa de Campo/2001 
 

O município conta com um terminal rodoviário abrangendo linhas municipais, 

regionais e estaduais. As empresas que operam na cidade são: a Praiana (serve a população 

local, com freqüência diária, de hora em hora, aos municípios vizinhos: Bombinhas, Itapema, 

Balneário Camboriú, Itajaí e Tijucas); a Rainha (atua no transporte local e possui linhas 

diárias para Florianópolis); a Auto Viação Catarinense (diariamente a Florianópolis e 

Curitiba) e a Reunidas (diariamente a Brusque e Blumenau). Na alta temporada (dezembro a 

março), as linhas existentes são intensificadas com horários extras. A empresa Santo Anjo 

atua na linha Porto Alegre (uma linha diária de ida e volta) e a empresa de viação Pluma 

dispõe de uma linha semanal para Buenos Aires. A cidade conta também com o serviço de 

táxi instalado junto à rodoviária. 

 

No que se refere às linhas de transporte coletivo urbano, a comunidade entende que é 

atendida de forma satisfatória. Este serviço público é executado pela empresa de transportes 

Praiana, e por empresas regionais, tais como a Auto Viação Catarinense e Rainha. 
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Figura 20 – Opinião da População Local Quanto ao Transporte Coletivo 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 
 

O terminal rodoviário do município, entretanto, causa desconforto à comunidade em 

geral, por estar localizado na avenida central da cidade, principal via de acesso aos balneários 

vizinhos, ocasionando poluição sonora e congestionamento do trânsito, fato agravado na alta 

temporada, quando cresce o movimento de passageiros. 

 

 
Figura 21 – Terminal Rodoviário de Porto Belo 
Fonte: Foto da autora/2001 

 

A malha viária do município se mostra ineficiente. Possui um eixo central 

caracterizado pela Avenida Nereu Ramos (avenida central), com pavimentação asfáltica e 

ruas paralelas e perpendiculares a este eixo (90% delas com pavimentação de paralelepípido). 
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Cabe lembrar que a avenida central, acima referida, constitui-se também em passagem 

obrigatória para aqueles que se destinam aos balneários vizinhos, o que sobrecarrega o 

trânsito desta importante via de comunicação municipal que concentra grande parte do 

comércio local. Por esta razão, a administração municipal manifestou sua intenção de, na 

atual gestão, abrir uma nova via que desviasse o trânsito concentrado nesta avenida. 

 

 Percebe-se que Porto Belo possui problemas quanto ao sistema viário, provocado pela  

falta de um planejamento urbano preventivo, aliado ao relevo recortado, dificultam a solução 

deste problema. 

 

Em relação ao saneamento básico, o tratamento e abastecimento de água em Porto 

Belo, são realizados pela Companhia Catarinense de Água e Saneamento (CASAN). A 

origem do sistema de abastecimento é no Rio Perequê, situado na região do Sertãozinho, o 

tratamento é feito através do filtro russo, com aplicação de sulfato de alumínio, sal, cloro 

gasoso e flúor. O município conta com um reservatório com capacidade de 1190 metros, 

atendendo 5.333 ligações que correspondem a mais de 80% da população. O abastecimento de 

água é considerado eficiente pela população, conforme expresso no gráfico 12. 
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Figura 22 – Opinião da População Local Quanto ao Abastecimento de Água 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 
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Existe uma preocupação latente do governo municipal quanto à qualidade da água. 

Conforme Ramos24 , os rios estão bastante poluídos. O rio Perequê, que contorna o bairro da 

Meia Praia no município de Itapema, é usado praticamente como esgoto, suas águas 

desembocam no mar e as correntes marítimas trazem os resíduos para Porto Belo. O rio 

Perequezinho, faz divisa entre Perequê e o bairro Vila Nova. O rio Rebelo corta o núcleo 

central de Porto Belo e encontra-se em processo de despoluição. O secretário acredita que 

com a despoluição dos rios, a balneabilidade da praia central irá melhorar consideravelmente. 

 

Segundo dados do IBGE (1997, p.30), “a falta de sistemas adequados de esgotamento 

sanitário e a falta de sistemas de drenagem de águas pluviais em quantidade satisfatória são 

problemas que atingem a maioria dos municípios costeiros [...]” em Porto Belo não é 

diferente, se apresentando como um dos principais problemas do município, agravado na alta 

temporada. 

 

No entanto, a população local parece não ter consciência de problemas dessa natureza, 

pois respondeu que o sistema de fossa sépticas e sumidouros é eficiente e atende às 

necessidades, conforme os dados apresentados a seguir. 
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Figura 23 – Opinião dos Moradores Quanto à Fossa Séptica em suas Residências 
Fonte: Pesquisa De Campo/2001 

 

Quanto ao sistema de eletricidade, o fornecimento de energia e a iluminação pública, 

estão a cargo das Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC), através da sub-estação de 

                                                 
24 RAMOS, Onésio – Secretário de Planejamento do Município de Porto Belo. Entrevista concedida em 11 de 
abril de 2001, na Prefeitura Municipal. 
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Porto Belo, localizada no bairro Perequê, próximo ao Shopping Porto das Águas que atende 

os municípios de Porto Belo, Bombinhas e parte do município de Itapema. O consumo médio 

normal é de 1.902.266 KWATS/ hora e durante a temporada alcança 3.104.015 KWATS 

/hora. (CELESC, 2001). 

 

 O serviço de limpeza pública é efetuado pelo setor de obras da Prefeitura Municipal, 

que utiliza caminhões para a coleta de entulhos nas praias e bairros, além de garis que efetuam 

a limpeza de ruas e praças. A coleta de lixo doméstico é diária, realizada através de 

caminhões terceirizados, sendo encaminhada ao município de Biguaçú. Este trabalho é 

efetuado pele empresa Formaco Construções e Comércio Ltda, que fatura junto à Prefeitura 

Municipal por tonelada de lixo depositada.  

 

Em relação à segurança do município, esta é feita pelas polícias civil e militar, que 

atendem as necessidades da população local. Há um posto policial localizado na Avenida 

Governador Nereu Ramos, porém durante a temporada de verão, como o fluxo de turistas é 

intenso, os cuidados com a segurança municipal são redobrados com o efetivo militar 

disponibilizado pela Operação Veraneio da Polícia Militar / SC. 

 

Na área da saúde, Porto Belo conta com um Posto de Saúde municipal, duas clínicas e 

dois ambulatórios particulares, os quais atendem à demanda ambulatorial e pequenas 

emergências. O município não dispõe de hospital, sendo os casos graves encaminhados para 

os hospitais dos municípios vizinhos (Itapema, Tijucas e Itajaí). 

 

Com relação à infra-estrutura comercial, percebe-se que a comunidade local é bem 

atendida no que se refere às suas necessidades básicas, havendo um incremento maior de 

produtos e serviços no período de alta temporada, com a abertura de novos estabelecimentos 

comerciais e com uma maior diversificação na oferta de produtos. 

 

Embora insuficiente, o centro de Porto Belo tem sua economia alicerçada no setor 

terciário, notadamente nos serviços turísticos.  

 

Os serviços de alimentos e bebidas são muito limitados e sazonais. Há 16 restaurantes, 

sendo a maioria deles pizzarias, entre estes, 4 atendem ao público o ano inteiro. 
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Sobre a infra-estrutura local, na percepção dos moradores, os itens mais negativos são, 

pela ordem, a limpeza pública, a inexistência de espaços públicos, a deficiência de 

atendimento médico, a coleta de lixo e o esgoto. Desses itens, as maiores divergências em 

relação à percepção dos turistas, estão nos itens coleta de lixo e limpeza pública. No entanto, 

este fato se deve ao período da aplicação da pesquisa. Como ocorriam problemas na gestão 

pública municipal no ano de 2001, período em que foram aplicados os questionários, os dados 

retratam uma preocupação acentuada neste período. 
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Figura 24 – Percepção da Infra-Estrutura pelos Moradores 
Fonte: Pesquisa de Campo/2001 

 

 Há uma certa insatisfação quanto ao acesso local ao centro de Porto Belo, existem 

algumas ruas sem pavimentação e outras embora pavimentadas, encontram-se mal 

conservadas. A avenida principal (Av Governador Celso Ramos), que cruza a área, é 

passagem obrigatória às praias da região, apresentando um grande fluxo de veículos, 

principalmente nos meses do verão, provocando congestionamentos. Para a população 

residente na praia do Araçá, a questão do acesso ao centro é mais deficiente, já que a única via 

para chegar ao local, não possui pavimentação. 

