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RESUMO 

 
 
Pesquisar sobre turismo trata-se de desencadear um processo de 
conhecimento multifacetado e de diferentes abordagens, diante de sua 
reconhecida importância no desenvolvimento econômico e social dos lugares, 
notadamente no domínio dos serviços, emprego e renda. Pesquisar sobre 
mobilidade trata-se de entender uma realidade complexa e diversificada, 
cunhada pelo desenvolvimento econômico que permitiu significativa melhoria 
no rendimento financeiro das pessoas. Enquanto fenômenos que se verificam 
pela existência do deslocamento humano, evidenciam-se como temas de 
grande transversalidade disciplinar, como também de forte inter-relação 
vinculada ao sistema de transportes. A visitação aos atrativos turísticos pode 
ser mais, ou menos, interessante dependendo do tempo que o turista perde na 
mobilidade interna do território turístico. Receber bem o turista é o desafio de 
qualquer destino, principalmente quando se deseja que a experiência não 
termine em uma única visita a um único atrativo do território, mas possibilite em 
uma única viagem a visita aos vários atrativos existentes e que continue com o 
passar dos anos. Eis um dos atuais desafios dos estudos em turismo, a 
mobilidade. O turista precisa conseguir se movimentar com facilidade, aos 
moldes da facilidade com que a população residente precisa se movimentar 
para consecução das suas atividades cotidianas, o que requer do poder público 
o planejamento e gestão do território turístico em seus aspectos ligados a 
logística de transportes, calcados em forte base de conhecimentos científicos. 
Mergulhando nas profundezas de tais constructos, a presente tese adota como 
território turístico o litoral norte de Santa Catarina para reter a realidade 
significativa da vida e apresentar uma perspectiva coerente com a atualidade, 
que se evidenciou no modal de transporte rodoviário. Para tanto, serve-se da 
identificação dos subsistemas de fixos e fluxos, em processo sistêmico, para 
gerar os vínculos de compreensão das dinâmicas territoriais, e projetar a 
avaliação da capacidade de mobilidade turística por intermédio do nível de 
serviço da engenharia de tráfego. O modelo empreendido permitiu atingir na 
plenitude o objetivo geral desta tese, propondo uma matriz de fundamentos 
para inserção da mobilidade turística no processo de planejamento da logística 
de transportes de Santa Catarina, de forma flexível e diligente que possibilita a 
aplicação em outros territórios turísticos, ajustando-se às particularidades. 
 
 
Palavras-chave: Turismo. Mobilidade Turística. Logística de Transportes. 
Planejamento Público. 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 
Tourism research involves unleashing a process of multifaceted knowledge and 
different approaches, in view of the recognized importance of tourism in the 
economic and social development of destinations, particularly in the areas of 
services, employment and income. Research on mobility involves an attempt to 
understand a complex and diverse reality, marked by economic development 
that has enabled a significant improvement in people’s financial personal 
income. As phenomena that arise from the existence of human displacement, 
they are topics of major disciplinary transversality, as well as being strongly 
interrelated with the transport system. Visitation to tourist attractions may be 
more, or less interesting, depending on how long the tourist has to spend 
moving around the tourism area. Receiving the tourist well is a challenge for 
facing any destination, particularly when the experience does not end in a single 
visit to a single tourism attraction, but enables visits to various attractions within 
the region, and continues over the years. Hence one of the current challenges 
in tourism studies: mobility. The tourist needs to be able to move around with 
ease, just as the resident population needs to move around to perform its daily 
activities. This requires planning and management of the tourism region by the 
government in aspects related to transport logistics, grounded on a strong base 
of scientific knowledge. Delving more deeply into these constructs, this thesis 
adopts the north coast of Santa Catarina as a tourist region, as it retains 
significant reality of life and presents a coherent perspective with the present 
day, which is evident in the road transport network. To this end, it uses the 
identification of the subsystems of spatial fixes and spatial flows in a systemic 
process, to generate the bonds of understanding of the territorial dynamics, and 
project an evaluation of the capacity of tourist mobility through the level of traffic 
engineering service. The model used enabled the goal of this thesis to be 
investigated in depth, proposing a range of reasons for the insertion of tourist 
mobility in the planning process of transport logistics in Santa Catarina in a 
flexible and diligent manner that enables it to be applied to other tourist areas, 
adjusting it to suit their peculiarities. 
  
 
KEYWORDS: Tourism. Tourist mobility. Transportation Logistics. Public 

Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tratar de mobilidade é seguir nossa imensa condição humana, muito 

além da condição física do território, trata-se de expressar nossa capacidade e 

liberdade de movimentação pelo espaço geográfico.  

Cada pessoa exerce, se apropria e compartilha o espaço, onde a 

mobilidade configura-se como o momento em que transcendemos as 

geografias cotidianas para criar e projetar novos momentos e novos 

imaginários.  

A mobilidade é um atributo das pessoas e dos agentes econômicos no 

momento em que buscam assegurar os deslocamentos de que necessitam, 

levando em conta as dimensões do espaço e a complexidade das atividades 

nele desenvolvidas. Podem afetar a mobilidade fatores como: a renda, a idade, 

o sexo e, ainda, condições permanentes ou provisórias que limitam a 

capacidade do indivíduo (PINTO, 2003). 

No Brasil, conquistas recentes como a definição da essencialidade do 

serviço de transporte público no Documento Constitucional, o disciplinamento 

do uso do sistema viário por meio do Código de Trânsito e as medidas 

destinadas a tornar acessível o ambiente urbano, ainda se revelam 

insuficientes para que a mobilidade tenha um destacado tratamento como 

política pública. 

A construção de novos paradigmas para a mobilidade exige a análise e 

respostas às tendências estruturais da economia e da reprodução social e aos 

seus desdobramentos (PINTO, 2003). O que se percebe com frequência é que 

o tema mobilidade entra com certa facilidade nos discursos e nos planos 

administrativos, no entanto sem uma avaliação de suas origens e causas.  

Os fluxos comerciais e de serviços, notadamente o da atividade 

turística1, afetam diretamente a mobilidade, daí a necessidade de se associar 

                                            
1 Nesta tese, o conceito de turismo está associado à atividade econômica que exerce papel 

fundamental nas relações socioespaciais em territórios na qual a atividade turística atua de 
forma preponderante. 
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ao planejamento da mobilidade às ações de desenvolvimento dos destinos 

turísticos. 

O estudo se propõe a enriquecer e aprofundar a discussão sobre o 

acesso a mobilidade na sua interface com o constructo do planejamento de 

transportes em um território turístico, que no presente caso é o Estado de 

Santa Catarina. 

A pesquisa toma por base que o turismo consolidou-se, em âmbito 

mundial, com destaque para as duas últimas décadas do século XX, como uma 

das principais atividades econômicas. Leva em consideração que o turista não 

é simplesmente um usuário desta atividade, mas sim um cliente e, que o 

transporte é o elemento mais importante do custo logístico e que tem papel 

fundamental na prestação de serviço a esse cliente. Versa-se, portanto, sobre 

a questão da mobilidade turística no processo de planejamento da logística de 

transportes. 

 

1.1 Contextualização 

A necessidade de se locomover de um lugar a outro sempre esteve 

presente na história da humanidade. As primeiras viagens tinham aspectos 

distintos das atuais, particularmente quanto ao grau de complexidade, assim 

como as possibilidades de conforto hoje existentes. Os deslocamentos se 

restringiam ao comércio, à procura de alimentos e bens de subsistência, à 

necessidade de melhorar as condições de vida, aos anseios políticos de 

expansão territorial e aos desejos de descanso e saúde (VALENTE; CURY, 

2004). 

O desenvolvimento tecnológico, que proporcionou a propalada “era da 

informação” através da comunicação vetorizada, também propiciou a melhoria 

das infraestruturas de transportes, e no conjunto, vêm permitindo a ampliação 

das atividades ligadas à saúde, passeio, descanso e conhecimento, 

provocando crescente demanda aos sítios turísticos.  

Atualmente, a atividade turística ocupa lugar de destaque nas relações 

econômicas, sociais e políticas das sociedades, à medida que a disseminação 

de informações, a redução dos custos dos transportes, os investimentos em 
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infraestruturas e o aumento da renda mundial têm propiciado um crescimento 

explosivo da demanda e da oferta de serviços turísticos (LAGE; MILONE, 

2001). 

O mundo de hoje é, mais do que nunca, um conjunto interligado, em que 

pessoas e mercadorias têm condições de se deslocar, mesmo para os locais 

mais remotos. Tal condição proporciona a capacidade de se visitar, conhecer e 

vivenciar a praticamente todos os pontos do globo terrestre, inclusive 

compartilhando os momentos mais importantes na vida de outros povos. Tanto 

no turismo como no transporte, a participação, o deslocamento e a velocidade 

são os parâmetros deste movimento que revoluciona a história da humanidade. 

Os últimos dez anos têm sido marcados por uma série de 

acontecimentos em âmbito mundial, que trouxeram grandes dificuldades para o 

turismo: atentados terroristas em larga escala, aumentos no custo dos 

combustíveis, catástrofes naturais e a desaceleração mundial da economia. 

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o setor de turismo continua 

sendo um setor estratégico para todas as nações, devido a sua capacidade de 

auxiliar de maneira significativa no crescimento e desenvolvimento econômico 

(VIANNA, 2011). 

Apesar de predatória em algumas situações, o turismo por ser uma 

atividade contemplativa e de vivência em locais que possuam atrativos, e por 

demandar mais renda e tempo das pessoas, tende a crescer seu impacto na 

economia e qualidade de vida das pessoas, caracterizando-se como uma 

atividade altamente recomendada, tanto para quem é recebido quanto para 

quem recebe. 

Uma característica importante da atividade turística é que, 

diferentemente da indústria de base e da indústria de transformação, não 

administra a maioria dos produtos e experiências que vende; no lugar dela, os 

gestores turísticos transportam os indivíduos para que conheçam os traços 

naturais, as atrações culturais e os estilos de vida de um destino turístico 

(FULLANA; AYUSO, 2002). 

Diante das características multifacetadas do turismo, cada área do 

conhecimento que com ele tem relação define-se de acordo com seus 
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interesses específicos: contexto social, geográfico, antropológico, econômico, 

cultural e político, entre outros. Por ser uma modalidade de evolução muito 

recente da humanidade, carece de estudos para que venha a ser melhor 

compreendida, e mesmo ofertada, a fim de que possa ser administrada 

corretamente.  

O campo de investigação da engenharia de transportes relacionado ao 

turismo começou a ser aplicado pelos cientistas sociais ainda no início dos 

anos 70, sendo enfocada como fundamental na infraestrutura básica e, 

considerada como uma pré-condição para que a atividade turística tenha seu 

desenvolvimento (DANN et al., 1988). 

Os transportes, tanto os meios quanto às vias, estão presentes no dia a 

dia de todas as pessoas, mesmo que seja de uma forma pouco explícita. Na 

atividade turística, eles são sua própria razão de ser, pois sem deslocamento 

no espaço não temos turismo (RONÁ, 2002). Destaca-se aqui que, 

historicamente, o desenvolvimento do conceito de turismo está relacionado à 

questão da mobilidade, pois pela própria definição, implica em deslocamentos 

para fora do lugar de residência. 

O turismo detém uma posição importante em relação às expectativas da 

sociedade, tomando como base o aumento do tempo livre, o desenvolvimento 

socioeconômico, e a redistribuição espacial de renda. Naturalmente, tais 

expectativas requerem que se tenha uma atitude planejada na busca de 

alcançar as metas estrategicamente estipuladas. 

Para Molina (2005), o conceito de planejar é amplo, envolvendo uma 

série de variáveis, mas com o objetivo de seguir um curso de ação, buscando 

uma situação predeterminada por meio de análises científicas, gerando um 

esforço constante, coerente, organizado, sistemático e generalizado.  

A manipulação destas variáveis é que podem facilitar a condução de 

ações que visam à mudança de uma situação atual ou inexistente, para uma 

situação factível, almejada, ou seja, a inter-relação das variáveis, a 

compreensão das mudanças, as decisões a serem tomadas, bem como as 

ações executadas são o resultado efetivo do planejamento.  
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Conforme identifica Dias (2003), o turismo também é um consumidor 

intensivo de território, portanto é imprescindível planejar seu desenvolvimento, 

definindo objetivos econômicos, sem prejudicar espaços que devem ser 

protegidos com a devida atenção à identidade da localidade. 

No entendimento de Anjos (2004, p. 64), para que “um processo de 

desenvolvimento de um território seja sustentável, deve-se ter um cuidado 

minucioso aos problemas sociais, econômicos e ambientais envolvidos, assim 

como a ligação estreita entre política e planejamento”. 

A finalidade do planejamento do território está diretamente relacionada à 

superação de problemas de toda ordem, particularmente visando à justiça 

social, e a melhoria da qualidade de vida, e que deveriam ser vistos como 

pertencendo ao amplo domínio das estratégias de desenvolvimento, ao lado 

das estratégias de desenvolvimento regional e nacional (SOUZA, 2001). 

Quando se almeja o desenvolvimento econômico e social por meio do 

turismo devemos ter em mente que, para contribuir com o fortalecimento de 

uma região, ele deve ser planejado, ordenado e bem conduzido. Implementar 

requer responsabilidade, pois significa pôr em prática um projeto, programa ou 

plano, em um determinado território turístico, por meio da organização, 

planejamento e gestão das ações concretas a serem executadas. 

De acordo com Anjos (2004, p.15): 

O planejamento e a gestão do turismo tradicionalmente têm sido 
associados ao zoneamento do solo ou ao programa de 
desenvolvimento em termos de governo local ou regional. Apesar das 
motivações terem ultrapassado o interesse meramente setorial – 
espacial ou empresarial, os enfoques mais atuais ainda apresentam 
deficiências nas tentativas de abranger toda a complexidade do 
sistema turístico, utilizando ferramentas gerenciais inadequadas e, 
portanto ineficazes. 
 

Permeando no contexto, fica explicito a interligação entre planejamento 

e gestão, no sentido de efetivar o processo que envolve planejar, decidir e agir, 

estabelecendo um conjunto de decisões sistematicamente relacionadas e não 

com decisões individualizadas. Assim, o planejamento pode ser analisado 

como a busca para estabelecer políticas sobre determinados temas, ou de 

influenciá-los. Em particular, podem-se definir políticas como sendo planos, 

diretrizes, regulamentos e decisões, que expressam a intenção de intervir em 
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determinada demanda.  

A complexidade dos arranjos institucionais do setor turístico, bem como 

a falta de sincronia entre ações políticas e a prática, aliada à atenção 

inadequada e a fatores que determinam a sustentabilidade social, econômica e 

ambiental podem conduzir à consequências indesejáveis e imprevistas e, 

muitas vezes irreversíveis (BURSZTYN, 2005).  

Neste sentido, qualquer planejamento eficiente de política sustentável 

para o turismo perpassa pela redução de distâncias através de meios de 

transportes, compreendendo todas as viagens relacionadas até a destinação 

(GÖSSLING et al., 2002). Os meios de transporte, comumente chamados de 

modais de transporte, são fatores fundamentais no planejamento logístico da 

mobilidade. 

Conforme citação de Keedi (2004), cada modal possui características e 

peculiaridades próprias, o que não permite afirmar qual é o melhor meio a ser 

aplicado ou utilizado. A partir da comparação entre eles, é possível identificar 

qual é o mais adequado para determinada situação de mobilidade desejada. 

O conceito de mobilidade está usualmente associado à circulação de 

pessoas e bens numa determinada área; no entanto, esta é uma visão redutora 

do assunto, uma vez que assume os pressupostos complementares entre a 

circulação e acessibilidade às áreas de estudo (RIBEIRO et al., 2008). 

O território, representado por suas cidades e regiões, é um fenômeno 

social, produto das relações entre os elementos da estrutura física e das 

dimensões socioeconômicas que se produzem e consomem dentro de seu 

espaço geográfico. Na medida em que os usos do solo acontecem de forma 

dispersa e distante, estas relações determinam a necessidade e intensidade de 

movimentação das pessoas, onde os fluxos de transporte modificam-se em 

respostas as modificações e evoluções no uso e ocupação do solo, e vice-

versa. 

Sabe-se que a forma como os diferentes usos, entre eles o residencial, 

comercial, industrial e serviço, se distribuem no território, gera as atividades 

humanas como, morar, trabalhar, fazer compras, lazer entre outras, o que por 

sua vez, gera a necessidade de viagens entre os locais para o 
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desenvolvimento destas diferentes atividades e, neste sentido, o sistema de 

transporte cria as oportunidades para esta interação, ou seja, promove a 

acessibilidade às diversas atividades. Identifica-se um circulo de ações em que 

o uso do solo tem uma influência sobre o transporte, assim como, o transporte 

tem influência sobre o uso do solo e sobre ele próprio (CAMPOS, 2005). 

A gestão que se realize sobre o uso e ocupação do solo será 

determinante das necessidades de mobilidade, as quais terão reflexos na 

oferta das infraestruturas e equipamentos, e na gestão e no controle 

necessário, ou seja, o planejamento logístico dos transportes.  

A Figura 1 apresenta uma visão integral da problemática da mobilidade 

em um território. 

 
Figura 1: Planejamento Logístico da Mobilidade 

 

Fonte: O autor (2013). 
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Os padrões de mobilidade em meio urbano resultam da combinação de 

uma diversificada gama de fatores, se destacando o papel estabelecido entre o 

sistema de transportes e a estrutura de ocupação e utilização do solo. 

Consequentemente, a resolução dos problemas de mobilidade implica o 

recurso a um conjunto igualmente diversificado de medidas concretas, o qual 

deverá ser integrado ao nível das políticas públicas (MACÁRIO et al., 2004). 

Segundo Ribeiro (2005), o estudo da mobilidade deve integrar o 

contexto espacial do local atravessado por determinada infraestrutura de 

circulação e os diversos modos motorizados e não motorizados, quando se 

pretende introduzir uma perspectiva sustentável na avaliação dos padrões de 

mobilidade. 

Para se entender a sustentabilidade relacionada com a mobilidade há 

que se conhecer um pouco sobre a relação transporte e uso do solo, ou seja, 

os impactos que medidas tomadas numa destas áreas possam vir a ter sobre 

uma delas, assim como, no desempenho das atividades humanas, na 

mobilidade, no meio ambiente e no seu próprio desenvolvimento (CAMPOS, 

2005). 

É no campo das atividades humanas que uma avaliação adequada do 

turismo demanda abordagem envolvendo as relações entre lazer, comércio e 

outras práticas sociais, e o comportamento relacionado ao movimento humano, 

considerando a convergência de tempo e espaço. 

A história do turismo2 destaca a estreita relação entre o seu 

desenvolvimento e os sistemas de transportes. O que enfatiza que não 

podemos ter turismo sem combinação com qualquer tipo de transporte. O 

volume e a forma do turismo representa que o grande desafio da 

sustentabilidade tem suas bases no crescimento de determinados tipos de 

transportes (HOYER, 2000).  

                                            
2 Turismo tem sua origem na palavra “tour”. É etimologicamente derivada do latim “tornare” e 
do grego “tornos”, isto é, o movimento em círculo ao redor de um ponto central ou eixo. 
Turismo é o lazer em conexão com o movimento, onde se participa de atividades longe de 
casa, e onde a viagem em si é ao menos uma parte da satisfação procurada (THEOBALD, 
1994). 
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A figura 2, desenhada por Bell e Ward (2000), provê uma representação 

de duas dimensões de alguns conceitos chaves da mobilidade no tempo e 

espaço. Ilustra pontos críticos do tempo para propostas de definição em que 

ficar longe de casa por 24 horas ou a noite é usualmente utilizado para 

diferenciais entre viagem e turismo. Dependendo da jurisdição, tempo também 

é usado para classificar migração e turismo: em alguns países, 6 meses fora do 

país de residência permanente, enquanto em outros 12 meses. No espaço, a 

travessia de uma fronteira nacional separa turismo doméstico do turismo 

internacional, assim como ele separa turismo doméstico de migração 

internacional. 

 
Figura 2: Mobilidade Temporária, no Espaço e no Tempo 

 

Fonte: BELL e WARD (2000). 

Adaptação: O Autor (2013). 
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De acordo com o pensamento de Hall (2005), a relativa falta de 

interação entre os campos que estudam a mobilidade é evidenciada pelas 

dificuldades em achar superposição entre avaliações de turismo nacional, 

internacional, migração e viagens de curto e longo prazo, realizados nos 

estudos de transporte, aspectos em que muitos teóricos têm se referido ao 

turismo como uma forma de mobilidade temporária.  

Todavia, um número considerável de pesquisadores está buscando 

encontrar uma base em comum para o estudo da mobilidade, em que o turismo 

está sendo interpretado como um elemento significante. 

O posicionamento do turismo na avaliação de mobilidade, mesmo que 

temporária, permite que esta atividade seja vista num contexto social mais 

amplo, considerando fatores que dificultem ou limitem a mobilidade de turistas 

e indivíduos em geral, como é o caso de uma infraestrutura de transportes 

inapropriada. De igual forma, o conceito de mobilidade sustentável surge a 

partir da definição de desenvolvimento sustentável (HALL, 2005). 

Para Ramos & Balassiano (2007), a mobilidade sustentável visa 

assegurar as necessidades de mobilidade de pessoas e organizações, 

incluindo o transporte de mercadorias e a garantia dos objetivos de 

preservação e integridade ambiental, equidade social e eficiência econômica. 

Em suma, mobilidade sustentável é a mobilidade que se encontra em equilíbrio 

com as demandas do desenvolvimento sustentável (HOYER, 2000). 

Costa (2003) identificou determinadas questões que são vitais para a 

mobilidade sustentável em relação à infraestrutura de transportes: 

 A ampla informação sobre os benefícios e custos sociais dos transportes 

(poluição, ruído, agilidade, trânsito, acidentes, etc.) e formas de 

financiamento, ou seja, a quantificação das diferentes alternativas de 

infraestrutura; 

 O equilíbrio entre os diferentes meios de transporte e o estímulo às 

opções com menor impacto ambiental; 

 O uso eficiente de energia na utilização dos meios de transporte, 

levando-se em conta a utilização constante de fontes de energia não 

renováveis como é o caso da gasolina e do óleo diesel; 
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 O impacto da adoção de tecnologias de transporte, considerando sua 

aceitação e viabilidade econômica; 

 O desenvolvimento de medidas de gerenciamento da demanda por 

transportes de modo a utilizar eficientemente o solo e a capacidade 

presente da infraestrutura de transportes; 

 O gerenciamento da oferta de transportes de modo a satisfazer ou 

estimular a demanda dos usuários; 

 A integração de transportes e o uso do solo que definem, muitas vezes, 

os meios de transporte e os combustíveis a serem utilizados na 

movimentação de pessoas e bens. 

Observando atentamente tais questões, e realizando um comparativo 

com as definições que envolvem a logística, pode-se afirmar que as mesmas 

representam os aspectos mais importantes para o processo de planejamento 

da logística de transportes, voltadas ao setor público. 

Originada no meio militar, como estratégia fundamental de 

abastecimento, ataque e evacuação dos exércitos nas frentes de guerra, o 

conceito de logística migrou para o meio acadêmico através da engenharia e 

da administração. Muito rapidamente teve reflexo no meio empresarial, 

compreendendo o conjunto de todas as atividades de movimentação e 

armazenagem necessárias, de modo a facilitar o fluxo de produtos desde o 

ponto de aquisição da matéria prima até o ponto de consumo final, passando 

naturalmente pela logística de transportes (GOEBEL, 1996). 

Para Fleury et al. (2000), o termo logística de transportes está vinculado 

a atividade pública, uma vez que cabe ao Estado tratar das obras e serviços 

que resolvam as deficiências ou “gargalos” da infraestrutura de transportes. 

Seguindo o pensamento de Braga (2008, p.72), 

A logística deve ser analisada além dos processos técnicos e 
administrativos. O seu componente espacial também se mostra 
essencial para uma análise crítica dos atuais planejamentos e 
investimentos públicos, revelando também os agentes que se 
beneficiam com tais investimentos e aqueles excluídos deste 
processo de modernização do território. 
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A modelação da rede de transportes, no âmbito da administração 

pública, tem como dados operacionais de sua matriz de planejamento os 

parâmetros de carga, onde os elementos são: volume, densidade média, 

dimensão do veículo de transporte, grau de fragilidade e perecebilidade (LEE, 

2005). 

De acordo com Ballou (2001), a seleção de um modal de transporte 

pode ser usada para se criar uma vantagem competitiva do serviço; sendo 

assim, pode-se perceber que no transporte dos produtos a seleção de um 

modal de transporte ou do serviço oferecido dentro do modal precisa ser 

observada para que se tenha um nível de serviço desejável pelo cliente.  

A eficiência logística do transporte é medida com base na organização 

necessária para minimização dos custos de transação de mercadorias, 

deixando fora de questão outro tipo de logística, nomeadamente as que estão 

associadas aos movimentos de pessoas (DOMINGUES, 1994). 

As implicações de uma política pública para logística de transportes não 

devem simplesmente ser avaliadas com relação ao transporte de cargas, mas 

sim na produção de planos e programas que considerem todos os outros 

setores: habitação, urbanismo, meio ambiente, comércio, indústria, turismo, 

vida local, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. 

Para Bursztyn (2005), o turismo sustentável envolve inúmeras interfaces 

existentes entre turismo e meio-ambiente, educação, saúde, cultura, 

infraestrutura, cidades e transportes, entre outros. Isto torna a elaboração de 

planos de ação por parte do poder público uma tarefa extremamente complexa.  

Os planos de mobilidade turística, quando existentes, em geral inseridos 

no planejamento estratégico do setor oferecem um diagrama de ação para 

empresários, governos e outras organizações da comunidade. Define quem, o 

que, onde, quando e como a atividade deve acontecer no território turístico. 

A busca da mobilidade sustentável está dependente de um conjunto de 

medidas integradoras nas áreas de planejamento e gestão de infraestruturas, 

dos meios de transporte público, do reforço de alternativas modais suaves, do 

planejamento integrado de usos do solo e dos transportes, da partilha de 

responsabilidades e da participação pública (GAMEIRO et al., 2010). 
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1.2 Problema de Pesquisa e Justificativa da Tese 

Em que pese a importância dos transportes com suas infraestruturas e 

da logística de mobilidade para o turismo, percebe-se poucas pesquisas que 

exploram esta temática. No Brasil, com todo esforço do Ministério das Cidades 

em implementar uma política de mobilidade, o foco ainda se encontra sobre o 

ambiente urbano.  

A mobilidade turística em nível nacional, regional e local tem passado a 

margem por pesquisadores e gestores da administração pública, 

especialmente quando se trata de sua inserção no processo de planejamento 

da logística de transportes. Iniciativas e planos de ação ligando o turismo e as 

mobilidades são raras e, a relação com a logística de transportes praticamente 

inexistente. 

As obras de infraestruturas de transporte produzem impactos cruzados 

muito fortes em outras áreas de igual importância: social, econômica e 

ambiental (GASPAR et al., 2004). 

Segundo Mourelo (2010), políticas públicas e diretrizes metodológicas 

bem sucedidas para a mobilidade necessitam de um esforço teórico inicial 

considerável. Além disso, o autor destaca que quando se pretende estabelecer 

planos de mobilidade, a formalização deste processo e o acompanhamento 

dessas ações ao longo do tempo também são vitais. 

Domingues (1994), já previa a importância destes elementos na 

elaboração de políticas para a região metropolitana do Porto, em Portugal, 

estabelecendo que a logística de transportes envolve duas questões essenciais 

e interligadas: a que se refere às características e ao funcionamento das 

atividades com ela relacionada, cargas e pessoas, e a que diz respeito às 

infraestruturas físicas que suportam os movimentos, estradas, portos, 

aeroportos, ferrovias, calçadas, ciclovias entre outras vias. Continua o autor, 

que se trata de matéria onde as questões do traçado e da qualidade das redes 

e das infraestruturas viárias, os níveis de conectividade e de acessibilidade e a 

capacidade das vias e de seus equipamentos, se tornam indicadores cruciais 

para se perceberem determinados patamares de eficiência logística, bem como 

a lógica de centralidade e de atratividade dos locais. 
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Diante das ponderações, entende-se que nas políticas públicas sobre 

mobilidade e acessibilidade, além da necessidade de abordagens estruturadas 

dos impactos econômicos, sociais e ambientais, a eficiência com que as 

infraestruturas absorvem o volume de movimentação são indicadores de 

qualidade para o acompanhamento desses planos. 

Ascher (2004) ao fazer aporte aos novos princípios do urbanismo, 

observando a capacidade de resposta dos equipamentos municipais, apresenta 

o viés do comércio e da atividade turística como elementos a interferir no 

sistema de mobilidade urbana. Neste viés, Domingues (2006) ao debater as 

infraestruturas de mobilidade, destaca a importância de que as decisões de 

governo levem em conta as estratégias urbanísticas e, por consequência a 

movimentação de turistas dentro do território.  

De forma similar, Gameiro et al. (2010), destacam o efeito benéfico 

deste tipo de abordagem aplicada em Portugal, na região de Faro, entendendo 

que perante o contexto ambiental e social, os sistemas de transportes devem 

ser analisados com um enfoque holístico, onde advogam um novo paradigma 

de intervenção, em que já se considera o contexto ambiental e se privilegia a 

acessibilidade aos locais, combinando o uso do solo e a oferta dos transportes. 

Ceron e Dubois (2003) descrevem as iniciativas de estudos que 

envolvem a movimentação de visitantes em um território e, o seu consequente 

acompanhamento, como partes centrais do desenvolvimento de um novo 

conceito de sustentabilidade associada ao turismo. Na opinião dos autores, a 

pesquisa acadêmica precisa buscar a criação de valor para turistas, para a 

atividade e comércio do turismo e para as comunidades no seu entorno, 

seguindo um processo de planejamento. 

É cada vez mais perceptível a abrangência do turismo, tornando o seu 

processo de planejamento e gestão uma ação complexa, relacionada ao 

ambiente heterogêneo e dinâmico dos sistemas ecológicos, econômicos e 

sociais que o compõem. Cada um dos sistemas indicados apresenta grande 

complexidade interna em virtude, tanto de sua abrangência, quanto das 

relações de inputs e outputs com os demais sistemas (ANJOS, 2004). 
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Evidencia-se, portanto, que para se planejar uma logística de transportes 

adequada e sustentável é preciso ter visão sistêmica, que envolve 

planejamento e gestão; mas para isso é necessário que se conheça: os fixos 

do território, tais como, topografia, uso do solo, áreas de restrições ambientais, 

geologia, acidentes geográficos e hidrografia; as ligações das redes de 

infraestrutura; as características das atividades econômicas que atuam no 

território e no seu entorno; o nível de serviço atual e o desejado; os modais de 

transportes existentes e os que podem ser implantados com suas possíveis 

integrações; e a avaliação do custo benefício. 

Santa Catarina, por exemplo, constitui um destino turístico destacado no 

Brasil, e vem constantemente buscando espaço no contexto internacional. Não 

por acaso recebeu, de forma consecutiva, de 2007 a 2013, a indicação de 

melhor estado do Brasil pela Revista Viagem, premiação fruto dos esforços 

empreendidos no sentido de fomentar no estado o desenvolvimento da 

atividade do turismo, através de ações de divulgação, de formação e 

especialização de mão de obra e, principalmente, de investimentos em 

infraestrutura turística.  

A partir de 2003, o Governo do Estado de Santa Catarina adotando o 

discurso da importância da exploração e do desenvolvimento da atividade do 

turismo para os Catarinenses, e dizendo-se ciente da necessidade de 

assegurar, para tanto, boas e confortáveis condições de mobilidade, vem 

investindo recursos de forma continuada na ampliação da infraestrutura 

aeroportuária, mediante implantação e melhoramento de aeroportos regionais, 

da infraestrutura portuária, mediante a realização de estudos e implantação de 

terminais turísticos para atracação de embarcações, e, principalmente, na 

melhoria e ampliação da malha rodoviária pavimentada do estado.  

Em que pese o motivo estampado, tais investimentos levam em conta 

muito mais a movimentação de cargas como solução para o sistema de 

transportes e, em menor escala a integração regional, sem qualquer referencial 

efetivo com a mobilidade turística. 

Percebe-se, inclusive, que as decisões de investimento na infraestrutura 

de transportes do Estado estão sendo tomadas com base no sentimento 

empírico de seus administradores, tratando isoladamente a potencialidade 
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turística natural, deixando passar despercebidamente, questões básicas de 

logística, planejamento e gestão do território, que são fundamentais para o 

equilíbrio sustentável de qualquer projeto ou empreendimento turístico. 

Nesta amplitude, assume-se como pressupostos da tese: 

 O planejamento público integrando as perspectivas de questões 

logísticas para a mobilidade possibilita a melhoria do fluxo turístico no 

Estado de Santa Catarina; 

 A aplicação do modelo sistêmico e processual de planejamento e gestão 

é uma ferramenta adequada ao planejamento da logística de 

transportes, especialmente no que tange ao respeito e valorização da 

cultura e dos costumes regionais, e na interligação dos modais de 

transporte. 

Diante da problemática apresentada, destacadamente pela 

complexidade do assunto, e a forma pouco estruturada das decisões relativas à 

mobilidade turística, particulares à administração pública, a questão central 

desta pesquisa aponta para: 

 Que procedimentos são necessários para estabelecer a inserção da 

mobilidade turística no processo de planejamento da logística de 

transportes de Santa Catarina? 

Para responder a questão central é necessário o conhecimento profundo 

dos conceitos que envolvem o turismo, a mobilidade e o processo de 

planejamento e gestão da logística de transportes. 

Aliado ao aprofundamento das bases científicas foi elaborado ampla 

pesquisa sobre o Estado de Santa Catarina, visando determinar a dinâmica 

que o envolve com a atividade turística, em conjunto com suas características 

geográficas, históricas, culturais, sociais e econômicas, avaliando o cenário de 

sua logística de transportes.  
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1.3 Objetivo Geral 

Analisar a infraestrutura disponível e o planejamento logístico dos 

transportes visando à mobilidade turística e o desenvolvimento do turismo em 

Santa Catarina. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

I. Identificar os processos que compõem a integração modal dos 

transportes voltados à melhoria do sistema turístico;  

II. Analisar a atual condição da infraestrutura de transportes no Estado de 

Santa Catarina; 

III. Diagnosticar a capacidade de mobilidade turística no território 

catarinense em correspondência com o sistema de transporte rodoviário; 

IV. Propor matriz de fundamentos para inserção da mobilidade turística no 

planejamento da logística de transportes em territórios turísticos.  

 

1.5 Originalidade, Contribuições e Limitações 

Com base na problemática e objetivos apresentados, a pesquisa se 

apresenta como original nos seguintes aspectos: 

 Pela inserção da mobilidade turística como matriz a ser enfrentada na 

solução logística dos transportes; 

 Na aplicação da proposta sistêmica de planejamento e gestão do 

território turístico na discussão da mobilidade; 

 Nas abordagens sobre a mobilidade, as obras de infraestrutura de 

transportes e a logística de transportes, que visam gerar ferramentas de 

pesquisa sobre o turismo. 

No contexto da investigação entende-se que a tese possui caráter 

teórico-metodológico-prático, uma vez que sua contribuição pode ser 

observada: 

 Na formulação de proposta inserindo a mobilidade turística como tema 

logístico; 
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 No aprofundamento das discussões conceituais dos temas envolvidos, 

sempre tendo como cenário o estudo do fenômeno turístico; 

 Na avaliação da aplicabilidade em um território turístico; 

As limitações da tese podem ser percebidas em caráter metodológico e 

operacional: 

a) Metodológico: na concepção de que a realidade é uma construção 

social, onde a cultura humana não é algo dado, mas que é formada ao 

longo da história; que na interação do ser humano é que se cria sua 

realidade, vinculada a uma situação determinada no tempo e espaço; 

por mais ampla que a investigação venha a ser, será sempre parcial da 

realidade. 

b) Operacional: no tratamento específico de que o processo gerado na tese 

seja de aplicação em um território turístico específico, função 

proporcionada por fatores limitantes de tempo e custo. 

  

1.6 Procedimentos Metodológicos 

Com relação aos procedimentos metodológicos, um traço frequente 

adotado por estudiosos do tema é a constatação de que toda pesquisa 

científica é um ato de elaboração da trajetória que possa contribuir para abrir o 

entendimento da realidade empírica e que, por sua vez, deve ser analisada 

experimentada e explicada. Neste sentido, é função do pesquisador encontrar 

diretrizes próprias que lhe permitam atingir os objetivos propostos. 

 Desta forma, “a tarefa do pesquisador consiste em tentar aproximar o 

modelo teórico da realidade de forma sistemática e controlada, visando diminuir 

as chances de erro nas avaliações efetuadas” (DENCKER, 1998, p. 21). 

Fica latente que é a natureza do objeto de pesquisa que direciona o 

processo de investigação e a escolha do método científico, e que permite ao 

pesquisador solidificar as teorias de sua compreensão do problema; ou seja, é 

a origem do problema que determina a metodologia científica a ser seguida. 

Na visão de Thiollent (2000, p. 25), “a metodologia pode ser vista como 

conhecimento geral e habilidades que são necessárias ao pesquisador para se 
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orientar no processo de investigação, tomar decisões oportunas, selecionar 

conceitos, hipóteses, técnicas e dados”.  

De acordo com Nechar e Cortés (2006), todo processo de investigação 

começa a partir de uma base de sustentação teórica. Da teoria se extraem, por 

meio de dedução lógica, os pressupostos do estudo, que devem ser 

analisados, ensaiados, discutidos e comparados, dependendo da metodologia 

escolhida e do desenho da investigação. 

Segue-se pela interpretação das informações extraídas da investigação, 

de onde se deduzem as generalizações empíricas que serão contrastadas com 

os pressupostos anteriormente formulados, visando estabelecer relações e 

conexões para confirmar a teoria inicialmente admitida ou estabelecer um novo 

marco teórico.  

Tendo em vista que o conhecimento não é uma verdade absoluta, e sim 

uma envoltória de teorias passíveis de confirmação e que podem ser 

questionadas, adequadas e mesmo refutadas à medida que novas descobertas 

científicas vêm à tona, o processo de investigação deve primar pela 

rigorosidade científica, destacadamente quando o campo do conhecimento 

envolve as transformações sociais e econômicas de um território, como aqui se 

reconhece através da movimentação turística.  