 

A população de maior renda, possui linha telefônica, razão pela qual o funcionamento 

é considerado eficiente. A falta de espaços públicos de lazer, como praças, parques, tanto para 

crianças, adultos e idosos, é um fato marcante na comunidade, assim como espaços destinados 

à cultura. A praia central de Porto Belo, além de sua importância paisagística, apresenta-se 

também como uma alternativa de lazer e de sazonalidade. 
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Um fato curioso é que 40% da população aponta a rede de esgoto como eficiente, 

apesar de inexistir esse equipamento no local. Algumas residências utilizam a fossa séptica. A 

indústria pesqueira local possui uma estação de tratamento dos dejetos, que pode ser visto a 

seguir: 

 

Numa avaliação da infra-estrutura local, a maioria dos turistas, 53%, considera o 

quadro de bom a ótimo. Pode-se observar que as avaliações positivas pelos turistas ficam 

restritas as condições básicas, tais como, abastecimento de água, coleta de lixo, limpeza 

pública, iluminação pública e telefonia. As avaliações negativas dizem respeito às infra-

estruturas mais ligadas ao uso específico do usuário da praia, como salva-vidas e banheiros 

públicos. No entanto, itens como policiamento, atendimento médico, necessidades de espaços 

públicos, acesso e estacionamento, foram avaliados negativamente por um grande número de 

turistas e usuários. Outros dois itens merecem avaliação semelhante das duas populações 

analisadas: o dos espaços públicos e o atendimento médico. 
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Figura 25 – Percepção da Infra-Estrutura pelos Turistas 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 

 

 A principal fonte de arrecadação do município é o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM), do Governo Federal, que atinge uma média mensal de R$ 114.604,00. Já o 

Governo Estadual arrecada, no município, o imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de 

comunicação (ICMS). O Estado repassa aos municípios 30% do valor total arrecadado. Cada 
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município arrecada de acordo com um índice estabelecido, sendo que a média mensal 

arrecadada pelo município de Porto Belo, gira em torno de R$ 73.500,00 em 2001. Outro 

imposto que possui peso significativo na arrecadação municipal é o cobrado sobre 

propriedade de veículos automotores (IPVA). O Estado repassa aos municípios 50% do valor 

arrecadado com este tributo, cuja média mensal municipal esteve em R$ 7.800,00 durante 

2001. 

 

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), oferece ao município uma média 

mensal de R$ 90.280,00. Entretanto, apenas 1/3 da população paga com regularidade esse 

imposto. Outro Imposto, é o Sobre Serviço – ISS, é aplicado aos serviços de hotéis, pousadas, 

postos de gasolina e outros, e recolhem uma média mensal em torno de R$ 13.000,00 (2001). 

Além desses impostos, o município cobra ainda dos contribuintes algumas taxas, como por 

exemplo, as referentes à coleta de lixo, alvarás, serviços administrativos, o que representa 

uma média de R$ 22.600,00 mensal em 2001. 

 

A receita gerada no ano de 2000, de acordo com a contabilidade municipal, foi de R$ 

4.652.541,00. Dessa renda, o município destina no mínimo 25% para a educação e 15% para a 

saúde. A principal arrecadação municipal provém do IPTU e do ICMS relativos à área 

comercial do núcleo central, sendo 50% referentes à atividade turística. 

 

No debate sobre as conseqüências econômicas do turismo, o tema do fortalecimento 

das finanças públicas é fundamental. A arrecadação municipal apóia-se em dois impostos que, 

potencialmente, estão relacionados ao turismo: IPTU e o ISS, representados pela proliferação 

de residências de veraneio e edifícios, bem como de hotéis, restaurantes e estabelecimentos 

comerciais. Entretanto, verifica-se um descompasso entre a expansão do turismo e 

arrecadação de tributos, pois, via de regra, grande parte do dinheiro que circula na alta 

temporada fica em mãos de particulares, sem que a Prefeitura tenha uma arrecadação que 

permita melhorar o desempenho do setor. O turismo poderia contribuir de forma mais efetiva 

para irrigar as contas públicas, desde que a administração municipal estivesse 

instrumentalizada e exercesse o papel que lhe compete no ordenamento dessa atividade 

econômica. 

 

O núcleo urbano de Porto Belo encontra-se situado na área do entorno da reserva 

Biológica Marinha do Arvoredo. Suas águas são bastante ricas quanto à biodiversidade em 
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virtude do efeito da “convergência subtropical” que resulta da influência de duas Correntes  

Oceânicas: a Corrente do Brasil, com águas quentes vidas do norte e a Corrente da Malvinas, 

com águas frias vindas do sul, o que causa uma grande diferença de temperatura do mar, 

atingindo cerca de 15oC no inverno e 27oC no verão. 

 

Na área central de porto Belo, existem duas pequenas bacias hidrográficas, 

representadas por dois pequenos rios: rio da Vina e rio Rabelo, em cujas águas são despejados 

dejetos residenciais e comerciais devido à falta de uma rede de esgoto no local. Este fato traz 

prejuízos à qualidade da água e da areia da praia. 

 

A praia de Porto Belo está situada na sede do município. Suas águas são tranqüilas e 

protegidas pela Ilha de Porto Belo, tornando-se especiais para a prática de esportes náuticos. 

Estas características propiciam a prática segura de esqui aquático e do jet ski, assim como 

uma boa velejada ou um passeio de escuna. Além disso, a pesca realizada nos costões ou 

proximidades da Ilha João da Cunha é uma excelente opção de lazer. Outra atividade que 

merece destaque é a prática do mergulho, com vários pontos peculiares para a sua prática, 

entre o continente e a ilha.  
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Figura 26 – Qualidade da Água do Mar e Areia em Porto Belo 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 
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O turista manifesta a insatisfação quanto à qualidade da água e da areia das praias, 

sendo que a maioria reconhece a situação regular ou ruim. Já para o residente, este fator pode 

estar interferindo na quantidade de turistas usuários das praias. 

 

A preocupação do morador quanto às questões ambientais está relacionada à poluição 

do mar e dos rios, e ainda apresentam preocupação com a preservação do quadro vegetal, 

quando destacam, mesmo que em segundo plano, o desmatamento e a destruição da paisagem. 
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Figura 27 – Principais Preocupações Ambientais 
Fonte: Pesquisa de campo/2001 

 

O município de Porto Belo vem crescendo moderadamente nos últimos anos, frente ao 

acelerado desenvolvimento dos municípios vizinhos. Esse crescimento lento tem contribuição 

para a conservação da cobertura vegetal, mas a ausência de planejamento urbano, e a 

inexistência de tratamento de esgoto acarretou a poluição dos rios, afetando a água do mar, 

como pode ser observado nos gráficos 28, 29 e 30. É importante ressaltar que se por um lado 

a comunidade tem consciência da poluição fluvial e marítima, por outro, ainda não despertou 

para a problemática do desmatamento. 
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Figura 28 – Opinião dos Moradores Quanto à Poluição Fluvial 
Fonte: Pesquisa de Campo/2001 
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Figura 29 – Opinião dos Moradores Quanto à Poluição Marítima 
Fonte: Pesquisa de Campo/2001 
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Figura 30 – Opinião dos Moradores Quanto ao Desmatamento 
Fonte: Pesquisa de Campo/2001 

  

A administração atual tem demonstrado preocupação com problemas ambientais e 

pretende desenvolver o turismo de forma sustentável na região, buscando reverter a situação 

atual, em que o município serve apenas como um corredor de passagem para outras praias. Ao 

mesmo tempo, a administração municipal está alerta para o fato de que no contexto litorâneo 

onde se situa o município de Porto Belo, é preciso estimular atividades turísticas que 

constituam um diferencial frente aos atrativos oferecidos pelas outras localidades vizinhas. 

Por esta razão a administração tem manifestado a intenção de promover o turismo náutico, 

aproveitando as peculiaridades da região para a prática deste tipo de turismo, podendo ser 

este, uma alternativa para incrementar o turismo em Porto Belo. 

 

A atividade turística em Porto Belo está em desenvolvimento, podendo-se citar a Ilha 

João da Cunha cujo empreendimento turístico vem recebendo um aumento significativo de 

visitantes a cada ano. Cabe ressaltar que o empreendimento tem uma grande preocupação em 

relação a sustentabilidade turística dos equipamentos de lazer instalados na ilha desde 1996. 

Atualmente, a administração da Ilha está participando da elaboração de um projeto que 

pretende conferir à Baía de Porto Belo a Blue Flag. Trata-se de uma certificação internacional 

concedida a locais turísticos que respeitam incondicionalmente o meio ambiente. Esta 

certificação será de fundamental importância para a atrair um turismo de qualidade, sobretudo 

de outros países. 
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Para a OMT (2000), existem pontos vitais para o desenvolvimento sustentável, entre 

estes, a sustentabilidade do ambiente assegura a compatibilidade do desenvolvimento com a 

manutenção dos processos ecológicos essenciais, bem como a diversidade e recursos 

biológicos. Esses processos são essenciais para o desenvolvimento de um destino turístico e 

que o mesmo possa crescer sem degradar ou esgotar os recursos que o tornaram possível. 

 

 

3.3 As atividades econômicas 

 

Os aspectos econômicos envolvidos nesta pesquisa são os setores de produção, a 

arrecadação de impostos, a ocupação e uso do solo urbano, a legislação urbana quanto ao 

zoneamento municipal e a infra-estrutura existente. 

 

O setor primário de Porto Belo tem uma estruturação que o diferencia dos demais 

municípios da microrregião. As atividades mais significativas ficam por conta do extrativismo 

animal, neste caso, a pesca e captura que envolve um número significativo de pessoas e 

quantidade de produtos. 

 

Quanto à infra-estrutura fundiária, verifica-se um predomínio de minifúndios que 

ocupam aproximadamente 30% do total das terras agrícolas do município. Utilizando os 

dados do IBGE, no que diz respeito à utilização das áreas agricultáveis, observa-se que, no 

período de 1970 a 1985, ocorreu um decréscimo de terras destinadas às lavouras temporárias. 

O destaque do município em produto agrícola é a cana-de-açucar. 

 

Na pecuária destaca-se o rebanho bovino e a avicultura, mantendo uma produção 

expressiva na microrregião. 

 

A atividade pesqueira é a de maior significado econômico para o município, como já 

foi destacado anteriormente. Os pescadores do centro de Porto Belo praticam a pesca 

artesanal, atividade que vem diminuindo devido à escassez do camarão na região. O crustáceo 

também é pescado na costa, pois nem todos os pescadores possuem embarcações próprias 

para o alto mar. Constata-se que um número representativo de pescadores, que praticavam a 

pesca artesanal, utilizam suas embarcações para o transporte de passageiros para a Ilha João 

da Cunha, ou outras atividades relacionadas ao turismo. Os pescadores locais receberam um 
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curso de relações humanas para melhor atender ao visitante. Hoje, são 17 famílias de 

pescadores artesanais que retiram seu sustento do turismo. 

 

O setor secundário não é muito expressivo, pois fica por conta, praticamente da 

indústria Pesqueira Pioneira da Costa fundada no início dos anos 60 em Florianópolis pelo Sr. 

Arlindo Isaac da Costa, o município de Porto Belo possui essa filial desde o final de 1975. As 

dependências de Porto Belo ocupam hoje o espaço e parte das instalações da antiga empresa 

Indupesca que pertencia a um grupo de São Paulo. Nos primeiros anos de funcionamento a 

empresa concentrava sua produção no camarão, porém, atualmente, comercializa peixes 

congelados inteiros e viscerados, em postas ou filés. Sua produção é destinada ao mercado 

nacional, principalmente para os estados do nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande 

do Sul (70%) e o restante (30%) é exportado para os Estados Unidos e Japão. A cota do ICMS 

recolhido pela empresa tem peso significativo na arrecadação municipal.  

 

A Pioneira industrializa cerca de 1.000 toneladas / mês de peixe, sendo que 80% é 

pescado por sua frota de 20 barcos e o restante adquirido dos armadores da localidade do 

Araçá, do Rio Grande do Sul ou importado da Argentina ou Uruguai. 

 

Segundo o Sr. Jonas Gonçalves25, a unidade situada em Porto Belo conta atualmente 

com 30 funcionários aos quais fornece transporte, uniforme, alimentação e adicional ao 

salário por insalubridade. Durante o período de safra (no inverno) o número de operários pode 

aumentar cerca de 20%. A frota de barcos própria da empresa é atendida por estaleiro 

localizado no município de Navegantes, com 20 funcionários. 

 

A empresa possui uma frota de 20 barcos, além de comprar cerca de 20% de seu 

movimento anual. Nos últimos 8 anos, a produção cresceu aproximadamente 30%, tendo nos 

últimos dois anos permanecido estável o número de empregados. 

 

 

 

 

 

                                                 
25 GONÇALVES, Jonas. Gerente Comercial da Pesqueira Pioneira da Costa. Entrevista concedida e, 16/04/2001. 



116 

 
Figura 31 – Pioneira da Costa 
Fonte: Foto da Autora – Agosto/2001 

 

O núcleo central de Porto Belo caracteriza-se pela concentração de atividades 

comerciais, serviços bancários e serviços públicos (escolas, clínicas médicas, postos de saúde, 

etc). As vantagens atribuídas à localização do comércio devem-se basicamente à passagem 

constante de veículos pela área, ao maior movimento de turistas e de circulação da população 

local. Trata-se de um comércio voltado ao atendimento das necessidades básicas da população 

residente no município, que é dinamizado, na alta temporada, com a chegada de turistas. 

 

A necessidade de caracterização das atividades econômicas dominantes no município 

levou à aplicação de uma pesquisa, tendo como instrumento o questionário. Os resultados 

forneceram importantes informações sobre os setores de serviços. 

 

Constatou-se que, os comerciantes em sua maioria são naturais de Porto Belo e já 

eram proprietários da área em que instalaram seu negócio. Cerca de 81% dos pesquisados 

possuem o seu estabelecimento comercial somente em Porto Belo. Destes 48% possui matriz 

em Porto Belo e 33% possuem apenas um estabelecimento. 

 

Dentre os estabelecimentos comerciais instalados no município, 50% tem menos de 5 

anos de funcionamento. Apenas 10% deles estão a mais 15 anos em funcionamento. 
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Conforme Azevedo26, percentualmente o setor terciário (serviços) emprega 70% da 

mão-de-obra do município e os principais estabelecimentos são ligados ao vestuário, material 

de pesca e segmentos ligados ao turismo. A maioria, cerca de 91%, mantém seu 

funcionamento anual, a grande dificuldade encontrada é a sazonalidade que afeta 85% dos 

empresários do município, que dependem da alta temporada para manter o capital de giro de 

suas empresas. Uma das preocupações da Associação Comercial local diz respeito à qualidade 

do atendimento, razão pela qual proporciona cursos de aperfeiçoamento aos comerciantes e 

seus funcionários. 

 

Percebe-se, pois, que Porto Belo ainda mantém a atividade pesqueira como mola 

propulsora da economia local e que a infra-estrutura de serviços regular está voltada, 

prioritariamente, ao atendimento das necessidades da população local e, na temporada, dos 

turistas que ali circulam. O município representa um núcleo de apoio ao município de 

Bombinhas, oferecendo alternativas à estrutura lá existente. 

 

A economia do município baseia-se no setor primário, como, a pesca, a pecuária, a 

lavoura e a maricultura. A receita total do ano de 2000 foi de R$ 4.652.541,00. Desta renda o 

município deve destinar no mínimo, 25% para a educação e 15% para a saúde. 

 

Porto Belo foi considerado, no ano passado, um dos locais mais iscosos do estado. 

Dentre as firmas pesqueiras a que mais se destaca é a Pesqueira Pioneira da Costa S.A. 

 

Com o desenvolvimento do turismo na Ilha de Porto Belo, os pescadores que se 

sustentavam somente da pesca artesanal, passaram a ter um complemento na renda ao adaptar 

suas embarcações para o transporte de turistas até a ilha. 

 

Nos meses de dezembro a março, o turismo é a atividade mais rentável 

economicamente. O número de pessoas aumenta em até 10 vezes com probabilidade de 

crescimento a cada ano. No entanto, a infra-estrutura turística ainda é pouco desenvolvida, 

conta com 4 hotéis, 16 pousadas, totalizando 1.064 leitos e existem 2 áreas destinadas ao 

camping. A complementação da hospedagem dá-se através das casas particulares, 

aproximadamente 500 unidades que são alugadas.  

                                                 
26 AZEVEDO, Terezinha Barnabé. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Porto Belo. Entrevista 
concedida em 11/04/2001. 
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É importante destacar que nos últimos anos Porto Belo tornou-se também rota de 

navios de cruzeiros. Os cruzeiros passaram a freqüentar as águas do município na temporada 

de 1997/1998 quando, por inviabilidade de atracarem em Itajaí, em virtude da grande 

movimentação de seu porto, os cruzeiros foram trazidos para Porto Belo. No início de forma 

improvisada, e com o apoio da Polícia Militar, Secretaria de Turismo e Escunas de Porto 

Belo, os desembarques aconteceram. No entanto, o potencial da localidade logo foi 

constatado, pois na temporada seguinte 98/99, a Costa Cruzeiros fez sua escalas entre Itajaí e 

Porto Belo, sendo que, nesta temporada o município de Porto Belo recebeu 7 cruzeiros, já 

utilizando as dependências do Iate Clube Porto Belo e contando também com o apoio do 

Governo do Estado. 

 

Na temporada de 99/2000, a Costa Cruzeiros já habituada à estrutura disponibilizada 

para desembarque de seus passageiros, concentrou todas as paradas em Porto Belo, desta 

forma, os agentes acima citados precisaram se mobilizar, no sentido de regularizar junto a 

Receita e Polícia Federal a situação alfandegária do local de desembarque. E já na temporada 

de 2002/2003, Porto Belo recebeu além dos navios já conhecidos como o Costa Clássica 

(1.600 passageiros) e o Costa Tropicale (oferecendo espaço para seletos 204 passageiros), os 

seguintes navios: Columbus, MS Delphin, MS Zenith, Marco Pólo, Symphony Harmony, 

entre outros. 

 

Sem dúvida, a parada destes cruzeiros estimula o desenvolvimento do turismo na 

região, que tem o privilégio de receber visitantes de poder aquisitivo elevado que 

movimentam a economia local. 