Torres Rivera (2001) relaciona a rigorosidade do método científico para 

as ciências sociais, nos seguintes itens: 

a) Explicativo: envolve conhecer a etimologia de um fenômeno; trata de 

determinar as razões dos fatos; 

b) Descritivo: identifica as manifestações e características de um 

fenômeno; 

c) Previsibilidade e Controle: antecipa eventos que estuda para dominá-los; 

d) Empírico: prevê na observação direta do fenômeno as possíveis 

respostas para o problema estudado; 

e) Metódico e Sistemático: segue procedimentos que respondem a uma 

estrutura lógica previamente concebida; 



32 
 

 

f) Objetivo: o pesquisador se afasta do fenômeno que estuda para adotar 

um ponto de vista neutro; 

g) Verificável: os resultados que se formulam devem ser enunciados de tal 

forma que outros pesquisadores possam reproduzir os estudos para 

submetê-lo a prova e confirmação. 

Como a tese, que aqui se apresenta, está centrada na mobilidade 

turística, envolvendo dois fenômenos que representam transformações 

ambientais, sociais e econômicas, uma vez que se parte da premissa de que a 

realidade social é construída pelo homem, adotou-se o tipo de pesquisa quanti-

qualitativa, pois é entendimento que esta apresenta os paradigmas necessários 

para abordagem da temática e, em dado momento da investigação foram 

aplicadas em seus termos conceituais.  

A metodologia quantitativa nas ciências sociais se utiliza do método 

científico para medir, mediante variáveis e indicadores, registrando e 

classificando o objeto do estudo para evitar a contaminação subjetiva nos 

resultados (NECHAR; CORTÉS, 2006). O que significa traduzir em 

informações numéricas e estatísticas os dados obtidos das pesquisas de 

campo. 

A abordagem quantitativa se centra na objetividade da pesquisa, 

considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 

dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 

neutros; recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno e as relações entre variáveis (FONSECA, 2002). 

A metodologia qualitativa consiste na descrição dos acontecimentos, dos 

grupos sociais e das interações territoriais, como também a vivência, a 

experiência e a sensação do próprio pesquisador (IBÁÑES; IÑIGUES, 2006). 

Neste aspecto, serve para interpretar e descrever os componentes de 

grupos de indivíduos no espaço geográfico, trabalhando com o universo de 

significações, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, num plano 

aberto, reflexivo, sistemático e crítico. 

A pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, 

holísticos e individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no 
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contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno. Por outro lado, a 

pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, 

tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos 

mensuráveis da experiência humana (POLIT; BECKER; HUNGLER, 2004). 

A aplicação simultânea da pesquisa qualitativa e quantitativa permite 

recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. Segundo 

Creswell (2007) a utilização de métodos de pesquisa que envolve tanto o tipo 

quantitativo quanto o qualitativo, também conhecido como método de natureza 

mista, possibilita ao pesquisador trabalhar com constructos que envolvem 

maior complexidade na coleta dos dados e também em sua análise, 

possibilitando desta maneira um melhor entendimento do fenômeno que se 

deseja analisar. 

Esta tese, como um todo, foi elaborada unindo características dos dois 

tipos de abordagem em somente um enfoque da situação, onde paralelamente 

estão os aspectos quantitativos do fenômeno da mobilidade como também os 

estudos qualitativos dos fatores que auxiliam na compreensão da ocorrência no 

fenômeno turístico. 

Com base nos conceitos sobre a natureza da pesquisa, caracteriza-se 

por ser do estilo aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e 

interesses locais com relação à mobilidade turística.  

Quanto ao caráter optou-se por uma pesquisa explicativa, partindo do 

nível descritivo e interpretativo, uma vez que os objetivos da tese requerem a 

determinação dos fatores que contribuem para o planejamento logístico dos 

transportes no território turístico, o que exige ir além da percepção pessoal do 

pesquisador e dos estudos bibliográficos.  

A pesquisa explicativa tem como finalidade primordial a identificação das 

razões e motivações para ocorrência de fenômenos. Ou seja, este tipo de 

pesquisa explica as razões das coisas através dos resultados oferecidos; neste 

sentido, torna-se a pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade 

(GIL, 2007).  
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A fase de caráter explicativo inicia quando se define o objeto de 

pesquisa, constrói-se o marco teórico, se estrutura as ferramentas de coleta de 

dados, escolhe-se o espaço e o grupo de pesquisa e, ainda, a estratégia de 

abordagem do estudo de caso, como continuidade do nível descritivo e 

interpretativo.  

Para Moraes e Costa (1999), o nível descritivo e interpretativo diz 

respeito à concepção de mundo do pesquisador, sua visão da realidade e da 

ciência. É a sistematização das formas de ver o real, a representação lógica e 

racional do entendimento que se tem da vida, é uma postura para a condução 

do estudo de caso. 

Por vezes, a pesquisa explicativa leva o pesquisador a avançar 

demasiadamente nos fenômenos estudados e a perder o foco da obra. Neste 

sentido, tomou-se o cuidado para não desviar do objetivo geral traçado, que é a 

analise da infraestrutura disponível e o planejamento logístico dos transportes 

visando à mobilidade turística e o desenvolvimento do turismo em Santa 

Catarina, com a preocupação de resultar na aplicação prática dos 

conhecimentos produzidos. 

Como a questão central da tese trata dos procedimentos para 

estabelecer a inserção da mobilidade turística no processo de planejamento da 

logística de transportes, buscou-se na estratégia de estudo de caso obter uma 

proposta prática para auxiliar no estabelecimento do planejamento público, com 

aspectos de competitividade territorial e de desenvolvimento socioeconômico 

através da atividade do turismo e por meio do sistema de transportes. 

Um estudo de caso visa conhecer em profundidade o como e o porquê 

de uma determinada situação, procurando descobrir o que há nela de mais 

essencial e característico. O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma 

perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto 

de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa apresentar 

uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto 

de estudo sob o ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002). 

A funcionalidade deste tipo de estratégia pode ser observada na 

afirmação de Yin (2010, p.24):  
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O estudo de caso permite que os investigadores retenham as 
características holísticas e significativas dos eventos da vida real – 
como os ciclos individuais da vida, o comportamento dos pequenos 
grupos, os processos organizacionais e administrativos, a mudança 
de vizinhança, o desempenho escolar, as relações internacionais e a 
maturação das indústrias.  
 

No bojo do pensamento, tem-se que a estratégia adotada para o 

presente caso se apresenta como a mais ajustada, devido à complexidade 

intrínseca aos estudos de turismo, envolvendo um tema transverso que é a 

mobilidade, com aporte prático de aplicação na logística de transportes no 

território de Santa Catarina. 

 

1.6.1 Recorte e Unidades de Análise 

Santa Catarina, foco deste estudo, foi colonizada por fluxos migratórios 

de origem portuguesa, alemã, italiana, tirolesa, francesa, africana, ucraniana, 

polonesa, russa, norueguesa, austríaca, suíça e japonesa, nas regiões Sul, 

Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, norte e nordeste, além dos tropeiros 

paulistas no planalto norte e serrano, e da migração gaúcha (ítalo-alemã-

brasileira) no oeste, resultando numa sociedade miscigenada, que preserva os 

costumes, as tradições, o folclore, a culinária, a arquitetura, o patrimônio 

artístico e histórico, herdados de seus povos formadores. 

O mosaico étnico de Santa Catarina é formado por muitos povos, que 

moldaram o rosto multifacetado da atual população. Qualquer que seja sua 

origem, o catarinense é conhecido pela hospitalidade, pelo empreendedorismo 

e por cultivar a arte de bem servir (SANTUR, 2013). 

Em muitas cidades, paisagens rurais e agrestes, algumas pouco 

alteradas, coexistem em harmonia perto de centros urbanos. As estações 

climáticas são historicamente bem definidas, verão tropical, inverno frio e com 

neve em alguns sítios, outono ameno e intimista, e primavera colorida pelos 

múltiplos tons da natureza (SANTUR, 2013). 

Nessa dinâmica cultural, histórica, ambiental, social e econômica do 

Estado de Santa Catarina despertou-se a exploração da atividade turística, 

com o envolvimento de crescente parcela de sua população economicamente 

ativa e de investimentos privados. O Governo do Estado percebendo o avanço 
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e importância da atividade, não só a nível nacional como também mundial, 

buscou incentivar o desenvolvimento do turismo, como parcela importante de 

sua economia, por meio da regionalização de roteiros conforme se pode 

observar na figura 3. 

 

Figura 3: Roteiros Turísticos Regionais 

 

 Fonte: SOL (2013). 

 

Em consonância com as diretrizes adotadas tanto pelo Ministério do 

Turismo (MTur) como pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 

Governo do Estado de Santa Catarina desenvolveu seu planejamento 

estratégico, gerando o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável (PDITS), e estabeleceu como área prioritária o litoral norte e seu 

entorno, tendo como principal finalidade atingir em curto espaço de tempo uma 

forte competitividade territorial turística (SOL, 2013).  

Conforme registros da empresa Santa Catarina Turismo – SANTUR 

(2013), a partir de dados obtidos junto aos organismos estaduais e federais 



37 
 

 

ligados à atividade turística, através de pesquisas de campo, dentre as 

motivações turísticas predominantes para o litoral norte do estado catarinense 

destacam-se:  

 Fluxos para Áreas Naturais: turismo de sol e praia, ecoturismo, turismo 

de observação de fauna e flora e turismo de aventura; 

 Fluxos para Negócios e Eventos (congressos e eventos promocionais);  

 Fluxos para Visitação de Centros Histórico-Culturais (turismo cultural, 

turismo étnico e turismo religioso). 

Partindo da premissa de fluxos o Plano Catarinense de Desenvolvimento 

SC 2015, identifica os principais polos concentradores do turismo predominante 

no estado, que representam aproximadamente 70% da demanda turística 

catarinense, caracterizados pelas nucleações demonstradas na tabela 1 e na 

figura 4. 

 
Tabela 1: Nucleações Turísticas do Litoral Norte Catarinense 

 
1. Ilha de Santa Catarina: compreendendo atrativos múltiplos como praias, lagoas, 

parques, história, cultura e negócios; 

2. Natureza e Aventura: caracterizado pelos promontórios de Porto Belo e 

Bombinhas e Governador Celso Ramos; 

3. Sol e Praia: onde se concentram importantes balneários caracterizados pelo 

entorno de Balneário Camboriú e Itapema; 

4. Centro de Apoio e Distribuição: composto pelo aeroporto de Navegantes, o 

porto de Itajaí e a cidade de Penha; 

5. Vale Europeu: caracterizado pela cultura europeia, principalmente a germânica; 

6. Centro de Negócios: caracterizado pela região intensamente industrializada, 

compreendendo Joinville, Jaraguá do Sul e seus entornos.  

Fonte: SOL (2013). 
 

O litoral norte, pelo conjunto das nucleações turísticas, apresenta 

destacados atrativos, uma série de produtos culturais e naturais diversificados 

e que, apesar de muitos ainda serem pouco utilizados, constituem 

oportunidade potencial para motivar diferentes tipos de demandas para 

consumir vários produtos turísticos ao longo de todo ano (SOL, 2013). 
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Figura 4: Nucleações Turísticas do Litoral Norte Catarinense 

 

Fonte: SOL (2013). 

 

No tocante aos meios de transportes, a Confederação Nacional de 

Transportes – CNT publicou em 2012 que do total de viagens realizadas em 

função de turismo no Brasil, mais de 65% são feitas em veículos particulares 

ou ônibus contra 11,3% através de avião. 

A pesquisa formalizada no ano de 2013 pela EMBRATUR confirma a 

predominância do deslocamento turístico pelo meio rodoviário sobre os demais 
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modais de transportes; onde, aproximadamente 65,6% do total do fluxo 

turístico nacional ocorre por via rodoviária, contra 33,5% realizado por 

transporte aéreo e 0,9% através de outros meios de transporte. Em que pese à 

diferença no transporte aéreo entre as duas pesquisas, ressalta-se que o 

passageiro do transporte aéreo, na maioria das situações, também se utiliza do 

modal rodoviário para seus deslocamentos entre os territórios e os atrativos 

turísticos. 

A figura 5, representada por gráfico de barras, identifica a abrangência 

da distribuição percentual do fluxo turístico nacional em relação aos meios de 

transporte utilizados. 

 
 

Figura 5: Modal de Transporte do Turismo Nacional 

 
 
Fonte: EMBRATUR (2013). 

 

No território de Santa Catarina não é diferente. Notadamente as suas 

características geográficas e econômicas e sua localização estratégica no 

contexto do Mercosul, torna o modal rodoviário de vital importância para 

suporte da atividade turística, uma vez que é o principal meio de transporte 

utilizado para a distribuição e circulação do fluxo turístico, até mesmo pela 

pouca infraestrutura disponibilizada pelos demais modais de transportes. 
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Adicionalmente, a malha rodoviária do estado constitui fundamental 

instrumento de ligação aos estados vizinhos do Paraná e Rio Grande do Sul, 

bem como importante corredor de integração internacional com a Argentina, 

Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia.  

Diante da representatividade do maior volume de mobilidade turística, a 

tese se concentra na proposta de avaliação do modal rodoviário no litoral norte, 

que permite a integração dos seis núcleos que desempenham o papel mais 

relevante no desenvolvimento da atividade turística no Estado de Santa 

Catarina. 

Portanto, as unidades de análise foram escolhidas pela técnica de 

amostragem não probabilística de julgamento. Gates e McDaniel (2003) 

defendem que a técnica de amostragem de julgamento por conveniência, 

também conhecida por não probabilística, é utilizada quando uma amostra é 

selecionada de acordo com um critério específico e muito representativo. Como 

o é, neste caso, as rodovias que compõem as nucleações: Ilha de Santa 

Catarina, Sol e Praia, Natureza e Aventura, Vale Europeu, Centro de 

Distribuição e Negócios e eventos.  

Como recorte temporal, foram utilizados os períodos de 2010 a 2012, 

correspondentes à contagem de tráfego disponibilizado pelo Departamento 

Estadual de Infraestrutura- DEINFRA, pela Superintendência do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e pela empresa Autopista 

Litoral Sul concessionária da BR-101 e BR-116, todas projetadas para tempo 

futuro inicial de 2015.  

 

1.6.2 Ferramentas da Pesquisa 

Para atender os fundamentos da metodologia qualitativa, a tese se apoia 

na matriz conceitual do modelo proposto por Anjos (2004), cuja base está na 

teoria dos sistemas, na gestão por processos, nas dimensões da 

sustentabilidade e na integração entre os processos de planejamento e gestão 

do território turístico. 

Com a visão de promover a melhoria econômica e social para o território 

turístico, sem deixar de observar as premissas da sustentabilidade, a escolha 
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de tal matriz (Figura 6) permite integrar na perspectiva do planejamento público 

o planejamento da atividade do turismo e o planejamento logístico do sistema 

de transportes, com os alicerces da teoria sistêmica.  

 
Figura 6: Matriz Conceitual do Planejamento Sistêmico 

Fonte: ANJOS (2004). 

 
As bases teóricas do modelo aplicado são direcionadas pela 

complexidade da realidade e pela necessidade de se propor uma visão mais 

sistêmica ao planejamento da logística de transportes, que vise atender a 

mobilidade proporcionada com o incremento da atividade turística em um 

território. 

Outro aspecto observado, para formalização da etapa qualitativa, é o 

apresentado por Santos e Anjos (2008) em que cada território apresenta 

características peculiares e determinantes para o desenvolvimento do turismo, 

considerando que a quantidade de atrativos é capaz de gerar um intenso fluxo 

de turistas nos destinos, o que caracteriza a atividade turística como um 

sistema aberto em que é possível estudar suas partes em interação constante 

umas com as outras. 
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Na amplitude da matriz aplicou-se o processo de compreensão do 

sistema territorial turístico, considerando as particularidades dos subsistemas 

dos residentes e dos turistas buscando perceber suas dinâmicas e 

sobreposições, como também as especificidades dos subsistemas de fixos e 

fluxos (Figura 7). 

 

Figura 7: Compreensão do Sistema Territorial Turístico 

 

Fonte: ANJOS (2004). 

 

Os fixos são entendidos como os elementos naturais e os elementos 

construídos, cujas dinâmicas são resultantes de processos integrantes do 

sistema natural e controlados por funções não humanas, como também os 

elementos resultantes das ações humanas sobre os espaços, as 

materializações das produções humanas. Os fluxos compreendem as 

dinâmicas socioculturais que envolvem a relação do homem com o trabalho, 

renda, organização, comportamento social, entre outros e, as dinâmicas 

econômicas relacionadas à produção, distribuição, consumo e acumulação de 

capital (ANJOS, 2004). 

Os sistemas são partes de uma visão macro do sistema, no qual estão 

interligados os subsistemas, os quais estão igualmente conectados uns aos 

outros (BERTALANFFY, 2008).  
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Neste entendimento, a identificação dos subsistemas de fixos e fluxos 

proporciona um sistema de informações como instrumento de análise dos 

vínculos gerados entre o objeto e a ação, ou seja, o sistema e o processo de 

desenvolvimento econômico e social por meio da atividade turística. 

O território turístico, como um sistema, deve ter processos de 

planejamento e gestão que ao mesmo tempo se coloquem como parte do 

ambiente que perturba o sistema, incrementando as possibilidades de 

aprendizado e evolução, otimizando os processos de criação e inovação 

(ANJOS et al., 2005). 

Abordando a importância de se constituir um sistema dinâmico e 

democrático de informações para o planejamento, Anjos (2004, p. 169) afirma:  

Como este processo é base para o desenvolvimento de estratégias, 
operacionalização e avaliação do plano, deve ser construído um 
sistema de informações, que permita armazenar informações 
espaciais, ecológicas, econômicas e sociais. O sistema é abastecido 
permanentemente por dados dos elementos do sistema. Devem ser 
levantadas as redes econômicas, sociais e ambientais existentes, 
determinando os processos externos e internos e a significação social 
da estrutura do sistema. Este sistema determinará as limitações, as 
ameaças, os pontos fortes e oportunidades para o seu 
desenvolvimento. 
 

O desafio da gestão das estratégias planejadas para um destino turístico 

está na compreensão do papel dos vários atores envolvidos, permeando um 

processo dinâmico que deve observar as demandas do mercado turístico e 

suas variações, revisões regulares das metas estabelecidas e seus fatores 

associados, sempre no contexto de se estabelecer ou reavaliar as políticas 

públicas para o processo de planejamento da logística de transportes. 

A etapa quantitativa da tese refere-se à capacidade volumétrica da 

mobilidade turística e sua representatividade no tráfego geral do sistema de 

transportes do Estado de Santa Catarina. 

Aplicou-se para os dimensionamentos e projeções o método de 

avaliação da capacidade de tráfego da via, constante do manual de estudos de 

tráfego do DNIT (2006) e do traffic monitoring guide of Federal Highway 

Administration – FHWA (2013), em complemento, por ser uma publicação mais 

recente.  

Partindo da contagem de trânsito nas rodovias que compõem e integram 
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o conjunto dos núcleos turísticos estratificado para o desenvolvimento da tese, 

o caminho formulado para os cálculos buscou estabelecer o comparativo entre 

a classe de projeto de cada rodovia e o nível de serviço correspondente. 

Mundialmente reconhecidos e comprovados, os métodos mais aplicados 

na literatura internacional para determinação da capacidade das rodovias, são 

os especificados no manual alemão de pesquisas em tráfego (Handbuch für die 

Bemessung von Strassenverkehrsanlagen - HBS, 2001), e o guia norte 

americano de fluxo de tráfego (Highway Capacity Manual - HCM, 2000). O 

manual de estudos de tráfego do DNIT (2006) aproveita os termos e funções 

conceituais dos dois métodos e desenvolve técnica apropriada à realidade 

brasileira. 

Por meio dos estudos de tráfego é possível conhecer o número de 

veículos que circula por uma via em um determinado período, suas 

velocidades, suas ações mútuas, os destinos e as origens das movimentações, 

os locais onde se concentram os acidentes de trânsito, entre outros. Permitem 

a projeção futura de deslocamentos, a determinação quantitativa da 

capacidade das vias e, em consequência, o estabelecimento dos meios 

construtivos necessários à melhoria da mobilidade ou das características do 

projeto de circulação. 

Ao estudar as perspectivas do sistema de transportes sob o olhar da 

engenharia de tráfego, Costa e Macedo (2008, p. 5) defendem que: 

O ramo da engenharia que se ocupa do movimento eficiente e seguro 
de pessoas e bens na rede viária é designado por engenharia de 
tráfego que, deste modo tem como objeto o estudo da mobilidade 
(facilidade de deslocação) e como objetivo a otimização do sistema 
viário garantindo o acesso das pessoas aos locais (acessibilidade). 
 

Os estudos de tráfegos foram conduzidos para se obter dados e 

informações sobre as tendências do transporte no território de estudo, e sobre 

condições de tráfego específicas para mobilidade turística, consistindo 

essencialmente na coleta e análise de dados pertencentes ao tráfego, isto é, o 

estudo da medição de viagens relacionando o fluxo com a geração da 

mobilidade. 

Através de contagens se podem descobrir as zonas de onde se originam 

os veículos e para onde se destinam, tornando possível a fixação das linhas de 
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desejo de passageiros e de mercadorias. Em conjunto com estas pesquisas, 

que fornecem os dados sobre o trânsito atual, e através do conhecimento da 

forma de geração e distribuição desse tráfego obtém-se o prognóstico das 

necessidades de circulação no futuro, dado essencial para o planejamento da 

rede logística (DNIT, 2006). 

Em resumo, os estudos de tráfego se constituem no instrumento de que 

se serve a engenharia de tráfego para atender às suas finalidades, definidas 

como sendo o planejamento de vias e da circulação do trânsito nas mesmas, 

com vistas ao seu emprego para transportar pessoas e mercadorias de forma 

eficiente, econômica e segura (DNIT, 2006).  

Com as ferramentas definidas, o procedimento investigatório tomou 

como diretriz o desenho metodológico apresentado na figura 8. 

 
Figura 8: Desenho Metodológico da Tese 

 

Fonte: O autor (2013). 
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O conjunto de atividades elencadas no desenho metodológico ocupa-se 

com a relação entre o uso do solo com o transporte e o estudo das 

características de viagem, para aplicação destes conhecimentos ao 

planejamento logístico, isto é, a busca de uma solução ótima para o sistema de 

transportes, que é selecionado e implementado. 

A operacionalização da pesquisa está sustentada em sete etapas, 

formalizadas por quatro grandes grupos de trabalho: 

1) Estudo, registro e compreensão das teorias corroborativas, com a 

contribuição de diversas áreas do conhecimento, notadamente sobre o 

fenômeno turístico, a mobilidade e acessibilidade, transportes, sistema 

de transportes, logística de transportes, engenharia de tráfego, 

planejamento e gestão;  

2) Caracterização do território em estudo, em seus aspectos econômicos, 

sociais, históricos e culturais, fazendo aporte qualitativo e quantitativo 

dos itens mais relevantes à pesquisa, especialmente os ligados ao 

turismo, a mobilidade e a logística de transportes; 

3) Aplicação das ferramentas do planejamento sistêmico e da engenharia 

de tráfego para avaliar a capacidade de serviço das rodovias que 

atendem a área que necessita de maior mobilidade no território turístico 

catarinense; e, 

4) Análise de resultados e formulação de proposta para inserir a mobilidade 

turística no planejamento da logística de transportes em Santa Catarina, 

como também as ponderações conclusivas para averiguar o 

atendimento aos objetivos da tese.  

 

1.7 Estrutura do Trabalho 

A estrutura que se apresenta nesta tese compreende sete capítulos, 

constituídos por introdução, três capítulos de debates e discussões teóricas, 

dois capítulos dedicados ao desenvolvimento da proposta e diagnóstico do 

objeto de análise, adicionados ao capítulo de conclusões.  
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A introdução, como primeiro capítulo, estampa uma contextualização 

sobre os temas de pesquisa focando-os e relacionando-os com o planejamento 

territorial do turismo, destaca o problema central a ser enfrentado, 

acompanhado da justificativa, originalidade e relevância da tese, apresenta os 

pressupostos do estudo e os objetivos a ser alcançados, como também o 

procedimento metodológico com suas ferramentas e desenho da pesquisa, e 

finalmente esclarece a organização do trabalho. 

A fundamentação teórica está dividida em três capítulos. O segundo 

capítulo aborda o tema turismo e a logística de transportes, permeando sobre 

os conceitos de turismo e suas relações com o termo viagem, viajante e turista, 

assim como sobre o sistema de transportes, seus modais e a logística de 

transporte de pessoas. O terceiro capítulo versa sobre a base histórica do 

estudo da mobilidade em que se fundamentam os seus conceitos, os pontos 

críticos e as variáveis que interferem diretamente na mobilidade, na mobilidade 

turística e na acessibilidade aos atrativos turísticos. O quarto capítulo expõe 

sobre o planejamento da logística de transportes nos territórios turísticos, 

enfocando as teorias sobre planejamento público e privado, planejamento 

estratégico situacional e o processo de sua formalização por processos 

sistêmicos. 

O desenvolvimento da proposta está disposto nos quinto e sexto 

capítulos, onde aplica-se as ferramentas da pesquisa diretamente no território 

catarinense, iniciando o estudo de caso, visando atingir o diagnóstico da 

capacidade de mobilidade, e assim, formular os fundamentos da proposta.  

O encerramento do presente estudo está disposto no sétimo capítulo, 

em que se apresentam as conclusões a respeito dos resultados da pesquisa, 

acompanhadas de algumas recomendações para prosseguimento deste 

enfoque científico, mas que de forma alguma esgota a temática proposta, visto 

que se parte da premissa de que a pesquisa cientifica deve ser um processo 

contínuo de construção do conhecimento. Na sequência estampam-se as 

referências bibliográficas.  
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2 TURISMO E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES 

 

O estudo sobre o turismo se apresenta como um fenômeno significante 

a representar ideias sobre o mundo, invocando teorias e filosofias, e 

destacando a importância de explorar a variedade de entendimentos sobre a 

compreensão dessa atividade. 

É difícil encontrar uma estrutura coerente na abordagem da definição de 

turismo, sendo assim, têm sido criadas definições com o intuito de atender as 

necessidades e situações específicas (COOPER et al., 2001). 

“Apesar de não ser um fardo leve, as margens dos estudos de turismo 

estão começando a se transformar em um prolífico, emaranhado e interessante 

espaço intelectual” (PERNECKY, 2010, p.1). 

Pela multiplicidade de artigos científicos e pelo crescente numero de 

dissertações de mestrado e teses de doutoramento, a exigência de 

metodologias inovadoras e abordagens teóricas mais amplas para o estudo do 

turismo torna-se uma função obrigatória.  

A comunidade acadêmica do turismo passou por alguns estágios nas 

três ultimas décadas, do interesse e entusiasmo iniciais à apatia e descrença, 

para ganhar novo interesse e uma crença na atividade turística como elemento 

de desenvolvimento econômico e social, reforçando os predicados ambientais. 

Tomando tal perspectiva, é importante que se busquem teorias de 

definição do turismo, não somente para promover um sentido de credibilidade e 

pertencimento aos pesquisadores envolvidos neste segmento, mas também 

para considerações práticas de medição e legislação (SANTOS, 2013). 

 

2.1 Natureza do Conceito de Turismo 

O homem sempre se movimentou livremente, pelas mais diversas 

razões. O nomadismo nunca trouxe a necessidade de designar o indivíduo que 

se desloca, por qualquer conceito particular, muito menos essa atividade, 

aspecto que só se verificou quando o homem se fixou num determinado local 

ou território com limites e fronteiras. A partir daí qualquer pessoa que se 
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deslocasse, independentemente dos motivos pelos quais o fazia, era apelidada 

de hóspede, viajante ou forasteiro (CUNHA, 2001). 

Não é possível estabelecer o momento exato do aparecimento dos 

conceitos de turismo, sabe-se apenas, que tem origem na palavra inglesa 

“tour”, que ganhou importância a partir do final do século XVII, para definir as 

viagens da aristocracia inglesa ao continente europeu, como complemento da 

sua educação, as chamadas “Grand Tour”. Para Acerenza (2002), esse evento 

possibilitou o registro por meio de relatos pormenorizados das viagens, através 

de mapas contendo as principais rotas entre as cidades visitadas, os atrativos 

observados em cada região, além de descrever de forma detalhada, as 

principais acomodações existentes em cada local e também os melhores 

lugares para alimentação. Os benefícios obtidos com essas viagens foram 

muito questionados, uma vez que ao invés de estudos, muitos se dedicavam 

somente aos prazeres disponíveis ao longo do caminho. 

“No século XIII, o movimento conhecido como as cruzadas, serviu para 

intensificar o comércio, fazendo com que no ano de 1282, surgisse o primeiro 

grêmio de donos de pousadas, na cidade de Florença, na Itália, com o intuito 

de transformar o ato de hospedar, que até então era gratuito e normalmente 

um favor feito aos peregrinos em uma atividade comercial e que pudesse servir 

como fonte de renda para as populações locais” (VIANNA, 2011, p.35). 

A revolução industrial no início do século XIX introduziu novos meios de 

transportes, com trens e barcos movidos a vapor, permitindo vencer maiores 

distâncias com maior quantidade de passageiros, de maneira mais confortável 

e mais rápida, marcando uma evolução nas viagens e no turismo. 

A palavra turismo aparece publicada pela primeira vez, generalizada 

pela expressão touriste, em 1838 na cidade de Paris, na obra “Mémoires d’um 

Touriste” de autoria do romancista Henri Beyle, que tinha como pseudônimo 

literário o nome de Stendhal, onde relata em dois volumes a viagem realizada 

para Bretanha e Normandia e pelo interior da França, passando por 

Fontainebleau, Langres, Valence, Avignon, Nantes, Marseille, Toulon e 

Cannes, entre os anos de 1837 e 1838. 
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De acordo com os apontamentos de Acerenza (2002), o ano de 1841 

tornou-se um marco histórico para o estudo do turismo, pois Thomas Cook na 

Inglaterra e Henry Wells nos Estados Unidos começaram suas atividades 

ligadas ao setor de viagens turísticas, vivendo exclusivamente desse tipo de 

serviço. 

A implementação de cidades com finalidades turísticas no início do 

século XX, aliada ao incremento do transporte rodoviário, promoveu nova 

energia para exploração do turismo, mostrando ser essa uma atividade de 

grande potencial e cujo desenvolvimento atraía cada vez mais a atenção de 

grandes investidores (ACERENZA, 2002). 

O Touring Club, rede internacional de apoio e prestação de serviços aos 

veículos automotores e ao turismo, difundida em vários países, teve sua 

representatividade fundada no Brasil no ano de 1923. Em 1934 o Governo 

Federal designou o Touring Club do Brasil como instituição para fomento do 

turismo na América do Sul, dando-lhe o status de primeiro órgão oficial de 

turismo do Brasil. 

Como um dos últimos atos de seu primeiro período de governo o 

Presidente Getúlio Vargas, em 1945, criou o SENAC (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial).  Essa instituição foi criada com o objetivo de 

capacitar profissionais de várias áreas, dentre as quais se encontravam o 

turismo e a hotelaria que estavam em franca expansão no país e careciam de 

mão-de-obra mais qualificada e preparada para a demanda de turistas 

internacionais que frequentavam os hotéis cassino e as estâncias hidrominerais 

brasileiras (PAIXÃO, 2005).  

Nesta perspectiva, embora bastante redutora, podemos ponderar o fato 

de o conceito de turismo ser relativamente recente no mundo, e mais ainda no 

Brasil, mas sua natureza é intemporal. 

O desejo de ultrapassar fronteiras, descobrir novas terras, buscar novos 

conhecimentos, conquistar e dominar outros povos e territórios, faz parte da 

história da humanidade e foi essa busca incessante que constituiu a força 

motriz que impulsionou o homem nos seus deslocamentos, desde os seus 

primórdios até os dias atuais. Seja pela necessidade de sobrevivência ou pela 
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própria natureza irrequieta e insatisfeita, a ânsia que o movimenta a procura do 

novo, aliado ao prazer, constitui uma fonte reconhecidamente inesgotável 

(ABREU, 2011).  

Sabe-se que turismo implica, necessariamente, um deslocamento e um 

destino temporário. No entanto, a sua definição não é assim tão linear. 

Para Rejowski (1996), por ser um fenômeno de múltiplas faces, o 

Turismo se desenvolve em várias disciplinas, como a Economia, a Sociologia, 

a Psicologia, a Geografia, a Antropologia e outras. Tal perfil faz com que o 

turismo seja “estudado no âmbito de uma das disciplinas citadas, pode também 

ser estudado no âmbito de várias ao mesmo tempo ou no âmbito de uma nova 

disciplina” (REJOWSKI, 1996, p. 21). 

Corrobora com o posicionamento a Organização Mundial do Turismo 

(OMT, 2001), quando comenta que o conceito de turismo pode ser estudado de 

diversas perspectivas e disciplinas, dada a complexidade das relações entre os 

elementos que o formam. 

 

2.1.1 Conceitos de Turismo 

Os primeiros estudos acadêmicos publicados sobre o turismo remetem-

se à década de 1920, publicados por Glucksmann, Schwinck e também por 

Bormann, entre outros estudiosos da Escola de Berlim (OMT, 2001). 

É possível considerar dois tipos de definição de turismo, uma mais 

conceitual, que identifica as características essenciais do turismo e as 

diferencia das restantes atividades e outra mais técnica que permite obter 

informações para fins estatísticos e políticos.  

Do ponto de vista conceitual, em 1942, os professores da Universidade 

de Berna, W. Hunziker e K. Krapf definiram “turismo como soma dos 

fenômenos e de relações que surgem das viagens e das estâncias dos não 

residentes, desde que não estejam ligados a uma residência permanente nem 

a uma atividade remunerada” (KRAPF e HUNZINER, apud SANCHO, 2001, 

p.10). 
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Esta definição gerada em plena guerra mundial tem suas limitações, 

deixando o conceito muito aberto ao não definir o entendimento do que seja a 

palavra fenômeno e ao permitir incluir como turismo os deslocamentos da vida 

social das pessoas. 

O estudioso Fuster (1973) defendeu que o turismo é formado, de um 

lado, pelo conjunto de turistas, e do outro, pelas relações que essa massa 

produz em consequência de suas viagens. 

Robert McIntosh (1977, p. 34) relata que, o “turismo pode ser definido 

como a ciência, a arte e a atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los e 

cortesmente satisfazer suas necessidades e desejos”. 

Posteriormente, definiu-se o turismo como: “Os deslocamentos curtos e 

temporais das pessoas para destinos fora do lugar de residência e de trabalho 

e as atividades empreendidas durante a estada nesses destinos” (BURKART; 

MEDLIK, 1981, p.33). 

Neste aspecto, os autores introduzem positivamente a conotação de 

viagem e férias, em contraposição à residência e ao trabalho, mas ao mesmo 

tempo deixam de fora conceitos modernos de turismo como as viagens por 

motivos de negócios.  

É criticável, no entanto, o termo deslocamento curto, pois o 

desenvolvimento tecnológico e o consequente aprimoramento dos meios de 

transporte e de comunicação, entre outros fatores, facilitaram e estimularam a 

movimentação turística mundial tornando-se cada vez mais usuais as viagens a 

países e locais distantes (MENESES, 2011). 

Mathienson e Wall (1982, p.42), estabelecem que “turismo é o 

movimento temporário de pessoas para destinos fora de seus locais normais 

de trabalho e de residência, as atividades desenvolvidas durante a sua 

permanência nesses destinos e as facilidades criadas para satisfazer as suas 

necessidades”. 

Para De La Torre (1992), turismo é um fenômeno social que consiste no 

deslocamento voluntário e temporário de indivíduos ou grupo de pessoas que 

fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, 

saem do seu local de residência habitual para outro, no qual não exercem 
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nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações 

de importância social, econômica e cultural. 

Observa-se aqui o caráter temporário da atividade turística, como 

também a perspectiva da oferta e da procura através das facilidades criadas, 

bem como a satisfação do turista como cliente. Deste modo o turismo não é 

apenas a movimentação de pessoas de um lugar para outro, é um conjunto de 

elementos que estabelecem conexões interdependentes entre si, as relações 

que cada indivíduo estabelece no local visitado, assim como, todas as 

produções e serviços desenvolvidos para responder às suas necessidades. 

De acordo com Moesh (2002), o turismo é uma combinação de inter-

relacionamento entre produção e serviço, em cuja composição integra-se uma 

prática social com base cultural, com herança histórica, a um meio diverso, 

cartografia natural, relações sociais de hospitalidade, onde o somatório desta 

dinâmica sociocultural gera um fenômeno, recheado de objetividade e 

subjetividade, consumido por milhões de pessoas. 

Esta definição destaca-se pela abrangência que o conceito estabelece, 

inserindo o turismo como prática social e cultural, que promove a inserção do 

turista no destino e relações de troca entre os visitantes e residentes.  

Percebe-se que as definições de base conceitual ainda apresentam 

deficiências, notadamente por não enfocarem de maneira expressa a questão 

ligada à remuneração da viagem realizada, como também por não fazerem 

clara menção às atividades desenvolvidas durante o deslocamento até o 

destino. 

Partindo do ponto de vista técnico, em 1963, na cidade de Roma, as 

Nações Unidas em conferência internacional sobre viagens e turismo 

recomendou que para fins de estatística o termo visitante representa a pessoa 

que visita um país que não seja o de sua residência, por qualquer razão, desde 

que nele não exerça ocupação remunerada (BENI, 1998). 

A abordagem acima permitiu o surgimento de definições de turistas, 

como sendo visitantes temporários que permanecem mais de 24 horas no país 

visitado, e excursionistas, sendo os visitantes que permanecem menos de 24 

horas no país visitado (ANSARAH, 2001). 
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A Conferência sobre Viagens e Estatísticas de Turismo, denominada 

Conferência de Otawa, organizada pelas Nações Unidas (ONU), a Organização 

Mundial de Turismo (OMT) e o Governo do Canadá, ocorrida em 1991, teve 

como principal objetivo debater os sistemas de estatísticas com a finalidade de 

adotar recomendações internacionais sobre a análise e a apresentação de 

estatísticas de turismo. 