 

Merece destaque também, o mercado imobiliário que vem crescendo muito com os 

aluguéis na alta temporada, cerca de 50% por ano. Segundo entrevistas realizadas nas 

imobiliárias, constatou-se que a maior procura por residências e apartamentos para aluguel 

concentra-se nas praias vizinhas de Bombas, Bombinhas e Meia Praia. O valor do aluguel em 

Porto Belo apesar de ser inferior ao cobrado nas outras localidades, chega a representar quase 

a metade do valor cobrado nos demais locais, a demanda somente atinge Porto Belo quando 

os outros destinos estão saturados.  

 

A construção civil também vem crescendo e a grande maioria das construções refere-

se ao surgimento de novas residências de veraneio. Diante da falta de empregos, sobretudo, na 



119 

baixa temporada, há uma orientação da parte da administração municipal para que 50% da 

mão-de-obra empregada na construção civil seja recrutada entre os trabalhadores naturais de 

Porto Belo.  

 

 

3.4 Diferenciação de Porto Belo frente às demais praias da região. 

 

A atividade turística está em crescimento no município de Porto Belo e, sobretudo, nos 

municípios vizinhos. Inclui-se neste processo, os empregos criados pela atividade turística nos 

hotéis, pousadas, restaurantes, no Iate Clube, na Ilha de Porto Belo, entre outros. Apesar de 

ainda pouco expressivo, percebe-se a gradativa inserção do turismo na economia local. Uma 

parcela da população residente é consciente dessa situação, pois quando questionados sobre a 

presença do turista em sua comunidade, apontam o turismo como fonte geradora de emprego. 

 

Os equipamentos hoteleiros de que Porto Belo dispõe, são 4 hotéis, 16 pousadas e 

equipamentos extra-hoteleiros (2 campings) considerados de categoria turística e limitados, 

frente às potencialidades da região. A maior parte da hotelaria está concentrada no distrito 

sede do município, entre os quais, os hotéis Baleia Branca e Morro do Sol e as pousadas 

Enseada das Garoupas, Jardim Porto Belo, Pousada das Flores e Pousada das Vieiras. Os 

empreendimentos, em sua maioria, funcionam durante todo o ano. 

 

A estrutura de lazer e entretenimento é restrita, estando quase todos os equipamentos 

concentrados no Shopping Porto das Águas, localizado no bairro Perequê. A diversão noturna 

fica por conta dos bares com música ao vivo localizados no centro da cidade, que também 

funcionam esporadicamente na baixa temporada. 

 

O município conta somente com duas agências de viagens, sendo uma especializada 

na venda de passagens rodoviárias localizada na própria rodoviária do município e a outra 

especializada em turismo receptivo e transporte escolar. Porto Belo possui um posto de 

informações turísticas localizado junto à Secretaria de Turismo que durante a temporada 

intensifica sua atividades. No final de 2002, foi inaugurada a Casa do Turista, na Avenida 

Central de Porto Belo, uma atitude da iniciativa privada que conta com a parceria de 

empresários locais e de certa forma da administração pública. A Casa do Turista, funciona 
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como um centro de informações acerca dos atrativos de Porto Belo e sua história além de 

comercializar o artesanato local e outros produtos. 

 

Percebe-se que existe uma certa preocupação por parte de alguns empresários, 

comerciantes e da própria administração. São pessoas com um grau de instrução elevado, que 

já perceberam a importância do turismo para o município, como, uma alternativa para 

movimentar a economia local. 

 

No entanto é necessário que a administração do município conscientize a população 

local em relação ao turismo. A consciência da população local é fator determinante para o 

desenvolvimento desta atividade, que deve preservar sobre tudo a base local. 

 

Planejar e organizar o crescimento do setor constituem iniciativas que necessitam ser 

tomadas com urgência, visando coibir abusos no uso dos recursos turísticos e, assim conter o 

processo acelerado da transformação do espaço como vem acontecendo nos municípios 

vizinhos a Porto Belo. 

 

Porto Belo até agora foi pouco afetado pelas transformações sócio-espaciais 

decorrentes da atividade turística, porém começa a aparecer em alguns pontos da área central 

os reflexos dos impactos negativos decorrentes da atividade turística, sendo assim, cabe 

ressaltar novamente a importância do planejamento. Um planejamento a longo prazo, que 

possa conceber o desenvolvimento urbano de forma equilibrada, com o uso racional dos 

recursos naturais, visando a integração entre o homem e o espaço. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho fez-se uma análise da evolução da atividade turística. Para uma melhor 

compreensão, inicialmente foi demonstrado como os conceitos de lazer e turismo evoluíram 

na sociedade atual, e como eles estão intrinsecamente relacionados com a própria evolução e 

lógica do sistema capitalista de produção. Viu-se também como o desenvolvimento em 

tecnologia de transportes e comunicações teve especial importância no decorrer desse 

processo. 

 

No Brasil, durante as três últimas décadas o crescimento do turismo foi notável, assim 

como em todo o mundo. Percebe-se que a maior concentração da atividade turística visa a 

beira-mar, aliás esta atração é universal e, cada vez mais, crescem as áreas turísticas costeiras 

situadas nos espaços mais urbanizados. Um exemplo é o litoral de Santa Catarina, que no 

início do século XX, estimulou a instalação de residências secundárias, ou casas de praia, por 

grupos sociais que habitavam mais ou menos próximos do litoral. O reflexo da orientação 

turística prevalecente no estado, diz respeito ao boom ocupacional verificado na franja 

litorânea, especialmente na sua metade norte, com destaque para Balneário Camboriú, 

atualmente um dos núcleos de turismo receptivo de maior destaque no sul do Brasil. 

 

A análise realizada permitiu reunir elementos acerca do núcleo central de Porto Belo  

que, apesar do crescimento das atividades turísticas, não vem acompanhando o acelerado 

processo responsável por grandes transformações sócio-espaciais nos municípios vizinhos. O 

crescente fluxo de turistas para as praias próximas trouxe impactos ambientais e sociais 

decorrentes da consolidação do setor turístico como uma das principais alternativas 

econômicas para a região.  

 

Por sua localização e pelas características do sítio urbano, Porto Belo permaneceu 

relativamente à margem do vertiginoso e desordenado crescimento da região. O ambiente 

litorâneo possui, como se sabe, um elevado grau de vulnerabilidade às alterações decorrentes 

da ação humana sobre o espaço natural que atuam isoladas ou em conjunto, provocando a 

devastação de áreas de mata, a erosão das encostas, a poluição de rios e praias que no caso de 

Porto Belo, provocou a fuga de banhistas e turistas para as praias vizinhas, até recentemente 

pouco visitados. Muito embora a área objeto da pesquisa permaneça relativamente pouco 
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transformada devido às suas características sócio-espaciais, as pressões exercidas pelo 

adensamento da população no seu entorno, sobretudo nos meses do verão, colocam em risco 

as condições ambientais e afetam a sociedade local. 

 

Embora a infra-estrutura turística seja ainda bastante incipiente, a presença de algumas 

pousadas, hotéis, pequenos restaurantes e empreendimentos de lazer, como passeios de 

escunas, sem dúvida, representam um aumento da oferta de emprego e renda que 

incrementam a economia do município. 

 

A Avenida Governador Celso Ramos, conforme se viu no desenvolvimento do 

trabalho, concentra os estabelecimentos comerciais e de serviços, o que a torna bastante 

procurada pelos moradores locais e pelos turistas na estação da alta temporada. Alia-se a essa 

função uma outra ainda mais acentuada que é o fato de constituir a única via de acesso às 

praias de Bombas, Bombinhas, Canto Grande entre outras. O fluxo de veículos que por ela 

circula aumenta consideravelmente durante o verão e nos finais de semana, dinamizando o 

comércio local e provocando também congestionamentos de trânsito. Entretanto, conforme 

ficou demonstrado, os mais importantes estabelecimentos do núcleo central de Porto Belo são 

a Pioneira da Costa e o Iate Clube. Destaca-se também o empreendimento turístico Ilha de 

Porto Belo, que movimenta um grande número de turistas, sobretudo no verão. Nos últimos 

anos houve um incremento das atividades náuticas, como passeios de escuna e esportes 

náuticos, promovendo a abertura de empresas especializadas neste ramo de atividade. Porto 

Belo tornou-se também rota de navios de cruzeiros, que passaram a freqüentar as águas do 

município na temporada de 1997/1998, e como foi constatado o potencial da localidade, como 

o melhor ponto de atracagem da região, o número de cruzeiros vem aumentando a cada ano. 

 

Sem dúvida, a parada desses cruzeiros tem estimulado o desenvolvimento do turismo 

na região, visto que, os visitantes que desembarcam desses navios possuem um elevado poder 

aquisitivo, movimentando a economia local. 

 

Entre os pescadores do núcleo central registra-se um número elevado de embarcações 

que dedicam-se exclusivamente ao transporte de turistas, como é o caso dos pescadores 

filiados à Cooperativa que possui um trapiche localizado na praia central, ponto de acesso aos 

turistas que destinam-se à Ilha. 
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A pesquisa realizada demonstrou que o núcleo central de Porto Belo, embora se 

encontre ainda relativamente preservado, começa a apresentar indícios de que será afetado, 

em maior ou menor escala, pelo movimento decorrente dos fluxos turísticos que procuram a 

região. Assim, o futuro de Porto Belo está em parte condicionado às opções que serão 

encaminhadas nos próximos anos quanto à proteção ambiental e à preservação de aspectos 

ligados á preservação das raízes e valores da comunidade local.   

 

Verificou-se que Porto Belo possui uma singularidade frente aos demais municípios 

litorâneos catarinenses e quanto à atividade turística surgem projetos com o objetivo de 

incrementar o segmento do turismo, sobretudo o turismo náutico. Portanto, para que o turismo 

se desenvolva de forma organizada e seja benéfico para a comunidade local é necessário que o 

município desenvolva um planejamento turístico. 

 

Quando se transporta toda a importância do planejamento ao turismo, se pode admitir 

que o planejamento turístico deve ser um processo lógico cujo objetivo máximo consiste em 

assegurar o crescimento e o desenvolvimento do turismo numa dada região. Desta maneira, o 

planejamento “consiste em ordenar as ações do homem sobre o território e ocupa-se em 

direcionar a construção de equipamentos e facilidades de forma adequada evitando, dessa 

forma, os efeitos negativos nos recursos, que os destroem ou reduzem sua 

atividade”(RUSCHMANN, 2000, p.9). 

 

O desenrolar dessa pesquisa tornou evidente a necessidade de um planejamento 

turístico que priorize o bem-estar da população local e minimize os problemas econômicos, 

ambientais, sociais, culturais e espaciais para o município, que embora até hoje tenha se 

mantido pouco alterado em relação aos municípios vizinhos, certamente num futuro próximo, 

sofrerá com o aumento da atividade turística que se desenvolve a cada dia com mais 

intensidade no litoral de Santa Catarina. 
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6. APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE A: Roteiro de pesquisa 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO - COMÉRCIO 

 

1.Nome da Empresa:_________________________________________________   

2.Localização:_______________________________________________________ 

 

3. Data de instalação: _______/______/______ 

 

4. Ramo de atividade:_________________________________________________ 

 

5. Qualificação da empresa:   (    ) matriz         (      ) filial        (    ) única 

 

6. Possui comércio em outro lugar: ( ) não ( ) sim. 

Onde?___________________________________ 

7. Tipo de funcionamento:  (    ) anual       (    ) sazonal. Quais meses __________________ 

 

8. Porque montou um estabelecimento neste local?_________________________________ 

 

9. Quais vantagens que este local oferece ao seu estabelecimento comercial?   

             

 

10. Podem ser apontados fatores negativos? 

Quais?_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Qual o porte de sua empresa? 

(    ) micro - empresa     (    )pequena empresa     (     )média empresa      (      ) grande empresa 

 

12. Procedência dos clientes de sua empresa: 

(    ) local        (    ) regional         (     ) nacional    (    ) internacional 

 

13. Número de funcionários fixos: 
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________homens           __________mulheres 

 

14. Número de funcionários temporários: 

________homens            __________mulheres 

 

15. Procedência dos funcionários (Recursos Humanos): 

(     ) bairro (local)      (     ) do município      (    ) de outra cidade       (     ) de outro estado 

 

16. Como é a qualificação de seus funcionários? A maioria possui: 

(   ) sem instrução   (    ) 1° grau      (    ) 2° grau       (    ) curso superior    (   ) 

outros____________________ 

 

17. Oferece algum tipo de treinamento?   (      ) não           (      ) sim. Quais? 

(     ) treinamento próprio     (     ) SINE (cursos)     (     ) 

outros_____________________________________ 

 

18. Quais as melhorias que a administração municipal poderia realizar neste 

local?_____________________ 

 

  

19.Consideraçõesfinais:________________________________________________________

_______________ 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TURISMO E HOTELARIA 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CAMPO - PORTO BELO – SC 

Pesquisador(a):.............................................................................................................................. 

Rua:..............................................................................................Localidade............................... 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Há quanto tempo sua família reside neste local? 

(  )Até 4 anos                        (  )De 5 a 9 anos                 (  )De 10 a 14 anos 

(  )De 15 a 19 anos                (  )Mais de 20 anos.    Quantos:........................... 

 

1.2. Qual sua residência anterior? 

Bairro.........................................Município..........................................................................

Estado...... 

 

1.3. Qual foi o motivo que levou sua família a escolher Porto Belo para residir? 

................................................................................................................................................

............... 

................................................................................................................................................

............... 

 

1.4. ESCOLARIDADE/ PROFISSÃO 

Integrantes - Grupo familiar Empresa ou Instituição 

Pessoas idade 
Nível de 

Instrução 

Gênero 

F / M 

 

Profissão 

Situação 

Profissional Nome 
Local de 

Instalação 
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Legenda:    Situação Profissional :      A= aposentado        D= desempregado      E= 
empregado 

Nível de Instrução:   

 Ei = Educação infantil                1c =1° grau completo              2c = 2° grau completo

  3c = 3° grau completo 

Si = sem instrução   1i = 1° grau incompleto          2i = 2° grau incompleto           

3i =  3° grau incompleto  

 

1.5 Como qualifica a oferta de trabalho em Porto Belo? 

(  )Boa/ Excelente  (  )Satisfatória   (  )Ruim 

 

1.6 Qual é a renda aproximada de sua família? 

(  )até R$ 151,00 (até 1 s.m.)   (  )de R$ 152,00 à R$ 453,00 (entre 1 e 3 s.m.) 

(  )de R$ 454,00 à R$ 765,00 (entre 3 e 5 s.m.) (  )de R$ 766,00 à R$ 1553,00 (entre 5 e 

10 s.m.) 

(  )de 1554,00 à R$ 3106,00 ( entre 10 e 20 s.m.) (  )acima de R$ 3107,00 ( acima de 20 

s.m.) 

 

1.7 A casa onde você mora é: 

(  )Própria          1(  )financiada         2(  )auto construída 

(  )Alugada  (  )Emprestada/ Cedida  (  )Outros 

 

1.8 Qual o tipo de construção 

(  )alvenaria  (  )madeira  (  )mista 

 

1.9 Qual a área do seu lote?.............................................................................................. 

 

2.DADOS SOBRE O LOCAL E RESIDÊNCIA 

 Eficiente Ineficiente Inexistente Comentário 

Água encanada     

Rede de esgoto     

Fossa Séptica     

Rede telefônica     

Linha telefônica     
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Coleta de lixo     

Policiamento     

Atendimento médico     

Acessos     

Limpeza pública     

Estacionamentos     

Área verde de lazer     

Creche     

Escola     

Transporte Coletivo     

 

3. DADOS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

3.1 Há preocupação do Poder público local quanto à preservação ambiental? 

      (  )Alta preocupação        (  )Média Preocupação        (  )Baixa preocupação 

     

Comentário.................................................................................................................................... 

 

3.2 Quais os principais problemas da região? 

(  )Desmatamento                                (  )Destruição Visual da Paisagem 

(  )Poluição dos rios                            (  )Queimadas  

(  )Poluição do ar                                 (  ) Outros  

(  )Poluição do mar                              

Comentário:..................................................................................... 

(  )Erosão/ Assoreamento                    

......................................................................................................... 

 

3.3 Você é a favor do desenvolvimento do turismo na região? 

(  )Sim   (  )Não  Porquê?  

....................................................................................................................................................... 

 

3.4 O que falta para que o turismo tenha maior desenvolvimento? 
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.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

3.5 Quais os equipamentos de lazer que faltam em Porto Belo? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.............................. 

 

3.6 O que você entende por Desenvolvimento Sustentável ou Desenvolvimento Ecológico? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3.7 Comentários finais sobre turismo e meio ambiente 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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7. ANEXOS 
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ANEXO A: Mapa da faixa litorânea norte de Santa Catarina (Porto Belo, Bombinhas, 

Itapema e Balneário Camboriú) 
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ANEXO B: Lei no 426/84 – Zoneamento físico-territorial do município de Porto Belo 
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LEI Nº 426/84  
 
 
DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO FÍSICO - TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE 
PORTO BELO, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
 
A Câmara de Vereadores de Porto Belo, por seus representantes legais, aprovou e eu, Manoel 
Felipe da Silva Neto, Prefeito municipal, sanciono a presente Lei:  
 
CAPÍTULO I  
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
Art. 1º - Fica instituído o Plano Diretor Físico-Territorial de Porto Belo, para orientação e 
acompanhamento de desenvolvimento da cidade e balneários, de acordo com o disposto nesta 
Lei e documentos que são parte integrante do seu texto.  
 
Art. 2º - Constituem parte integrante desta Lei, plantas nas escalas 1:5000, contendo o 
zoneamento, o sistema viário, os equipamentos urbanos e o parcelamento do solo.  
 
Art. 3º - Constituem também parte integrante desta Lei as tabelas definindo índices de 
aproveitamento e de usos do solo, além dos anexos contendo estudos de dimensionamentos do 
sistema viário e indicações detalhadas para soluções urbanísticas.  
 