Como resultado desse fórum de debates criou-se a Comissão de 

Estatísticas das Nações Unidas que, em 1993, aprovou uma série de 

definições e classificações recomendáveis, que foram também ratificadas por 

seu Conselho Econômico e Social. Dentre as definições oficialmente adotadas 

pela ONU e publicadas pela OMT (1995) está que o turismo compreende as 

atividades desenvolvidas por pessoas ao longo de viagens e estadas em locais 

situados fora de seu enquadramento habitual, por um período consecutivo que 

não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, de negócio e outros.  

Tal definição tem o inconveniente de privilegiar o lado da procura, e não 

revelar nada sobre a oferta, visto que existem inúmeras atividades produtoras 

de bens e serviços criados para servir direta ou indiretamente os visitantes e 

cuja existência permanece mesmo quando os deslocamentos e estadas não se 

efetuam. Mas, conforme análise de Cunha (2001) serve para determinar três 

características que estão presentes no turismo: 

1) As atividades desenvolvidas pelos visitantes são divergentes daquelas 

inerentes a sua rotina diária e às suas atividades laborais;  

2) As atividades estão ligadas à realização de uma viagem, o que envolve 

sempre um meio qualquer de transporte para efetuar o deslocamento 

até o destino; e,  

3) É no destino que se encontram as facilidades oferecidas ao turista e que 

atendem às suas necessidades. 

Seguindo as ponderações de Barretto (1995), o turismo é um amálgama 

de fenômenos e relações, fenômenos estes que surgem por causa do 

movimento de pessoas, que é o elemento dinâmico, e a permanência dessas 

pessoas em vários destinos, que é o elemento estático.  
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Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p. 23) definem turismo como: “a 

soma de fenômenos e relações originados da interação de turistas, empresas, 

governos locais e comunidades anfitriãs, no processo de atrair e receber 

turistas ou visitantes”. 

Também de visão mais técnica, a definição aponta um forte viés para as 

políticas públicas. Os autores sinalizam que antes de se estabelecer 

considerações teóricas sobre o turismo, deve-se refletir sobre postura e 

competitividade envolvendo o homem, o espaço e o tempo, segundo um 

processo planejado. 

O turista é o cliente que busca experiências diversas na realização da 

viagem. Por sua vez, a empresa representa o corpo empresarial que tem o 

turismo como forma de obtenção de lucro. O poder público, em suas esferas 

executiva e legislativa, observa no turismo a oportunidade de ativar a economia 

local. Por fim, a comunidade anfitriã percebe o turismo como geração de 

emprego e renda (SANTOS,2013). 

Reconhecendo o amplo debate acadêmico sobre o que é exatamente o 

turismo, que elementos o compõem e quem deve ser considerado turista, cabe 

afirmar que não existe definição correta ou incorreta, uma vez que todas 

contribuem de alguma maneira para aprofundar o entendimento de turismo 

(OMT, 2001). 

Deste modo, como fenômeno derivado das movimentações de pessoas 

dos locais onde residem para outros, onde permanecem temporariamente e 

como atividade multifacetada, o turismo, estimula relações diversas de 

natureza econômica, social e cultural, num sistema complexo de dependências 

e conexões. 

Dependendo do enfoque do estudo, seja em ciências sociais, 

administração, economia, geografia, engenharia, história, políticas públicas, 

marketing, entre tantas outras, cada pesquisador terá uma abordagem sobre o 

turismo. 

Independentemente da ênfase, seja conceitual ou técnica, o elemento de 

destaque e comum a todas as definições se refere ao deslocamento, onde o 
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turismo é representado pela mobilidade das pessoas para fora de seu entrono 

habitual. 

 

2.1.2 Relações entre Viagem/Turismo e Viajante/Turista 

Segundo Figueiredo e Ruschmann (2004, p. 156):  

As ideias de viagem, turismo, viajante e turista foram sendo 
construídas ao longo dos anos na literatura e nos relatos. Esses dois 
“agentes” contribuíram tanto para a formação quanto para a 
cristalização dessas noções. As ideias de viagem e turismo, que não 
são encontradas no âmbito científico, geralmente são usadas a partir 
do que foi construído todos esses anos na literatura e nos relatos, 
que têm uma participação incisiva na consolidação dessas ideias.  
 

Viagem e turismo segundo Licínio Cunha (2001, p. 33) “são realidades 

distintas que tem sentido e amplitude diferentes”. É claro que o turismo, 

implicando deslocamentos, é um conceito inseparável das viagens, mas essas, 

por sua vez, abrangem atividades que não se incluem no turismo.  

A viagem abrange todas e quaisquer deslocações de pessoas, entre 

dois ou mais locais, qualquer que seja o motivo ou meio utilizado. A diferença 

está na natureza e nos fenômenos a que dão origem as viagens. Ou seja, uma 

pessoa, que se desloca diariamente dentro da sua área habitual, por razões de 

trabalho, de estudo, familiares ou por qualquer outro motivo, não origina 

fenômenos; essas deslocações são, apenas, fruto do alargamento e 

crescimento dos espaços urbanos e dos efeitos que os grandes centros 

exercem sobre as áreas periféricas, exigindo movimentações pendulares do 

tipo casa-trabalho (ABREU, 2011). 

Neste sentido, a designação de viagem ganha forma generalista para 

designar pessoas que se movimentam, não permitindo, contudo, isolar as 

atividades concretas ligadas às suas ações econômicas, nem tampouco ao 

grupo ou grupos de indivíduos, que originam relações do seu dia a dia. 

Conforme afirma Ferrara (1999, p.17) o termo “viagem é entendido como 

um olhar que se desloca”, o que se pode interpretar como uma ação que vai 

além do rotineiro, é a busca de algo que justifica o visível. Tal ação provoca o 

contato intercomunitário para conhecer verdadeiramente a cultura do outro, o 
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que significa respeitar a memória, os costumes, as tradições, as crenças e a 

história do lugar visitado (SOUSA, 2004). 

Por outro lado, o termo “turismo é entendido como o olhar que se 

concentra” (FERRARA, 1999, p.20), ou seja, é o olhar que já sabe o que deseja 

ver e conhecer. É a viagem para preenchimento do tempo como uma 

alternativa simples de lazer, é o espaço visitado sob o signo da sociedade de 

consumo, tornando-se um objeto mercantilizável (SOUSA, 2004). 

No bojo da abordagem, o turismo é representado por uma atividade 

organizada e planejada, cujo aspecto mercantil é o elemento que o distingue da 

viagem. 

Viagem e turismo são conceitos presentes na compreensão da 

sociedade ocidental e, representam um marco não só para a literatura, mas 

também para a história e a antropologia; permitindo muitas interpretações 

dessas duas categorias que ora se aproximam, ora se distanciam 

(FIGUEIREDO; RUSCHMANN, 2004).  

Antigamente, a palavra turista era utilizada, exclusivamente, para 

designar aquelas que viajavam por prazer ou lazer ou, ainda, como forma de 

descoberta e conhecimento, no desejo de conhecer culturas e tradições de 

outros povos, na observação e contato com novas paisagens ou na procura do 

caráter histórico dos aglomerados urbanos: aldeias, vilas e cidades (ABREU, 

2011). A pesquisadora comenta, ainda, que atualmente o crescimento contínuo 

das viagens, iniciado a seguir à II Guerra Mundial, devido ao aumento do nível 

de vida e ao desenvolvimento dos transportes, levou a que estas se tornassem 

mais fáceis e a elas tivessem acesso camadas cada vez mais vastas da 

população.  

Com estas mudanças, e por razões econômicas, estatísticas e sociais, 

tornou-se necessário distinguir os vários grupos de viajantes, em virtude da 

multiplicidade de razões que lavam pessoas, hoje em dia, a viajar e a deslocar-

se, bem como da variedade de situações a que essas movimentações podem 

conduzir.  

Oliveira (2000, p.32) defende que “é importante diferenciar os termos 

deslocar-se, viajar e fazer turismo”, enfocando-os em três instâncias que se 
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diferenciam pelas motivações e pelas condições de mobilidade. Em seu 

entendimento, deslocar-se consiste no ato praticado por pessoas que mudam 

de cidade, região ou país, que vão morar residir em outros locais, sem retorno 

imediato a localidade de origem, para atender necessidades de emprego, 

questões familiares, educacionais e segurança, sem importar-se com as 

condições dos meios de transporte ou acomodação. Segue o autor, viajar é o 

ato de ir temporariamente de um lugar para outro com a intensão de retornar, 

enquanto que fazer turismo pressupõe uma viagem temporária exigindo 

infraestrutura adequada.  

Na perspectiva de Jean Didier Urbain (2002), existem apenas dois 

conceitos para identificar indivíduos, que segundo ele tem atitudes muito 

distintas perante a viagem. Ao considerar que essa não é mais do que um 

percurso geográfico, referencial e verificável, implicando, deste modo, uma 

movimentação no espaço correspondendo a uma procura/descoberta ou a uma 

fuga, relativamente ao ponto de origem, o viajante caracteriza-se por uma 

perspectiva de abertura ao desconhecido o que lhe permite o conhecimento do 

espaço em todas as suas instâncias, sejam elas sociais, culturais e/ou 

históricas.  

O viajante transporta consigo uma visão do mundo, um código de 

percepção que lhe permite interpretar os territórios, os lugares e ser um 

observador privilegiado, um descobridor, um revelador do real.  

O viajante é movido pelo sentido de liberdade, de vontade e desejo por 

conhecer o dissemelhante, produto das ligações humanas com a natureza, 

tecido de relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante 

uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura 

civilizadora, produzindo identidade (URBAIN, 2002).  

“As características dos viajantes são muitas, mas ninguém é viajante se 

não for curioso. Essa curiosidade provoca a sensação de aventura e a 

adrenalina necessária para ir cada vez mais em frente” (FIGUEIREDO e 

RUSCHMANN, 2004, p.174). 

O estereótipo dos viajantes está no espirito aventureiro, os que 

procuram situações exclusivas e mergulham profundamente na cultura local. 
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São os que viajam com autonomia, optam por comer em lugares não turísticos, 

consultam mapas, evitam guias e grupos; aceitam e se ajustam à comunidade 

local da melhor maneira, falando seu idioma, conhecendo sua história, seus 

problemas e virtudes. 

É esse contato, que segundo Urbain (2002), lhe proporciona conhecer-

se melhor, efetuando comparações entre si próprio e os outros, por se 

predispor a desvendar, apreender e a vivenciar o lugar. Assim, a viagem pode 

alterar o significado do tempo e do espaço, da história e da memória, do ser e 

do voltar “viajante”, pois acarreta implicações inesperadas e surpreendentes.  

Por outro lado, o sociólogo, apresenta o turismo como uma atividade 

institucionalizada com um caráter burocrático e comercial, logo, o turista tende 

a cumprir uma programação, previamente elaborada, pelos agenciadores, cujo 

roteiro é selecionado de acordo com as possibilidades aquisitivas do 

interessado. O espaço visitado, sob esse signo da sociedade de consumo, 

torna-se um objeto mercadológico. 

No desenvolvimento do lazer o turismo é um dos melhores modelos 

disponíveis para o homem moderno (MACCANNEL, 2003). Em suas teorias o 

autor caracteriza o turista como figura ligada à sociedade moderna, onde viaja 

passivamente e em busca do exótico, por curiosidade e ociosidade, cheio de 

conforto e segurança; numa viagem organizada e agendada, onde os 

imprevistos não têm tempo, nem lugar, para acontecerem. 

No contexto, os turistas são aqueles que esperam que suas viagens 

sejam o mais parecida possível com seu jeito de viver e, apesar de querer 

conhecer novos lugares, tendem a levar nas malas seu conforto residencial, 

preferem não ter que tomar decisões no destino e as variações inesperadas 

tendem a ser mais estressantes do que o normal. 

Didier Urbain (2002) defende que para o turista, não lhe interessa 

apreender a realidade, mas catalogá-la. Daí as máquinas fotográficas 

aparecerem como as suas maiores armas, pois através delas prova aos 

amigos, no retorno da sua viagem, que de fato esteve lá. Não interessa se a 

foto é igual a tantas outras, ou se o ângulo e a perspectiva não ficaram bem 
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enquadrados na imagem, pelo diferencial de que “eu tirei esta foto, eu estive 

lá”. 

O escritor evidencia o desconforto e descontentamento dos autóctones, 

que têm que lidar com o espirito egoísta dos turistas, com o congestionamento 

de automóveis e de pedestres, com um desenvolvimento priorizado para a 

atividade turística, com o desgaste dos seus símbolos, ícones e paisagens. 

“O turista não é só imitação fraudulenta do viajante, sua deterioração e 

sua falsificação: é também o infligidor dos mais intensos constrangimentos às 

comunidades receptoras” (FIGUEIREDO e RUSCHMANN, 2004, p. 178). 

MacCannell (2003, p. 231) afirma: 

O turismo é diferente da etnografia, e talvez seja este o segredo de 
seu êxito, porque não é consciente de seus objetivos. O turista 
desconhece seus verdadeiros motivos: seu papel na construção da 
modernidade. O turista acredita que sai para se divertir. 
 

As demonstrações apresentadas nos estudos de Featherstone (1997) 

apontam que não importa ao turista se o que lhe é apresentado é alguma coisa 

autêntica ou uma simulação qualquer o que lhe importa é a qualidade e a 

emoção de um momento prazeroso. 

Sem a necessidade de ser produtivo, ser turista é ser cosmopolita, 

conhecedor dos países do globo, participar de grandes eventos mundiais 

produzidos pela cultura do consumo, é aquele que melhor emprega seu tempo 

livre (FIGUEIREDO e RUSCHMANN, 2004). 

Inegável é que o turismo é considerado peça chave no atual momento 

da economia mundial, com abrangência de interesse para solução de 

deficiências nas políticas públicas de desenvolvimento. 

Sendo uma atividade de primeira ordem, origina novas fontes de riqueza 

e incrementa as existentes, nos lugares em que se exerce. Os benefícios 

podem ser de caráter direto, sobre a criação de emprego, massa salarial e 

arrecadação de impostos e indireto sobre muitos outros setores e atividades 

locais, regionais e nacionais (ABREU, 2011). 

Como todos os setores da economia, o turismo também possui 

desvantagens e riscos. A atividade exige grandes investimentos de capital, 



61 
 

 

principalmente na fase inicial, de implantação, é um processo lento, até atingir 

o mercado consumidor. 

Com a importância dos espaços físicos que se poderão tornar futuros 

atrativos, o setor imobiliário pode agir de forma desenfreada e atingir índices 

alarmantes. O desequilíbrio ambiental, além do desgaste dos atrativos podem 

causar grandes malefícios à própria população, criando situações complicadas 

à saúde e causando a perda do que já foi implantado (ABREU, 2011).  

Todas estas contradições e problemáticas são frequentemente postas 

em causa. Contudo, somente um planejamento cuidadoso e ponderado da 

atividade, constitui o instrumento fundamental de determinação e seleção das 

prioridades e iniciativas importantes na evolução harmoniosa do setor, 

determinando as dimensões ideais, para que, a partir daí, possa estimular, 

regular ou restringir o seu desenvolvimento, tendo sempre em consideração as 

características e singularidades de cada região, como fator relevante e 

motivador da sociedade local.  

A dicotomia entre viajante e turista aparece ao longo de várias obras de 

pesquisadores, estudiosos e formadores de opinião, fundamentados por 

situações e acontecimentos que nos fazem pensar que, afinal, viajantes e 

turistas, apesar de serem categorias de um contemporâneo móvel, são 

exploradores de diferentes tipos de exotismo. 

Os conceitos correspondem à realidade. Mas todas as pessoas 

identificam-se com um pouco de ambas as classes. Portanto, não podemos ser 

classificados somente como viajantes ou turistas, já que frequentemente 

podemos nos comportar como um e como outro, até mesmo em uma mesma 

viagem. 

O que se destaca é que um termo comum nas relações viagem/turismo 

e viajante/turista é a movimentação de pessoas, foco do estudo da 

acessibilidade e mobilidade. 
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2.2 Sistema de Transporte e Turismo 

Ao realizar uma abordagem histórica da humanidade desde os seus 

primórdios, pode-se observar que o transporte sempre esteve muito presente 

na vida do homem. Todas as formas de desenvolvimento do território, social e 

economicamente são dependentes do transporte e por isto, o seu estudo faz 

parte de uma gama de áreas do conhecimento que buscam compreender sua 

dinâmica, através da multidisciplinaridade (MOURA, 2008). 

A palavra transporte tem origem no latim “trans”, que significa mudança 

de lugar, e “portare” que implica em carregar. Assim, transportar é o ato de 

conduzir, levar pessoas ou bens de um lugar para outro, implicando na ação de 

movimento. 

A mobilidade é fundamental para qualquer atividade humana, sendo o 

transporte o maior fator de ligação na relação homem e território. Transporte é 

parte do ritmo da vida (HOYLE 1998). 

Apresenta-se nos estudos realizados por Rodière e Mercadal (1984), 

que o transporte é definido pela ciência como o conjunto de ações que, no 

domínio econômico, servem para a deslocação de objetos materiais ou de 

pessoas. Tal definição concebe o transporte como uma atividade econômica, 

na qual se podem surpreender dois momentos: 

 O do investimento, ou seja, da combinação de fatores de produção, 

através da criação ou desenvolvimento de uma organização ordenada à 

produção das utilidades de deslocamento de pessoas e/ou bens; e, 

 O da exploração, isto é, da realização das operações destinadas a 

efetivar essas deslocações de pessoas e bens, de um ponto para outro 

do espaço físico, criando o enriquecimento ou acréscimo de valor 

inerente à satisfação de necessidades na nova localização. 

O transporte está intimamente ligado à economia, basta comparar a 

economia de uma nação desenvolvida e de outra em desenvolvimento para 

enxergar o papel que o transporte desempenha na criação de atividades de 

alto nível (BALLOU, 1993). 
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Existem fortes relações de reciprocidade entre desenvolvimento do 

transporte e progresso econômico, nenhum pode preceder ao outro por um 

razoável período de tempo (CAIXETA-FILHO; MARTINS, 2001). 

Porque satisfaz necessidades econômicas, o transporte é, portanto, não 

apenas uma atividade, mas também um produto, de natureza imaterial, ou seja, 

um serviço. E, por conseguinte, a atividade de transportes enquadra-se no 

setor terciário da economia. Mas, trata-se de uma função acessória, em regra, 

pois as necessidades que o transporte satisfaz pressupõem a existência de 

outras necessidades primárias às quais o transporte se subordina (CORREIA, 

2004). 

Cabe ressaltar que, sendo o setor de transportes fundamental para a 

atividade econômica, seus investimentos deveriam, em princípio, condicionar-

se a gestão e padrões tecnológicos modernos. No entanto, ocorre que nas 

economias em desenvolvimento o setor de transportes não é considerado, na 

maioria das vezes, como produtor de insumo básico e, portanto, indispensável 

para o funcionamento do sistema econômico. 

De acordo com Vasconcellos (2006, p.11), 

O transporte é uma atividade necessária à sociedade e produz uma 
grande variedade de benefícios, possibilitando a circulação das 
pessoas e mercadorias utilizadas por elas e, por consequência, a 
realização das atividades sociais e econômicas desejadas. 
 

Pode-se dizer que o sistema de transporte, como qualquer outro sistema 

duradouro, deve desempenhar sua função de produtor de serviços 

intermediários de forma mais adequada à sua operação economicamente 

viável. 

Trata-se por sistema de transporte, de acordo com Correia (2004), o 

conjunto formado pelos seguintes elementos: 

a) Meio de transporte, que se refere ao veículo utilizado, é a modalidade do 

transporte, representada pelos automóveis, bicicletas, trens, aeronaves, 

barcos, ônibus entre outros; 

b) Infraestrutura, que nada mais é do que a via, rede ou malha de 

transporte, como por exemplo, a rodoviária, a férrea, a aérea, a fluvial, a 

cicloviária, etc.; 
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c) Operações, onde são determinadas as formas como os meios de 

transportes utilizam as infraestruturas, como diretrizes, planos, códigos, 

normas, parâmetros e leis. 

Para que seja possível a utilização dos meios de transportes, é 

fundamental a existência de espaços onde se dará a movimentação. Esses 

espaços são denominados vias, que dependendo de suas características irão 

determinar o tipo de veículo utilizado. As vias podem ser naturais, utilizadas em 

transportes aéreos e marítimos, ou artificiais, como no caso das rodovias, 

hidrovias e ferrovias (LOHMANN, 2002). 

O papel dos sistemas de transportes no desenvolvimento da 

humanidade é de extrema importância. É parte indispensável da infraestrutura 

de todo território, onde o grau de desenvolvimento de uma sociedade está 

ligado diretamente ao grau de sofisticação de seu sistema de transporte. 

Dando sustentação ao pensamento, Quaranta (2007, p. 4) destaca que: 

É praticamente impossível dissociar a evolução de qualquer região do 
globo da implantação e crescimento de vias e meios de transportes. 
Por outro lado, se constata a mais intima conotação entre avanço 
tecnológico do transporte e o desenvolvimento da humanidade, em 
termos físicos e culturais.  
 

Toda sociedade requer mobilidade para seu pleno funcionamento e, de 

um ponto de vista amplo, as opções de trabalho, lazer, consumo, saúde, 

educação, cultura e informação dependem da qualidade do sistema de 

transporte disponível. 

Neste sentido, os pesquisadores Claude Comtois, Jean Paul e Brian 

Slack (2006, p. 16), afirmam que o sistema de transporte tem importância:  

 Histórica: por ter desempenhado funções no surgimento das 
civilizações (Egito, Roma, China, etc.) e no desenvolvimento das 
sociedades;  

 Social: onde os meios de transportes facilitam o acesso à saúde, 
ao bem-estar, a eventos artísticos e culturais, entre outros, 
possibilitando interações sociais e favorecendo ou inibindo a 
mobilidade das pessoas;  

 Política: no que se refere aos investimentos e regulamentação, 
oferecendo subsídios ou não para mobilidade das pessoas e 
mercadorias e capacitando à competitividade econômica dos 
países, das regiões, sob diversas escalas;  

 Ambiental: onde a despeito das vantagens do transporte, as 
consequências ambientais são significantes, como a qualidade do 
ar e água, a poluição sonora e a saúde das pessoas; e, 
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 Econômica: a evolução do transporte esteve sempre ligada ao 
desenvolvimento econômico, à construção da infraestrutura do 
transporte e à possibilidade de inserção ou não dos territórios nos 
circuitos econômicos vigentes. 
 

Atividade presente onde quer que se situe a vida humana, a importância 

do sistema de transporte é superlativa e resulta de função mediadora nos 

processos de produção e troca dos bens, bem como nos fluxos humanos. O 

transporte, na realidade, intervém necessariamente em apoio a todas as 

demais atividades do homem, quaisquer que elas sejam e a complexidade que 

se revistam, e em todos os estágios do desenvolvimento econômico e social 

(GARCIA, 1999). 

Assim é na atividade turística em que, salvo algumas operações 

específicas, como é o caso dos fretamentos, a mobilidade é absorvida pelo 

sistema existente para o transporte de pessoas (CARVALHO, 2001). 

Silva e Santos (2009) entendem que o principal objetivo da atividade 

turística é a receptividade aos seus agentes principais, os turistas, procurando 

satisfazer suas vontades e desejos. Os autores destacam que: 

O fato do turismo ser um fator social que se encontra em várias 
atividades humanas, ele é uma atividade em que a pessoa procura 
prazer para que possa fugir de seu dia-dia e ficar longe do estresse 
de seu trabalho, sendo de sua espontânea vontade e livre escolha 
(SILVA e SANTOS 2009, p. 3). 
 

“O turismo faz parte de um universo maior denominado lazer, entende-

se por lazer todas as atividades desenvolvidas fora do sistema produtivo 

(trabalho), das obrigações sociais, religiosas e familiares” (TRIGO, 2004, p. 11). 

Destaca, portanto, que as pessoas necessitam de momentos prazerosos fora 

de seu complexo cotidiano, notadamente buscando a fuga da sua rotina de 

trabalho. 

Pearce (1982) considera que na experiência turística o transporte é um 

elemento-chave. Assim sendo, não deve ser fator de frustações ao turista; ao 

contrário deve proporcionar-lhe facilidade de acesso, fornecendo a ligação 

essencial entre as áreas de destino e as de origem, facilitando a mobilidade. 

Com base no modelo de Leiper (2000), a figura 9 representa o fluxo de 

turistas entre as áreas geradoras e a destinação turística. 
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Figura 9: Fluxo da Mobilidade Turística 

 

Fonte: LEIPER (2000). 

Adaptação: O Autor (2013). 

 
Hobson e Uysal (1992, p. 209) comentam que os principais passos no 

desenvolvimento do turismo têm estado ligados aos avanços nos transportes: 

O sistema de transporte cria a conexão estrutural entre origens e 
destinações ... [mas] ... o enfoque tradicional dos meios de transporte 
muitas vezes negligencia a razão subjacente para o crescimento das 
comunicações através dos transportes; ou seja, a infraestrutura que 
apoia e sustenta o crescimento continuado na capacidade das 
pessoas de viajar. 
 

O relacionamento que existe entre sistema de transporte e turismo, 

também, é demonstrado por Lamb e Davidson (1996, p. 264): 

Pois o transporte é um dos três componentes fundamentais do 
turismo. Os outros dois são o produto turístico (a oferta) e o mercado 
turístico (a demanda). Sem o transporte, a maioria das formas de 
turismo não poderia existir. Em alguns casos, a experiência de 
transporte é a experiência turística. 
 

O sistema de transporte é responsável não apenas por movimentar 

fisicamente a demanda turística para as regiões de oferta, mas também pelo 

transporte dos turistas quando esses chegam à destinação (COOPER, 2001). 

Inclusive para Page (2001), o transporte poderá se constituir no ponto focal da 

atividade turística, no caso das férias e cruzeiros, que abrangem elementos 

importantes de deslocamento. Nesse caso, o sistema de transporte gera um 

ambiente controlado, para os movimentos dos turistas, muitas vezes através de 

um roteiro. 
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Propondo status de essencialidade ao sistema de transporte no 

desenvolvimento do turismo, Paolillo e Rejowski (2002, p. 9) afirmam: 

Sendo um dos componentes essenciais das viagens e do turismo, o 
transporte é responsável pelo deslocamento de viajantes dos núcleos 
emissores para os receptores e vice-versa, bem como pelo 
deslocamento dentro destes últimos. Representam, assim, a 
acessibilidade, ou seja, tornam os destinos turísticos e suas 
respectivas atrações acessíveis ao viajante. Ao mesmo tempo, 
exerce papel facilitador, sendo condição fundamental para o 
desenvolvimento de qualquer destino turístico. 
 

No turismo a circulação de pessoas, seja a pé, de bicicleta, de carro, de 

ônibus, de avião, de trem ou de navio, aparece como uma necessidade 

extrema, substrato para a manutenção do modo de produção da forma como 

ele se estrutura e funciona no território. 

 

2.3 Transporte Turístico e os Modais de Transporte 

Como atividade econômica e social, o turismo tem a seu favor o 

aperfeiçoamento dos meios de transporte, permitindo que o turista se 

movimente para desfrutar do atrativo que originou a viagem, de forma segura e 

aprazível, conforme seu conceito de lazer. 

“O transporte turístico é o elemento ou recurso que forma a base da 

distribuição geográfica que obedece aos movimentos turísticos, que pode ser 

turismo receptivo, emissivo ou interno” (QUARANTA, 2007, p. 4). 

Pode-se entender como transporte turístico a atividade meio que 

interliga a origem de uma viagem turística a um determinado destino (e vice 

versa), que interliga vários destinos turísticos entre si (primários e secundários) 

ou que faz com que os visitantes se desloquem dentro de um mesmo destino 

primário ou secundário (LOHMANN, 2002). 

“Destino primário é o primeiro local fora do espaço habitual de convívio 

do indivíduo; os secundários são destinos posteriores, seria a continuação de 

uma viagem quando o indivíduo não faz a rota casa – destino primário – casa” 

(GONÇALVES, 2008, p. 18). 

Em termos econômicos, a preocupação em satisfazer os desejos dos 

indivíduos de viajar significa estudar a demanda por diferentes modais e a 
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concorrência entre tais meios, em relação a preço, conveniência, velocidade, 

conforto e confiabilidade; já a oferta de transporte turístico caracteriza-se por 

grandes exigências de capital para as unidades de transporte; 

regulamentações e restrições governamentais para monitorar a oferta, a qual é 

determinada por políticas públicas; reação competitiva entre empresas 

operadoras; e alto nível de especialização requerido para gerenciar 

empreendimentos de transporte turístico (BENI, 1998). 

Os meios de transportes podem sofrer crises ou até mesmo deixar de 

ser usados se não oferecem vantagens aos clientes; e de fato, pode-se 

observar que existem modais que competem entre si, de acordo com os 

serviços que oferecem e a distância percorrida (RONÁ, 2002). 

Aliado a tais questões e tomando por sustentação os argumentos de 

Gonçalves (2008), podem-se dividir os transportes turísticos em especializados 

e não especializados: 

b) Transporte turístico especializado é aquele que se apoia em diversos 

modais, seguindo uma regulamentação específica, para realizar 

transporte de passageiros relacionados com excursões, passeios locais, 

translados por roteiros determinados, e também transportes especiais; 

c) Transporte turístico não especializado é formado por todos os 

equipamentos de transporte regular, público ou privado, que 

necessariamente não possuem o objetivo principal de turismo. 

Collier (1994) argumenta que são três as necessidades que devem ser 

atendidas no sistema de transporte turístico: 

 Transporte do turista da região de origem para a região anfitriã; 

 Transporte entre destinações anfitriãs;  

 Transporte dentro de destinações anfitriãs. 

Para cumprir tais necessidades apresentam-se os modais de transporte 

de pessoas, que são: ferroviário, aéreo, aquaviário e rodoviário (SOARES 

JUNIOR; REIS; SANTOS, 2011). Com destaque, esses modais são os mesmos 

que se apresentam disponíveis para o desenvolvimento da atividade turística. 
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“Qualquer viajante, seja ele turista ou não, utiliza um ou mais meios de 

transporte no decorrer da sua viajem” (PAOLILLO; REJOWSKI, 2002, p. 9).  

Para Silva e Santos (2009, p. 4),  

Os conhecimentos aprofundados dos modais de transportes tornam-
se essenciais para os profissionais do turismo, haja vista, que os 
transportes são componentes essenciais da atividade turística, 
garantindo o deslocamento e a acessibilidade aos destinos turísticos. 
 

Os modais são escolhidos de acordo com a necessidade de 

deslocamento e maior comodidade do viajante; e, muitas vezes é preciso 

utilizar mais de um modal para chegar a determinado destino, o que é facilitado 

através da integração modal (RODRIGUES; CASTRO, 2011). 

Cada veículo tem sua importância num sistema de transportes, e 

dificilmente alguma modalidade pode ser desprezada, quando se quer dotar um 

território turístico de um sistema integrado e adequado às condições do seu 

espaço geográfico. 

O modal aquaviário consiste no transporte por barcos, navios ou balsas, 

via um corpo de água, tais como oceanos, mares, lagos, rios, represas ou 

canais. É aplicável para grandes volumes e quantidades, onde a velocidade 

fica desprezível em função do custo e conforto da viagem. É subdividido em 

transporte marítimo, transporte fluvial e transporte lacustre, e no turismo 

envolvem atividades como cruzeiros (de percurso longo e de cabotagem), 

excursões e passeios. 

No transporte turístico, o uso de embarcações pode ocorrer por duas 

razões: como atividade fim da mobilidade turística, conhecida como turismo 

náutico; ou como atividade meio da mobilidade turística para fins de 

deslocamento, para o consumo de outros produtos ou segmentos turísticos.  

O Ministério do Turismo (2013) trata como turismo náutico toda atividade 

de navegação desenvolvida em embarcações náuticas sob ou sobre águas, 

paradas ou em correntes, como finalidade da movimentação turística. 

Enquanto que nos Estados Unidos e na Europa o modal aquaviário é 

muito difundido, notadamente na navegação por hidrovias, no Brasil o 

transporte fluvial e lacustre voltado ao turismo é praticamente nulo e, apesar de 

possuir uma grande extensão de águas superficiais propícias para o transporte 
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hidroviário, faltam diretrizes políticas, investimentos e investidores, 

equipamentos modernos e infraestrutura adequada, tais como eclusas, 

macrodrenagem, canais e barragens. 

Com a consolidação do avião a jato, a partir da década de 1950, os 

navios luxuosos foram perdendo a característica de transporte transoceânico 

de passageiros para se tornar transportes exclusivamente de viagens turísticas, 

onde o objetivo não é chegar ao destino, mas desfrutar tudo o que é oferecido 

a bordo (CARVALHO, 2001). 

O modal aéreo tem por característica a agilidade, segurança e 

praticidade, é o transporte realizado através de aeronaves e, praticado para 

vencer grandes distâncias, notadamente entre os continentes. Em contra 

partida, possui a desvantagem do elevado custo dos veículos bem como da 

infraestrutura para embarque e desembarque. 

A era dos aviões a jato de fuselagem larga com cabine de passageiros 

de dois corredores passou a oferecer, além de maior conforto, custos mais 

baixos por assento por quilometro. Os grandes aviões são econômicos para 

rotas de longa distância, por isso, para atender rotas de pequena distância e 

baixa demanda foi necessário desenvolver aviões relativamente menores, 

ágeis e adaptáveis a aeroportos menos sofisticados (CARVALHO, 2001). 

O transporte aéreo é uma das mais importantes conquistas seculares, e 

o avião passou a ser um veículo de transporte de massa; o que já foi uma 

viagem de aventura é agora uma viagem segura, rápida e confortável (BENI, 

2006). 

Garantindo progressivamente uma maior quantidade de passageiros por 

viagem, o transporte aéreo vem se destacando no segmento turístico atual, 

seja doméstico ou internacional, se beneficiando tanto da modernização da 

aviação civil, quanto das inovações tecnológicas e dos sistemas de 

informações que permitiram o aumento do numero de aeronaves recorrente no 

espaço (SILVA; SANTOS, 2009). 

Segundo Montejano (2001), o avião converteu-se num modal 

insubstituível para o turismo, sendo o meio de transporte mais rápido que 
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permite cobrir grandes distâncias e o acesso a lugares isolados. Segundo seu 

ponto de vista: 

A partir da década de 60, começa o “boom turístico” das férias 
organizadas em voos charters, bem como começam a operar aviões 
de maior capacidade e rapidez, como os boeings 747 e os primeiros 
voos supersônicos do concorde, avião criado pelo consócio da 
sociedade francesa Aerospatiale e a britânica Aerospace 
(MONTEJANO, 2001, p. 157). 
 

Voo charter é o transporte aéreo fretado, para atender um grupo 

particular ou para atender um nicho de viajantes, que se desloca para atender 

destinos turísticos (LOHMANN, 2002). Esses voos incluem passagem de ida e 

volta, em conjunto com outros serviços, como hotéis, guias, passeios, seguros, 

translados e alimentação, até porque sua estada não é prorrogada. 

Dando destaque ao voo charter, Silva e Parra (2010, p. 3) ponderam: 

Outra característica importante do voo fretado é um custo barateado, 
ou seja, o objetivo deste voo, é organizar uma viagem em que todos 
os passageiros vão para o mesmo destino, em que é vendido o maior 
numero de poltronas, e dessa forma, dividindo o custo da aeronave 
entre todos os passageiros. Quanto maior o numero de passageiros, 
menor o custo da viagem. 
 

A experiência brasileira no modal aeroviário voltado ao turismo é 

retratada por Lohmann (2002, p. 160): 

No Brasil, a primeira tentativa de se estabelecer voos turísticos foi 
criada com a Portaria nº 91, de 6 de junho de 1972, do Departamento 
de Aviação Civil, que permitia descontos de até 40% nas tarifas 
padrões dos voos regulares, para viagens com grupos de mais de 40 
passageiros. 
 

No Brasil, um país de proporção continental, o modal aéreo vem 

ocupando seu espaço e novas empresas surgindo e revolucionando o setor, 

aumentando a concorrência; e, com os benefícios sentidos os consumidores 

passaram a viajar mais, bem como intensificar o uso do modal em seus 

deslocamentos (WERNER, 2007). 

O modal ferroviário proporciona o transporte de expressiva quantidade 

de passageiros, é apropriado para vencer médias e longas distâncias 

terrestres, com grande eficiência energética. O conforto aos passageiros é 

dimensionado em função do tipo de veículo, da energia de propulsão e da 

distância a ser percorrida. Propõem valores mais baixos para os custos de 

viagem terrestre, mas sua flexibilidade de trajeto é limitada e menos ágil, 
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tornando-o mais lento. Apesar de tais limitações, também são utilizados para 

vencer distâncias continentais, como ocorre na Europa e na Ásia, 

especialmente pelos avanços tecnológicos que lhes tem agregado velocidade e 

segurança sobre trilhos. 

De maneira abrangente, o transporte ferroviário tem como via os trilhos 

de aço assentados paralelamente sobre dormentes (madeira, pedra ou 

concreto), em cimados quais correm as locomotivas, máquinas de propulsão 

(elétrica, diesel ou vapor), que tracionam comboios de passageiros e de 

cargas, os conhecidos vagões. 

A Inglaterra foi o principal centro mundial de desenvolvimento do 

transporte ferroviário, por lá surgiram às primeiras locomotivas a vapor, as 

medidas padrão para os trilhos e suas especificações construtivas (ALMEIDA; 

OLIVEIRA, 2012). 

Atribuem-se como força inicial que impulsionou o desenvolvimento 

ferroviário os descobrimentos de novas terras e o fenômeno da interiorização 

nos países de dimensões continentais, ao substituir a tração animal. 

O trem foi o grande impulsor inicial do turismo regional e do internacional 

até 1957. A partir daí os modais aéreo e rodoviário ganharam a preferência dos 

viajantes. Apesar disso, na União Europeia e no Japão o trem continua tendo 

uma destacada presença no deslocamento das pessoas e forte participação no 

conjunto dos meios de transporte turístico (BENI, 2006). 

A partir do final da década de 1960, no Japão, e do início da década de 

1980 , na Europa, o surgimento dos trens de alta velocidade permitiu uma 

maior competição da tecnologia ferroviária não só com o modal rodoviário, mas 

também com o transporte aéreo (LOHMANN; OLIVEIRA, 2008). 

De acordo com Almeida e Oliveira (2012, p. 57): 

O transporte de passageiros por via férrea é bastante comum na 
Europa, estados Unidos e Japão, seja em ambiente urbano ou 
interurbano. No Brasil, o transporte de passageiros pelo modal 
ferroviário é realizado quase exclusivamente em áreas urbanas e 
metropolitanas. 
 