Art. 4º - Esta Lei somente poderá ser alterada no seu todo ou em parte, quando após, ouvido o 
Conselho Municipal de Planejamento Urbano, ratificadas e aprovadas pelo Legislativo 
Municipal.  
 
CAPÍTULO II  
 
DO USO DO SOLO  
 
SEÇÃO I - DO ZONEAMENTO DE USOS  
 
Art. 5º - A presente Lei divide o Território Municipal dentro dos limites do perímetro urbano, 
em áreas e zonas, define as atividades e usos permissíveis em cada uma delas e estabelece as 
intensidades de utilização do solo, segundo suas características físicas principais.  
 
Art. 6º - Para cada zona existem usos admissível, permissível e vetado.  
 
Parágrafo único - Os usos permissíveis serão aprovados mediante análise do Conselho 
Municipal de Planejamento Urbano.  
 
Art. 7º - Para efeito desta Lei, considera "no aedificandi" os terrenos situados nas zonas ZPP-
1, ZPP-2 e ZPP-3, localizadas em todo o Município, conforme indicados nas pranchas de nº 
01 a 07, integrante desta Lei, bem como as galerias dos rios "da Vina" do rio do "Rebelo" 
(5,00m em cada lado) - localizado na sede - Rio da Barra (5,00m) - localizado em Bombas - 
Rio de Bombinhas (5,00m) - localizado em Bombinhas - Rio Passa Vinte (5,00m) - localizado 
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em Morrinhos - Rio Santa Luzia (5,00m) - localizado em Santa Luzia (divisa com o 
Município de Tijucas) - e o Rio Pereque (5,00m) - divisa com o Município de Itapema - bem 
como áreas de ocorrência de jazidas pré-históricas (sambaquis) de Araçá e do Canto Grande e 
a bacia hídrica do Morro de Santa Luzia acima da cota 20,00m em todo seu contorno, junto a 
costa Sudeste, bem como sua parte oriental.  
 
Art. 8º - Fica vedado a qualquer pessoa física ou jurídica, o lançamento de qualquer resíduo 
direta ou indiretamente, nos cursos d`água, canais, lagos e no mar, sem a prévia autorização 
do órgão Municipal e Estadual competentes, para dispor sobre as modalidades do tratamento e 
disposição final em cada caso.  
 
CAPÍTULO III  
 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS USOS  
 
Art. 9º - A área urbana do Município de Porto Belo divide-se em zonas, cujos limites estão 
indicados nas pranchas de nº 01 a 07, que acompanham esta lei e são classificados segundo a 
predominância de uso em:  
 
Zonas Residências (ZR) - que representam 6(seis) níveis de densidade demográfica com uso 
predominante residencial:  
a) ZR-1A e ZR-1B - situadas na sede do Município  
b) ZR-2A, ZR-2B e ZR-2C - situadas na localidade de Bombas  
c) ZR-3A e ZR-3B - situadas na localidade de Bombinhas  
d) ZR-4A, ZR-4B e ZR-4C - situadas na localidade de Mariscal, Morrinhos e canto Grande  
e) ZR-5A e ZR-5B - situadas na localidade de Zimbros  
f) ZR-6A e ZR-6B - situada na localidade de Santa Luzia  
g) ZR-7A, ZR-7B e ZR-7C - situada na localidade de Pereque  
h) ZR-8A - situada na localidade de Araçá  
 
Zonas Mistas (ZM - que representam 3 categorias (A,B e C) de uso residencial - comercial de 
apoio aos habitantes dos centros de cada comunidade:  
a) ZM-1 - A e B - situadas na sede do Município  
b) ZM-2 - A,B e C - situadas na localidade de Bombas  
c) ZM-3 - A,B e C - situadas na localidade de bombinhas  
d) ZM-4 - A e B - situadas na localidade de Mariscal, Canto Grande.  
e) ZM-5 - A e B - situadas na localidade de Zimbros  
f) ZM-6 - A e B - situadas na localidade de Santa Luzia  
g) ZM-7 - A,B e C - situadas na localidade de Pereque  
h) ZM-8 - A - situadas na localidade de Araçá  
 
Zona Industrial (ZI) - que representam duas categorias de uso Predominantemente industrial:  
a) ZI-1 - situada na sede do Município(Enseada da Encantada)  
b) ZI-7 - situada nas proximidades da BR-101(trevo para Porto Belo)  
 
Zona Agrícola (ZA) - que representa uma categoria de uso predominantemente rural. Destina-
se a assegurar a continuidade das atividades rurais existentes no Município.  
 
Zonas Especiais (ZE) - destinada a compensar a fatura demanda de equipamentos 
comunitários e/ou urbanos, a serem instalados para uso da população fixa ou flutuante.  
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Zona de Preservação Especial (ZPE) - destina-se a preservação de formação vegetal defensiva 
a erosão de encostas e de ambientes de grande circulação biológicas, onde a cobertura vegetal 
preserva permanentemente o solo, admitindo-se o uso residencial unifamiliar, obedecendo-se 
critérios estabelecidos pela presente Lei.  
 
Zona de Preservação Permanente (ZPP) - representa três categorias de áreas "non aedificandi"  
 
ZPP-1 - destinada a preservação das faixas de areia existentes em todo o Município, bem 
como as áreas acrescidas de Marinha natural ou artificialmente, pertencentes ao Patrimônio da 
União, e destinadas exclusivamente para uso público.  
 
ZPP-2 - destinada a preservação dos manguezais e formação defensivas a exploração dos 
recursos minerais e o aterramento, conforme DECRETO LEI Nº 14.250, de 05/06/1981 e/ou 
Legislação Posterior.  
 
ZPP-3 - destinada a preservação de locais de excepcionais características ecológicas, bem 
como sítios de interesse recreativo, cultural e científico.  
 
Zona de Interesse Turístico (ZIT) - destinada ao desenvolvimento turístico, admitindo-se 
empreendimentos de hotelaria, obedecidos os índices de aproveitamento, gabarito de alturas, 
lote mínimo e demais critérios que fazem parte integrante desta Lei.  
 
Zona para Desmonte (ZD) - destina-se a extração de saibro ou pedras. 
 
 
CAPÍTULO IV  
 
DA UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS  
 
Art. 10 - Os diferentes usos e atividades permissíveis na área urbana e área de expansão 
urbana do Município de Porto Belo são classificadas em zona, como admissível (A) ou vetado 
(V), de acordo com a Quadra I II, partes Integrantes desta Lei.  
 
Parágrafo único - Para efeito desta Lei, os usos terão as seguintes definições:  
 
I - Uso Residencial:  
 
a) Unifamiliar quando a edificação for constituída de uma única unidade residencial 
autônoma, permitindo em toda área urbana e de expansão urbana do Município.  
 
b) Multifamiliar quando a edificação for constituída de duas ou mais unidades residenciais 
autônomas, permitido na área urbana e de expansão urbana, nas zonas estabelecidas no 
Quadro I.  
 
c) Condomínio Horizontal quando a edificação for constituída de agrupamento de residências 
unifamiliares isoladas ou contíguas, em gleba fechada e dotada de infra-estrutura e serviço 
comum, sob administração privada eleita pelos condomínios e onde não será permitindo o 
desmembramento em lotes autônomos, permitido na área urbana e nas zonas estabelecidas no 
Quadro I.  
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d) Serviço de hospedagem quando a edificação for constituída de hotel, motel, pensão ou 
hospedaria, permitindo em toda a área urbana do Município.  
 
II - Uso Misto: Comercial - Residencial:  
 
Tipo A - Atividade voltadas para a comercialização de produtos alimentícios e consumo 
diário da população, artigos de uso domestico e vestuário, de localização compatível com o 
uso residencial. Adequado em toda a área urbana do Município.  
Ex. quitanda, armazém, padaria, confeitaria, farmácia, açougue, mercearia, peixaria, 
armarinho, boutique, loja de artesanato, bazar, banca de jornal e revistas, livraria, papelaria, 
loja de pequenas ferragens.  
 
Tipo B - Atividade voltadas para a comercialização de produtos especializados de consumo 
eventual, e localização compatível com o uso residencial. Adequado em todas as zonas mistas 
do Município.  
Ex. lojas de relógios, materiais fotográficos, brinquedos, artigos infantis, departamentos 
eletrodomésticos, tecidos, tapetes e cortinas, móveis, aparelhos sanitários, bujões e 
aquecedores, artigos de cama, mesa, louças, artigos de borracha e plástico, decoração, artigos 
esportivos, artigos de caça e pesca, artigos para camping, aparelhos ortopédicos, materiais de 
construção, peças para veículos, roupas, pneus, artigos de couro, artigos para festas, flores e 
plantas, artigos escolares, material de desenho, escritório, bicicletas, tintas, artigos religiosos, 
discos e óticas, joalherias, perfumarias, casas lotéricas, sapatarias, centros comerciais.  
 