A implantação da indústria automobilística no Brasil provocou a redução 

e a deterioração da malha ferroviária, e o transporte de pessoas por trem 
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acabou substituído pelo transporte rodoviário e, as poucas ferrovias que 

restaram destinam-se, quase que exclusivamente, ao transporte de cargas. 

O transporte turístico brasileiro por ferrovia limita-se a algumas viagens 

curtas entre localidades, como é o caso do trecho entre Campos do Jordão a 

Pindamonhangaba em São Paulo, o trecho entre Rio Negrinho e São Bento do 

Sul em Santa Catarina, além da famosa viagem de Curitiba a Paranaguá no 

Paraná. 

Dos apontamentos de Lohmann e Oliveira (2008, p. 138), destaca-se: 

Além das novas tecnologias, em muitos outros aspectos os trens 
também têm servido para o interesse turístico, quer como atrativo 
turístico dentro dos destinos quer em função do resgate de seus 
aspectos históricos e culturais, ou mesmo como elemento 
fundamental para a interligação entre os grandes centros urbanos 
com seus respectivos aeroportos. 
 

Na Europa, o transporte ferroviário de passageiros é altamente 

desenvolvido e muito usado pelo fluxo de turistas; a rede ferroviária liga as 

principais cidades de vários países; para distâncias mais expressivas conta 

com opção de trens de alta velocidade; aplica energia ambientalmente 

adequada; e, a compra de passagens pode ser feitas pela internet. Nos 

Estados Unidos os trens servem 45 estados, com paradas em centenas de 

cidades; atravessando da costa leste à costa oeste, o trajeto pode ser realizado 

em trem luxuoso, com cabinas confortáveis, restaurante, bar e que viaja a uma 

velocidade pouco superior a 100 km/h, tudo para envolver também o transporte 

turístico (CARVALHO, 2001). 

No modal ferroviário, três aspectos emergem como prioritários e atuais: 

a integração com outros modais, as novas tecnologias e o próprio uso do 

transporte ferroviário como atratividade turística (LOHMANN; OLIVEIRA, 2008). 

Considerando que nos modais ferroviário, aquaviário e aéreo, os pontos 

e terminais de captação da movimentação de pessoas são fixos, torna-se 

sempre necessário a complementação da mobilidade pelo modal rodoviário.  

O modal rodoviário é o transporte terrestre feito por estradas, rodovias, 

ruas e outras vias, pavimentadas ou não; vem sendo muito utilizado desde o 

final da década de 1950, quando a indústria automobilística passou a se 

desenvolver em grandes volumes e variados modelos. O transporte rodoviário 
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permite alta flexibilidade em seu trajeto, altas frequências e muita comodidade 

a seus usuários. O carro e o ônibus são os veículos que estão à disposição 

para o transporte de pessoas. 

No transporte terrestre, o marco da implementação do sistema rodoviário 

ocorreu quando Karl Friedrich Benz, em 1885, e Gottlieb Daimler, em 1886, 

concluíram na Alemanha os primeiros modelos de automóveis com motor de 

combustão interna a gasolina. Em pouco tempo as vendas desses veículos 

alcançaram cifras impressionantes. Utilizado como símbolo de prestígio social, 

o automóvel se fez presente com rapidez não só nas estradas como, 

principalmente, nas grandes cidades (MELLO, 2004).  

Comprovadamente, a partir da primeira guerra mundial com a produção 

e a diversificação dos tipos de veículos, dentre os quais carros, motocicletas, 

caminhões e ônibus, foi verificado, tanto na Europa quanto nos Estados 

Unidos, a necessidade de modernização do sistema rodoviário através da 

malha viária, objetivando além do escoamento das produções, a integração 

regional destinada ao transporte de passageiros. 

O Brasil literalmente “saiu dos trilhos” no fim dos anos 50, iniciando um 

longo período de decadência do sistema ferroviário, com um programa de 

investimentos públicos na construção de estradas de rodagem, justificados 

pelos governantes como a forma mais rápida e de menor custo para a 

integração física do território brasileiro, acompanhada da implantação da 

indústria automobilística (MELLO, 2004). 

Importante destacar que o transporte rodoviário brasileiro teve dois 

grandes impulsos, o primeiro durante a década de 1970 com a política 

rodoviarista implementada pelos governos militares, e o segundo na década de 

1990 em função da estabilização econômica (LOHMANN, 2002). 

No Brasil, o transporte rodoviário de passageiros tem fundamental 

importância no cotidiano da população, já que representa, na maioria dos 

casos, o único meio de deslocamento entre a residência, o trabalho, à escola, 

as cidades e as regiões. O ônibus é o meio mais utilizado devido sua maior 

acessibilidade e pelo atendimento amplo aos anseios de destinos da população 

(MENEZES, 2004). 
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Comentando as vantagens do transporte de passageiros por ônibus, 

Lohmann (2002, p. 186) registra: 

Os ônibus oferecem a possibilidade de deslocamento de um maior 
numero de pessoas, quer em serviços regulares ou fretados. No caso 
de serviços regulares, oferecem comodidade para aqueles que não 
queiram dirigir seus próprios veículos. Ademais, em função de 
transportar várias pessoas ao mesmo tempo, sua tarifa pode ser 
menor do que de uma viagem de automóvel realizada apenas com 
uma ou duas pessoas. Já no caso dos serviços fretados, os ônibus 
oferecem grande flexibilidade de roteiros para o transporte dos 
passageiros que encomendam seus serviços. 
 

“Pode-se dizer que o ônibus representa para os brasileiros o mesmo que 

o trem para os europeus. Assim é que são criadas, além das linhas regulares, 

linhas de ônibus especiais para o transporte exclusivamente turístico” (BENI, 

2006, p. 218). 

Além do ônibus, no modal rodoviário podem ser usados outros meios de 

locomoção, como ocaso dos automóveis, em que se pode viajar com mais 

liberdade para realizar suas atividades e suas necessidades (SILVA; 

BORGUETTI, 2011). São referencias também as bicicletas, as motocicletas e 

os trailers equipados. 

A viagem de carro oferece vantagens tais como: liberdade para 

movimentar-se de um local para outro sem preocupar-se com horário ou 

itinerário fixo, rapidez e comodidade para transladar entre aeroportos, portos e 

hotéis, bem como mover-se dentro do destino e entre destinos a seu ritmo (DE 

LA TORRE, 2002).  

 Na verdade, para Beni (2006, p. 217), “o automóvel recebeu total 

adesão do turista porque, através dele, conquistou maior liberdade e facilidade 

de deslocamento”.  

O modal rodoviário é tido, também, como o principal meio de integração 

entre os outros modais. Para que desempenhe todo seu potencial é 

dependente das infraestruturas por onde se dará o deslocamento, onde se 

destacam as ruas, as estradas e autoestradas, as ciclovias e ciclo-faixas, os 

anéis e alças, os trevos e contornos, as pontes, as galerias e túneis, as 

calçadas e as passarelas. 

As estradas antecederam o automóvel. Contudo, foi o advento dos 
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veículos automotores, no modal rodoviário, que provocou a necessidade de 

modernizar os processos construtivos e de projetos geométricos, para a 

obtenção de vias mais seguras, confortáveis e duráveis, do ponto de vista da 

trafegabilidade. 

Além deste aspecto, ao longo das estradas criou-se toda uma 

infraestrutura de apoio com serviços de atendimento, tais como postos de 

abastecimento, oficinas, restaurantes, hospedagens, postos de informações, 

entre outros (BENI, 2006). 

O que se tem percebido é que cada país, e no caso do Brasil cada 

Estado, desenvolve o planejamento rodoviário com base em planos e 

programas, para comportar a operacionalidade logística demandada. 

Conforme Barat (2007), os tipos de modais representam para as 

organizações um posicionamento estratégico, onde a melhor opção logística 

será fundamental para ocupar lugar de destaque em mercados competitivos. 

Conhecer o que se pretende transportar, o trajeto a ser superado e os 

valores envolvidos nessa logística são essenciais para a escolha correta de um 

modal ou da integração de modais. Todas as modalidades têm suas vantagens 

e desvantagens. Algumas são adequadas para um determinado tipo de 

atividade e outras não. A escolha da melhor opção analisando os custos, 

características de serviços, rotas possíveis, capacidade de transporte, 

versatilidade, segurança e rapidez contribuirão para a satisfação do cliente, que 

no presente estudo é o turista. 

 

2.4 Logística de Transportes 

“A logística é um termo polissêmico, que se insere de diversas maneiras 

na produção intelectual e na prática humana” (ARANTES, 2012, p. 79). 

Portanto, pode-se dizer que existe um amplitude variada de teorias, o que 

acaba reforçando a necessidade de conceituar seu entendimento no bojo da 

tese que se apresenta. 

Historicamente usado para descrever a ciência da movimentação, 

suprimento e manutenção de forças militares em territórios específicos, a 
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palavra “logística”, originada do francês “logistique” é derivada do 

grego “logistikós”, significando razão, rácio, racionalidade, e pode-se entender 

como a ciência de calcular e manipular os detalhes estratégicos para o 

planejamento de uma operação. 

“A palavra logística tem sua etimologia na palavra grega logistikós, do 

qual o latim logisticus é derivado, ambos relacionados à lógica aritmética” 

(SILVEIRA, 2011, p. 50).  

“A missão do gerenciamento logístico é planejar e coordenar todas as 

atividades necessárias para alcançar níveis desejáveis dos serviços e 

qualidade, ao custo mais baixo possível” (CHRISTOPPHER, 1997, p. 187). 

A logística além de envolver o gerenciamento e a coordenação de 

diferentes atividades encarando-as como uma atividade operacional, tem como 

função: cortar custos, acelerar a execução das atividades e melhorar o serviço 

ao consumidor (MORENO, 2001). 

No que tange a sua origem tem-se a logística como parte da arte de 

guerra que trata do planejamento, envolvendo transporte, distribuição, 

armazenamento, manutenção e acessórios destinados a auxiliar o 

desempenho de qualquer função militar, de modo a ajustar de forma eficiente, 

tempo e custo, e os recursos disponíveis para realizar o deslocamento das 

tropas e supri-las com armamentos, munição e alimentação durante o trajeto 

(DIAS, 2005). 

Iniciada pelo Exército, a logística tem o objetivo de ser um setor de 

estratégia. Sua operacionalidade consiste em fazer os planejamentos, 

avaliando os pontos fortes e vulneráveis dos adversários, a definição das 

frentes de batalha, o deslocamento das tropas e dos equipamentos e, ainda, a 

programação das equipes de apoio, constituindo planos de ações. 

Em seus estudos, Moura (2008, p. 29) destaca que: 

O Exército sempre foi, na história, sinônimo de disciplina e obediência 
hierárquica. Talvez tenha sido este o motivo para o grande sucesso 
da logística, que tem como característica principal ser integradora. 
Era um setor com autonomia plena de planejamento, diretamente 
ligado as decisões do comando geral. Fazia a consolidação das 
informações e do potencial dos setores. Baseado neles, utilizava 
todos os recursos disponíveis, com o objetivo de alcançar as metas 
do grupo.   
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Na década de 1950 a logística foi usada para descrever a gestão de 

fluxos de materiais e informações, notadamente quando as organizações 

começaram a perceber a necessidade de desenvolver uma função capaz de 

gerenciar suas operações, desde a concepção do produto até a chegada ao 

consumidor, dando origem a logística empresarial. 

Na época, as empresas se baseavam nos modelos organizacionais da 

Igreja e do Exército para se estruturarem e, procuraram então adequar a 

logística ao mundo dos negócios. Tal fato coincide com o período da 

competitividade, onde eram necessárias soluções integradas, que visasse um 

ganho global no processo e não em pontos isolados (MOURA, 2008).  

Entende-se por logística empresarial o conjunto de todas as atividades 

de movimentação e armazenagem necessárias, de modo a facilitar o fluxo de 

produtos do ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final, 

como também dos fluxos de informação que colocam os produtos em 

movimento, obtendo níveis de serviço adequados aos clientes, a um custo 

razoável (BALLOU, 2001). 

O setor de logística, no meio industrial, exerce a função de responder 

por toda a movimentação de materiais, dentro do ambiente interno e externo da 

empresa, iniciando pela chegada da matéria-prima até a entrega do produto 

final ao cliente. 

Na avaliação de Martin Christoppher (1997) a logística deve ser vista 

como o elo entre o mercado e a atividade operacional da empresa e, seu raio 

de ação estende-se sobre toda a organização, do gerenciamento das matérias-

primas a entrega do produto final. 

Reforçando a abordagem empresarial, destaca-se o ponto de vista de 

Ballou (1993, p. 99): 

A logística empresarial estuda como a administração deve atuar para 
prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos 
clientes e consumidores, através de planejamento, organização e 
controle efetivos para as atividades de movimentação e 
armazenagem que visem facilitar o fluxo de produtos. 
 

“Em plena fase de globalização, onde o mercado exige que se produza 

mais, em menor tempo, com menores custos, maior qualidade e melhor 
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atendimento, a utilização da logística nas empresas é uma questão de 

sobrevivência” (MOURA, 2008, p. 29). 

Uma das principais finalidades da logística é tornar disponíveis produtos 

e serviços nos locais onde são necessários, no momento em que são 

desejados. Neste universo de crescentes exigências em termos de 

produtividade e de qualidade do serviço oferecido aos clientes, a logística 

assume papel fundamental entre as atividades operacionais (VERLANGIERI, 

2002). 

É comum o emprego do termo na abordagem empresarial, contudo o 

entendimento não pode carregar o mote de sentido único e universal enquanto 

práticas no espaço geográfico; há a necessidade de superação crítica do 

termo, intercalando-o com outros conceitos, no sentido de se obter a 

compreensão de suas determinações e relações com a lógica circulatória do 

modo de produção vigente (ARANTES, 2012). 

Com a intenção de apresentar a versatilidade da logística e sua 

importância, os estudiosos Bowersox, Closs e Cooper (2006, p. 265) destacam: 

A logística moderna também é um paradoxo. Existe desde o início da 
civilização: não constitui de modo algum uma novidade. No entanto, a 
implementação das melhores práticas logísticas tornou-se uma das 
áreas operacionais mais desafiadoras e interessantes, tanto no setor 
privado quanto no setor público. 

 
A logística pública comporta setores caracterizados por importantes 

externalidades; são sistemas como energia, telecomunicações e transportes, 

que estão além do domínio empresarial e afetam a competitividade sistêmica 

da economia, impactando os níveis de eficiência, de crescimento e de 

desenvolvimento de uma sociedade (MARTINS; LEMOS; CYRIANO, 2005). 

Seguindo argumentações do Banco Mundial-BIRD (2012), pode-se 

entender a logística pública, de forma geral, como a composição se setores 

com características de economia de escala e externalidades, que são 

representados pelas infraestruturas econômicas e divide-se em: 

a) Energia elétrica, telecomunicações; 

b) Sistemas de irrigação e drenagem, serviços de água e esgoto e coleta 

de lixo; 
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c) Sistemas de transportes. 

A logística pública enquadra-se bem nas situações que justificam a 

intervenção do Estado. Os setores econômicos que a compõem podem ser 

mais racionais em situações de alta escala de produção, como a energia, ou 

com dificuldade de não-exclusão do consumo, como no caso dos sistemas de 

transporte (PÊGO FILHO; CÂNDIDO JÚNIOR; PEREIRA, 1999). 

Uma forte contribuição na discussão da logística pública, remete às 

relações da ideia de logística de empresas e logística de Estado: 

A circulação de mercadorias tem sua dinâmica compreendida através 
da “Logística de Empresas” (cuja atuação varia conforme o grau 
tecnológico dos ativos que a empresa detém, como: idade da frota de 
caminhões, utilização de radar, softwares, entre outros) versus a 
“Logística de Estado”. Pois embora as empresas possuam ativos 
adequados para realizarem a circulação de mercadorias com maior 
eficiência, deve-se destacar que a fluidez da circulação deverá variar 
conforme viscosidade que o espaço apresentar, sendo que estas 
podem ser físicas ou normativas. Reitera-se, assim, a importância do 
Estado enquanto organizador dos sistemas de objetos e dos sistemas 
de ações no espaço (SOUZA; SILVEIRA, 2011, p. 285-286). 
  

O planejamento e gestão da atividade de transporte em um sistema 

logístico público abrange desde as decisões sobre o modo ou modos de 

transporte, como também a rota a ser utilizada, a definição do tipo de veículo 

que será o responsável pela mobilidade, a utilização da capacidade dos 

veículos, evitando espaços ociosos no meio de locomoção e o número e a 

frequência das viagens.  

A definição de logística de transportes, como logística pública, 

pressupõe uma série de fluxos: dos seres humanos, de matérias e de 

informações, de pontos a pontos; esses fluxos devem atender às necessidades 

de todos os envolvidos, de forma eficiente e efetiva (MUKAI; DIAS; FEIBER, 

2006). 

O termo logística de transportes identifica-se por completo com as 

políticas públicas, e se enquadra no domínio da arte que inclui o planejamento, 

implementação e controle da mobilidade de pessoas e mercadorias no 

tratamento do desenvolvimento socioeconômico de um determinado território. 

Embora algumas matrizes teóricas entendam discutível a relação de 

causalidade entre logística de transporte e crescimento econômico, não se tem 
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grandes dificuldades em encontrar um posicionamento de sua participação 

direta nas teorias de desenvolvimento regional, às vezes fortalecendo o 

processo de desenvolvimento, às vezes sendo decisiva como base econômica 

e às vezes como fase obrigatória das etapas de crescimento (PRESTON, 

2001).  

As externalidades proporcionadas pela logística de transporte propiciam 

melhores condições para a ocorrência da atividade econômica e, pode-se 

considera-la como bem final, pois pode modificar os estágios de bem estar e de 

qualidade de vida daqueles que a consomem. 

A logística de transporte deve ser estratégica e planejada através de 

estudos, políticas públicas, ideias e modelos, no sentido de facilitar a 

mobilidade e melhorar a comunicação com os usuários, e deve ser abordada 

utilizando conceitos como: coordenação de planejamento com processo de 

decisão e integração das autoridades públicas, comunidade e empresários 

para tomada de decisão e formação de parcerias. 

A logística pública para os transportes é um recurso que pode afetar o 

grau de desenvolvimento regional, estimulando ou restringindo as disparidades 

regionais e atuando como elemento de decisão na análise de investimentos 

privados e públicos. Isto porque a melhor dotação em logística pública eleva a 

produtividade dos investimentos privados e as vantagens comparativas 

localizadas, em relação a outra localização com oferta de infraestrutura pior 

equipada (MARTINS; LEMOS; CYRIANO, 2005). 

A organização das atividades econômicas, no tempo e no espaço, 

envolve o poder público como fornecedor, parceiro ou regulador das 

infraestruturas logísticas, visto que qualquer governo objetiva alcançar níveis 

aceitáveis de desenvolvimento regional (ABREU et. al., 2008). 

O desenvolvimento é um processo de superação dos problemas sociais, 

onde uma sociedade se torna mais justa e legítima para seus membros, e 

exige a consideração simultânea das dimensões constituintes das relações 

sociais e também, do espaço natural, constituídas num processo de mudanças 

qualitativas estruturais da economia e que visam obter a melhoria das 

condições de vida das populações (SOUZA, 1999). 
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De acordo com Buarque (2002), ao mesmo tempo em que se deve 

assegurar a conservação dos recursos naturais, deve-se mobilizar e explorar 

as potencialidades locais e contribuir para elevar as oportunidades e 

competitividade da economia. Em seu pensamento, o desenvolvimento é um 

processo de transformação onde se destacam: a qualidade de vida da 

população residente, a eficiência econômica e a gestão pública eficiente, 

formando uma combinação de fatores que podem promover a reorganização 

da economia e da sociedade. 

Neste contexto, a eficiência da logística de transportes se torna uma 

condição essencial para a competitividade de todos os setores da economia, 

que na presente proposta de estudo enfoca o turismo como atividade 

preponderante para o desenvolvimento econômico e social. 

Quando se debate o desenvolvimento socioeconômico de um país, o 

planejamento dos fluxos de bens e serviços depende, prioritariamente, da 

forma como o conceito de logística é compreendido pelo governo e, se essa 

não for adequadamente gerenciada, a sucessão de erros poderá resultar em 

perdas marcantes em sua competitividade (ABREU et. al., 2008). 

Na abordagem do conceito de logística de transporte, Dutra (2004), em 

suas pesquisas de tese, fundamenta o estudo em três pilares: mobilidade, 

qualidade de vida e sustentabilidade. Destes fundamentos, pretende-se 

estabelecer através da engenharia de tráfego a inserção da mobilidade 

provocada pelo desenvolvimento do turismo, como parcela relevante que não 

pode ser desprezada no planejamento da logística de transportes de um 

território. 

Quanto ao tráfego, deve-se tomar o conceito como exprimindo o volume 

de deslocamentos de veículos e pessoas por determinados meios de 

transporte, vias, percursos ou áreas. Assim, este termo não significa nem a 

atividade nem o bem econômico do transporte, mas sim e apenas o referencial 

quantitativo das mobilidades em que o transporte se materializa. 
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3 MOBILIDADE E MOBILIDADE TURÍSTICA  

 

O território é o espaço onde o homem pode encontrar sua maior e mais 

expressiva dimensão da liberdade; é o lugar de fontes de informação, formas 

de comunicação, diversidade de culturas e formações, oportunidades de 

trabalho e consumo, possibilidades de relações sociais e de absoluta 

mobilidade; lugar de encontros, culturas, religiões, mas também memórias, 

ideias, atitudes, conhecimentos e aprendizagem. Porém, com frequência 

segrega, fomenta congestionamentos, impede circulações e acessos, nega a 

sua filosofia fundadora (SILVA, 1995). 

Tal reflexão deve-se conduzir pelo reconhecimento da diversidade 

espacial dos padrões de movimento para compreender a forma como a 

mobilidade integra as motivações cotidianas das pessoas, traduzidas nas suas 

relações culturais, sociais e econômicas. 

Com efeito, o tratamento do espaço geográfico perpassa pelo 

planejamento da mobilidade como ferramenta de ordenamento do território, 

com a percepção dos novos desafios e novas atitudes que se impõem sobre a 

sociedade. 

Planejar um território passa pelo conhecimento e aprendizagem das 

relações dos espaços com as pessoas, das suas interdependências, das suas 

mutações, tendo em conta os atuais momentos de vida. É assim, um processo 

sistêmico complexo, em que as tradicionais projeções ou estimativas antes 

efetuadas, podem já não corresponder às tendências futuras (TELES, 2005). 

Ascher (2000) salienta que as mobilidades, e mais especificamente os 

territórios, não podem ser compreendidos sem articularem as relações 

espaciais e temporais. Acrescenta, ainda, o autor, que as mobilidades devem 

ser compreendidas de forma menos setorizada, num quadro das grandes 

mutações sociais que determinam a sua evolução e os sistemas de ação no 

qual se efetuam. 

No contexto, a densidade e a inter-relação das mobilidades mais 

expressivas, economicamente, com a estruturação dos territórios, poderá 

provocar a criação de cenários competitivos de diferenciação espacial, com 
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vista ao estabelecimento de uma adequada solução logística para o sistema de 

transportes. 

Ao defender a via pública como uma infraestrutura que deve suportar as 

deslocações, como também um espaço de cultura e lazer, Aarhus (2000) 

remete a preocupação com a influência de grupos extremistas, tais como, os 

que defendem a utilização do automóvel até o colapso do sistema viário, e 

aqueles que defendem intransigentemente a expulsão dos veículos 

motorizados criando-lhes cada vez maiores problemas de circulação e 

estacionamento. 

Como posiciona Domingues (2009, p. 13),  

A passagem da cidade para o urbano arrastou uma metamorfose 
profunda: de centrípeta, passou a centrífuga; de limitada e contida 
passou a coisa desconfinada; de coesa e contínua, passou a difusa e 
fragmentada; de organização estruturada pela relação a um único 
centro, passou a sistema de vários centros; de um ponto no mapa, 
passou a mancha; e, de espaço legível e estruturado, passou a 
campo de forças organizado por novas mobilidades e espacialidades. 
 

“A acessibilidade, a velocidade, a conectividade e a mobilidade, podem 

realizar-se em superfícies extensas percorridas pelo “zapping” mais ou menos 

intenso de pessoas, bens e informação” (DOMINGUES, 2009, p. 14). 

Os movimentos de hoje são diferentes dos movimentos de amanhã; as 

pessoas movimentam-se de diferentes formas atualmente; têm novas 

exigências de mobilidade; ou seja, existem novos ritmos de vida e são cada 

vez mais intensos e imprevisíveis (BONNET, 2000). 

Fruto da dispersão urbanística e da desnuclearização das atividades, a 

mobilidade é uma realidade muito diversificada e complexa, marcada pelo 

aumento do rendimento das famílias que levou a uma expansão das cadeias 

de deslocamento, tanto relacionadas com as dinâmicas profissionais, como as 

educacionais, quanto com as dinâmicas de uso e ocupação do solo, onde são 

inseridos o lazer e o entretenimento. 

Estudar mobilidade é compreender as novas realidades econômicas e 

sociais; é incluir na representação de fluxos, as formas e modos de ir de um 

lugar a outro, e saber quem os faz, quais os motivos e quando são feitos, trata-
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se da percepção dos ritmos de vida que desenham os territórios da mobilidade 

(TELES, 2005). 

 

3.1 Base Histórica sobre o Estudo da Mobilidade 

Detecta-se na pré-história, a partir dos limitados elementos das 

inscrições rupestres, informações dos deslocamentos humanos, com indicação 

simbólica do cotidiano pela busca de água e alimento, como também da caça, 

da dança, da proteção, enfim, o mover dos homens como uma caracterização 

da evolução e desenvolvimento da espécie humana (ROCHA, 1998). Ainda na 

pré-antiguidade, surgiram os primeiros aglomerados humanos no entorno de 

rios e lagos, dado a necessidade de irrigação e dos elementos naturais de 

sobrevivência. 

Com base nos estudos de Godard (2001),as primeiras cidades do 

mundo foram Quish, Eridu, Nipur, Uruk e Lagash, que deram origem à 

Mesopotâmia, conhecida como a civilização Suméria. Tais cidades foram 

construídas na região que fica entre os rios Tigre e Eufrades, devido às 

facilidades proporcionadas para o deslocamento, o trabalho na agricultura e a 

troca de produtos. 

“Cingindo-se ao velho mundo, durante a antiguidade outras grandes 

cidades já eram o centro de ricas civilizações urbanas, a exemplo, Atenas e 

Roma” (TELES, 2005, p. 32). Na idade média destacam-se Veneza e 

Barcelona entre outras cidades banhadas pelo mediterrâneo. Nessas épocas a 

motivação de localização das cidades dava-se pela proximidade com fontes de 

água potável e grandes corpos de água para facilitar o transporte de carga de 

uma à outra região. 

As grandes navegações, as conquistas marítimas e o contato mercantil 

com a Ásia ampliaram o comércio e a diversificação dos produtos de consumo 

na Europa a partir do século XV. Cumprindo rota em direção as Índias, na 

busca de especiarias, em 22 de abril de 1500 os portugueses registram sua 

chegada ao Brasil, território habitado por indígenas divididos em várias tribos. 

Os séculos XVI e XVII são marcados pela deslocação do centro de 

gravidade do comércio internacional, com a economia organizando-se em torno 



86 
 

 

das cidades portuárias, tais como Lisboa, Sevilha, Macau, Guangzhou 

(Cantão), Malaca, Antuérpia e Amsterdam.  

A cidade tem sua origem por uma dupla especificidade territorial, 

constituindo-se em espaço delimitado e em cruzamento de mobilidades que vai 

desde os êxodos rurais até os recentes fluxos comerciais (GODARD, 2001). 

O conceito de cidade foi recebendo contornos variáveis de acordo com 

os valores de cada época, sejam eles econômicos, sociais, culturais e mesmo 

espaciais. Assim, a Cidade Medieval reuniu elementos característicos como as 

igrejas, os templos, os mercados, os muros da proteção militar e as vias de 

circulação intramuros. Já a Cidade Renascentista considerou os cuidados com 

o urbanismo, desenhando um modelo com espaços abertos para encontros e a 

preocupação com a circulação das pessoas em formas geométricas pré-

definidas. 

De acordo com Rocha (1998), durante os séculos XVII e XVIII aparecem 

os primeiros estudos relacionando a economia e a sociedade. Das reflexões 

filosóficas num repensar do mundo, podem-se citar alguns expoentes que 

contribuíram efetivamente com a construção do conhecimento da geografia 

científica, abrindo espaço para o conhecimento da geografia humana: 

 Bernhardus Varenius que em 1650 elaborou a obra “Geografia Geral”; 

 Barão de Montesquieu que em suas reflexões, no ano de 1748, traz o 

ordenamento científico dos processos sociais; e, 

 Emmanuel Kant que a partir de 1770 dedicou atenção ao ordenamento 

sistemático dos conteúdos geográficos, estabelecendo duas categorias 

para a ciência da observação; onde a primeira diz respeito aos 

fenômenos de princípios lógicos e, a segunda categoria foca os 

fenômenos de tempo e espaço. 

A Revolução Industrial, iniciada no Reino Unido em meados do século 

XVIII e que se expandiu pelo mundo a partir do século XIX, produziu novas 

relações entre as nações, fez surgir o fenômeno da cultura de massa, 

apresentou uma série de invenções tecnológicas, impôs uma nova relação 

entre capital e trabalho, e entre tantos outros eventos, fez com que as cidades 

extrapolassem seus limites físicos, tonando-se territórios de intensa mobilidade. 
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Nessa época, as cidades são lugares de chegada, provisória ou 

definitiva, ao mesmo tempo em que é percorrida por movimentos internos 

consideráveis, devido a uma forte separação do local de residência e de 

trabalho, esse concentrado nas unidades fabris (BIEBER; ORFEUIL, 1993). 

A cidade que outrora teve seu centro e seu limite bem contornados, no 

século XX passa a ser definida por um território urbano com contornos incertos 

e dinâmicos, designadas por metrópoles, cidade alargada ou metapolis, ou 

ainda, regiões urbanas ou áreas metropolitanas (ASCHER, 2000). 

Tais questões desencadearam um alongamento das distâncias a 

percorrer e, com isso uma maior duração e custos, ao ponto de tornar-se a 

razão da utilização desmedida do automóvel. 

A intensificação do uso do automóvel, a partir de 1920 nos Estados 

Unidos e a partir de 1960 na Europa, cria novos territórios e altera as fronteiras 

entre a cidade e o campo. As grandes cidades da América do Norte organizam-

se no decurso do século XX à volta da circulação do automóvel (TELES, 2005). 

No período pós a segunda guerra mundial, a cidade que se instala é 

composta por várias aglomerações assentes nas elevadas deslocações de 

automóvel, ou seja, a era da mobilidade generalizada (GIDDENS, 2002). 

Com o alargar dos territórios urbanos, a mobilidade motorizada passou a 

ser essencial para aceder ao trabalho, ao comércio e ao contato social, por isso 

a mobilidade deve ser entendida como um direito de cidadania (VIEGAS, 

2002). 

Com base nos recenseamentos difundidos na Alemanha e na França, 

notadamente no final do século XIX e início do século XX, os estudos 

populacionais se desenvolveram apoiados por uma informação numérica mais 

abundante e confiável, onde Rocha (1998) destaca os seguintes 

pesquisadores: 

 Carl Ritter, um dos fundadores da geografia moderna, que em 1859 trata 

da influência do meio ambiente físico sobre a atividade humana;  

 Friedrich Ratzel, que trouxe em suas teorias a estatística como base da 

análise entre a densidade populacional e os diversos elementos do 
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meio, suas referências foram: “Antropogeografia” em 1882 e “Geografia 

política” em 1897; 

 Paul Vidal de La Blache, fundador da geografia científica na França, 

consagrou parte de seus estudos à análise da distribuição desigual dos 

homens sobre a terra, sua obra “Tableau de lagéographie de la France” 

foi publicada em 1903; e 

 Alfred Hettner que em seu livro “A geografia: sua história, sua natureza e 

seus métodos” de 1927, traz todo referencial histórico sobre os métodos 

quantitativos. 

As abordagens populacionais estatísticas da época, em detrimento do 

enfoque histórico-geográfico, mostraram que os motivos que levavam o 

indivíduo a realizar a mobilidade física eram de caráter endógeno, em 

favorecimento de uma decisão pessoal e subjetiva. Esta metodologia, que 

dominou os estudos afins até a década de 1970, considerava que o fenômeno 

migratório não era pressionado ou produzido pela conjuntura espacial 

econômica (GUIZZO; ROCHA, 2008). 

No contexto, destacam-se os estudos de: 

 Ernest George Ravenstein, que em 1885 realizou análise da migração 

interna da Inglaterra na conjuntura da Revolução Industrial, fator 

relevante nas pesquisas sobre mobilidade, visto que proporcionou o 

entendimento do fluxo rural-urbano naquele país, como também a 

migração de contingentes britânicos em direção às Américas; 

 Everett Lee, que em 1966 ofereceu para os estudos da mobilidade da 

população uma proposição que envolvia os fatores negativos e positivos 

nas áreas de origem e destino dos migrantes, observando os fatores 

pessoais e a distância a ser percorrida;  

 Michael Todaro, que em suas reflexões defendeu a associabilidade 

entre industrialização e urbanização, pela transferência de mão de obra 

das áreas rurais para as urbanas, considerava a mobilidade um meio de 

ajustamento propício para o mercado de trabalho; 
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 Jean Paul de Gaudemar, teórico marxista nos estudos de mobilidade da 

força de trabalho, apresentou em 1977 uma visão crítica da mobilidade, 

como meio de sobrevivência imposta pelo capital ao trabalhador. 

Durante os anos de 1970, a mobilidade se constituía em um fator de 

desenvolvimento econômico, social e político; todas as pessoas se 

beneficiavam da crescente mobilidade de pessoas, de bens e de atividades 

(ASCHER, 1998). 

Verón (1996) defende a existência de uma grande variedade de 

deslocações; uma primeira classificação distingue os movimentos temporários 

dos movimentos definitivos, as deslocações de duração inferior e as de 

duração superior; uma segunda classificação faz distinção entre deslocações, 

segundo as características dos lugares de partida e de destino; esses 

movimentos podem efetuar-se no interior de um país ou de um país para outro. 

Neste enfoque, a mobilidade na contemporaneidade deixa de ter caráter 

individualista e passa a ser compreendida como fenômeno de um grupo 

socialmente produzido, o que é confirmado por Damiani (2004, p. 51): 

Quanto às variações espaciais, para além da descrição das 
densidades, são fundamentais os estudos sobre migração, dentro de 
uma análise histórica, ampla dos deslocamentos das populações e 
suas consequências. 
 

Ghizzo e Rocha (2008) apontam que na sociedade capitalista a 

mobilidade significa um meio de reprodução do capital e se viabiliza porque a 

força de trabalho, enquanto mercadoria de posse do trabalhador, comporta-se 

de maneira livre e móvel. 

As funções das mobilidades causadas pelo desejo de sobrevivência, de 

buscar um trabalho, de ser melhor e de ascender socialmente, perduraram por 

muito tempo nos estudos de população. No entanto, a busca pela melhor 

qualidade de vida, encontrada principalmente nas cidades médias e pequenas, 

merecem destaque nesse começo do século XXI. 

Neste ponto de vista, traz-se a visão de Guizzo e Rocha (2008, p. 108): 

Esta qualidade de vida vincula-se à questão de as pessoas terem 
acesso a melhores equipamentos urbanos, além da busca pela 
aquisição da casa própria, pois o que muitas vezes é impossível em 
algumas cidades, em outras, a probabilidade de se realizar é maior. É 
o que verificamos, por exemplo, entre pessoas que habitavam 
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cidades grandes ou médias, mas acabaram se mudando para 
cidades vizinhas, onde este sonho pode (ou poderá) ser concretizado. 
Desta forma é que se viabiliza a constituição da maioria das cidades-
dormitório ou cidades satélite. 
 

Além dos fatores ligados a melhoria da qualidade, a movimentação 

humana também tem sido influenciada pela atratividade dos territórios e das 

cidades, gerando um novo perfil para a mobilidade, inclusive a turística. 

Outra natureza de mobilidade manipulada pelo capital é a mobilidade do 

consumo, caracteriza pelo movimento de indivíduos que partem de sua área de 

residência até um local de compra de mercadorias, que tende a se realizar 

motivado por questões econômicas, sociais e culturais. 

Diante das conjunturas históricas e sociais que se implementaram nas 

cidades e nos territórios, o fenômeno da mobilidade é um empreendimento 

controlado e instituído politicamente (DAMIANI, 2004). 

As consequências ambientais e de congestionamento das cidades, que 

o crescimento da mobilidade motorizada originou no final do século XX e início 

do século XXI, trouxe para ponta dos estudos novos problemas, como também 

a necessidade de se regular a mobilidade por políticas públicas. 

“A partir dos anos de 1980, em toda Europa, começam a surgir 

preocupações ecológicas e a necessidade de reorientar as políticas de 

transportes, no sentido de utilização dos transportes públicos e de preferência 

não poluentes” (TELLES, 2005, p. 36). 

Atualmente, debatem-se teorias de mobilidade com diferentes visões, 

variando de acordo com o interesse da coletividade, ou mesmo, da autoridade 

pública responsável por seu planejamento e gestão e, muitas vezes são 

divergentes. O que há sempre em comum são os espaços onde ocorre o 

desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, ou seja, os territórios 

da mobilidade. 

 

3.2 Os Conceitos de Mobilidade 

A mobilidade é distinção do que é móvel, trata da possibilidade de se 

mover algo ou alguém e da possibilidade de ir e vir a localidades. Vasconcellos 
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(2006) aborda a mobilidade como sendo a habilidade de movimentar-se em 

decorrência das condições físicas e econômicas. 

Partindo dos estudos sobre migrações e sobre as conquistas das 

colônias, a mobilidade passa a ser uma nova etapa nos estudos sobre o 

deslocamento de pessoas com uma nova lógica de trajeto dentro do espaço 

comum, onde o foco não parte somente de onde se vem, pois se pode voltar e 

passar novamente sem parar (VIARD, 2011).  