Tipo C - Atividade voltadas para a comercialização de produtos de abastamento periódico ou 
eventual, ou aquele que implique em transporte por veículos de 3,5 ou mais toneladas e de 
localização pouco compatível com o uso residencial. Adequado em todas as zonas do 
Município.  
Ex. supermercados, comércio atacadista em geral, loja de animais vivos, rações, ferragens, 
grandes embarcações, equipamentos e veículos agrícolas, ferro velho.  
 
- Prestação de Serviços:  
 
Tipo A - Atividades voltadas para atendimento imediato da população, principalmente de 
serviços pessoais, de consertos e reparos domésticos, de localização compatível com o uso 
residencial. Adequado em toda a área urbana do Município.  
Ex. alfaiataria, barbearia, cabeleireiro, consultórios médicos e dentários, sauna, academia de 
ginástica, biblioteca, fotografo, chaveiro, costureiro, lavanderia, sapateiro, eletricista, 
bombeiro (encanador), estofador, restaurante, bar, lanchonete, sorveteria.  
 
Tipo B - Atividade voltadas para atendimento eventual da população, de serviço de apoio e 
diversões, de localização compatível com o uso residencial. Adequados em todas zonas mistas 
do Município.  
Ex. laboratório de analise, fisioterapia, galeria de arte, aluguel de veículos, construtora, 
copiadora, comitê-político, estacionamento particular para automóveis, redação de jornais, 
agência de viagens, agências de empregos, agência de publicidade, agência de informações, 
corretora de valores, distribuidora de títulos e valores, corretora de imóveis, corretora de 
seguros, seguradora administradora, escritório de representações, escritório de profissionais 
liberais, agência bancaria, casa de câmbio, aluguel de máquinas e equipamentos de escritório, 
bilhar, cinema, sala de música, centro recreativo, cartório e tabelião, discoteca, fliperama, 
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cantina, cervejaria, pastelaria, boate.  
 
Tipo C - Atividades que, por suas características e podendo causar incômodo a população, são 
de localização pouco compatível com o uso residencial. Adequado nas Zonas Mistas.  
Ex. garagem de táxi, garagem de transportes coletivos, garagem de caminhões, 
transportadora, tipografia, serviços de aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas, firmas 
de demolição e mudanças, depósitos em geral, armazém, reparação de artigos de funilaria, 
detetização, carpintaria, marcenaria, serviço de conserto de aparelhos, serviços de prensagem, 
serviço de embalagem, serviço de condicionamento, oficina mecânica, borracharia.  
 
- Saúde:  
 
Tipo A - estabelecimento de localização compatível com o uso residencial. Adequado em toda 
a área urbana e de expansão urbana do Município.  
Ex. hospitais e casas de saúde sem tratamento de moléstias infecto-contagiosas e 
psiquiátricas, clinicas e ambulatórios, postos de saúde, dispensário, centro médico, 
maternidade, raio-x, pronto socorro, clínica veterinária.  
 
Tipo B - estabelecimento de localização incompatível com o uso residencial. Adequado nas 
zonas urbanas estabelecidas no Quadro I e II.  
Ex. hospitais e casas de saúde com tratamento de moléstias infecto-contagiosas, hospitais 
neuro-psiquiátricos, sanatórios.  
 
- Administração e Serviços Públicos:  
 
Administração Municipal, Estadual e Federal, órgãos e empresas públicas. Adequadas nas 
zonas estabelecidas no Quadro I e II.  
 
III - Uso Industrial:  
 
1 - considera-se indústria leve aquela cuja área construída não exceda a 250,00m(duzentos e 
cinqüenta metros) e cuja área do terreno não ultrapasse 1.000,00m2(mil metros quadrados), 
podendo ser instalada em edificações de uso misto, desde que não cause incomodo a 
vizinhança quanto a ruído, poeira, fumaça ou odor, que não despeje em águas receptoras 
resíduos de qualquer natureza e que não possua mais que 40(quarenta) operários. Adequada 
nas zonas urbanas do Município.  
 
2 - considera-se indústria pesada ou incomoda quando apresentar uma das seguintes das 
características:  
 
a) área do terreno ultrapasse 1.000,00m2(hum mil metros quadrados);  
 
b) número de empregados superior a 40;  
 
c) não apresente controle quanto a ruído, poeira, odor, fumaça e lançamento de resíduos em 
águas receptoras, que comprometam o meio ambiente;  
 
d) funcionamento diuturno.  
 
Adequados nas zonas ZI-1 e ZI-7  
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Art. 11 - Em toda zona urbana fica proibido o funcionamento de industrias incômodas.  
 
Parágrafo único - As indústrias que vierem a se instalar no Município submeterão a Prefeitura 
Municipal, o projeto de construção e de produção industrial, os quais serão previamente 
submetidos á aprovação da FATMA (Fundação de Amparo a Tecnologia e Meio Ambiente), 
para efeito de qualificação e destino das cargas poluidoras, quer sejam de origem sólida, 
líquida ou gasosa.  
 
Art. 12 - Em cada zona foi determinado, o uso predominante, o índice de aproveitamento, os 
afastamentos mínimos de frente, fundos e laterais, a altura e o tamanho dos lotes que as 
construções deverão obedecer, expressos nos quadros anexos de nº 01 a 10.  
 
§ 1º - Entende-se por uso predominante, a característica principal de uso estabelecido para 
ocupação de cada zona.  
 
§ 2º - Entende-se por índice de aproveitamento (IA), o percentual máximo admitido para 
ocupação de uma área, considerando-se o volume total em m2 da construção, dividido pela 
área do terreno.  
 
§ 3º - As áreas cobertas destinadas ás varandas, alpendres ou abrigos, bem como os beirais de 
telhados acima de 1,20m, quando no térreo, serão computadas para efeito de cálculo do índice 
de Aproveitamento.  
 
Art. 13 - As garagens localizadas nos subsolos não serão computados para efeito do cálculo 
do índice de Aproveitamento.  
 
Parágrafo único - Para efeito desta Lei, serão exigidas vagas para estacionamentos e guarda de 
veículos, na proporção estabelecida no Quadro XI, anexo a esta Lei.  
 
Art. 14 - Os usos e edificações existentes ou licenciados até a data da publicação desta Lei, e 
que se encontram em desacordo com a mesma, serão mantidos quando observado o seguinte:  
 
1 - não poderão ser substituídos por outros usos, conforme com a presente Lei;  
 
2 - não poderão ser restabelecidos após 10 meses de descontinuidade.  
 
CAPÍTULO V  
 
DO SISTEMA VIÁRIO  
 
Art. 15 - O sistema viário básico será composto por uma rede de vias hierarquizadas, 
conforme sua finalidade e previsão de fluxo, recebendo as seguintes denominação e faixas de 
domínio:  
 
I - Vias Especiais  
são aquelas destinadas a interligação em outras cidades do Estado. 
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 ___________________________________________________________ 

 

| SIGLA |             TRECHO           | FAIXA DE  |EXTENSÃO| 

 

|       |                              |DOMÍNIO (m)|  (KM)  | 

 

|=======|==============================|===========|========| 

 

|BR-101 |RODOVIA FEDERAL:              |           |        | 

 

|       |Rio Sta. Luzia (divisa com Ti-|           |        | 

 

|       |jucas) ao Rio Pereque ( divisa|           |        | 

 

|       |com Itapema)                  |85m        |10,1    | 

 

|-------|------------------------------|-----------|--------| 

 

|PB1 010|RODOVIA MUNICIPAL             |           |        | 

 

|       |Rio Sta. Luzia (divisa com Ti-|           |        | 

 

|       |jucas) ao Rio Pereque ( divisa|           |        | 

 

|       |com Itapema)                  |24m        |11,3    | 

 

|_______|______________________________|___________|________| 

 

 

II - Vias Principais  

são aquelas destinadas a interligação das diversas comunidades aos bairros do Município. 