Lemos (2009) faz repercutir que a mobilidade é tema central para a 

discussão sobre o espaço já que está no cerne da sua evolução, desde as 

primeiras aldeias e civilizações, passando pelos burgos medievais e a cidade 

industrial do século XX, com a expansão dos meios de transportes e das 

mídias de massa. O autor afirma também que, “a cidade informacional do 

século XXI encontra na cultura da mobilidade o seu princípio fundamental: a 

mobilidade de pessoas, objetos, tecnologias e informação sem precedente” 

(LEMOS, 2009, p. 28). 

Nas sociedades modernas a pressão e irregularidades dos 

deslocamentos têm aumentado, pelo que a mobilidade deve ser percebida 

numa visão de sociedade (GRINBERG, 2001). 

Durante séculos a cidade teve o monopólio da infraestrutura, necessária 

à organização urbana através da mobilidade. Hoje a infraestrutura percorre 

imensos territórios facilitando um processo de colonização urbana onde o 

edificado conecta diretamente com a mobilidade. Ao contrário da cidade, o 

território urbano é um exterior, uma nebulosa, uma mancha extensiva e diversa 

que tudo mistura em densidade e diversidade formal e funcional 

(DOMINGUES, 2009). 

A mobilidade de pessoas é atualmente, acima de qualquer outro 

elemento, uma especialidade inseparável da junção de várias aglomerações 

urbanas e, mesmo fora dessas, atuando como perspectiva fundamental na vida 

social. Passou a ser uma reivindicação essencial, reconhecida na gestão 

pública como um direito a ser promovido e garantido. 

O aumento da complexidade nas inter-relações sociais e materiais nos 

espaços geográficos trouxe a necessidade de maior precisão conceitual no 



92 
 

 

emprego dos deslocamentos. O emergir das teorias de mobilidade como um 

direito de cidadania deu consistência ao aprofundamento do debate sobre as 

terminologias e seus âmbitos de interesse (IZAGA, 2009). 

“Antigamente, o conceito de mobilidade estava associado a movimentos 

de pessoas e bens e o movimento de pessoas era referente aos movimentos 

pendulares tipo casa-trabalho” (TELLES, 2005, p. 37).  

Ascher (2008) propõe que hoje a mobilidade não é mais um conceito de 

distância entre dois pontos e, deve ser tratada em termos de sistema de 

organização do ponto de vista da otimização entre diversos atores e diferentes 

movimentos. 

Visando transformar o quadro de problemas urbanos, a gestão pública 

passou a difundir o conceito de mobilidade calcado em fatores como: crescente 

motorização; prioridade ao veículo particular; ineficiência e declínio do 

transporte público; custos sociais dos congestionamentos, da poluição 

atmosférica, dos acidentes de trânsito e do consumo de energia não renovável; 

baixa integração modal dos sistemas de transporte; ausência de infraestrutura 

para os modais não motorizados; carência de profissionais especializados e 

capacitados nos órgãos de gestão da mobilidade; como também, a 

necessidade de conectar o usuário ao sistema por meio de fontes e 

instrumentos de comunicação. 

Ao tradicional conceito de deslocamento formulado pela engenharia 

(tempo e distância), introduz-se agora uma nova teoria sobre a mobilidade, que 

permite uma perspectiva mais latente, numa combinação articulada, mais ou 

menos dinâmica de diferentes movimentações, numa complexidade de 

aproximações entre origem e destino (GUTIÉRREZ, 2002).  

Como bem se refere Godard (2001), o conceito de mobilidade é voltado 

à deslocação de pessoas, bens e informação, e relaciona lugares de trabalho 

com acessos a bens de consumo, com as residências e espaços de 

entretenimento e lazer, com as compras e com as relações de amizades; é um 

conceito de integração com a noção de proximidade. 

A mobilidade, desta maneira, pode ser apreendida como resultado da 

interação dos fluxos de deslocamento de pessoas e bens no território, 
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contemplando tanto os fluxos motorizados quanto os não motorizados, sendo 

determinada, principalmente, pelo desenvolvimento socioeconômico, pela 

apropriação do espaço e pela evolução tecnológica. 

A mobilidade está relacionada à liberdade de se movimentar e às 

possibilidades de acesso aos meios necessários para tal, ou seja, a mobilidade 

relaciona-se com o desejo do indivíduo de alcançar determinado destino e à 

capacidade do indivíduo em se deslocar (PONTES, 2010). 

Neste viés, a mobilidade inclui a construção de um sistema que garanta 

e facilite às pessoas o acesso físico às oportunidades e às funções econômicas 

e sociais dos espaços geográficos; trata-se de um sistema estruturado e 

organizado que compreende os vários modos e infraestruturas de transporte. 

Este conceito parte da percepção de que transporte não é um fim propriamente 

dito, mas o meio de se acessar os destinos pretendidos. 

Como um produto da globalização a mobilidade está em mutação, no 

sentido do crescimento de movimentos de pessoas, bens e informação. Por 

isso tem que ser entendida, integralmente, num sistema de interdependências 

entre esses diferentes movimentos (GIDDENS, 1999). 

Segundo Hannam, Sheller e Urry (2006), a ordem global é cada vez 

mais um entrecruzamento de trabalhadores, turistas, migrantes, terroristas etc., 

o que parece produzir mais uma rede de padrão da vida social e econômica 

mesmo para aqueles que não se movem. 

Viard (2011), em seu livro Éloge de La mobilité, pondera que as 

mobilidades são criadoras de liberdades, assim como de exclusões, por tal fato 

seu atual conceito deve ser trabalhado formando dupla com o processo de 

mundialização, tal como no passado conquista e nação formou dupla. 

Os debates avançam na necessidade de superar efetivamente os limites 

setoriais e adotar um conceito de mobilidade que oriente as ações necessárias 

para a implementação de planos que permitam aos cidadãos o direito de 

acesso seguro e eficiente aos espaços desejados. 

Neste sentido, o planejamento dos transportes deve atentar para a 

questão política, econômica, social, cultural e histórica, naquilo que diz respeito 

às movimentações dos indivíduos dentro de um determinado espaço territorial, 
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avaliando a quantidade de deslocações atuais para obter-se o sistema 

adequado ao uso e ocupação do solo. 

Tal pensamento é compartilhado a partir de Bonnet (2000), onde 

defende que a mobilidade não pode ser vista somente na vertente espacial e 

temporal, mas também social, cultural, econômica e política. 

Evidencia-se que a mobilidade aciona um processo que transforma as 

relações entre o campo e as cidades, as relações entre uma multiplicidade de 

pequenas e médias cidades, como também os grandes aglomerados 

metropolitanos, associado às questões de políticas públicas que envolvem o 

progresso econômico e social dos territórios. 

Em qualquer situação é necessário conhecer os desejos das 

deslocações. Não sendo conveniente o modo de planejar sem dispor da 

informação correta sobre os fatores verdadeiramente influenciadores dos 

comportamentos de cada indivíduo, face ao desejo de mobilidade (TELLES, 

2005). 

 

3.3 Pontos Críticos e Variáveis que Interferem na Mobilidade 

Bauman (1999, p. 16), ao analisar questões da crescente mobilidade 

contemporânea, afirma: 

A mobilidade tornou-se o fator de estratificação mais poderoso e mais 
cobiçado, a matéria de que são feitas e refeitas, diariamente, as 
novas hierarquias sociais, políticas, econômicas e culturais em escala 
cada vez mais mundial. 
 

Como detalhado, a ideia de mobilidade é centrada nas pessoas que 

transitam e requer que seja possibilitada a todos a satisfação individual e 

coletiva de atingir os destinos desejados, as necessidades e prazeres 

cotidianos, que agora passa a valorizar, no desenvolvimento dos territórios, as 

demandas de deslocamentos peculiares de todos os usuários. 

A metropolização e a dispersão urbana tornaram a mobilidade, que 

antes era secundário na relação e definição entre as formas de moradia e 

formas de trabalho, em um elemento estruturador dos sistemas no tecido 

urbano; tal mudança se insere no processo de transformação e adaptação às 

novas realidades e também ao novo ciclo econômico, desencadeado na 
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segunda metade do século passado. Esse processo trouxe impactos sociais e 

ambientais, que alteraram os padrões de movimentação do cotidiano, 

modificando modos de circulação, gestão do transporte e do trânsito 

(ZANDONADE; MORETTI, 2012).  

No cerne do pensamento, a mobilidade projeta a dinâmica das cidades, 

em que a habitação não pode ser simplesmente considerada o ponto de partida 

e chegada, a realidade deve seguir as variáveis que a dispersão territorial 

impõe sobre as formas de circulação, num contínuo processo de adequações 

que se insere na lógica de reestruturação das formas de habitar, de produzir, 

de lazer e de organizar a vida das pessoas.  

Algumas características do atual modelo territorial, relacionado com a 

expansão da mobilidade ocorrida a partir da década de 1970, incluem uma 

expansão física sem precedentes, a fragmentação, especialização e 

complexidade crescente do espaço urbano; ou seja, as transformações 

territoriais e sociais criam necessidades de se alcançar uma quantidade maior 

de destinos para uma crescente quantidade de atividades, agora mais 

dispersos e distantes (GARCÍA PALOMARES, 2008).  

Cada pessoa entende e julga de forma diferente a estrutura econômica, 

social e cultural, o que tende a condicionar sua forma de organização no 

território e que acaba por estabelecer as necessidades de movimentação. 

Para François Ascher (1998), o desenvolvimento dos meios de 

transporte e comunicações alonga as distâncias cotidianas, multiplicando as 

possibilidades de escolha para uma parte da população: o lugar da residência, 

a localização do trabalho, as relações pessoais, as procuras pelo descanso, 

todos a partir de uma multiplicidade da mobilidade. 

É, pois, necessário estudar não só a estrutura de ocupação do solo, a 

sua densidade de utilização e de interligação, as características sociológicas e 

econômicas da população, como ainda, as motivações associadas às 

diferentes mobilidades (GRINBERG, 2001). 

A descentralização também segue com a implementação de novos 

espaços de atração na periferia, induzindo e sendo induzidos pela dispersão, 

tais como: centros de consumo, serviços do terciário, centros de lazer, centros 
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de residência, centros de diversão e cultura, entre outros; o que provoca novas 

atrações de viagens centro-periferia (ZANDONADE; MORETTI, 2012).    

Zandonade e Moretti (2012, p.79) seguem afirmando: 

As oportunidades geradas pela economia metropolitana são melhores 
aproveitadas com o incremento da capacidade de deslocamentos 
cotidianos. Grupos de população com maior nível de renda e 
capacidade de deslocamentos aumentam suas oportunidades 
econômicas, enquanto que os grupos de mais baixa renda, cada vez 
mais numerosos, são submetidos a uma desigualdade de mobilidade 
e acesso à cidade, que tornam suas oportunidades econômicas ainda 
mais reduzidas. 
  

Assim, o desenvolvimento urbano disperso caracterizado por 

descontinuidades físicas e territoriais marca a nova estrutura espacial. Esse 

tecido, desmembrado e esgarçado só pode ser recomposto e viabilizado a 

partir do incremento de seus fluxos com a mobilidade servindo de estrutura 

nesta dinâmica (MIRALLES, 2002). 

No entorno do debate, a função genérica das pesquisas de mobilidade 

está em conhecer os padrões de deslocamento e as suas determinantes, de 

forma a planejar e projetar o sistema de transportes para as reais intensões de 

deslocamento da população, cuidando e adequando as evoluções para 

estabelecer uma logística que represente sempre o momento atual de uso e 

ocupação do solo. 

As variáveis de uso do solo que afetam a mobilidade são: tamanho dos 

aglomerados, densidade, diversidade, estacionamentos, acessibilidade e 

outros aspectos relacionados com o desenho do espaço; e, essas vão se 

relacionar com os padrões de mobilidade através da distância percorrida, 

frequência das viagens, modos de transporte, tempo dispendido e consumo de 

energia (GOMES, 2009).  

Os padrões de mobilidade resultam da combinação de um numero 

diversificado de fatores, aí se destacando o papel das interações estabelecidas 

entre o sistema de transportes e a estrutura de ocupação e utilização do solo. 

Por consequência, a resolução dos problemas de mobilidade implica em um 

conjunto igualmente diversificado de medidas concretas, o qual deverá ser 

integrado ao nível de políticas públicas (FERMISSON et al., 2003). 
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Percebe-se, claramente, que as políticas de uso e ocupação do solo 

ocupam papel destacado no quadro de problemas a ser enfrentado no estudo 

da mobilidade e, influenciam decisivamente na formulação de planos para o 

sistema de transportes, funcionando como fiel da balança na qualidade de vida 

da população, tanto a residente quanto a visitante. 

De acordo com as experiências avaliadas no projeto TRANSPLUS da 

Comissão Europeia, entre os anos 2000 e 2002, a questão da mobilidade foi 

predominantemente enfocada nas seguintes políticas: 

 Política de ordenamento territorial ou de uso do solo, direcionadas para 

a racionalização dos padrões de mobilidade por via quer da distribuição 

populacional e qualificação do tecido urbano já existente, por oposição à 

sua expansão, quer da criação de centralidades secundárias, por 

oposição ao reforço da polarização econômica exercida pelas áreas 

centrais; 

 Políticas de transportes, direcionadas para a melhoria da adequação do 

sistema de transportes existente, seja por via da promoção do transporte 

público e de modos alternativos de transportes, seja por via da 

imposição de restrições ao uso do automóvel particular, o que implica na 

criação de fatores dissuasores. 

Wegener e Fürst (1999) avaliam que o grau de insucesso das políticas 

públicas de mobilidade decorre quando os fatores que a influenciam são 

tomados isoladamente, limitando assim a intervenção integrada sobre as 

diferentes interações que se estabelecem entre a estrutura espacial de 

utilização do solo e o sistema de transportes.  

De forma objetiva, Fermisson et al. (2003, p.5) caracterizam as quatro 

componentes principais que devem ser articuladas para modelação entre 

transporte e uso do solo: 

 A alocação espacial das diferentes categorias de uso do solo 
através de instrumentos de ordenamento físico (ex. planos de 
zoneamento), que orienta/condiciona a localização das várias 
atividades humanas no território; 

 A repartição desigual das atividades no território (induzidas quer 
pelos instrumentos de ordenamento físico, quer pelos requisitos 
locativos específicos de cada atividade), que gera necessidades de 
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interação espacial a que o sistema de transportes deverá dar 
respostas; 

 A configuração espacial e o tipo de serviço oferecido pelo sistema 
de transportes, que define os níveis de acessibilidade entre 
localizações, isto é, a maior ou menor facilidade com que as 
diferentes localizações são fisicamente acedidas; 

 A distribuição dos níveis de acessibilidade induz processos de 
valorização/desvalorização locativas, diferenciados ao nível de 
várias parcelas do território, originando vocações distintas que 
devem ser refletidas na alocação espacial das diferentes 
categorias de uso do solo propostas em sede de planos de 
ordenamento. 
 

A figura 10 demonstra a natureza das interações elementares que estão 

na base da elevada complexidade que caracteriza os padrões e condições da 

mobilidade. 

 

Figura 10: Interações Elementares – Transportes e Uso do Solo 

 

Fonte: WERNER e FÜRST (1999). 
Adaptação: O autor (2013). 

 

Como enfocado, a estrutura territorial de ordenamento do uso e 

ocupação do solo cria um elemento limitador das políticas de deslocamento 

devido a pouca flexibilidade que a caracteriza, pelas variáveis da dimensão, da 
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morfologia, do desenho, da disposição e função das infraestruturas e a 

localização das atividades econômicas e sociais, o que por fim acabam por 

condicionar de modo determinante os padrões de mobilidade, exigindo 

constantes estudos e forte planejamento operacional para definir estratégias 

que permitam o melhor aproveitamento do tempo por seus usuários. 

É necessário, que o planejamento deixe a sua eterna condição de 

consequência da procura observada e passe também a funcionar como 

gerador de causas, ou seja, como elemento estruturante de todo um sistema 

regional (HALDEN, 2002). 

O usuário direto do serviço valoriza essencialmente os aspectos que se 

prendem com a satisfação da sua necessidade de transporte num tempo 

mínimo, com um mínimo de custos e o máximo de comodidade e segurança. A 

perspectiva da coletividade são essencialmente os aspectos ligados à 

acessibilidade, circulação e ordenamento do território e ao custo econômico de 

funcionamento do sistema, procurando uma maximização dos benefícios dos 

consumidores (GRAHAM, 2002). 

Desde a opção de se deslocar até à escolha de entre os diversos 

destinos possíveis a que se podem associar aos percursos com as formas de 

os alcançar, existe todo um processo de decisão que é necessário identificar e 

avaliar. É o conhecimento de tal processo e a forma como é organizada a 

informação, que está subjacente à definição dos padrões de mobilidade 

(TELES, 2005). 

Ampliando o entendimento, o planejamento e gestão da mobilidade 

exigem estudos sobre a macroestrutura territorial e de seus reflexos visando 

direcionar a estruturação do sistema de transportes, facilitando-se a decisão do 

usuário, na medida e análise das direções e sequências dos deslocamentos 

que estão associados ao funcionamento das atividades. 

Estampa-se, pois, que o usuário faz uma interpretação reservada das 

condicionantes física, social e institucional, confrontando com suas 

características pessoais, para adotar o modo de deslocamento que melhor 

atenda sua necessidade. 
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Para Paula Teles (2005), podem-se caracterizar os fatores 

determinantes na participação das atividades e geração de deslocações, 

associadas ou não, da seguinte forma: restrições físicas e institucionais, 

restrições individuais e influências sociais. 

No que diz respeito às restrições físicas e institucionais existem variáveis 

referentes às atividades propriamente ditas, como também referentes às 

infraestruturas e equipamentos exigidos.  Além das atividades do cotidiano, 

algumas requerem um tempo pré-determinado e um período específico como é 

o caso do lazer e do turismo. Já as infraestruturas e equipamentos, 

estabelecem que determinadas atividades tenham que ser realizadas em 

lugares e tempos específicos, em que as alterações produzidas pelo progresso 

tecnológico devem também ser introduzidas (TELES, 2005). 

As influências sociais estão especialmente ligadas às interdependências 

do comportamento que, por vezes, levam a ajustes que permitem atividades 

conjuntas e conexões entre pessoas, alterando assim, a estrutura básica do 

desempenho durante a mobilidade (PENELAS; PORQUERES, 2000). O que 

requer projeções culturais do modo de vida e da conscientização de cada 

comunidade quanto às limitações funcionais das infraestruturas e dos modos 

de transportes, independentemente da capacidade financeira individual. 

No que tange às restrições individuais, os fatores físicos e psicológicos 

que caracterizam cada pessoa atuam como variáveis que influenciam no 

momento de decisão por quais atividades e deslocamentos que se pretende 

realizar. Na figura 11 demonstram-se os fluxos decisórios que definem o 

comportamento individual na mobilidade. 

A decisão de deslocamento pode ter a influência das características 

pessoais, como o sexo, a idade e o nível cultural, e determinar diferentes 

comportamentos da mobilidade (ROOT et al., 2000). Mesma referência é 

apresentada por Borja (2002) quando defende que o conjunto de necessidades 

ou desejos que têm de ser satisfeitos, bem como o grau de prioridade que lhes 

são associados depende das características do usuário.  
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Figura 11: Comportamento da Mobilidade – Nível Individual 

 

Fonte: O autor (2013). 

 

Neste contexto Bauman (1999), refere-se a uma concentração da 

liberdade de se mover e agir, onde existem situações nas quais cada indivíduo 

experimenta formas distintas de relação com o espaço onde se encontra. O 

autor exemplifica com a noção de próximo e longe, em que “próximo” é um 

espaço onde a pessoa se sente à vontade, com domínio, e “longe” é o espaço 

que contém coisas sobre as quais pouco se sabe. 

“Poder-se-á dizer que o indivíduo decide de uma forma independente de 

acordo com a interpretação subjetiva dos seus próprios condicionantes 

pessoais e das evolventes social, física e institucional” (TELES, 2005, p. 44). 

Ao se expandir os fatores que geram os fluxos decisórios na mobilidade, 

obtém-se uma interação de variáveis que se tornam pontos críticos para o 

planejamento do sistema de transportes em um determinado território. Tais 

pontos podem ser observados na tabela 2. 
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Tabela 2: Variáveis Genéricas que Afetam a Mobilidade 

 
VARIÁVEIS GENÉRICAS 

 
VARIÁVEIS PARTICULARES 
 

 
Individuais 

 
Sexo 
Grupo etário 
Posicionamento no ciclo de vida 
Variabilidade diária do comportamento do indivíduo face à 
decisão 
 

 
Sociais 

 
Nível de rendimento 
Tipo de atividade profissional 
        Flexibilidade de horários 
        Promoção profissional 
Tipo de consumo 
 

 
Culturais 

 
Nível de instrução 
Os novos ritmos e estilos de vida (pratica extraprofissionais) 
As novas famílias 
As novas relações 
 

 
Econômicas 

 
Custos de transportes 
Custos de viagens 
Novas tecnologias 
Globalização 
 

 
Urbanísticas ou físicas 

 
Ordenamento do território e dos transportes e ocupação do solo: 
        Gestão da mobilidade 
        Transportes alternativos 
        Tempo de viagem 
        Conforto do transporte 
        Interfaces 
        Taxa de motorização 
        Concentração da população 
        Distribuição espacial da residência 
        Distribuição espacial dos empregos 
        Distribuição espacial das atividades 
Desenho urbano 
Gestão urbanística 
 

Fonte: TELES (2005). 

 
Na sociedade moderna a individualização deve ser encarada como um 

processo de constante mudança que precisa ser organizada pela identidade de 

um conjunto de indivíduos, de forma a trazer a baila suas responsabilidades e 

direitos. Organizar tal identidade não significa torna-la fixa, mas de fazer com 

que ela represente a peculiaridade do movimento que se busca pela maioria 

(BAUMAN, 2001).  
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Pela abrangência complexa e infindável das relações entre as variáveis 

pessoais pode-se afirmar que é inaplicável, no que tange a formação de 

políticas, a previsão da mobilidade individualmente, ou melhor, pessoa a 

pessoa, razão pela qual a procura de padrões deve ser tomada a partir de 

grupos que apresentem comportamento semelhante e que se ajustem no 

atendimento pela maioria; partindo-se, então, para o planejamento de grupos 

de análise, que tenham uma base comportamental dentro do território e que 

permitam determinar os fatores e pontos críticos que causam influência no 

sistema de transportes como um todo. 

 

3.4 Mobilidade Turística 

O movimento tem se tornado importante questão para a análise dos 

padrões de mobilidade que estão se configurando no mundo moderno. Em 

função das dimensões contemporâneas do capitalismo, associadas à 

velocidade dos processos de produção e consumo, os deslocamentos 

humanos são enormemente afetados (GUIMARÃES, 2011). 

A viagem realizada por quem deseja divertir-se, repousar, conhecer as 

particularidades e a maneira de viver de outros povos, as suas tradições e o 

exotismo, descobrir novas paisagens ou o caráter histórico de outros 

aglomerados urbanos, fazer tratamentos ou cuidar do corpo, participar em 

eventos culturais, profissionais ou desportivos, dentre tantas outras 

motivações, são razões que impulsionam um dos grupos de análise da 

mobilidade, a mobilidade turística. 

A história do turismo destaca a estreita relação entre o desenvolvimento 

da atividade e os sistemas de transportes, o que enfatiza que não se pode ter 

nenhum tipo de turismo sem uma combinação com um ou mais tipo de 

transporte (HOYER, 2000). Na abordagem, como forma de lazer e distração o 

turismo pode ser enquadrado na perspectiva de mobilidade, pois pressupõe 

formas de transportes para definir o padrão da atividade. 

Afirma Fagnoni (2010) que a pré-mobilidade turística vai do fim do 

século XVI a primeira metade do século XVII e remete ao movimento 

educacional inglês, que marca o surgimento da movimentação turística e 
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permite conhecer como surgem as viagens. O pesquisador defende que o 

“gran tour”, movimento que projetou a mobilidade de estudantes e intelectuais 

pela Europa, significa apenas pré-mobilidade, pois as mobilidades 

propriamente ditas ocorrem nos séculos seguintes, notadamente na 

contemporaneidade. 

A massificação da mobilidade turística surge com a industrialização da 

Europa e Estados Unidos da América, fortemente associada à revolução dos 

transportes e das comunicações, bem como do início do gozo de uns dias de 

férias para alguns; é também nesse período que o turismo começa a ser 

reconhecido como atividade econômica organizada (LOUSADA, 2010). 

Moriniaux (2010) esclarece que as causas econômicas são essenciais 

para compreender as mobilidades e que as únicas mobilidades voluntariamente 

escolhidas são as mobilidades turísticas. Partilha do pensamento Viard (2011) 

ao alegar que as mobilidades do tempo livre usado para lazer são quase 

sempre voluntárias. 

Turismo é, dentre outras coisas, debater a mobilidade que ocorre 

durante o fenômeno. É necessário, entretanto, atentar para o fato de que a 

mobilidade está interligada com várias formas de mobilidade, tais como a 

migração e a transferência de capital (SHAW; WILLIAMS, 2004). 

Migração e Turismo, “trata-se de fenômenos que incluem deslocamentos 

no espaço, mudança de lugar de residência e muitas vezes, obedecem ao 

desejo de evasão” (BARRETTO, 2009, p. 2).  

A migração é objeto de estudo em diferentes perspectivas, com 

destaque para a neoclássica a neomarxista. A neoclássica analisa migração 

como consequência de decisão pessoal e das chamadas funções de atração e 

repulsão, percebendo a migração como mecanismo gerador de equilíbrio para 

economias em mudança. A perspectiva neomarxista não considera a migração 

como fator de ajustamento, devendo ser entendida como uma mobilidade 

forçada pelas necessidades do capital (CORIOLANO; FERNANDES, 2012). 

Ao esclarecer as dificuldades na compreensão do que seja migração ou 

mobilidade, Salim (1992, p. 121) entende que: 
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Os fluxos migratórios originam-se do desequilíbrio espacial de 
natureza econômica, o qual produz diferencial de renda e emprego, 
por exemplo, entre as áreas de origem e destino. Além deste 
denominador comum, tudo é controvérsia: desde a concepção do que 
é fluxo ou mobilidade até a análise e tratamento empírico dos dados. 
 

Em estudos sobre mobilidade, pode-se fazer a separação entre as 

viagens de pessoas com tempo disponível ou livre, das viagens de pessoas 

sem tempo disponível. As motivadas sem tempo disponível são geradas pela 

produção do trabalho, onde se destacam o emprego e renda, qualificação e 

especialização profissional, abertura de mercado, melhoria da qualidade de 

vida e migração. Os propósitos das viagens com tempo disponível envolvem 

recreação, entretenimento, visitação a amigos e parentes, compras, 

conhecimento de culturas e histórias, tratamento de saúde e estética, entre 

tantas outras atividades onde o próprio viajante tem muita influência sobre o 

padrão das viagens, que acaba por ser caracterizada pelo grau de liberdade. O 

turismo tem sua sustentação principal na mobilidade de tempo disponível. 

Em que pese o turismo estar vinculado a situações de férias, lazer e 

ações prazerosas, enquanto que a migração representa a privação, luta e 

desvinculação com um lugar, ambos envolvem fluxos e movimentos 

(BARRETTO, 2009). 

A Organização Internacional para as migrações – OIM (2013) define 

migração como movimento de população de um território para outro ou dentro 

do mesmo, e neste sentido abrange a totalidade de movimento de pessoas 

independentemente de causa e tamanho. 

Ao estudar a migração temporária e mobilidade sazonal no turismo, 

Coriolano e Fernandes (2012, p. 5) afirmam: 

Migrar significa passar de uma região para outra; passar 
periodicamente de uma região ou clima a outro, assim torna-se 
possível utilizar o termo migração temporária ou sazonal. A migração 
turística se enquadra nessa explicação. 
 

A União Internacional de Geografia – IGU (2013), por meio do grupo de 

estudos em geografia do turismo sustentável, vem desenvolvendo estudos 

sobre as várias interfaces em turismo e migrações: turismo como forma de 

migração, migrações geradas pelo turismo e migrações produzindo fluxos 
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turísticos; e, relacionando estes estudos com as mudanças sociais, culturais e 

espaciais provocadas pelo processo da globalização. 

Para Fernandes (2013, p.520), 

A mobilidade de pessoas, no âmbito internacional, foi, efetivamente, 
afetada com a globalização. O fluxo turístico, em determinados 
espaços e lugares, é moldado pelo processo de globalização, 
requerendo um entendimento do turismo como um fenômeno que 
está estritamente ligado ao cotidiano, à constituição de comunidades 
e ao funcionamento do sistema social e natural, e não como um 
fenômeno social independente. 
 

Distante das migrações sazonais induzidas pela massificação do 

turismo, a mobilidade turística encontra raízes na capacidade de 

reconhecimento e relacionamento entre as pessoas (FAGNONI, 2010). 

“Portanto o turismo supõe alteridade, implica encontro, respeito e compreensão 

do outro e assim nem todo turismo é focado meramente no puro consumo” 

(CORIOLANO; FERNANDES, 2012, p. 7).  

Com base nas teorias discutidas, a migração deve ser tratada como um 

dos fatores genéricos a interferir na mobilidade, e não como a mobilidade em 

si. Absorve-se, ainda, que esta pesquisa não permite tratar a mobilidade 

turística como um fenômeno sustentado, exclusivamente, na migração 

temporal, pois o resultado econômico e social deve ser planejado para o 

território, onde o turista deve ter seu deslocamento e integração facilitados, 

num melhor aproveitamento dos atrativos e, na apropriação dos planos deve 

ser inserida a população residente. 

Dehoorne (2002) considera o turismo um componente de mobilidade, 

mas não uma migração no senso estrito, não podendo ser inserido no conjunto 

de fluxos migratórios. Assim, mobilidade turística não se reduz a movimentos 

migratórios porque nem todo turista migra; e, portanto o turismo deve ser 

contextualizado como mobilidade e não como migração.  

O fenômeno da mobilidade deve ser considerado enquanto um dos 

elementos que integram as interações espaciais e, referem-se ao fluxo e ao 

refluxo de indivíduos, trabalhadores, consumidores e turistas, além de produtos 

e informações que dinamizam e reproduzem o território (GUIZZO E ROCHA, 

2008).  
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O conceito de território em sua abordagem mais tradicional não admitia 

a possibilidade da descontinuidade e da superposição; sendo assim, a 

existência das redes, com seus elementos materiais e sua dinâmica social, 

juntamente, com a mobilidade inerente a essas eram considerados como 

atributos dentro de um dado espaço e, de forma alguma, era considerada a 

possibilidade desses elementos serem responsáveis pela estruturação dos 

espaços geográficos, promovendo e conformando verdadeiros territórios da 

mobilidade.  

A fluidez contemporânea baseada nas redes técnicas e a exigência de 

mais fluidez são algumas das principais características do mundo atual. Mas 

além de técnicas e materiais, as redes são sociais e políticas, pelas pessoas, 

pelas mensagens e pelos valores que a frequentam e, deste modo, o 

desenvolvimento das redes e a crescente fluidez contemporânea respondem 

pela intensificação das dinâmicas inerentes a conformação de formas 

territoriais que tem na mobilidade sua marca fundamental.  

De acordo com Haesbaert (2004) a crescente mobilidade das pessoas, 

seja como novos nômades, viajantes e turistas; passou a forjar no período 

contemporâneo toda uma cultura de viagens, cuja associação se dá, 

geralmente, com a ideia da desterritorialização, como se mobilidade e território 

fossem entidades opostas. Confrontando esta perspectiva, aquele autor 

argumenta que a territorialização pode ser concebida também no movimento, 

uma vez que, um território pode se estruturar a partir da repetição do 

movimento; entendida a repetição como uma espécie de movimento “sob 

controle”. Em suas teorias, o que importa é a presença de um processo de 

domínio e/ou apropriação que dota o espaço de função e expressividade. 

Desta forma, ganha coerência a proposta de um território cuja 

mobilidade é o principal elemento caracterizador. Segundo Souza (1995), a 

construção de um território não requer necessariamente um enraizamento 

profundo no lugar, ele pode ser formado com a inclusão da movimentação 

temporária de visitantes aos atrativos, como forma de lazer e descanso. 

Significa estabelecer que o território turístico tem a característica de ser 

mais flexível e, pode admitir a sobreposição e a intercalação de territórios, em 

uma dinâmica de melhor aproveitamento do movimento e interesse dos 
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turistas, notadamente quando existe o interesse entre regiões mais 

abrangentes.  

Partindo dos princípios teóricos, o fenômeno da atividade turística 

conforma-se numa atividade humana e social, cuja mobilidade e fluidez são 

características essenciais, de relevantes impactos territoriais que possuem 

existência periódica e regular.  

Os deslocamentos que possibilitam a realização do turismo, com base 

nos detalhamentos de Cruz (2002), implicam em rebatimentos em diversas 

porções do espaço, tanto nos emissores, quanto nos espaços de deslocamento 

e nos receptores, onde as intervenções são mais marcantes; o espaço é o 

principal objeto de consumo do turismo, nenhuma outra atividade consome, 

elementarmente, espaço, como faz o turismo; é pelo processo de consumo dos 

espaços pelo turismo que se gestam os territórios turísticos.  

No que tange as relações entre turismo e território, apresenta-se três 

formas possíveis: territórios sem turismo, turismo sem territórios e territórios 

turísticos (KNAFOU, 1999). 

Na primeira possibilidade o autor argumenta que apesar da 

“turistificação” de uma parte do espaço mundial, com o progresso nos 

transportes e o aumento das facilidades de acesso, ainda existem muitos 

territórios sem turismo; a segunda possibilidade consiste na existência de um 

turismo que não é resultado da iniciativa de turistas, mas de operadores 

voltados para o mercado, não sendo suficiente para caracterizar um território 

turístico, uma vez que não ocorre uma real apropriação do espaço pelos 

turistas, consistindo, então, em lugares de passagem, onde o turista só faz uma 

incursão; a terceira e última possibilidade corresponde à existência dos 

territórios criados pelos turistas, mais ou menos retomados pelos planejadores 

e operadores da atividade turística. 

Ao se analisar os fluxos turísticos que atuam na estruturação dos 

territórios turísticos a realidade demonstra-se bastante complexa, visto ser 

ampla a variedade de práticas, de representações e de interesses entre os 

grupos, gerando intensos e relevantes pontos críticos entre as diversas 

demandas.  
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Knafou (1999) comenta que a problemática do turismo de massa não 

reside necessariamente na possibilidade do “turismo destruir o turismo” pela 

total transformação e degradação dos lugares de recepção, mas na variação 

de percepção das demandas turísticas, ou seja, na diversidade de práticas 

inerentes a atividade e que acabam por conformar conflitos territoriais. 

O lugar turístico é plataforma para novas lógicas, pois recebe fluxos 

variados de turistas e trabalhadores. Assim, encontram-se casos típicos de 

turistas que retornam ao lugar visitado para estabelecer residência sazonal ou 

fixa, trabalhadores que se deslocam ao destino turístico para trabalhar, 

pessoas com mais mobilidade devido as suas qualificações ou por estarem 

aposentadas (DEHOORNE, 2002). 

Por intermédio dos estudos de Willian e Hall (2002) demonstra-se que as 

mobilidades alteram as tipologias mais clássicas de território, onde o turismo 

desenha uma sequencia contínua de mobilidades pessoais. 

“Os lugares turísticos tradicionais e emergentes constituem 

interessantes laboratórios para análise das lógicas das mobilidades 

contemporâneas e de suas recomposições multiformes” (DEHOORNE, 2002, p. 

24). 

Pode-se, neste contexto, fazer referência à análise de Kaufmann (2002) 

sobre os produtos da vida moderna, ao representar o turismo como uma função 

de natureza dinâmica com noção de conectividade, na qual uma das fontes de 

seu dinamismo é a dimensão da circulação humana. 

As relações espaço-temporal na modernidade implicam na capacidade 

das ciências sociais em serem reflexivas, onde tal reflexividade está inserida na 

possibilidade de se examinar as práticas da vida social e, ao mesmo tempo, 

reformulá-las “à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, 

alterando assim constitutivamente seu caráter” (GIDDENS, 1991, p. 49). 

A figura 12 apresenta um modelo de descrição de diferentes formas de 

mobilidade temporária em termos de 3 dimensões: espaço, tempo e número de 

viagens; ilustra o declínio no geral dos números de viagens ou movimentos 

com o tempo e a distância para longe, a partir de um ponto de geração central, 

que frequentemente é a residência.  
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Figura 12: Medida de Mobilidade em Tempo e Espaço 

 
Fonte: HALL (2003). 

Adaptação: O autor (2013). 

 
 

O fato de que o número de movimentos diminui quanto mais se viaja no 

tempo e no espaço longe do ponto de origem é bem reconhecido e 

documentado no estudo da interação espacial. No entanto, isso não tem sido 

utilizado como um modo para ilustrar a totalidade de viagens que são 

realizadas por indivíduos. A relação representada no gráfico contém a 

descrição da totalidade dos movimentos de um indivíduo ao longo do seu ciclo 

de vida, partindo de um ponto central (casa), ou como são descritas as 

características de uma população total (HALL, 2005).  

Além disso, a figura ilustra a relação entre turismo e outras formas de 

mobilidade. Tais atividades, que têm sido discutidas de modo crescente na 

literatura de turismo, incluem viagem de trabalho e internacional, experiências 

transoceânicas e educacionais, viagem para segundos lares, migração e 

retorno de migração, como também a dispersão dos povos.  



111 
 

 

Discutivelmente, algumas destas categorias poderiam ser descritas 

como turismo parcial, ou até como migrações parciais, embora a dimensão de 

prazer ou lazer permaneça como um importante fator motivador da mobilidade 

voluntária (WILLIAMS; HALL, 2002).  

Para Hall (2005), posicionar o turismo dentro da estrutura de mobilidade 

permite ver o turismo dentro de um contexto social mais amplo, bem como para 

obter uma maior valoração dos constrangimentos que impedem ou limitam a 

mobilidade. 

O desenvolvimento de abordagens teóricas sobre o turismo devem 

considerar outras formas de mobilidade, incluindo a criação de redes extensas 

em escalas regionais, nacionais e globais que promovam o movimento 

humano, ou seja, formular abordagem coerente para entender o significado por 

trás da gama de mobilidades realizadas por indivíduos, não só turistas (COLES 

et al., 2004).  

Pela extensão, o turismo não pode ser separado dos meios de 

mobilidade e transporte que atendem um território turístico; mobilidade 

reduzida à comunidade residente resultará em volumes reduzidos de turismo. 

O turismo que é desenvolvido isolado das restrições implícitas à comunidade 

residente, não estará contemplando a plenitude de políticas voltadas ao 

atendimento social e econômico por meio da mobilidade e acessibilidade. 

A mobilidade turística envolvida pelo amplo contexto da mobilidade 

humana, e os critérios substanciais que isso pode gerar em relação às 

avaliações quantitativas de interação social, como também a análise qualitativa 

das restrições de acessibilidade aos meios de transporte, pode fornecer uma 

base de dados muito firme para o planejamento territorial.  

 

3.5 Mobilidade e Acessibilidade 

O conceito de acessibilidade, embora alvo de discussões e reflexões há 

quase dois séculos, é ainda objeto de discussões e contestações, sobretudo 

por ser amplamente utilizado tanto nas ciências humanas quanto nas ciências 

exatas, por vezes associados a eventos, temáticas e cenários diversos 

(CARDOSO, 2007). 
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São inúmeras as possibilidades que o termo acessibilidade contém, e 

que sinalizam para o alcance do seu uso. É comumente encontrado na 

literatura, figurando com destaque no planejamento urbano e de transportes, no 

acesso ao local de trabalho, na localização de equipamentos urbanos, na 

localização residencial e industrial, na localização de sistemas educacionais e 

saúde, como medida de segregação social, como indicador de acesso de 

pedestres à infraestrutura de circulação, entre outros. 

As formas como o termo é aplicado acaba por produzir distorções 

conceituais e, que por fim produzem conflitos no entendimento teórico. É 

bastante comum observar-se a consideração de que acessibilidade e 

mobilidade são sinônimos, o que é um verdadeiro equívoco.  

“São várias as definições sobre os conceitos de mobilidade e de 

acessibilidade, e que, por vezes, esses dois conceitos acabam por se confundir 

ou até mesmo se complementar” (ALVES; RAIA JR., 2007, p. 4).  

Ulysséa Neto e Silva (2004, p. 774), alertam que: 

Na literatura pode-se muitas vezes encontrar uma certa confusão no 
que tange à conceituação, e respectivas medidas, de acessibilidade e 
de mobilidade, principalmente quando estas medidas relacionam-se 
apenas à questão da facilidade ou impedância nos deslocamentos. 
Nesta situação interpreta-se a acessibilidade como um atributo 
dependente unicamente do sistema de transportes sem considerar o 
grau de atração das oportunidades oferecidas nas potenciais zonas 
de destino, ficando mesclado os conceitos de mobilidade e 
acessibilidade. 
 

Enquanto a mobilidade não encerra em sua etimologia a apreensão do 

ambiente e seu entorno, a acessibilidade cabe para o sistema de comunicação, 

de energia, de água e mesmo para os transportes. De maneira genérica, a 

mobilidade deve ser enfocada como a efetiva ocorrência e facilidade de 

movimentação e deslocamento de indivíduos e bens dentro de um território e, a 

acessibilidade como a forma de acesso da população para realizar tais 

deslocamentos e movimentação durante a realização de suas atividades, 

dentro do cotidiano ou não. 

Comparando os conceitos de acessibilidade e mobilidade, afirma-se que 

a acessibilidade está relacionada com a efetividade do sistema de transporte 

em conectar localidades espacialmente separadas e a mobilidade está 



113 
 

 

associada com até que ponto um indivíduo ou grupo de indivíduos podem fazer 

uso do sistema (LEMOS et al., 2004). 

Outra maneira simples de abordar a temática é a percepção de que: a 

acessibilidade deve relacionar-se com a oportunidade que uma pessoa tem 

para participar de uma atividade em um determinado espaço geográfico, sendo 

tal potencialidade disponibilizada pelo uso do solo e pelo sistema de 

transportes, permitindo que diferentes tipos de pessoas desenvolvam suas 

atribuições; e, a mobilidade refere-se à capacidade de uma pessoa de se 

deslocar, dependendo da performance do sistema de transportes em interligar 

locais territorialmente distintos. 

Reforça o ponto de vista, os pesquisadores Sathisan e Srinivasan 

(1998), quando sinalizam que mobilidade está relacionada com a facilidade 

com que o deslocamento pode ser realizado, enquanto que acessibilidade 

associa-se à capacidade de se integrar a um determinado lugar. 

“A dotação da mobilidade pode ser resolvida no plano individual, 

enquanto que a acessibilidade não se pode negar a pessoas e sim a coletivos” 

(TORQUATO; SANTOS, 2004, p. 1304). 

A mobilidade no entendimento de Tagore e Sikdar (1995) pode ser 

tomada como a capacidade do indivíduo de se locomover de um lugar a outro 

dependendo das características do indivíduo e do desempenho do sistema de 

transportes, especialmente pela disponibilidade dos modais, inclusive o 

cicloviário e a pé. 

Assume-se que mobilidade está vinculada com os deslocamentos de 

determinado grupo de pessoas no espaço, não apenas sua efetiva ocorrência, 

mas a possibilidade e facilidade de ocorrências destas viagens (SALES FILHO, 

1997). 

Akinyemi & Zuidgeest (1998) citam que a interpretação mais comum 

para mobilidade é aquela que relaciona o conceito às viagens atuais ou 

viagens feitas utilizando as seguintes medidas: número de quilômetros por 

viagem por pessoa; número de viagens por pessoa por dia; número de 

quilômetros percorridos por pessoa por modo; números de viagens por dia por 

pessoa por modo. 
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Tradicionalmente, a engenharia de tráfego trata a mobilidade por meio 

de pesquisas que, partindo de um ponto de origem e um lugar de destino, 

quantifica os deslocamentos para caracterizar índices voltados à proposição de 

planos operacionais ao sistema de transportes e que permitam uma ampla 

acessibilidade às atividades, destinos e atrativos. Quantificação esta que 

proporciona a capacidade e versatilidade das deslocações que modulam o uso 

que pode proporcionar de um território, e que é o foco do presente trabalho. 

No entanto, a atual complexidade urbana ajudou a compor um conceito 

mais complexo que capta a mobilidade como um fenômeno multifacetado, com 

dimensões diferenciadas, em nível social, econômico e político, e as 

especificidades de sua inserção nas diversas esferas que o território oferece 

(ALVES; RAIA JR., 2007).  

Na geografia urbana, o deslocamento é analisado e interpretado de 

forma articulada pelos seguintes aspectos: as massas populacionais e seus 

movimentos; a rede, representada pela infraestrutura que canaliza os 

deslocamentos no espaço e no tempo; e os fluxos, que são as macro decisões 

ou condicionantes que orientam o processo no espaço. Estes três elementos 

são os fundamentos característicos da mobilidade (RAIA JR.,2000).  

Diante das especificidades de cada território, notadamente quanto a sua 

formação socioespacial e particularidades das atividades econômicas, os 

aspectos apontados acontecem de forma diferenciada, mas a manipulação 

para o processo de planejamento deve integrá-las. 

Quanto à acessibilidade, Moraes (2013) esclarece que ela representa a 

possibilidade que o indivíduo tem de interagir com o espaço urbano, de 

comunicar-se com outros cidadãos, tendo ele ou não limitações de mobilidade, 

ou seja, implica em acessar às edificações, à informação, ao meio urbano, ao 

transporte e aos serviços.  

Leandro Cardoso (2007) pondera que em vista a diversidade de olhares 

provenientes de diferentes formações, a geografia urbana emprega o conceito 

de acessibilidade como fator decisivo no estreitamento das relações existentes 

entre transporte, renda, uso do solo e valorização dos terrenos urbanos com o 

crescimento das cidades. 
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Ser acessível é a condição que cumpre um ambiente, espaço ou objeto 

para ser utilizado por todas as pessoas. Esta condição é um direito público 

universal, pois a referência a todas as pessoas no plural se associa a uma 

realidade essencial: a diversidade característica dos seres humanos 

(AZEVEDO, 2001). 

 “A acessibilidade é o valor de uso mais importante para a terra urbana, 

embora toda e qualquer terra tenha maior ou menor grau. Os diferentes pontos 

do espaço urbano têm diferentes acessibilidades a todo conjunto da cidade” 

(VILLAÇA, 1998, p. 74). Na mesma direção, Hanson (1995) aponta que uma 

maior acessibilidade reflete-se numa maior valorização da terra. 

Ao aquilatar a dimensão social do conceito Cunha et al. (2004, p. 750) 

afirmam que “acessibilidade é uma medida da distribuição espacial das 

atividades em relação a um ponto, ajustadas à habilidade e desejo das 

pessoas ou firmas em superar a separação espacial”. Nas entrelinhas de tal 

afirmação, estão as condições de maior ou menor facilidade em se atingir as 

oportunidades de mercado, levando em conta a quantidade de atividades, de 

localização e a rede disponível de transportes.  

Tagore e Sikdar (1995) registram que a acessibilidade consiste na 

combinação da localização dos destinos a serem alcançados e as 

características do sistema de transportes que interliga os locais de origem e 

destino, devendo-se considerar ainda a distribuição geográfica, as 

características da população em questão e a intensidade das atividades 

econômicas. Cardoso (2007, p. 21) ressalta que “a ideia de acessibilidade está 

intimamente relacionada à capacidade de alcançar destinos desejados e/ou 

necessários do que propriamente ao movimento strictu sensu”. 

Pode-se, então, conjeturar que a acessibilidade a destinos indica a 

facilidade com o qual um local de determinada atividade pode ser alcançado a 

partir de um determinado ponto e, em tais atividades se incluem as ligadas ao 

desenvolvimento do turismo. 

O engenheiro Raia Jr. (2000), comenta que a acessibilidade pode ser 

entendida como sendo a distância percorrida por um usuário, para utilizar o 

transporte a fim de realizar uma determinada viagem, que compreende 
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distância da origem da viagem até o local de embarque e, do local de 

embarque até o destino final. Raia Jr.et al. (1997) entendem acessibilidade 

como sendo um esforço dos indivíduos para transpor uma separação espacial 

objetivando exerceram suas atividades. 

Nesta envoltória, a acessibilidade assume o papel do esforço das 

pessoas para transpor obstáculos espaciais, e para isso necessitam de 

aparelhos específicos, como por exemplo: calçadas, rampas, escadas, 

veículos, sinalização, corrimões, corredores, pontes, passarelas, tuneis, entre 

outros. 

Voltada ao sistema de transportes, a acessibilidade está relacionada 

com a forma de acesso ao sistema visto as possíveis limitações físicas do 

usuário, o tempo de espera do veículo e as distâncias que os usuários 

caminham quando utilizam o sistema público coletivo; quanto menos o usuário 

caminha, quanto menos tempo aguarda no ponto de parada e quanto menos 

esforço realiza para entrar no veículo, melhor é a acessibilidade. 

É importante destacar a associação existente entre o uso do solo, 

condição socioeconômica e acessibilidade. A acessibilidade cresce quando os 

seus deslocamentos apresentam um custo menor e a propensão para 

interação entre dois lugares cresce com a queda do custo dos movimentos 

entre eles (RAIA JR., 2000).  

Cardoso e Matos (2007) corroboram esta relação ao serem enfáticos no 

entendimento que a acessibilidade é condicionada pela interação entre o uso 

do solo e o transporte e se constitui como um importante indicador de exclusão 

social, ao lado, entre outros, da habitação, da educação, da renda e da 

mobilidade. Neste sentido, a acessibilidade, ao ser parte integrante e 

fundamental da dinâmica e do funcionamento territorial, passa a ser um 

elemento que contribui para a qualidade de vida, na proporção em que facilita o 

acesso da população aos serviços e equipamentos urbanos, além de viabilizar 

sua aproximação com as atividades econômicas. 

Várias pesquisas apresentam as diferenças teóricas entre mobilidade e 

acessibilidade e, outras não se preocupam em fazê-la. Ocorre é que para o 

amplo planejamento territorial, devem-se fazer as distinções conceituais e, na 
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prática aplica-las de maneira conjunta; pois como pondera Cardoso (2007) às 

necessidades de deslocamentos são intrínsecas ao dia a dia da população, 

logo, deve-se preocupar em garantir a mobilidade de forma segura e eficiente, 

com acessibilidade universal para todos. 

Os estudos de acessibilidade são bastante variados e possuem 

diferentes direções, de acordo com os objetivos possíveis em cada situação, no 

entanto, todos eles visam quantificar ou medir as facilidades e/ou dificuldades 

de acesso (JANUARIO, 1995). 

Como se observou, a acessibilidade nos estudos dos transportes é um 

indicador que permite as pessoas avaliarem a facilidade de acesso de uma 

determinada região para outra; o que pode ser em função do tempo 

dispendido, assim como a distância, ou seja, pela mobilidade. 

A visão básica do turismo se situa numa atividade em que o cliente 

procura ter acesso a atrativos, durante certo tempo, daí pode ser associada 

com habitação temporária, ocupação, acessibilidade e mobilidade. Esta 

pesquisa toma por sustentação a perspectiva associada à mobilidade, base 

para avaliação da movimentação turística em um território.  

Diante de tudo o que se pontuou, resta que isoladamente a mobilidade 

também pode assumir muitas interpretações, e pode estar vinculado com 

movimento social, cultural, turístico, migração, comunicação, consumo, lugar, 

entre outros, individual ou coletivo. Na presente tese, contudo, o conceito está 

associado com os estudos do deslocamento no território turístico, relacionando-

o especialmente para, de forma organizada, inseri-lo no planejamento da 

logística de transportes. 
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4 PLANEJAMENTO DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES EM TERRITÓRIOS 

TURÍSTICOS 

 

Planejamento é um processo que identifica as metas e os objetivos que 

se quer alcançar, produz estratégias para conseguir o que se propõem, 

organiza os meios para conquista de um objetivo, dirige e controla todos os 

passos na sequência apropriada. Tal pensamento acompanha o homem em 

seu processo de humanização, visto que o ato de planejar está associado à 

organização de uma determinada ação. 

Lembrando que, segundo a teoria das restrições – TOC (Theory of 

Constraints), a soma dos ótimos locais nem sempre é a soma do ótimo total; 

fundamenta-se que todo sistema, no processo de atingir sua meta, apresenta 

sempre uma ou mais restrições, ou seja, o ótimo do sistema nem sempre é 

resultado da soma dos ótimos de seus subsistemas, onde o aprofundamento 

da investigação acaba sendo determinante para auxiliar o planejamento. 

O planejamento é um tipo de tomada de decisão e elaboração de 

políticas que lida com um conjunto de decisões interdependentes ou 

sistematicamente relacionadas, e não com decisões individuais. Planejar é, 

portanto, apenas uma parte de um processo global de planejamento-decisão-

ação (HALL, 2004). 

Tratando da visão de futuro que o planejamento deve conter, Anjos 

(2004, p. 61), pontua que: 

O processo de planejamento pode ser visto como intencional, pois se 
definem metas e elaboram políticas para implementá-las. O 
planejamento deve ser entendido como um processo que se constitui 
na ação de decidir sobre recursos, bens, ações, serviços e outros, 
mas que inclui muito mais que a decisão, inclui também um sistema 
de ações independentes do ambiente externo e interno. 
 

Em outro marco, Harry e Spink (1990) abordam o planejamento como o 

desenvolvimento de estratégias que permitem uma organização a visualizar 

oportunidades em determinados segmentos do mercado. 

O planejamento é uma ação que resulta na elaboração de metas e 

propostas, buscando meios viáveis para atingir determinados objetivos, 

constituindo-se como um rigoroso processo de dar compreensão à ação. A 

http://queconceito.com.br/processo
http://queconceito.com.br/objetivo
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ação de planejar difere de legislar, operacionalizar e gerenciar, mas precisa 

estar aliado a essas ações para desempenhar suas tarefas (ALMEIDA et al., 

1999). 

Conforme afirma Ruschmann (2008, p. 83),  

O planejamento de uma organização comercial (privada) tem como 
objetivo principal o lucro, que pode ser medido objetivamente, ao 
passo que os órgãos públicos não visam lucros, e seus resultados 
não podem ser medidos por indicadores. 
 

Nos aspectos enfocados a bibliografia é abrangente e dependente do 

olhar setorial a que se destina. Diante da amplitude e da mixagem das 

possíveis áreas de estudo, esta pesquisa adota a perspectiva do planejamento 

voltado ao setor público, notadamente vetorizado para o setor turístico e suas 

correspondentes com a logística de transportes.  

Planejamento público é, pois, uma base de funções que implica a 

formulação de um ou vários planos detalhados para conseguir um perfeito 

equilíbrio entre o que se necessita e o que se pode atender, ou seja, equilíbrio 

entre as demandas e as ofertas com os recursos de que se dispõe visando 

estabelecer parâmetros para formalização de políticas públicas.  

 

4.1 Teorias sobre Planejamento 

O planejamento tem sido praticado desde que as pessoas começaram a 

pensar nas implicações futuras das escolhas de hoje. Quando as sociedades 

se tornaram altamente organizadas e complexas, o planejamento passou a ser 

parte integrante da liderança e da administração. 

Depois da Revolução Industrial, especialmente depois da revolução ter 

sido modificada nos Estados Unidos pelas técnicas da linha de montagem e a 

introdução dos princípios gerenciais, era inevitável que o planejamento tivesse 

se tornado um aspecto decisivo da administração. Esta tendência emergiu por 

causa da crescente demanda por recursos e maior preocupação com o tempo 

exigido por uma tecnologia moderna. Assim, à medida que as instituições se 

tornaram maiores e mais interdependentes, e à proporção que começaram a se 

descentralizar e decompor em numerosos setores, o planejamento tornou-se 



120 
 

 

cada vez mais necessário para a existência da organização (SALGADO; 

VENDRAMINI, 2003). 

O ato de planejar define o controle da elaboração de um processo 

através de diretrizes, regulamentos e regras devidamente organizados para se 

conquistar um objetivo. 

Com base no conceito definido na Carta dos Andes, publicada em 1958, 

Ferrari (1979) define o planejamento como um método contínuo e permanente, 

destinado a resolver os problemas que afetam uma sociedade em determinado 

espaço e determinada época, pressupondo uma pesquisa, uma análise e uma 

síntese. 

O planejamento deve ser teorizado como o desenvolvimento de um 

programa para realizar metas organizacionais, envolvendo a escolha de um 

caminho, a decisão antecipada do que deve ser feito e a determinação dos 

momentos executivos da ação (MEGGINSON et al., 1986).  

Em seus estudos, Estol e Albuquerque (1987, p. 8), são categóricos: 

Planejamento é um processo que consiste em determinar os objetivos 
de trabalho, ordenar os recursos materiais e humanos disponíveis, 
determinar os métodos e as técnicas aplicáveis, estabelecer as 
formas de organização e expor com precisão todas as especificações 
necessárias para que a conduta de pessoa ou grupo de pessoas que 
atuarão na execução do trabalho seja racionalmente direcionada para 
alcançar os objetivos pretendidos. 
 

Contextualizando os pesquisadores, Ahuja (1994) trata o planejamento 

como o ato de estipular objetivos, e então determinar planos e procedimentos 

para o alcance desses objetivos, é o olhar mais adiante. 

Na formalidade do termo, Barbosa e Rabaça (2001) entendem que 

planejamento é relacionar e avaliar informações e atividades, de forma 

ordenada e com lógico encadeamento entre elas, a serem executadas num 

prazo definido, visando à consecução de objetivos predeterminados. 

O planejamento pode ser considerado como a primeira função do 

administrador; por meio do planejamento se pensa antecipadamente o que se 

deseja alcançar determinando os meios, tempo e recursos necessários para 

concretizar esse desejo (LACOMBE; HEILBORN, 2003). 

Na definição de Lacombe e Heilborn (2003, p. 49):  
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Planejar envolve coletar informações e diagnosticar a situação; 
estabelecer objetivos e metas; formular políticas e procedimentos 
para orientar as decisões; elaborar e implantar planos, programas e 
projetos para alcançar as metas e montar seus cronogramas para 
acompanhar a execução. Manter o diagnóstico atualizado. 
 

Afirmam ainda que:  

Planejamento é a determinação da direção a ser seguida para se 
alcançar um resultado desejado. É a determinação consciente de 
cursos de ação, isto é, dos rumos, com base em objetivos, em fatos e 
na estimativa do que ocorreria em cada alternativa disponível 
(LACOMBE; HEILBORN, 2003, p.162). 
  

Os autores apresentam na figura 13 os componentes do planejamento. 

 
Figura 13: Componentes do Planejamento 

 

Fonte: LACOMBE e HEILBORN (2003). 

Adaptação: O autor (2013). 

 

Planejar é a ação de interpretar uma missão ao se estabelecer as metas 

organizacionais e, os meios necessários para a realização de tais metas com o 

máximo de eficácia e eficiência. Significa visualizar o futuro e o que deverá ser 

feito, elaborar planos e ajudar as pessoas a fazer hoje as ações necessárias 
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para melhor enfrentar os desafios do amanhã. O Planejamento constitui-se no 

componente essencial em qualquer tipo de atividade. 

O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações 

futuras de decisões presentes. Qualquer atividade humana realizada sem 

qualquer tipo de preparo é uma atividade aleatória que conduz, em geral, o 

indivíduo e as organizações a destinos não esperados e, a situações piores 

que aquelas anteriormente existentes (DRUCKER, 1981). 

Segundo Oliveira (2010, p. 36): 

O propósito do planejamento pode ser definido como o 
desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, as 
quais proporcionam uma situação viável de avaliar as implicações 
futuras de decisões presentes em função dos objetivos empresariais 
que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, 
coerente, eficiente e eficaz. Dentro deste raciocínio, pode se afirmar 
que o exercício sistemático do planejamento tende a reduzir a 
incerteza envolvida no processo decisório e, consequentemente, 
provocar o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos, 
desafios e metas estabelecidas. 
  

O planejamento pode estar voltado para a estabilidade no sentido de 

assegurar a continuidade do comportamento atual em um ambiente previsível. 

Também pode estar voltado para a melhoria do comportamento a fim de 

assegurar a reação adequada a frequentes mudanças em um ambiente mais 

dinâmico e incerto. Pode ainda, estar voltado para as contingências no sentido 

de antecipar-se a eventos que possam ocorrer no futuro e identificar as ações 

apropriadas para quando eles eventualmente ocorrerem. 

Reforçando a percepção, Souza (2001, p. 46), comenta: 

Planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou, para 
dizê-lo de modo menos comprometido com o pensamento 
convencional, tentar simular os desdobramentos de um processo, 
com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas ou, 
inversamente, como forma de melhor tirar partido de prováveis 
benefícios. 
  

Como todo planejamento se subordina a uma filosofia de ação, Ackoff 

(1989) aponta três tipos de filosofia do planejamento: 

a) Planejamento conservador: é o planejamento voltado para a estabilidade 

da situação existente, onde as decisões são tomadas a fim de obter 

bons resultados, mas não necessariamente os melhores possíveis. Sua 

ênfase é manter as práticas vigentes. O planejamento conservador está 
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mais preocupado em identificar e sanar deficiências e problemas 

internos do que em explorar oportunidades futuras; sua base é 

predominantemente retrospectiva, no sentido de aproveitar a experiência 

passada e projetá-la para o futuro. 

b) Planejamento otimizante: é o planejamento voltado para a 

adaptabilidade e inovação, em que as decisões são tomadas a fim de se 

obter o melhor resultado possível, seja minimizando recursos para 

alcançar um determinado desempenho ou meta, seja maximizando o 

desempenho para melhor aplicar os recursos disponíveis. O 

planejamento otimizante tem suporte em uma preocupação de melhorar 

as práticas do momento; sua base é predominantemente incremental, no 

sentido de melhorar continuamente, tornando as operações melhores a 

cada dia que passa. 

c) Planejamento adaptativo: é o planejamento voltado para as 

contingências e o futuro, em que as decisões são tomadas a fim de 

equalizar os diferentes interesses envolvidos, elaborando uma 

composição capaz de levar a resultados para o amplo desenvolvimento 

e ajustá-las às contingências que surjam na trajetória. O planejamento 

adaptativo procura reduzir o planejamento conservador, voltado para a 

eliminação das deficiências localizadas no passado. Sua base é 

predominantemente aderente, no sentido de ajustar-se às demandas e 

preparar-se para as futuras contingências. 

Sem planejamento é praticamente impossível conseguir objetivos ou 

terminar detalhadamente um projeto. É por intermédio do planejamento, que se 

obtém um nível elevado de garantia para que um projeto, um trabalho ou uma 

atividade tenha êxito e seja coroado com sucesso. 

Quando se usa o planejamento, quando realmente o envolvem na 

produção de um produto, necessita-se trabalhar exatamente como foi 

planejado e organizado. Quando se planeja, deve-se ter paciência e 

tranquilidade para poder executar todos os passos do processo e não inventar 

coisas que fujam do processo ou que não forma parte do planejamento. Se 

deve planejar antes sobre papel; relacionar tudo o que se quer fazer de 

antemão, quando e como se vai realizar cada passo. Não improvisar e 
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antecipar todas as probabilidades que podem gerar o planejamento 

(SALGADO; VENDRAMINI, 2003). 

As oportunidades de êxito de um projeto crescem sobremaneira quando 

um plano, estabelecido pelo planejamento, é aplicado na plenitude das 

diretrizes, na cronologia estabelecida e com as adequações ambientais que 

forem detectadas em sua gestão. 

Baseado nos pontos fortes, fracos e oportunidades que influenciam 

diretamente no sucesso de um empreendimento, uma técnica para absorver as 

incertezas são definir aonde se quer chegar, o que deve ser feito, quando deve 

ser feito e em que sequência. No desenvolvimento do planejamento deve- se 

levar em consideração o mercado de inserção, qual a mão de obra disponível, 

os recursos financeiros, a concorrência e os clientes. Este processo requer que 

tudo que for traçado deve ser seguido, com o acompanhamento das alterações 

e adequações que forem necessárias no transcurso de sua implementação 

(SANTOS et al., 2013).    

O planejamento envolve: escolher um destino, avaliar os caminhos 

alternativos e decidir sobre o rumo específico para alcançar o destino 

escolhido. O planejamento é um elemento extremamente importante da função 

de gestão, seja do ponto de vista organizacional ou do seu conjunto de 

responsabilidades pessoais do cotidiano. O ato de planejar propicia a reflexão 

sobre os problemas e alternativas até se chegar a uma solução para o objetivo 

desejado. 

Dentro de um planejamento devem ser definidas quais serão as 

atividades em prioridade; este processo deve ser permanente e contínuo, 

utilizando-se de informações para ser feita uma previsão, projeção, predição, 

resolução de problemas e planos empresariais (SANTOS et al., 2013).  

Segundo Oliveira (2010), o processo do planejamento deve respeitar 

alguns princípios para que os resultados de sua operacionalização sejam os 

esperados. O autor enumera quatro princípios gerais para os quais os 

responsáveis devem estar atentos: 
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 O princípio da contribuição aos objetivos e, neste aspecto, devem-se 

hierarquizar os objetivos estabelecidos e procurar alcança-los em sua 

totalidade, tendo em vista a interligação entre eles; 

 O princípio da precedência, correspondendo a uma função 

administrativa que vem antes da organização, da direção e do controle, 

ou seja, o planejar está na ponta do processo; 

 O princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade, em que o 

planejamento procura maximizar os resultados e minimizar as 

deficiências; 

 O princípio da maior penetração e abrangência, pois o planejamento 

pode provocar uma série de modificações nas características da 

atividade, conforme representado na figura 14. 

 
Figura 14: Modificações Geradas pelo Planejamento 

 

Fonte: OLIVEIRA (2010). 

Adaptação: O autor (2013). 
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O planejamento serve para o desenvolvimento, notadamente na 

implantação de novas perspectivas mercadológicas, colocando a organização 

em uma linha de tempo, projetando suas metas e caminhos, com o objetivo de 

envolver todos os setores responsáveis e interessados. Espera-se que além de 

traçar metas o planejamento forneça respostas mercadológicas, como também 

a coordenação, sincronização e integração das atividades para a consecução 

dos objetivos definidos, pois se trata de uma das melhores maneiras de 

introduzir inovação e acompanhar as exigências de consumo, pois traz 

medidas e perspectivas para que o processo não seja interrompido ou perca o 

foco. 

Neste viés, Molina (2005, p. 45) defende que “o planejamento é um 

processo racional, sistemático e flexível, cuja finalidade é garantir o acesso a 

uma situação determinada, à qual não se poderia chegar sem ele”. A 

compreensão das mudanças ambientais, a inter-relação entre as variáveis 

qualitativas e quantitativas da atividade, as decisões a serem tomadas, bem 

como as ações a executar são o resultado efetivo do planejamento. 

Oliveira (2010) apresenta os estilos de planejamento com as seguintes 

definições: 

a) Planejamento estratégico é o processo administrativo que proporciona 

sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser 

seguida, visando ao otimizado grau de interação com os fatores 

externos, não controláveis, e atuando de forma inovadora e diferenciada. 

b) Planejamento tático é a metodologia administrativa que tem por 

finalidade otimizar determinada área de resultado e, portanto, trabalha 

com decomposições dos objetivos, estratégias e políticas estabelecidas 

do planejamento; é utilizar apenas uma parte como alavanca, melhorar 

uma área para otimizar as demais. 

c) Planejamento operacional é a formalização, principalmente através de 

documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e 

implementação de resultados específicos a serem alcançados pelas 

áreas funcionais; é estabelecer diretrizes e normas a serem seguidas, 

tornando padrão algumas atividades.  
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Na aplicabilidade, podem ser utilizadas mais de uma forma de 

planejamento, pois cada um tem a sua particularidade, um aponta as metas a 

serem atingidas, outro busca uma parte da estratégia para alavancar as demais 

e a ultima apontada tem a função de estabelecer regras para o planejamento. 

Um estilo pode completar o outro. 

Vasconcellos (2006) trata o planejamento como um processo 

essencialmente político, no qual as partes interessadas negociam soluções 

para os problemas, dentro de uma arena de conflitos, na qual os diferentes 

modelos são usados como instrumento.  

O planejamento estratégico é uma importante ferramenta de gestão para 

as organizações; constitui uma das fundamentais funções administrativas e é 

através dele que o gestor e sua equipe estabelecem os parâmetros que vão 

direcionar a organização da empresa, a condução da liderança, assim como o 

controle das atividades (ANDION; FAVA, 2002). 

Na esfera pública também se observa a tendência de adotar o 

planejamento estratégico como instrumento de resposta a um ambiente 

competitivo em constantes mudanças, tal como é caracterizada a atividade do 

turismo, o que requer que sejam continuamente revistas as formulações dos 

objetivos estratégicos. 

Para Francisco, Faria e Costa (2006, p.1),  

O planejamento é um curso de ação programado, visando ao 
atingimento de um objetivo. Planejar não é só declarar o que 
queremos que aconteça amanhã. Planejar é definir, com os meios 
que se têm, os caminhos a serem seguidos de acordo com a direção 
traçada para atingir a ação. No serviço público, estas ações são os 
programas que o governo desenvolve. 
 

Matus (1997) chama atenção para a importância que o administrador 

público, que planeja, deve dar para a investigação da realidade, para conhecê-

la, de modo que os resultados advindos desta investigação produzam as 

respostas que vai conduzir o processo de se estabelecer políticas públicas.  

As políticas públicas têm crescido de forma significativa, com vista a 

atender as expectativas crescentes da comunidade, no sentido de uma busca 

permanente por novos padrões de vida, desenvolvimento e bem-estar de toda 

a sociedade (FRANCISCO et al., 2006). 
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Desenvolvimento, por sua vez, deve ser entendido em inúmeras e 

complexas dimensões, todas elas socialmente determinadas, portanto 

mutáveis com o tempo, os costumes e as necessidades dos povos e regiões. 

Ademais, o desenvolvimento de que aqui se fala, tampouco é fruto de 

mecanismos automáticos ou determinísticos, de modo que, na ausência de 

indução minimamente coordenada e planejada, muito dificilmente um território 

conseguirá atingi-lo combinando, satisfatória e simultaneamente, aquelas 

inúmeras e complexas dimensões do desenvolvimento (CARDOSO JR., 2010).  

No senso comum a palavra planejamento está associada a preconceitos 

pejorativos. Mesmo em empresas privadas o planejamento é visto como um 

processo abstrato dissociado da ação. No setor público, a tradição do 

planejamento autoritário e tecnicista é, em parte, culpada pela rejeição (DE 

TONI, 2011). 

Ao destacar a importância da gestão em plena interface com o 

planejamento, Jackson De Toni (2003, p. 29) comenta: 

A frase tão usual “planejar é uma coisa, fazer é outra”: revela com 
frequência a ridicularização do esforço de planejamento na 
organização de sistemas públicos ou privados. Esta visão surge 
normalmente em instituições que tem precário planejamento ou é 
feito de modo normativo e determinista. A dicotomia “plano versus 
ação” opõe processos supostamente antagônicos mas que, na 
verdade, são parte de um único momento, é na ação concreta que o 
plano se decide e prova sua importância. Os métodos de 
planejamento tradicionais, ao ignorar a variável política, cortaram o 
caminho para o diálogo entre plano e gestão, relação absolutamente 
imprescindível para casar o “planejar” com o “fazer”. 
  

A gestão pode ser entendida como uma etapa interativa, cujas 

informações retroalimentam o processo de planejamento (ALMEIDA et al., 

1999). Fica destacado o sentimento que a gestão não pode ser tomada como 

uma etapa administrativa posterior ao planejamento, e deve ser tratada no 

coeficiente de integração ao que foi planejado. 

Santos (1996) salienta que é necessário fornecer ao processo de 

planejamento e gestão do território uma visão mais administrativa ou gerencial, 

pois o mundo exige uma visão global e complexa da realidade, por mais 

específica e pontual que seja a problemática. Ponto de vista reforçado por 

Almeida et al. (1999) ao defenderem que o planejamento se apresenta como 
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um processo racional de decisões, sistematizadas em quatro etapas: avaliação, 

seleção e aplicação de instrumentos, execução e controle.   

Ao teorizar o processo contínuo de planejamento e gestão, Anjos (2004, 

p. 59) aborda: 

A gestão e o planejamento são complementares, inter-relacionados e 
dependentes no sentido da eficácia de ambos. A gestão de cada 
processo de planejamento precisa ser eficiente o suficiente para 
perseguir os objetivos propostos, e intrinsecamente flexíveis para 
acompanhar as mudanças dos ambientes internos e externos. O 
planejamento, por sua vez precisa preocupar-se com a gestão de 
cada processo, que deve acontecer de forma contínua e sistêmica. 
  

Silveira (2008) descreve o enfoque sistêmico para o planejamento. Em 

seu estudo afirma que desde Galileu a ciência moderna tem sido dominada 

pelo enfoque analítico ou reducionista, caracterizado pela redução de 

problemas a componentes menores com o objetivo de facilitar a sua análise. O 

reducionismo apresenta vantagens evidentes, sendo responsável pelo 

ferramental metodológico que proporcionou o gigantesco desenvolvimento 

científico e tecnológico experimentado pela humanidade nos últimos séculos. 

No entanto, para o autor, o enfoque analítico-reducionista se mostra 

inadequado para lidar com situações mais complexas, onde os fenômenos 

devem ser entendidos não só em termos dos seus componentes, mas também 

em termos do conjunto integral das relações existentes entre eles. 

O avanço do enfoque analítico para o estudo dos problemas como um 

todo, trata-se de uma mudança metodológica; é a mudança para o enfoque 

sistêmico, o enfoque que se aplica perfeitamente na presente tese, 

notadamente pela complexidade das variáveis que envolvem o planejamento 

da mobilidade turística. 

 

4.2 Planejamento Público  

O propósito do planejamento governamental é definir objetivos com a 

expectativa de futuro e os meios para alcança-los, de maneira que as 

transformações ocorridas na comunidade na qual o governo pretende intervir 

não sejam determinadas por circunstâncias fortuitas ou externas (SANTOS, 

2006). 
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O planejamento público pode ser interpretado como um processo de 

elaboração, execução e controle de um plano de desenvolvimento, que envolve 

a fixação de objetivos gerais e metas específicas, tendentes a elevar a 

qualidade de vida comunitária, assim como envolve a ordenação sistemática de 

um conjunto de decisões e medidas necessárias para a consecução dos 

objetivos almejados, com maior rapidez e menores custos. Neste sentido, a 

função do planejamento é tornar o processo de desenvolvimento racional e 

voltado para o bem estar social. 

Na ótica de Santos (2004) planejamento é um processo contínuo que 

envolve a coleta, organização e análise sistematizada de informações, por 

meio de procedimentos e métodos, para chegar a decisões ou escolhas acerca 

das melhores alternativas para aproveitamento dos recursos disponíveis. Este 

embasamento é fundamental na formulação de políticas públicas, pois 

possibilita uma definição mais precisa das ações do Estado, com objetivos a 

serem atingidos, bem como o meio mais apropriado para tal fim. 

Uma primeira teoria a ser lembrada, no planejamento público, é a própria 

noção de planejamento, como um dimensionamento que precede e preside a 

ação. Este alargamento do planejamento para além do cálculo representa um 

avanço, na medida em que incorpora aspectos de gestão, aspectos 

organizacionais e a ênfase no momento estratégico e operacional, ou seja, no 

planejamento da conjuntura social e na avaliação e atualização constante do 

plano. O planejamento passa a estar intrinsecamente vinculado à ação com 

seus resultados e impactos e não somente ao cálculo. (ARTMANN, 2000). 

Para Matus (1997), um problema não pode ser apenas um “mal-estar” 

ou uma necessidade sentida pela população. Um problema suscita à ação: é 

uma realidade insatisfatória superável que permite um intercâmbio favorável 

com outra realidade. Este é um ponto muito importante na abordagem do 

planejamento público, que significa que um problema nunca é solucionado 

definitivamente e sim equacionado, pois uma intervenção eficaz na realidade 

deve produzir um intercâmbio positivo de problemas. Outro ponto fundamental 

é a necessidade de que seja definido e declarado como problema por um ator, 

disposto e capaz de enfrentá-lo. 
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No sistema social existe um numero indeterminado de sujeitos que 

governam e planejam a partir de perspectivas diferentes, o que impede 

qualquer ator social de ter assegurada a capacidade de controlar todas as 

variáveis envolvidas no processo de condução do planejamento. 