 

 

 ___________________________________________________________ 

 

| SIGLA |             TRECHO           | FAIXA DE  |EXTENSÃO| 

 

|       |                              |DOMÍNIO (m)|  (KM)  | 
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|=======|==============================|===========|========| 

 

|PB1 020|RODOVIA MUNICIPAL:            |           |        | 

 

|       |Estrada de Porto Belo,Bombas e|           |        | 

 

|       |Bombinhas                     |           |        | 

 

|       |------------------------------|-----------|--------| 

 

|       |Trecho  da  Br-101 até esquina|           |        | 

 

|       |com a Rua  Atílio Fontana (Rua|           |        | 

 

|       |da Lajota-SC 412)             |24m        |        | 

 

|       |------------------------------|-----------|--------| 

 

|       |Trecho  da  Atílio Fontana até|           |        | 

 

|       |variante para o Araçá (Enseada|           |        | 

 

|       |da Encantada)                 |15m        |        | 

 

|       |------------------------------|-----------|--------| 

 

|       |Trecho da variante para o Ara-|           |        | 

 

|       |çá até o  Rio da  Barra ou Rio|           |        | 

 

|       |do Canto                      |24m        |        | 

 

|       |------------------------------|-----------|--------| 

 

|       |Trecho do Rio da Barra Bombin-|           |        | 

 

|       |has até Praia dos Ingleses    |15m        |17,9    | 

 

|-------|------------------------------|-----------|--------| 
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|PB1 030|RODOVIA MUNICIPAL:            |           |        | 

 

|       |Estrada do Morro de Zimbros   |           |        | 

 

|       |------------------------------|-----------|--------| 

 

|       |Trecho  da Rua Governador Cel-|           |        | 

 

|       |so  Ramos na sede,  até a cota|           |        | 

 

|       |10,00m                        |15m        |        | 

 

|       |------------------------------|-----------|--------| 

 

|       |da cota 10,00m até  o encontro|           |        | 

 

|       |com o PB1 050                 |24m        |3,55    | 

 

|-------|------------------------------|-----------|--------| 

 

|PB1-040|RODOVIA MUNICIPAL:            |           |        | 

 

|       |Estrada de Araçá              |           |        | 

 

|       |Trecho da Enseada da Encantada|           |        | 

 

|       |até a Praia do Estaleiro      |15m        |34,0    | 

 

|-------|------------------------------|-----------|--------| 

 

|PB1 050|RODOVIA MUNICIPAL:            |           |        | 

 

|       |Estrada para Zimbros          |           |        | 

 

|       |Trecho  da  estrada de  Bombas|           |        | 

 

|       |até a PB1 05                  |24m        |3,6     | 

 

|-------|------------------------------|-----------|--------| 
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|PB1 060|RODOVIA MUNICIPAL:            |           |        | 

 

|       |Estrada do Sertão de Sta.Luzia|           |        | 

 

|       |Trecho ex-estadual até a loca-|           |        | 

 

|       |lidade de Sertão de Sta. Luzia|24m        |3,0     | 

 

|-------|------------------------------|-----------|--------| 

 

|PB1 070|RODOVIA MUNICIPAL:            |           |        | 

 

|       |Estrada do Mariscal           |           |        | 

 

|       |Trecho da Praia de  Bombinhas,|           |        | 

 

|       |Mariscal até o Canto Grande   |24m        |9,2     | 

 

|-------|------------------------------|-----------|--------| 

 

|PB1 080|RODOVIA MUNICIPAL:            |           |        | 

 

|       |Estrada de Canto Grande       |           |        | 

 

|       |Trecho do PB1 050  até a  vila|           |        | 

 

|       |de Canto Grande               |15m        |4,5     | 

 

|       |Trecho  de Zimbros  até  Santa|           |        | 

 

|       |Luzia                         |24m        |        | 

 

|-------|------------------------------|-----------|--------| 

 

|PB1 090|RODOVIA MUNICIPAL:            |           |        | 

 

|       |Estrada p/ o Sertão do  valon-|           |        | 

 

|       |go                            |           |        | 
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|       |Trecho da vila  do  Sertão  do|           |        | 

 

|       |Valongo, até a divisa com Ita-|           |        | 

 

|       |pema                          |24m        |7,1     | 

 

|_______|______________________________|___________|________| 
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Obs. A classificação das demais vias de circulação está descrita na Lei de Parcelamento, 

CAPÍTULO VII - SEÇÃO II.  

 

CAPÍTULO VI  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 16 - O promontório que os balneários de bombas e bombinhas deverá receber tratamento 

de urbanização, tendo em vista a ampliação do cemitério existente, bem como a construção de 

caminhos públicos e estacionamento para veículos, com desvio do tráfego, conforme "Anexo 

I".  

 

Art. 17 - A lagoa natural do Pereque, bem como todo o seu entorno imediato, considerado 

como faixa sanitária, deverá ser destinada como área de Parque Público Municipal, a fim de 

assegurar a qualidade de suas águas e uma opção para divertimento dos habitantes, conforme 

"Anexo 2".  

 

Art. 18 - A área de desmonte, existente junto a Ponta da Vieira, atualmente servindo como 

jazida para extração de saibro, deverá prosseguir, obedecendo-a novo traçado, conforme 

"Anexos 4, 5 e 6", a fim de permitir a recomposição da paisagem.  

 

Art. 19 - Na praia de Araçá será construída uma passarela modulada em madeira, acima do 

nível da preamar máximo, a fim de assegurar a passagem de pessoas e veículos em qualquer 

condição de tempo, conforme "Anexo 7".  

 

Art. 20 - Sugestões para implantação de caminhos nas praias, estacionamento para veículos e 

paradas de coletivos, serão detalhadas nos "Anexos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17", 

fazendo parte integrante desta Lei.  

 

Art. 21 - As ilhas oceânicas conhecidas pelas denominações de "João da Cunha", "Ilha dos 

Macucos", ou "Ilha do Amendoim", "Ilha das Gales" e "Ilha Deserta", são consideradas áreas 

de Preservação Permanente, destinadas á preservação de espécies nativas da Fauna e Flora 

existentes.  
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Art. 22 - No pavimento térreo, as edificações poderão ser construídas numa só extrema do 

terreno, sempre que localizadas na divisa sul, sudeste ou sudoeste, passando-se a considerar 

como afastamento lateral a soma dos afastamentos exigidos para cada lateral.  

 

Art. 23 - No caso de construções em terrenos lindeiros a Servidões Públicas, estas deverão 

obedecer a um afastamento mínimo equivalente a metade da largura do logradouro.  

 

Art. 24 - As zonas de Interesse Turístico estão configuradas em cotas de nível sempre a partir 

daquelas consideradas de Proteção Permanente ou Especial, respeitando os recuos mínimos 

indicados nos Quadros de nº 1 a X, anexos a presente Lei.  

 

Art. 25 - Para efeito de classificação do uso em terrenos com área inferior ao módulo mínimo 

exigido para as Zonas de Interesse Turísticos(ZIT), com títulos anteriores a aprovação desta 

Lei, prevalecem os parâmetros definidos para as Zonas de Preservação Especial(ZPE).  

 

Art. 26 - Os casos omissos na presente Lei, serão regulamentados por Decreto do Poder 

Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e aprovado pela Câmara de 

Vereadores, sendo que até 10 dias após a emissão do referido Decreto, o Poder Executivo 

encaminhará o Projeto de Lei a Câmara de Vereadores, versando sobre os casos tratados no 

Decreto.  

 

Art. 27 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 

contrário.  

 

CAPÍTULO VII  

 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  

 

Art. 28 - Fica criado, através desta Lei, o Conselho Municipal de Planejamento Urbano.  

 

Art. 29 - Compete ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano:  
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I - Assessorar o Executivo e o Legislativo Municipal em assuntos relativos ao Plano Físico-

Territorial, baseando seus pareceres no mesmo e fazendo-os por escrito.  

 

II - Sugerir ao Executivo, medidas que tornem eficaz a execução do Plano Físico-Territorial.  

 

III - Emitir pareceres sobre o desenvolvimento urbano com base no Plano-Territorial e Lei do 

parcelamento do solo.  

 

IV - Propor atualização do Plano quando a tendência do crescimento urbano expressa como, 

reais ações da comunidade, afastar-se do proposto nele.  

 

V - Orientar e proteger a comunidade contra atos particulares individualizados, ou de grupos 

que venham contra os interesses do bem estar comum do povo.  

 

Art. 30 - O Conselho Municipal do Planejamento Urbano será constituído dos seguintes 

membros:  

 

a) - Um Presidente escolhido pelo Prefeito Municipal;  

b) - Dois representantes do Executivo Municipal;  

c) - Dois representantes do Legislativo Municipal;  

d) - Um representante de cada associação de comunidade, legalmente constituída.  

 

Parágrafo único - Sempre que possível, os membros do conselho serão arquitetos, urbanistas, 

engenheiros, advogados ou técnicos ligados ás atividades que concernem ao Conselho 

Municipal de Urbanismos.  

 

Art. 31 - O Conselho se reunirá tantas vezes quantas forem necessárias para o seu bom 

funcionamento.  

 

Art. 32 - O mandato dos Conselheiros será de 2(dois) anos, com substituição ou recondução - 

sempre que o órgão que o indicou julgar conveniente.  

 

Art. 33 - O Conselho, dentro de 60(sessenta) dias depois de aprovada esta Lei, deverá 
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apresentar o seu regimento interno, observando os seguintes princípios:  

 

I - As deliberações serão sempre por maioria absoluta;  

 

II - Deverão ser registradas em ata os arquivos adequados, todas asa deliberações, pareceres, 

notas, plantas e demais trabalhos do Conselho.  

 

Art. 34 - O Conselho deverá instalar-se e iniciar os seus trabalhos dentro de 15(quinze) dias 

depois da nomeação de seus membros.  

 

Art. 35 - A Prefeitura deverá fornecer ao Conselho funcionários, local, material e demais 

meios necessários á realização de seus trabalhos, dentro da verba que for destinada em cada 

exercício, no orçamento do Município, ao Plano Físico-Territorial.  

 

Art. 36 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

 

Prefeitura Municipal de Porto Belo, 10 de abril de 1984  

 

MANOEL FELIPE DA SILVA NETO  

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