Nas políticas públicas, atores sociais são todas as pessoas e 

organizações envolvidas nos processos de formação e gestão pública. Este 

conceito reforça o fato de que nas ciências sociais, ao contrário do que ocorre 

nas ciências naturais, os objetos de estudo pensam, agem e reagem (AGOC, 

2010). 

Cada ator social se insere de maneira diferente na realidade, adere a 

distintas ideologias, tem interesses diferenciáveis, conta com distintas 

capacidades de governo e prioriza as situações a partir desta perspectiva e 

segundo seus valores, ideologias e intenções. Como consequência, cada um 

explica a realidade de forma diferente e essa explicação particular será o 

fundamento de sua ação (CASSIOLATO; GUERESI, 2010). 

Evidencia-se, pois, que uma formação territorial, socialmente mais 

equilibrada e desenvolvida, tal qual se pretende na atividade do turismo, deve 

ser calcada na efetividade e eficácia de planejamento das instituições, mas 

destacadamente com o envolvimento e competência dos atores públicos.  

Na sensibilidade de Cassiolato e Gueresi (2010), os atores sociais, 

também designados de atores públicos, são criativos e, portanto, ninguém 

pode predizer seu comportamento, senão, apenas prever algumas 

possibilidades de ação, e preparar-se para reagir velozmente ante as 

contingências que se originam na criatividade dos atores que interatuam, num 

sistema marcado por incertezas. 

Com isso, o planejamento público deve lidar também com o 

enfrentamento das restrições e vencer as resistências entre os atores públicos, 

dentro do próprio processo de planejamento. 

Alinhados a esta perspectiva de planejamento, Abony e Van Slyke 

(2010) ao abordar o tema dos transportes, aplicam a expressão “governar nos 

limites" para representar a dificuldade que as administrações públicas 

enfrentam no século XXI, e defendem que o governo deve desempenhar novas 
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funções, produto das mudanças nas formas de interação e interdependência 

entre territórios, economias e pessoas, priorizando a persuasão no lugar do 

controle e dando preferência pela articulação no lugar do comando.   

Em amplo sentido, o processo de planejamento público pode ser dividido 

em três fases: a decisão de planejar, o plano propriamente dito e a 

implementação do plano. Nas duas primeiras fases, o planejamento atende, 

fundamentalmente, a um imperativo legal. Não há possibilidade de abrir mão 

dele, na medida em que toda a legislação pertinente determina a trajetória do 

planejamento. Quanto aos resultados decorrentes da implementação do plano, 

ou seja, a fase de execução, referida obrigação legal não existe, muito embora 

em não o fazendo, a qualidade dos serviços prestados à população ficará 

seriamente comprometida (VIGNOLI, 2004).  

Tal sentimento é compartilhado por Jannuzzi (2010, p. 164): 

Sem planejamento nas atividades governamentais só resta a 
improvisação, o voluntarismo e o consequente descrédito da 
população acerca do papel e eficiência do Estado no cumprimento de 
suas funções na alocação e coordenação de esforços na distribuição 
de bens e serviços públicos e garantia de níveis crescentes de bem 
estar à população.  
 

Valendo-se das teorias de Matus (1997), De Toni (2009) defende que 

um bom governo deve dispor, além de um projeto político viável, de meios e 

recursos que assegurem sua governabilidade e de capacidade técnica de 

planejamento, gestão e adequação das atividades programadas para 

construção do projeto almejado.   

Com toda a incerteza que cerca a atividade econômica contemporânea, 

com toda movimentação e reposicionamento cotidiano dos agentes políticos, 

com toda a pressão social por programas e serviços públicos mais efetivos e 

eficientes, o planejamento público é, ao contrário do que se poderia supor em 

uma perspectiva mais liberal-conservadora, cada vez mais necessário 

(JANNUZZI, 2010). 

O Planejamento governamental tradicional tem características 

normativas, visto que a comunidade e as suas relações territoriais são 

consideradas lineares, que aceita e assimila as políticas e programas impostos 

pelo governo, sem reação por parte da sociedade. Na metodologia linear, O 
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planejador julga que quando os atores sociais reagem, o fazem de forma 

previsível e, previamente estabelece estratégias que anulem essa reação. 

Este modelo tende a ser superficial e incompleto, encontrando menos 

problemas em situações onde o poder estatal é centralizado; em ambientes 

democráticos, de complexidades sociais, econômicas e políticas de nossa 

atualidade, o planejamento normativo não se mostra mais adequado em função 

desta característica linear. Dentre os métodos não lineares destaca-se o 

Planejamento Estratégico Situacional – PES, que surgiu da análise das 

dificuldades do Planejamento normativo tradicional e se apoderando das 

diretrizes do planejamento estratégico (AGOC, 2010).  

Carlos Matus (1997), principal idealizador do método PES e crítico do 

planejamento normativo, define o PES como “cálculo situacional sistemático 

que relaciona o presente com o futuro e o conhecimento da ação”, ou seja, 

considera as relações de poder entre os atores sociais envolvidos no processo 

e incorpora as variáveis quantitativas como determinante para a viabilidade das 

políticas públicas. 

O PES valoriza dispositivos matemáticos que garantam a previsão e 

implementação, ao tempo em que deposita confiança no entrosamento do 

governo com a sociedade para viabilizar as adequações e correções, com a 

experiência do aprendizado. Por significante, precisa de um sistema de 

monitoramento, para controle das responsabilidades atribuídas e do 

desempenho desejado, na expectativa de que o planejamento seja contínuo e 

o plano só estará terminado quando estiver o mais próximo possível das metas 

propostas.  

As abordagens mais modernas de planejamento público, com foco mais 

estratégico e situacional, assentam-se em uma metodologia de trabalho com 

cinco etapas de atividades, iniciando-se com a definição da agenda de 

prioridades da ação governamental, através do órgão setorial, prefeitura, 

governo estadual ou federal, passando pela elaboração da análise 

retrospectiva, da análise prospectiva, da análise de potencialidades e 

fragilidades e terminando com a sistematização de informações para as 

escolhas de estratégias a seguir na formulação do plano. Em todas as etapas, 

demanda-se um conjunto específico de informações de natureza mais 
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estruturada ou semiestruturada, mais gerais ou mais específicas (JANNUZZI, 

2010). 

Se as impressões acima elencadas, sobre as particularidades do 

planejamento estratégico situacional no setor público estiverem corretas, ganha 

força teoricamente diferenciada e politicamente importante uma busca 

direcionada a dar resposta às questões de complexidades econômicas e 

sociais atuais. Afinal, se planejamento e políticas públicas são instâncias 

lógicas de mediação funcional entre Estado e Desenvolvimento, então não é 

assunto menor os métodos e procedimentos de análises quantitativas para 

qualificar as funções estratégicas típicas do Estado, desde que estas análises 

sejam tratadas ao nível de parâmetros para o planejamento sistêmico na 

essência de seu significado, de algo que precede e condiciona a ação.  

Ao caminhar no debate da tarefa de redefinição e ressignificação do 

planejamento público governamental, alinhado ao desenvolvimento do Brasil, 

Cardoso Jr. (2011, p. 47/48) espera a obtenção de maior maturidade e 

profundidade para ideias ainda hoje não muito claras, nem teórica nem 

politicamente, dentre as quais cita quatro proposições: 

 Em primeiro lugar, dotar a função planejamento de forte conteúdo 
estratégico: trata-se de fazer da função planejamento 
governamental o campo aglutinador de propostas, diretrizes, 
projetos, enfim, de estratégias de ação, que anunciem, em seus 
conteúdos, as potencialidades implícitas e explícitas, vale dizer, as 
trajetórias possíveis e/ou desejáveis para a ação ordenada e 
planejada do Estado, em busca do desenvolvimento nacional; 

 Em segundo lugar, dotar a função planejamento de forte 
capacidade de articulação e coordenação institucional: grande 
parte das novas funções que qualquer atividade ou iniciativa de 
planejamento governamental deve assumir estão ligadas, de um 
lado, a um esforço grande e muito complexo de articulação 
institucional e, de outro lado, a outro esforço igualmente grande – 
mas possível – de coordenação geral das ações de planejamento. 
O trabalho de articulação institucional a que se refere é 
necessariamente complexo porque, em qualquer caso, deve 
envolver muitos atores, cada qual com seu pacote de interesses 
diversos e com recursos diferenciados de poder, de modo que 
grande parte das chances de sucesso do planejamento 
governamental hoje depende, na verdade, da capacidade que 
políticos e gestores públicos tenham de realizar a contento este 
esforço de articulação institucional em diversos níveis. Por sua vez, 
exige-se em paralelo um trabalho igualmente grande e complexo 
de coordenação geral das ações e iniciativas de planejamento, 
mas que, neste caso, porquanto não desprezível em termos de 
esforço e dedicação institucional, é algo que soa factível ao Estado 
realizar; 
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 Em terceiro lugar, dotar a função planejamento de fortes conteúdos 
prospectivos e propositivos: cada vez mais, ambas as dimensões 
aludidas (a prospecção e a proposição) devem compor o norte das 
atividades e iniciativas de planejamento público. Trata-se, 
fundamentalmente, de dotar o planejamento de instrumentos e 
técnicas de apreensão e interpretação de cenários e de 
tendências, ao mesmo tempo que de teor propositivo para 
reorientar e redirecionar, quando pertinente, as políticas, os 
programas e as ações de governo; 

 Em quarto lugar, dotar a função planejamento de forte componente 
participativo: hoje, qualquer iniciativa ou atividade de planejamento 
governamental que se pretenda eficaz, precisa aceitar – e mesmo 
contar com – certo nível de engajamento público dos atores 
diretamente envolvidos com a questão, sejam estes da burocracia 
estatal, políticos e acadêmicos, sejam os próprios beneficiários da 
ação que se pretende realizar. Em outras palavras, a atividade de 
planejamento deve prever uma dose não desprezível de 
horizontalismo em sua concepção, vale dizer, de participação 
direta e envolvimento prático de – sempre que possível – todos os 
atores pertencentes à arena em questão. (CARDOSO JR., 2011, p. 
47/48). 

 

Fazendo aporte às proposições acima elencadas, e convergindo 

pesquisas formalizadas por Matus (1997), Kon (1999), Garcia (2000), Araújo 

(2002), Abrucio (2007), Guedes e Fonseca (2007) e Bresser Pereira (2009), 

com questões de um discurso menos hostil às ações dos Estados brasileiros 

nos seus respectivos espaços territoriais, em busca de mais controle sobre os 

sistemas econômicos, sociais e políticos, Cardoso Jr. (2011, p. 50) destaca: 

Estas questões colocam – necessariamente – o tema do Estado no 
centro da discussão sobre os rumos do desenvolvimento, em sua 
dupla perspectiva globo-nacional. Por mais que as economias 
nacionais estejam internacionalizadas do ponto de vista das 
possibilidades de valorização dos capitais individuais e do 
crescimento nacional ou regional agregado, parece evidente, hoje, 
que ainda restam dimensões consideráveis da vida social sob 
custódia das políticas nacionais, o que avança a ideia de que os 
Estados nacionais são ainda os principais responsáveis pela 
regulação da vida social, econômica e política em seus espaços 
fronteiriços. 
  

Seguindo a mesma linha de abordagem, Vasconcellos (2006) direciona 

que o planejamento público de transportes constitui uma das três técnicas de 

intervenção sobre o desenvolvimento do espaço, associado ao planejamento 

urbano e ao planejamento da mobilidade. 

Em suma, o planejamento público que se apresenta nesta tese é, então, 

insumo metodológico fundamental num processo incessante e contínuo de 

aprendizado e conquistas, cujas dimensões se agregam à mobilidade turística 

para qualificar os patamares equivalentes de importância estratégica para o 
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desenvolvimento econômico e social de um território, através do planejamento 

da logística de transportes. 

 

4.3 Planejamento da Logística de Transportes  

Na ótica do poder público, como provedor da ordem territorial de 

infraestruturas, normas e fomentos às atividades econômicas e sociais, nos 

limites de seus recortes territoriais, tem-se o sistema logístico de transportes. 

As determinações espaciais de configuração dos sistemas logísticos não 

devem conter, somente, a somatória das lógicas específicas empresariais; 

devem, necessariamente, estar imbuídas de uma visão ativa do Estado na 

condução de políticas que coloquem os sistemas de transportes adequados ao 

ordenamento territorial. Esta visão deve ser legitima e legitimada pelo processo 

político que permeia o planejamento exercido pelo Estado, visando o 

desenvolvimento e articulação do território (ARANTES, 2012). 

Compreender o conjunto de sistemas que processam o desenvolvimento 

econômico e social no território, notadamente a função do sistema de 

transportes nesse processo, é relevante para que a administração pública 

obtenha dados, informações e elementos para estabelecer o ordenamento 

territorial quando do planejamento da logística de transportes. 

O planejamento da logística de transportes ressalta a influência das 

mudanças macroeconômicas e a necessidade de análises que contemplem um 

novo papel das administrações públicas face aos desafios da globalização 

(BARBERO, 2010). 

Neste sentido, Brandão (2007) defende a análise da dimensão territorial 

sustentada em quatro processos, dentre os quais três estão diretamente 

relacionados ao sistema de transportes: homogeneização, integração e 

polarização. O quarto processo, a hegemonia, possui indiretamente as 

determinações especiais do sistema de transportes, constituindo-se em fator 

geopolítico.  

Aquele autor considera a homogeneização como sendo o processo de 

imposição do modo de produção capitalista, que se apresenta como uma nova 
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ordem territorial para redefinir a organização espacial, a ser incorporada nas 

relações socioespaciais pré-existentes.  

A respeito do processo de integração, considera-se que este é o 

responsável por impor a noção concorrencial com outros territórios na 

formação de mercados; assim, o papel do sistema de transportes está em 

construir uma espacialidade diferenciada, gerenciando os limites da atividade 

econômica (BRANDÃO, 2007).  

Quanto ao processo de polarização, aquele pesquisador aponta que os 

fatores locacionais criam centros e regiões concentradores da atividade 

econômica, os quais possuem a capacidade de comandar, hierarquicamente, 

os recortes espaciais, desta forma o sistema de transportes devem se 

relacionar para o controle deste processo, conferindo um fator de redução das 

desigualdades territoriais. 

Ao aprofundar os estudos sobre planejamento dos transportes, Thiago 

Arantes (2012, p. 123), sugere: 

O planejamento de transportes, em seu sentido logístico, deve vir 
acompanhado de outros processos planejadores, articulando-se com 
as diversas formas de políticas econômico-territoriais que um Estado 
possui, já que o transporte, enquanto práticas espaciais, não é um 
fenômeno que possui sentido espacial em si mesmo. 
 

Campos (2005) estabelece que o planejamento de transportes é uma 

área de estudo que visa adequar as necessidades de transporte de uma região 

ao seu desenvolvimento de acordo com características estruturais, o que 

significa implantar novos sistemas ou melhorar os existentes.  

Para se definir o que deve ser implantado ou melhorado, faz-se 

necessário quantificar a demanda por transporte e saber como a mesma vai se 

distribuir dentro da área de estudo. A avaliação dessa demanda é feita 

utilizando-se os modelos de planejamento e, por meio destes procura-se 

moldar o comportamento da demanda e a partir daí definir as alternativas que 

melhor se adaptem a realidade da região. 

O debate político de valor, objetivos e impactos do planejamento dos 

transportes sempre se mostrou importante, visto que este se apresenta como 

uma ferramenta necessária para estabelecer políticas públicas, o que envolve a 

formulação e avaliação de cenários, através da identificação dos problemas no 
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sistema, definição de objetivos, avaliação e seleção de alternativas (HUANG, 

2003). 

Segundo Barat (2007), o planejamento dos transportes está composto 

de três etapas fundamentais: dimensionamento versus capacidades; definição 

de prioridades para os investimentos; e, localização espacial da demanda 

futura. Do seu ponto de vista o planejamento deve adequar demandas e 

capacidades dos diferentes modos, na sequência deve ser feito um rol de 

prioridades e possibilidades de investimento a curto e médio prazo e, por fim 

deve considerar mudanças no uso e ocupação que afetem a localização e 

quantificação da demanda.  

Banister (2002) defende que uma visão mais abrangente acerca das 

questões socioeconômicas redireciona o planejamento dos transportes e seus 

impactos; desta forma, o planejamento deve ser analisado de maneira conjunta 

às necessidades da população e à sua avaliação subjetiva de valoração e 

racionalização, que permite o crescimento econômico, o desenvolvimento 

econômico regional, a melhoria da acessibilidade e o atendimento das 

necessidades sociais.   

Huang (2003) teoriza que o planejamento dos transportes tem que 

refletir as exigências de constantes mudanças decorrentes do desenvolvimento 

econômico, interesses da política social, avanço tecnológico e mundialização 

dos mercados. 

Vasconcellos (2006) diz que o planejamento dos transportes é a técnica 

de intervenção sobre o desenvolvimento que irá permitir os deslocamentos de 

pessoas e mercadorias, com o poder de garantir acessibilidade e mobilidade, 

racionalizar os sistemas existentes e auxiliar na distribuição dos benefícios 

gerados, de forma a considerar diferentes condições socioeconômicas, 

geográficas e espaciais. 

No que tange aos objetivos internos do planejamento dos transportes se 

destacam: minimizar os custos operacionais do serviço, os custos de capital, os 

tempos de percurso e melhorias na segurança. Já quanto à função, o 

planejamento dos transportes possibilita a geração e acréscimo de renda, 
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melhoria do bem estar social e estímulo ao desenvolvimento tecnológico 

(BARAT, 2007). 

Enquanto muitos autores consideram o planejamento dos transportes 

essencialmente como instrumento para que o deslocamento seja feito dentro 

das melhores condições, outros autores consideram o planejamento dos 

transportes como ferramenta logística a ser aplicada como alavanca ao 

desenvolvimento e à melhoria de algumas características socioeconômicas 

(TEDESCO, 2008). 

A tese que aqui se defende adota a visão de ferramenta logística, pois o 

planejamento dos transportes em um território que pretende estabelecer seu 

desenvolvimento econômico aliando a atividade do turismo deve considerar a 

mobilidade turística como fator relevante, não apenas como um índice de 

ajuste, mas como perspectiva basilar do processo de planejamento. 

No campo logístico, os procedimentos para análise e previsão da 

demanda têm a finalidade de dar suporte decisório quanto a adequações e 

mudanças que se fazem necessárias no sistema dos transportes e, que podem 

estar relacionadas com ações imediatas ou conter ações que necessitam de 

um prazo maior para serem implementadas. Para tanto, o ponto chave é a 

coleta de dados através de pesquisas de campo, considerando a via, os 

modais e as características dos veículos (TEDESCO, 2008). A coleta de dados 

possibilita gerar informações que vai dar suporte aos modelos de previsão de 

demanda. 

Adotando-se as abordagens da engenharia de tráfego, a demanda por 

transporte pode ser determinada de duas formas:  

  Agregada - modela-se o mercado sem passar pelo comportamento 

individual. Nos modelos agregados, a estimação se faz com base em 

dados cujas observações foram agregadas (renda nacional, consumo 

global, exportação total, entre outros). 

 Desagregada - modela a demanda com base em comportamentos 

individuais. Nos modelos desagregados, a estimação é feita com base 

em dados cujas observações se referem a um indivíduo ou grupos de 

indivíduos com características semelhantes. 
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Na mesma perspectiva, a demanda por transporte tem como 

característica ser:  

 Concentrada, que diz respeito ao acumulo em determinado período de 

tempo; 

 Altamente diferenciada, ou seja, pode variar conforme o propósito da 

viagem, o tipo de carga, com a hora do dia, com o dia da semana, com o 

mês do ano, com o modal de transporte oferecido, entre outros;  

 Derivada, isto é, as pessoas viajam para satisfazer necessidades nos 

destinos escolhidos. 

De acordo com o nível da decisão a ser tomada, e adotando como 

suporte a pesquisa de Campos (2005) o planejamento na engenharia de 

tráfego pode ser dividido em nível operacional, tático ou estratégico: 

a) Nível Operacional: o foco deste nível de decisão está principalmente nas 

ações de curto prazo, o que requer informações detalhadas sobre a 

ação a ser efetuada. Dentre as análises normalmente realizadas estão: 

fiscalização de trânsito, aplicação de dispositivos de controle de tráfego, 

programação de semáforos e sinalizadores, implantação de sinalização 

vertical e horizontal, espaçamento e localização de paradas de 

transporte coletivo, frequência do serviço de transporte coletivo, adição 

de corredores exclusivos, fornecimento de informações aos usuários, 

detecção de pontos críticos, adaptações geométricas pontuais, 

correções de deficiências construtivas, controle de acessos, dentre 

outras de caráter imediato; 

b) Nível Tático: o nível tático, também conhecido como nível de projeto na 

engenharia de tráfego, é a etapa onde normalmente são realizadas 

análises de médio e longo prazo, e podem ser consequência das 

diretrizes do planejamento estratégico ou oriundas de decisões 

baseadas em problemas e dificuldades operacionais.  Neste foco de 

análise, se desempenha trabalhos em: estudo de traçado, viabilidade 

modal, projeto geométrico de vias, determinação do veículo de projeto, 

distâncias de visibilidade, setores e bolsões de estacionamento, 

elementos planialtimétricos, movimentação de solo, projetos de 
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sinalização e de controle eletrônico do tráfego, diretrizes e normas 

ambientais e de segurança; 

c) Nível Estratégico: dentro da engenharia de tráfego, no nível estratégico, 

o planejador deve vislumbrar as ações em longo prazo, e é neste que 

está inserido o planejamento logístico dos transportes. O objetivo é 

desenvolver ordenadamente programas sob os quais um sistema de 

transportes alcance a eficiência plena, integrado ou não, e que tenha 

sua gestão e sua operação otimizadas para a realidade que se 

construiu; o que inclui as redes viárias e de transportes de massa, usos 

de solo presente e futuro, movimentações de bens e serviços, 

mobilidade de pessoas, conexões e integrações modais, como também 

as infraestruturas de terminais, entre uma diversidade de 

aparelhamentos. Deve considerar, também, um cenário futuro entre 20 a 

25 anos, margeando-se pelas metas regionais, a disponibilidade de 

recursos e as políticas públicas do estado e do país. 

Neste nível de planejamento são realizadas previsões de demanda, por 

meio de contagem de tráfego em pontos característicos da área estudada e, 

que devem ser aliados a outros levantamentos, tais como: uso do solo, tempos 

de viagem, população, fatores econômicos, facilidades de transportes, 

legislação e recursos financeiros (CAMPOS, 2005).  

Como ponto de partida para o planejamento estratégico dos transportes 

é preciso compreender as trocas comerciais que acontecem nas chamadas 

redes, ou seja, conhecer a origem, destino, o volume, a natureza e o propósito 

dos movimentos (LUNA et al., 2011).  

Outra abordagem para o planejamento da logística de transportes é 

sugerida no estudo de Barbero (2010), que enfatiza as propriedades do atual 

contexto de desenvolvimento, a natureza sistêmica dos problemas e o 

estabelecimento de uma agenda transversal que combine áreas distintas da 

administração pública e privada.  

Abony e Van Slyke (2010) apresentam uma estrutura que deve orientar 

o planejamento na administração pública, na era da produção globalizada, 

percebendo entre outros elementos: compreensão das cadeias de valor e 
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engajamento na facilitação das trocas próprias das atividades econômicas; a 

importância de investir na melhoria da infraestrutura logística de transportes; o 

compromisso no que diz respeito ao desenvolvimento de mecanismos que 

promovam a participação dos arranjos produtivos; a gestão de riscos inerentes 

as cadeias e redes globais; e, o desenvolvimento de habilidades relacionadas 

ao transporte e logística. 

Enquanto muitos pesquisadores consideram o planejamento da logística 

de transportes essencialmente como uma ferramenta que proporcione que a 

mobilidade seja permitida ou que essa mobilidade seja realizada em melhores 

condições, remetendo às infraestruturas de deslocamento e acessibilidade, 

outros pesquisadores consideram tal planejamento um instrumento estratégico 

importante, a ser aplicado como alavanca ao desenvolvimento e à melhoria das 

características socioeconômicas nas quais o transporte atua positivamente 

(TEDESCO, 2008).  

A definição das atividades pertinentes a cada nível de planejamento é 

uma questão que gera discordâncias entre pesquisadores e operadores do 

sistema de transportes, mas não resta dúvida que está no planejamento 

estratégico, integrado ao processo de gestão, a possibilidade de maior acerto 

quanto ao futuro de demanda de mobilidades em um território, notadamente 

quando se percebe o avanço das práticas turísticas como fator de 

desenvolvimento. 

Os reptos de amoldar o planejamento dos transportes a essas 

constantes mudanças do meio econômico e social conduzem a exigência de 

melhorar os métodos de planejar sua logística, de forma que atendam 

sistemicamente os diagnósticos quantitativos e qualitativos da mobilidade. 
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5 COMPREENSÃO DO SISTEMA TERRITORIAL TURÍSTICO 

 

Etapa fundamental para nortear a proposta da tese, como ponto de 

partida do estudo de caso, a compreensão de Santa Catarina como território 

turístico elenca os aspectos peculiares e os vínculos do Estado com o 

desenvolvimento da atividade turística. Iniciam-se as tratativas, monitoradas 

pelas bases da teoria sistêmica e integrada, no sentido de proporcionar ao 

planejamento da logística de transportes a destacada relação com o 

planejamento do turismo, caracterizados como sustentáculos da economia 

catarinense. 

Trata-se de buscar as funções do litoral norte que qualificam Santa 

Catarina em seus destinos e atrativos turísticos e, por consequência exigem do 

planejamento público atenção especial quanto a capacidade de mobilidade nos 

deslocamentos dentro território. Com tal visão, os parâmetros empreendidos 

estão acompanhados de aporte conceitual, no sentido de ampliar as 

perspectivas metodológicas da pesquisa. 

 

5.1 Panorama sobre Santa Catarina 

Santa Catarina, colonizada por fluxos migratórios de origem portuguesa, 

alemã, italiana, tirolesa, francesa, africana, ucraniana, polonesa, russa, suíça, 

austríaca e japonesa, nas regiões Sul, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, 

norte e nordeste, além dos tropeiros paulistas no planalto norte e serrano, e da 

migração gaúcha (ítalo-alemã-brasileira) no oeste, resultou numa sociedade 

miscigenada, que preserva os costumes, as tradições, o folclore, a culinária, a 

arquitetura, o patrimônio artístico e histórico, herdados de seus povos 

formadores. 

Localizado na região sul do Brasil, entre os Estados do Paraná e do Rio 

Grande do Sul, o Estado de Santa Catarina tem um território de 95.346,18 km2 

incluindo as águas territoriais, representando o tamanho aproximado de países 

como Áustria e Portugal, limita-se ao leste com o Oceano Atlântico, 

estreitando-se até formar uma fronteira de cerca de 120 km de extensão com a 
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República Argentina, pouco mais de 500 km a Oeste, conforme pode ser visto 

na figura 15. 

É o vigésimo maior estado brasileiro em extensão territorial. É parcela 

reduzida da totalidade do território estrangeiro, avaliada em 8.514.876,599 km². 

Sua posição no mapa está entre os paralelos 25º57'41" e 29º23'55" de latitude 

sul e entre os meridianos 48º19'37" e 53º50'00" de longitude oeste. O fuso 

horário é igual ao de Brasília, capital do Brasil, com três horas a menos em 

relação ao meridiano de Greenwich; uma vez ao ano adota o horário de verão, 

em geral entre os meses de outubro e fevereiro, na qual os relógios são 

adiantados uma hora para poupar energia. 

 

Figura 15: Localização do Estado de Santa Catarina 

 

Fonte: DEINFRA (2012). 

 

Santa Catarina, uma das 27 unidades federativas do Brasil, coloca-se 

como o décimo primeiro Estado mais populoso totalizando 6.248.436 

habitantes. Apresenta índice de desenvolvimento humano – IDH de 0,774 o 

terceiro melhor entre os estados brasileiros, indicador adotado pela 

Organização das Nações Unidas - ONU (PNUD, 2013).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_do_Brasil
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O relevo de Santa Catarina é dos mais acidentados do Brasil, recortado 

por cursos d’água oferece condições ideais para atividades relacionadas com 

esportes radicais e com a ecologia. De acordo com Mamigonian (2000), 

caracteriza-se pelas seguintes tipologias:  

 Planície Costeira, que é a faixa próxima ao litoral, onde a vegetação é 

variada, sendo encontrados a mata atlântica, mangues e restingas; 

 Serras Litorâneas, onde a junção da Serra do Mar e a Serra Geral forma 

uma barreira que divide o estado entre a planície costeira e a região do 

planalto central, em que a vegetação predominante é a mata atlântica; 

 Planalto Ocidental, que ocupa a maior parte das terras catarinenses e 

por onde são encontradas as florestas de araucária e os campos gerais, 

e onde está situado o ponto mais alto do estado, o Morro da Igreja com 

1822 metros de altitude na cidade de Urubici. 

Para Peluso Júnior (1991), a morfologia do relevo catarinense 

caracteriza a existência de duas grandes regiões: o planalto, que começa na 

região oeste terminando nos limites das encostas, separando-as; e a região 

litorânea, que parte dos limites das serras e se estende até o Oceano Atlântico. 

Os elevados contrafortes das Serras Geral e do Mar com seus espigões, 

que delimitam a faixa litorânea, oferecem o contraponto das altitudes mais 

elevadas do sul do país, onde se desenvolvem paisagens privilegiadas, 

culturas e atividades de campos e serras, aquinhoadas com a neve nos 

invernos, que atraem turistas de todo o Brasil (SANTUR, 2013). 

No planalto, alguns rios escavaram profundamente o material rochoso 

formando vales fechados de encostas abruptas, que são verdadeiros canyons. 

Contrastes maiores podem ser observados entre os níveis altimétricos 

das baixadas e tabuleiros litorâneos com a imponente escarpa da Serra Geral, 

na área meridional do estado. Essa escarpa, transposta pela famosa estrada 

da Serra do Rio do Rastro, é panorama de forte interesse turístico.  

A formação geológica propicia a ocorrência de águas termais em vários 

locais ao longo do território do Estado, desde o litoral até o extremo oeste, 

proporcionando diferenciado contato com a natureza para tratamento estético e 
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medicinal, como também para relaxamento, independentemente da época do 

ano.  

O clima mesotérmico predominante em Santa Catarina proporciona 

temperaturas médias agradáveis, variando de 13ºC a 27ºC; com chuvas 

distribuídas durante todo o ano e relativamente abundantes, apresenta índice 

médio anual de 1.300 mm, mas em algumas áreas chega a ter 2.000 mm 

anuais. A abundância de precipitações combinada com a posição astronômica, 

oferecem condição vantajosa para produção e diversificação das espécies 

vegetais. 

Ao contrário da maior parte do território brasileiro, possui as quatro 

estações bem definidas. Os verões são quentes, ensolarados. Nas cidades 

localizadas no planalto ocidental, sobretudo as cidades mais ao sul, o inverno é 

mais rigoroso, devido à altitude acima de 800 m. Em algumas cidades, como 

São Joaquim, as temperaturas ficam abaixo de zero, sendo frequente a 

ocorrência de geadas, e não raro a neve.  

As características do relevo de Santa Catarina, cujos acidentes 

geográficos constituem barreiras naturais de comunicação entre as regiões 

litorâneas e planaltos, influíram decisivamente na própria forma de ocupação 

do território, resultando no estabelecimento de povoações e grupos étnicos 

relativamente isolados e independentes, formando os anteriores enclaves 

econômicos e culturais. Mas, por outro lado, a peculiar geomorfologia do 

Estado ofereceu recursos naturais fantásticos para o desenvolvimento de 

atividades econômicas relacionadas com o turismo, passível de exploração 

como atividade rentável, limpa e sustentável. 

Os núcleos étnicos a partir dos quais se formaram e se desenvolveram 

várias das principais cidades de Santa Catarina, favoreceram o 

estabelecimento de eventos econômicos e socioculturais baseados nas origens 

e costumes de seus ancestrais, que acabaram por se consolidar na forma de 

roteiros regionais com forte apelo turístico.   

Destino tanto para o Verão quanto para o Inverno, Santa Catarina 

recebe turistas do país inteiro e de diferentes pontos do mundo. A diversidade 

de cenários faz com que o turismo responda atualmente por 12,5% do PIB 
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catarinense, que totaliza o montante de R$ 152,4 bilhões, 4,0% do PIB 

brasileiro, assegurando ao Estado a manutenção da 7ª posição relativa no 

ranking nacional (SEBRAE, 2013). 

  

5.2 Logística de Transportes em Santa Catarina 

A condição fisiográfica moldada pela confluência das Serras Geral e do 

Mar constituem barreiras naturais de ligação entre determinadas regiões 

catarinenses. As correntes e fluxos migratórios que se verificaram ao longo da 

história acabaram por estabelecer núcleos étnicos e povoações nos locais 

onde as terras e recursos naturais explorados eram acessíveis pelos modos de 

transporte então disponíveis à época. 

A logística de transportes do Estado é dependente de três eixos 

logísticos de desenvolvimento, sistema de transporte multimodal, ancorados 

por um sistema portuário cujo potencial é maximizado através da infraestrutura 

rodoviária, integrando as zonas de produção aos mercados internacionais. Os 

eixos identificados são: eixo logístico de São Francisco do Sul-Itapoá; eixo 

logístico de Itajaí-Navegantes; e, eixo logístico de Imbituba (MASTER PLAN, 

2005). 

A exemplo, a tabela 3 apresenta a matriz de transporte em alguns 

países, à qual se juntaram os índices do Brasil e do Estado de Santa Catarina 

estabelecendo fácil comparação. 

 

Tabela 3: Distribuição da Matriz Transporte de Cargas 

Países/Estado Rodoviário Ferroviário Outros 

Rússia 8% 81% 11% 

Austrália 53% 43% 4% 

Canadá 43% 46% 11% 

EUA 32% 43% 25% 

China 50% 37% 13% 

Brasil 58% 25% 17% 

Santa Catarina 80% 7% 13% 

Fonte: SIE (2011). 
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A infraestrutura de transportes existente em Santa Catarina é constituída 

pelos sistemas rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e dutoviário, 

atendendo o fluxo interno de pessoas e cargas e o fluxo de origem ou destino 

com os demais estados da região sul e com São Paulo, além de interagir com 

os principais eixos de transporte que atendem a região centro-oeste e os 

países do Mercosul. Integrando a economia catarinense com outros países, o 

sistema portuário estadual tem se destacado na infraestrutura logística, com 

crescimento contínuo no volume de cargas movimentadas. 

Para amplo entendimento do sistema que compõem a logística de 

transportes de Santa Catarina, faz-se necessário diagnosticar os modais no 

que se refere a sua função, jurisdição e situação atual, fazendo aporte de seus 

principais problemas. Na figura 16 apresenta-se um mapa do Estado com a 

composição modal mais representativa, ou seja, o portuário, o ferroviário, o 

dutoviário e o rodoviário, permitindo a visualização de suas localizações. 

 

 

Fonte: DEINFRA (2012). 

  

 

Figura 16: Transporte de Cargas no Estado de Santa Catarina 
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a) MODAL RODOVIÁRIO 

A rede rodoviária principal do estado está subdividida, a exemplo dos 

demais estados brasileiros, sob as jurisdições dos governos federal e estadual, 

sistema de transportes complementado por uma grande capilaridade de 

rodovias sob a jurisdição dos municípios.  

As rodovias federais, de competência da União, constituem a rede 

troncal básica de rodovias em Santa Catarina. De outro lado, as rodovias 

estaduais complementam essa rede troncal, interligando os diversos trechos de 

rodovias federais entre si e permitindo os acessos das diferentes localidades 

aos grandes troncos, e daí às diversas regiões do Estado e ao resto do país.  

O sistema de transportes de Santa Catarina integrado por rodovias 

pavimentadas se constitui por 2.262,8 km de rodovias federais e 4.667,8 km de 

rodovias estaduais, conforme destacado na tabela 4. Sob o ponto de vista de 

acessibilidade das cidades catarinenses à rede pavimentada estadual e 

nacional, as 293 sedes municipais contam com acesso pavimentado, o que 

corresponde a 100% da totalidade. 

 

Tabela 4: Extensões da Malha Rodoviária por Jurisdição 

Jurisdição 

Não Pavimentadas (km) 
Pavimentadas 

(km) 
Total (km) 

Leito Natural Implantadas 

Federal 0,0 0,0 2.262,8 2.262,8 

Estadual 1.414,3 114,4 4.667,8 6.196,5 

Total 1.414,3 114,4 6.930,6 8.459,3 

 

Fonte: DEINFRA (2012). 

 

A malha rodoviária no território catarinense tem boa densidade em 

termos de Brasil. Entretanto, de todo seu conjunto de rodovias, de várias 

categorias e jurisdições, algumas rotas se evidenciam nas conexões entre o 

Estado de Santa Catarina e outros Estados Brasileiros ou países da América 

do Sul, conforme pode ser percebido na figura 17. 
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Comparando-se a malha rodoviária catarinense à malha rodoviária do 

restante do país, a situação das rodovias em Santa Catarina apresenta 

condições físicas que demonstram a necessidade de cuidados por parte do 

poder público estadual. Pesquisa realizada pela Confederação nacional dos 

Transportes – CNT (2012) mostra um cenário brasileiro onde 9% das rodovias 

foram avaliadas em condição péssima, 20,3% em condição ruim e 33,4% como 

regular, enquanto em Santa Catarina 13% das rodovias foram avaliadas em 

condição péssima, 18,7% em estado ruim e 28,1% como regular; fatos que por 

si só caracterizam a urgente necessidade da realização de investimentos no 

setor. Apurando ainda mais os números levantados no território catarinense, 

revela-se que do percentual de 40,1% em estado bom e ótimo todas são de 

responsabilidade de concessão privada, demonstrando a dificuldade da gestão 

pública em manter seu patrimônio rodoviário. 

 

Figura 17: Principais Rotas da Malha Rodoviária 

 

Fonte: DEINFRA (2012). 

Adaptação: O autor (2013). 
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Nesse ínterim, levantamentos realizados pelo Departamento Estadual de 

Infraestrutura– DEINFRA (2012) apontam que mais de 2.000 km da malha 

rodoviária estadual pavimentada requer intervenções leves com vistas à 

recuperação da pista de rolamento, em tratamento da camada superior do 

pavimento com revitalização ou rejuvenescimento. De outro lado, todavia, 

expressiva parcela de 760 km demanda intervenções de maior vulto, na forma 

de restaurações e/ou reabilitações, envolvendo além da pista de rolamento as 

estruturas de base, estabilidade e drenagem. Traduzindo tais números, a 

situação é muito preocupante, pois 59,13% da malha viária estadual 

pavimentada requer, no curto ou no médio prazo, algum tipo de intervenção. 

Ao que tange à esfera de competência municipal, estimativas apontam 

para cifras da ordem de 53.800 km de estradas rurais em leito natural, cuja 

função de acessibilidade, principalmente para áreas remotas e distantes, as 

torna tão importante quanto às vias de responsabilidade do Estado, no que se 

refere ao contexto social em que as mesmas se inserem. É de conhecimento 

notório que os investimentos dispendidos pelo poder público para manter o 

cidadão nas áreas urbanas é substancialmente mais elevado que àqueles 

desembolsados para prover condições de permanência das pessoas no meio 

rural.   

Para atender essa lacuna, o Governo do Estado implantou e mantém o 

Programa Santa Catarina Rural, resultado de acordo de empréstimo com o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD/Banco 

Mundial como apoio aos municípios, onde são realizados importantes 

investimentos para reabilitação de estradas rurais, as denominadas estradas 

vicinais, de importância estratégica para o escoamento da produção agrícola 

local e regional.   

Por conta do crescimento da atividade turística em várias regiões do 

Estado, outras obras são fundamentais para equacionar o fator limitação da 

mobilidade, evento que tem extrapolado os níveis de capacidade de tráfego 

dos sistemas de transporte rodoviário no Estado, panorama que demanda a 

deflagração imediata de investimentos com vistas, por exemplo: à implantação 

da 4ª travessia Ilha/Continente em Florianópolis, o segundo acesso ao 

município de Bombinhas, a duplicação do acesso a Chapecó, à construção de 
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marginais e contornos viários de cidades e, na execução de projetos com vistas 

ao tratamento diferenciado às travessias urbanas (SIE, 2011).  

Não menos importante e premente é a implementação de políticas 

visando manter a rede viária em aceitáveis patamares de operação, caso, por 

exemplo, do incremento da atividade de conservação rotineira de rodovias, 

ação que obrigatoriamente deve incluir a reconfiguração dos sistemas de 

sinalização e o tratamento de pontos críticos, fator vital na redução dos 

acidentes de trânsito, de cuja situação atual, Santa Catarina muito 

desafortunadamente ostenta o segundo pior índice do país.  

b) MODAL DUTOVIÁRIO 

Duto é a designação genérica de instalação constituída por tubos ligados 

entre si, destinada à movimentação de petróleo e seus derivados como 

também do gás natural, os oleodutos e os gasodutos respectivamente. Quando 

um duto é utilizado para transporte de diversos tipos de produtos ele também 

pode ser chamado de poliduto. Os dutos têm uma classificação em relação ao 

meio que atravessam, podendo ser classificados como dutos de transporte ou 

de transferência.  

O modal dutoviário é recente e de aplicação exclusiva, visto não ter 

aplicação na mobilidade de pessoas. Sem um histórico sobre sua evolução, os 

oleodutos mais antigos datam de 1976, enquanto que gasodutos são ainda 

mais atuais. 

O sistema de transporte dutoviário existente no território catarinense é 

composto por: o oleoduto ligando o terminal de São Francisco do Sul à refinaria 

de Araucária, no Paraná; o oleoduto ligando o terminal de Biguaçu, também, à 

refinaria de Araucária, passando por Guaramirim e pela base de Itajaí; e, pelo 

gasoduto Bolívia/Brasil, com seus limitados ramais (DEINFRA, 2012). 

Os oleodutos são operados sob a jurisdição da refinaria do Paraná - 

REPAR, enquanto o gasoduto é operado pela Petróleo Brasileiro S.A. – 

PETROBRAS. Os ramais de distribuição de gás são geridos pela Companhia 

de Gás de Santa Catarina – SCGÁS. No segmento de combustíveis líquidos, o 

modal dutoviário está adequado com a demanda e tem recebido investimentos 

regulares. Entretanto, o segmento de gás ainda se apresenta limitado no que 
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tange a sua distribuição, atendendo somente as regiões Norte, Nordeste, Vale 

do Itajaí e Litoral. 

c) MODAL FERROVIÁRIO 

As ferrovias que atendem ao Estado de Santa Catarina foram, 

basicamente, implantadas entre os fins do século XIX e início do século XX, 

época em as ferrovias se constituíam na mais importante modalidade de 

transporte terrestre que se disseminava no mundo, em função do avanço no 

desenvolvimento das locomotivas a vapor.  

O sistema ferroviário que remanesceu da época pioneira acabou restrito 

a duas estradas de ferro longitudinais, cujos traçados atravessam o Estado no 

sentido norte-sul, a uma estrada de ferro transversal ligando o porto de São 

Francisco do Sul à Mafra, e a uma ferrovia isolada da malha nacional fazendo a 

conexão Imbituba/Tubarão/Criciúma. Todos os quatro trechos, que foram 

administrados e operados pela Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, foram 

incluídos no programa nacional de desestatização na década de 1990 e, 

resultaram concedidas à iniciativa privada (SIE, 2011). 

Conforme demonstra a tabela 5, a malha ferroviária atual conta com 

extensão de 1.367 km. A movimentação ferroviária no Estado restringe-se às 

cargas chamadas “de passagem” no sentido norte-sul, às exportações que são 

feitas pelo porto de São Francisco do Sul e, ao transporte gerado na região 

carbonífera de Criciúma com destino à usina termoelétrica Jorge Lacerda, em 

Capivari de Baixo (DEINFRA, 2012). 

 

Tabela 5: Malha Ferroviária em Santa Catarina 

Trecho Distância (km) 

Porto União Vitória – Marcelino Ramos* 380  

Porto União Vitória – Mafra* 240  

Mafra – São Francisco do Sul 215  

Mafra – Lages 293  

Lages – Divisa Rio Grande do Sul 75  

Imbituba – Tubarão – Criciúma 164  

Total 1.367 
* Não operada atualmente 

      Fonte: DEINFRA (2012). 
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Pela análise realizada no Master Plan (2005), e que se mantém atual, 

cerca de metade da malha existente não é operacional; e, a que se encontra 

em funcionamento é operada em condições deficientes, quer pela velocidade 

baixa de movimentação, quer pela pouca frequência de trens, quer pela falta de 

equipamentos adequados ou ainda pela falta de conexão com outros modais. 

Neste panorama, nos últimos anos a Secretaria de Estado da 

Infraestrutura - SIE tem se articulado com o Ministério dos Transportes, ente 

federativo que orienta as políticas do setor, com o propósito de viabilizar os 

investimentos necessários à otimização dessa rede de transportes de cargas, 

para o que realizou um estudo de viabilidade da rede ferroviária de Santa 

Catarina, cujos resultados referendaram a viabilidade de implantação de dois 

importantes ramais: a ferrovia litorânea, conectando a cidade de Araquari ao 

porto de Imbituba, e a ferrovia do frango conectando o porto de Itajaí à 

Chapecó, também conhecida como projeto do “corredor ferroviário”, conforme 

detalhado na figura 18. 

 

Figura 18: Ferrovias em Santa Catarina  

 

Fonte: DEINFRA (2012). 
Adaptação: O autor (2013). 
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d) MODAL PORTUÁRIO 

Remanescente do período colonial consolidaram-se com atuação 

economicamente ativa, junto à linha costeira do Estado, os portos marítimos de 

São Francisco do Sul e de Laguna, aos quais se somaram, posteriormente, o 

porto fluvial de Itajaí e o porto marítimo de Imbituba. Recentemente, com a 

entrada em operação dos portos de Navegantes e Itapoá, o modal portuário 

conta com o total de seis unidades, o que faz de Santa Catarina um destaque 

na mobilidade de cargas portuárias no País (SIE, 2011). 

Cada um com características físicas e geográficas exclusivas, assim 

como concessões diferenciadas, são atendidos por agentes de transportes 

marítimos, de tal modo que todos mantêm linhas regulares com os principais 

portos do mundo. 

Por conta da intensificação das atividades de exportação, o modal 

marítimo catarinense encontra-se em plena expansão, com o projeto para 

instalação de mais um terminal na localidade de Laranjeiras no município de 

Itapoá. No entanto, as vias de acesso aos portos não possuem capacidade 

para atender ao volume transportado pelos terminais, dificultando a entrada e 

saída de cargas, gerando atrasos nas operações, além da elevação dos custos 

operacionais e de produtividade (DEINFRA, 2012). 

Do total da tonelagem movimentada nos portos de Santa Catarina, 80% 

destina-se à exportação e 20% provém de importação. Os números atuais 

desse modal respondem pela parcela de 11% da matriz de transporte de carga 

no Estado, percentual que poderá atingir a marca de 15% se o Estado e a 

União Federal realizarem nos próximos anos investimentos de adequação do 

sistema, entre outras intervenções na rede como um todo (FIESC, 2011).  

O porto de Itajaí, apostando no turismo de cruzeiros marítimos, dispõe 

de um píer turístico, inaugurado no ano de 2000, na Praça Vidal Ramos. O 

local é alfandegado e a estrutura conta com dolfins de atracação e de 

amarração, terminal de passageiros, plataformas de embarque e desembarque, 

instalações para a administração, salas para a Receita Federal e Polícia 

Federal, além de infraestrutura básica. No mesmo sentido seguiu o município 

de Porto Belo. Aliado a esses terminais, os municípios de Florianópolis e São 
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Francisco do Sul também têm se destacado na recepção aos turistas de 

cruzeiros marítimos, no entanto sem destinação por píer turístico. A figura 19 

representa um panorama desse modal. 

 

Figura 19: Portos e Piers em Santa Catarina 

 

Fonte: O autor (2013). 

 

e) MODAL HIDROVIÁRIO 

No que se refere ao transporte hidroviário para a navegação fluvial, o 

estado não dispõe de potencial para exploração desse modal pelo fato de que 

as características dos principais cursos d’água que drenam o território 

catarinense não lhes atribuem condição de aproveitamento natural em termos 

econômicos. Excetuadas pequenas extensões do rio Uruguai no extremo oeste 

que já serviram ao transporte de toras de madeira, em balsas, para a 

Argentina, no presente momento o modal hidroviário atende basicamente 

travessias de veículos, e o transporte de passageiros é inexpressivo. 
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Como o modal hidroviário, em termos de navegação fluvial, é 

praticamente inexistente, a cabotagem acaba por ter algum destaque nesse 

modal. Embora os volumes de carga transportada por cabotagem sejam 

relativamente baixos, tendo em consideração a extensão da costa brasileira e o 

bom acesso a outros portos no sul do continente, crê-se que esse modal tem 

grande possibilidade de crescimento e pode dar uma forte contribuição na 

matriz modal futura do Estado de Santa Catarina (SIE, 2011). 

f) MODAL AEROVIÁRIO 

Distribuídos por todas as regiões do estado, o sistema aeroviário de 

Santa Catarina é composto por uma rede de 31 aeródromos, dos quais cinco 

são privados, 21 administrados pelos municípios através de convênio com o 

Governo do Estado e cinco operados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária – INFRAERO, que são o de Florianópolis, o de Navegantes, o de 

Joinville, o de Chapecó e o de Forquilhinha (DEINFRA, 2012). 

O transporte aéreo, por sua própria natureza, se constitui em modal à 

parte no contexto de um sistema de transportes. No caso de Santa Catarina, 

suas funções principais são atualmente constituídas pelo atendimento às 

necessidades de transporte e deslocamentos de longo curso nas ligações da 

Capital e alguns dos principais polos regionais do Estado às demais capitais e 

grandes centros populacionais e econômicos do País (SIE, 2011). 

Os aeroportos de Florianópolis, Navegantes, Joinville e Chapecó 

respondem por 98% da movimentação de passageiros no Estado. Obedecendo 

a normatização do Comando Aéreo Regional – COMAR, os aeroportos de 

Florianópolis e Navegantes estão classificados como “internacional”, o 

aeroporto de Joinville como “polarizador estadual”, as unidades de 

Forquilhinha, Chapecó e Lages como “regional”, apenas para exempl ificar 

dentre todos. 

Pelo que se pode observar na figura 20, a cobertura territorial parece 

bem razoável, mas na realidade a operação de vôos comerciais com 

aeronaves a jato de média dimensão somente é possível nos aeroportos de 

Florianópolis, Navegantes, Joinville e Chapecó, devido a suas dimensões e 

equipamentos. 
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Figura 20: Aeroportos em Santa Catarina 

Fonte: O autor (2013).  

 

No âmbito do modal aeroportuário, o Governo do Estado tem realizado 

expressivos investimentos em vários aeroportos catarinenses, com destaque 

para construção de duas novas unidades regionais, nos municípios de 

Jaguaruna e Correia Pinto. 

À parte desse cenário, cita-se o caso, por exemplo, da construção do 

novo acesso ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz, ligação perfazendo 8,73 

km, ação complementar e integrante de um amplo projeto do Governo Federal 

visando à reformulação das instalações e facilidades dessa importante 

infraestrutura aeroportuária, de cuja responsabilidade na execução do referido 

acesso caberá ao Estado (SIE, 2011).   

Enfrentando forte crescimento anual, notadamente pela movimentação 

turística, estimado pela INFRAERO (2012) em torno de 20%, o modal tem se 

demonstrado inadequado e despreparado para atender tal demanda, tanto em 

seu nível de itinerários e escalas, quanto em seus padrões de qualidade. Para 

adequar a situação, percebe-se a necessidade de grande e continuado 

investimento em toda rede, tanto catarinense quanto nacional. 
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5.3 O Sistema Turístico do Litoral Norte de Santa Catarina 

Uma viagem de poucas horas pelo litoral norte do Estado de Santa 

Catarina é suficiente para se experimentar mudanças na paisagem, na 

culinária, nos sotaques e nas culturas. 

Conforme definido no item unidades de análise o litoral norte foi 

agrupado com base nos polos concentradores de maior mobilidade turística, ou 

seja, as nucleações que absorvem 70% de toda movimentação da atividade em 

Santa Catarina, quais sejam:  

a) Nucleação Negócio e Eventos: os municípios São Francisco do sul, 

Balneário Barra do Sul, Araquari, Joinville, São Bento do Sul, Campo 

Alegre, Garuva, Itapoá, Jaraguá do sul e Guaramirim, compõem o 

núcleo turístico. Maior polo industrial de Santa Catarina, a região 

harmoniza progresso econômico com desenvolvimento humano e 

conservação da natureza e do patrimônio histórico-cultural. A Serra do 

Mar e seu entorno, com mata atlântica, córregos e cachoeiras, a floresta 

de araucárias no planalto norte e as charmosas paisagens rurais 

encantam os visitantes. No litoral, a Baía da Babitonga, a cidade 

histórica de São Francisco do Sul e as comunidades pesqueiras 

completam o roteiro; 

b) Nucleação Vale Europeu: fazem parte do núcleo os municípios de 

Blumenau, Indaial, Timbó, Pomerode, Gaspar, Guabiruba, Brusque, Rio 

dos cedros e Rodeio. O Vale do Rio Itajaí foi colonizado por imigrantes 

europeus, principalmente alemães; os descendentes desses povos 

preservam os costumes dos antepassados na culinária, na arquitetura, 

no folclore, nas danças e nas festas religiosas e profanas. A natureza 

privilegiada da região propicia inúmeras alternativas de ecoturismo e 

turismo de aventura; 

c) Nucleação Centro de Distribuição: os municípios de Barra Velha, São 

João do Itaperiú, Luiz Alves, Balneário Piçarras, Penha, Navegantes e 

Itajaí fazem parte desse polo turístico. Caracterizado pela tranquilidade 

de suas praias e recantos rurais, o núcleo é servido por um aeroporto 

internacional, por dois grandes portos e um píer turístico; destaca-se por 
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abrigar o terceiro maior centro de captura e beneficiamento de pescado 

da América Latina e um dos maiores e mais tradicionais produtores de 

cachaça do Brasil, além da construção naval e do Parque Beto Carrero 

World; 

d) Nucleação Sol e Praia: é formada pelos municípios de Camboriú, 

Balneário Camboriú e Itapema. Totalmente distribuído pelo litoral, alia o 

charme típico de recanto litorâneo à efervescência de áreas urbanas 

com construções modernas e opções de lazer durante o ano todo, 

apresenta também vocação para o naturismo, mergulhos, caminhadas e 

passeios de escunas. Tem em Balneário Camboriú seu principal ícone, 

cidade cosmopolita que concentra muitos bares, casas noturnas, hotéis 

de várias classificações, comércio diversificado e restaurantes 

especializados em frutos do mar de cozinha internacional; 

e) Nucleação Natureza e Aventura: o núcleo conecta os municípios de 

Bombinhas, Porto Belo, Tijucas, Governador Celso Ramos, Nova Trento, 

São João Batista e Canelinha. É um mostruário de rara beleza com 

dezenas de praias com areias brancas e águas azuis transparentes, a 

maioria delas emolduradas por morros de vegetação nativa e recortes 

da costa que formam enseadas abrigadas, propício aos navegadores; 

recantos de natureza bucólica, alguns quase selvagens; inúmeros 

córregos, nascentes e cascatas; além de muitas grutas, capelas, igrejas 

históricas e dois santuários. Possui vocação natural ao ecoturismo e 

turismo de aventura; 

f) Nucleação Ilha de Santa Catarina: a região alia desenvolvimento urbano 

com preservação e controle da natureza. A capital de Santa Catarina é 

um dos mais importantes destinos turísticos do Brasil; e, se espalha por 

uma ilha costeira, a Ilha de Santa Catarina, e por alguns bairros 

localizados numa pequena península continental. Nesse território 

contam-se uma centena de praias, montanhas, áreas de preservação 

permanente, dunas e duas grandes lagoas: a do Peri, o maior 

reservatório de água doce da ilha, e a da Conceição. O núcleo turístico 

conserva costumes, tradições e arquitetura da época da colonização. 

Fortalezas históricas restauradas lembram as estratégias de defesa 
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contra inimigos, aos moldes das lutas entre portugueses e espanhóis 

pela posse do território. A nucleação é constituída pelos municípios de 

Biguaçu, Florianópolis, São José, Palhoça e Santo amaro da Imperatriz.  

O patrimônio natural e cultural está integrado ao território e, portanto, 

qualquer iniciativa de desenvolvimento deve contemplar a utilização racional 

dos recursos dentro de uma perspectiva de um modelo de desenvolvimento 

sustentável (DIAS, 2003). 

A compreensão do sistema se materializa nos indicadores naturais, 

socioespaciais, socioculturais e econômicos. Os indicadores deste processo 

medem os fixos dos sistemas e os fluxos gerados por tais fixos. Desta forma, 

os indicadores são de quantidade e de intensidade dos elementos e dinâmicas 

dos sistemas (ANJOS et al., 2006). 

Existem duas análises básicas da teoria sistêmica aplicada ao turismo. A 

primeira é aquela que fornece modelos completos do sistema de turismo, 

explicando todos os elementos demandados do fenômeno. A segunda é a que 

estuda o turismo por meio de subsistemas, sem a preocupação de fazer a 

abordagem completa do fenômeno (LEIPER, 2000). 

Dos estudos de Beveridge (1981) se destacam as seguintes 

características de um sistema: 

 Os componentes interagem entre si, formando uma rede de elementos 

interdependentes constituindo um todo; 

 Se um dos componentes é deficiente, incapaz de interagir 

adequadamente com os outros, o sistema todo é afetado; 

 Os sistemas que se relacionam com outros sistemas são chamados 

sistemas abertos; 

 Muitos sistemas tendem a alcançar e manter um equilíbrio dinâmico; 

 Os sistemas estão sujeitos a coerções externas e internas, vindas do 

ambiente e das limitações que lhe são inerentes. 

O território turístico, como um sistema, deve ter processos de 

planejamento e gestão que se coloquem como parte do ambiente que perturba 

o sistema, incrementando as possibilidades de aprendizado e evolução, 
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otimizando os processos de criação e inovação. O significado de um processo 

é dado pelo contexto social, através da estrutura econômica, cultural, espacial 

e temporal; assim, cabe ao planejamento sistêmico compreender as estruturas 

e os processos existentes no território a partir dos contextos onde estão 

inseridos (ANJOS et al., 2005). 

Neste bojo, a compreensão do litoral norte de Santa Catarina como 

território turístico, no conjunto das seis nucleações prioritárias do estado, 

pretende apresentar as informações necessárias para a efetiva, e atual, 

avaliação da mobilidade resultante da atividade, proporcionando dispositivos 

para o planejamento e a gestão das políticas públicas voltadas ao setor do 

turismo. 

 

5.3.1 Subsistemas dos Fixos Históricos e Culturais 

No Brasil, a referência é o grande território que foi dominado por 

Portugal, constituindo-se em uma nação homogênea e, ao mesmo tempo, 

cheia de especificidades nas mais diversas escalas. Raro algumas exceções, o 

Brasil se formou enquanto Nação por haver uma maior paridade nas 

combinações geográficas, isto é, nos aspectos físicos, biológicos e humanos e 

nos interesses imperiais e republicanos. A América Espanhola, por sua vez, 

compartimentou-se em vários estados nacionais, em virtude de ter 

predominado, em seu território, a heterogeneidade (PEREIRA, 1997).  

Com a descoberta das terras do Brasil, Santa Catarina logo entrou na 

rota dos navegadores europeus. A primeira expedição significativa a chegar a 

Santa Catarina foi a do português Juan Dias Solis, em 1515. O litoral 

catarinense era habitado por índios carijós, do grupo tupi-guarani. O navegador 

deu o nome de “Baía dos Perdidos” às águas entre a Ilha de Santa Catarina e o 

continente por conta do naufrágio de uma embarcação no local. 

O italiano Sebastião Caboto, a serviço da Espanha, chega com sua 

expedição em 1526 e, ao publicar seus mapas referentes à região, denominava 

a Ilha de Santa Catarina de "Porto dos Patos". O nome de Santa Catarina 

aparece, pela primeira vez, no mapa mundial de Diego Ribeiro, de 1529 

(DELPHINO, 2013). Há divergências quanto ao responsável pela denominação 
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de Santa Catarina, alguns autores atribuem a Sebastião Caboto, em 

homenagem à sua esposa Catarina Medrano; outros defendem que tenha sido 

em homenagem a Santa Catarina de Alexandria, festejada pela igreja católica 

em 25 de novembro. 

O Estado começou a ser realmente povoado no ano de 1637, com a 

chegada dos bandeirantes, que iniciaram a ocupação da capital, Nossa 

Senhora do Desterro, mais tarde nomeada de Florianópolis. Em 1660, foi 

fundada a vila de Nossa Senhora da Graça, hoje São Francisco do Sul 

(DELPHINO, 2013). 

Em 1739, o território catarinense passou a ser o posto português mais 

avançado da América do Sul, o que ambicionou os espanhóis que decidiram 

invadir a ilha, em 1777. Os espanhóis expulsaram tropas e autoridades para o 

continente, sendo a ilha devolvida para Portugal após o Tratado de Santo 

Idelfonso naquele mesmo ano (HAMEISTER, 2005). 

As áreas litorâneas do norte de Santa Catarina foram ocupadas pelos 

portugueses, originários do arquipélago dos Açores, estabelecendo povoados 

na região. Os alemães exercem forte influência nas cidades de Joinville, 

Blumenau, Brusque, Pomerode, Jaraguá do sul, São Bento do Sul e arredores 

desses municípios. A população imigrante de origem italiana, que constituíram 

a maior corrente migratória recebida pelo Estado, por sua vez, ocupou as 

margens do rio Tijucas onde atualmente fica o município de são João Batista, 

exercendo influência na cultura das cidades de Nova Trento, Botuverá, 

Canelinha e expandindo em menores proporções para o Vale do Itajaí. 

O povo Catarinense divide-se em várias crenças, com predominância do 

catolicismo. E foi justamente Santa Catarina a dar ao Brasil a sua primeira 

Santa, uma imigrante de origem Italiana, a conhecida Madre Paulina, que foi 

canonizada pelo Papa João Paulo II, e que acabou por estimular o fluxo de 

turismo religioso em Nova Trento. 

A Capital Catarinense, Florianópolis, é o centro administrativo do Estado 

e está situada em uma ilha oceânica com 424 km2. É a terceira cidade 

brasileira mais visitada por turistas estrangeiros, atrás apenas do Rio de 

Janeiro e de São Paulo (SANTUR, 2013). 
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Embora já contasse nos discursos e planos de governos anteriores aos 

anos 1980, a atividade turística tornou-se objeto importante de preocupações 

políticas a partir desse período, principalmente após as enchentes ocorridas no 

Estado em 1983, quando o turismo entra na ordem do dia como uma das 

alternativas econômicas para reconstrução do Vale do Itajaí (OURIQUES; 

CAON, 2005). 

Ao enfocar a utilização da cultura catarinense como atrativo, os 

pesquisadores Ouriques e Caon (2005, p.1) afirmam: 

Sendo alçado à condição de alternativa prioritária para reconstrução 
das regiões atingidas do Estado, o turismo passa a nortear as 
políticas de desenvolvimento dessas áreas. É nesse contexto que 
deve ser compreendida a utilização da cultura local pelo turismo, que 
implicou a tentativa de consolidação social da mesma. 
 

Evidencia-se nesse segmento a produção de festas locais baseadas na 

temática dos processos de colonização do litoral norte, aplicando de plano 

principal os componentes étnicos como explicação das diversidades regionais 

catarinense. É por isso que, a partir de meados da década de 1980, os 

documentos oficiais, propagandas turísticas e mesmo artigos científicos 

acabam citando e descrevendo as preponderâncias regionais do Estado 

através da diversidade cultural e social, aproveitando-as como ingredientes de 

visitação turística. 

Essa valorização do componente étnico é uma estratégia clássica de 

criação de nichos de mercado no turismo, baseada nas experiências europeias, 

nas quais as diferenças de língua, alimentação, comportamentos, folclore, são 

aproveitadas como mecanismos de afirmação e recriação de identidades locais 

e, é claro, de produção do turismo, através do resgate do passado, 

transformado em mercadoria (OURIQUES; CAON, 2005). 

No ano de 1999, é inaugurada a duplicação da rodovia federal BR-101, 

trecho norte, ligando a cidade de Curitiba no Paraná até Palhoça na região da 

grande Florianópolis em Santa Catarina, provocando novo impulso ao 

desenvolvimento de atividades ligadas ao setor turístico regional e transforma o 

norte do Estado naquilo que muitos chamaram de a “Flórida Brasileira”, em 

função do crescente número de empreendimentos turísticos que se instalaram 

na região (SANTUR, 2013). 
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Na estrutura do Governo do Estado, a responsabilidade pela gestão de 

políticas públicas de desenvolvimento do setor turístico está a cargo da 

Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Turismo – SOL, que tem entre suas 

competências e desafios os seguintes itens: o desenvolvimento do turismo, da 

cultura e do esporte de modo a manter os princípios legais, o equilíbrio e a 

sustentabilidade; a geração de fontes alternativas de emprego e renda; a 

ampliação e intensificação de atividades ligadas ao turismo, ao esporte e a 

cultura, durante todo ano; e, a integração da SOL com as Secretarias de 

Estado do Desenvolvimento Regional, por intermédio de programas, ações e 

alocações de recursos de forma descentralizada (SOL, 2013). 

Em 1977 é criada a SANTUR - Santa Catarina Turismo S/A, empresa de 

economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e 

Turismo, e encarregada do fomento e da divulgação das políticas estaduais de 

turismo, que como órgão executivo tem a missão de: “Promover e fomentar as 

indústrias do lazer e do entretenimento com qualidade, visando o 

desenvolvimento sócio econômico gerado pelo Turismo” (SOL, 2013). 

Os anos que seguem são marcados pela expansão crescente das 

atividades ligadas ao desenvolvimento do turismo: com a criação das Festas de 

Outubro, envolvendo as cidades de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pomerode, 

Itajaí e Brusque, cuja maior expressão é a Oktoberfest de Blumenau; com a 

ampliação do turismo cultural e de eventos, onde a Festa das Flores e o 

Festival de Dança em Joinville vêm conquistando espaço internacional; com o 

turismo de verão, tendo especial destaque os municípios de Itapema e 

notadamente Balneário Camboriú, que caracterizado por sua urbanidade trata-

se de uma cidade cosmopolita com cerca de cem mil habitantes, mas que só 

no verão recebe em torno de um milhão de turistas; com a consolidação de 

Florianópolis como um dos destinos mais procurados da América do Sul, 

principalmente pelos países vizinhos que compõem o Mercosul; e, com o 

turismo regional, provocado pela ampliação da malha rodoviária estadual, 

ligando o litoral com as outras regiões.   
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5.3.2 Subsistema dos Fixos Naturais 

O contraste entre as baixadas litorâneas e as formações montanhosas 

que no litoral chegam a tocar diretamente o mar é bastante forte e diferente da 

superfície ondulada do planalto ocidental; e, no dorso do planalto ocidental o 

horizonte retilíneo contrasta com as formas de relevo dos vales, que os rios 

entalham em rocha arenítico-eruptivo (REINHARD, 2001). 

A paisagem litorânea catarinense é muito diversificada. A linha costeira 

do estado, em seus 532 km de extensão, acrescida das ilhas oceânicas, 

pespontada de costões rochosos bordados por sucessões de praias, baías, 

lagoas, mangues e dunas assume grande beleza cênica e ampla perspectiva 

para desenvolvimento da atividade turística. 

Mas não só a faixa oceânica dispõe de atrativos, o interior da região do 

litoral norte também apresenta uma diversidade de roteiros que encanta a 

todos os turistas. Os solos estão fortemente marcados pela expressiva 

diferenciação da geomorfologia.  

A geologia de Santa Catarina, que condicionou a formação pedológica, 

compreende derrames de lavas básicas, intermediárias e ácidas 

correspondentes a formação da Serra Geral e da Serra do Mar, ao pacote 

sedimentar de rochas gonduânicas, uma faixa de rochas ígneas e 

metamórficas, formando os sedimentos recentes encontrados no litoral 

(SCHEIBE, 1986). De acordo com aquele autor, os sedimentos do litoral de 

idade cenozoica compreendendo a planície costeira são constituídos por 

migmatitos, granulitos, granitoides e as metassedimentares e metamórficas 

associadas. 

Peluso Júnior (1991) faz menção a um altiplano levemente inclinado 

para oeste e a uma área que se desenvolve da borda do planalto até o mar, 

para caracterizar a região do litoral e encostas do litoral. Segundo Horn Filho 

(1997) as áreas do litoral e suas encostas são conformadas pela acumulação 

resultante da ação fluvial, marinha, flúvio-marinha, lagunar, colúvio-aluvionar e 

eólica. 

 A forma como o relevo foi modelado, aliada ao clima temperado, faz 

com que ocorra um volume maior de chuvas no litoral em relação ao planalto, 
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onde também se registram as temperaturas mais elevadas (DAL MOLIN, 

2008). 

A vegetação do litoral norte, bastante diversificada, está segmentada 

pela mata costeira, possuindo espécies como o cedro, a peroba e a canela, 

essas remanescentes da mata atlântica e, mangues e savanas do litoral, 

campos com árvores de tamanho reduzido (PELUSO JÚNIOR, 1991). 

É o relevo que também condiciona as características da rede 

hidrográfica que compõe o Estado. Assim temos duas principais vertentes: o 

sistema integrado do interior, bacia do Prata, comandado pelas bacias dos rios 

Paraná e Uruguai; e, o sistema do leste comandado por um conjunto de bacias 

isoladas do litoral que leva as águas para o Oceano Atlântico. 

O sistema natural de drenagem do litoral norte é formado pela vertente 

leste, com destaque para o rio Itajaí-Açu que conta com dois grandes 

formadores, os rios Itajaí do Sul e o rio Itajaí do Oeste, e com dois grandes 

tributários, os rios Hercílio e Itajaí-Mirim, formando assim a maior bacia 

inteiramente catarinense. Ainda nessa vertente existem outros rios importantes, 

tais como: Itapocú, Tijucas, Cachoeira, Cubatão do Sul e Cubatão do Norte 

(ZABOT, 2009). 

O processo de degradação dos recursos hídricos no litoral norte de 

Santa Catarina é fator preocupante, onde segundo o NEA (2006) os mais 

poluídos são resultantes das indústrias de metais pesados e têxteis. Nas 

ultimas décadas a região vem sofrendo com a sujeira e poluição sobre seus 

ecossistemas em virtude de ser um centro convergente de pessoas e 

empreendimentos. Tal aspecto se reflete sobre seu meio ambiente, tendo 

causado em alguns casos danos irreversíveis. 

Entre os principais focos de degradação ambiental encontrados nos 

ecossistemas das nucleações turísticas do litoral norte catarinense estão: 

efluentes de esgoto em várias praias, rios, lagoas e mangues; ocupação 

habitacional e extrativismo da flora e fauna; descaracterização de restingas; 

processos erosivos; introdução de espécies exóticas na fauna e flora; 

queimadas; assoreamento de rios e lagos; poluição do ar e do solo; e, 

mudanças climáticas (NEA, 2006).  
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As fontes de poluição da atividade industrial estão bem localizadas e 

controladas; o mesmo não se pode dizer das poluições provenientes de 

agrotóxicos e esgotos domésticos e, esse último se constitui em grande desafio 

a ser enfrentado. Exemplo na coleta e tratamento de lixo, Santa Catarina tem um 

dos piores sistemas de saneamento básico do Brasil, onde atualmente apenas 

12% da população são atendidas pela rede de coleta e tratamento de esgoto. De 

acordo com relatório da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

– ABES, com base no ano de 2011, o litoral norte catarinense apresenta índice de 

15,53% na coleta e tratamento de esgoto. Em que pese à responsabilidade de 

cada cidadão, a solução dependerá de forte determinação política, com ações 

técnicas específicas e onerosas. 

Os efeitos das catástrofes naturais também são percebidos nas 

nucleações turísticas do litoral norte, num território relativamente pequeno se 

encontram desastres dos mais variados tipos, entre eles, vendavais, 

tempestades de granizo e chuvas torrenciais, que provocam cheias, 

inundações e deslizamentos de solo, frequentemente (SILVA, 2012).  

 

5.3.3 Subsistema de fixos construídos 

O subsistema de fixos construídos constitui uma porção peculiar do 

território, representativa do processo de interação do homem com o meio 

natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram 

valores.  

O conjunto de edificações, a distribuição viária e os espaços livres 

permitem observar características formais do espaço geográfico.  A evolução 

das cidades, a expansão das áreas urbanas, as conexões entre territórios e o 

processo de verticalização dos espaços, sejam residenciais, comerciais ou 

industriais, trazem desafios não só de ordem econômica, social e ambiental, 

mas também abrangem aspectos de patrimônios históricos e culturais de 

grande apelo turístico. 

Pimenta e Pimenta (2010) esclarecem que o território catarinense e em 

especial o litoral norte catarinense foi construído por levas sucessivas de 

imigrações, conformando paisagens culturais diversificadas pelos itinerários do 



169 
 

 

estabelecimento das populações de diferentes etnias e períodos históricos. Nas 

nucleações turísticas do litoral norte tal fato é ainda mais marcante; pequenas 

economias ancoradas regionalmente, muitas delas crescendo 

exponencialmente a partir de bases simplórias, permitiram a expressão de 

formas urbanas e arquitetônicas amparadas em tradições culturais populares, 

adaptando-se às condições locais e à lógica de relações territoriais em 

processo de constituição. A arquitetura institucional, religiosa, industrial, 

habitacional, assim como os planos urbanos e a evolução das ideias 

urbanísticas são próprias da formação socioespacial desses territórios 

turísticos. 

Os lugares constituíram-se historicamente, marcando a paisagem de um 

legado singelo arquitetônico e urbanístico, que acompanhou os sucessivos 

ciclos produtivos em suas diferentes localidades a partir da introdução de 

migrantes de culturas das mais variadas. 

Santa Catarina teve seu processo de ocupação a partir do litoral e 

determinado pela necessidade de defesa territorial por parte dos colonizadores 

portugueses. A costa era visitada por navegantes de várias nacionalidades, 

notadamente por franceses e espanhóis, que visavam tomar posse do Brasil 

meridional. A função de defesa deixou uma rica arquitetura de fortalezas, com 

destaque para as fortalezas de Santo Antônio de Ratones, São José da Ponta 

Grossa, Santa Bárbara, Araçatuba, Naufragados e Forte Santana, em 

Florianópolis, como também a fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim em 

Governador Celso Ramos e o Forte Marechal Luz em São Francisco do Sul. 

Os açorianos se espalharam pelo litoral em pequenos núcleos, 

organizados em torno da praça cívica e religiosa, em vias de traçado ortogonal 

acomodado à topografia. As casas em fita, com telhados que se inclinam para 

a rua, constroem um conjunto harmônico que estabelece os limites dos 

espaços públicos abertos (BROSS, 2002). 

A influência germânica é visível na arquitetura em seus estilos, 

destacadamente o enxaimel, facilmente identificada nos prédios com estruturas 

aparentes de madeira e paredes de tijolos maciços, mas também na forma de 

ocupação do espaço urbano e regional. O movimento da colonização alemã 

estendia-se a partir dos fundos dos vales, abrindo caminhos para implantação 
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de terrenos estreitos e compridos, implantados perpendicularmente as vias 

principais e secundárias, repetindo o modelo adotado em algumas regiões da 

Alemanha no final da idade média (PIMENTA; PIMENTA, 2010). 

As colônias italianas originavam-se da divisão de terras em lotes em 

linhas, as conhecidas estradas vicinais, em geral nas proximidades dos rios e 

riachos, com profundidades maiores do que as testadas, que adentrava as 

matas que recobriam o relevo. As famílias estabelecidas nessas zonas rurais 

constituíram um singular patrimônio edificado, composto por casas, instalações 

rurais e igrejas. Utilizando-se de pedras, de taipa ou cantaria, de tijolos que 

fabricavam, e de madeira, construíram com forte acento de sua terra de 

origem, proporcionando uma paisagem cujo legado persiste na atualidade 

(PIMENTA; PIMENTA, 2010).  

Em que pese à predominância da cultura portuguesa, alemã e italiana, 

em diversas áreas do litoral norte, se pode perceber traços das heranças 

culturais minoritárias, como por exemplo: as construções coloridas e enfeitadas 

pelos arremates dos telhados em lambrequim dos eslavos; as igrejas 

polonesas e ucranianas; e, ainda, os estilos residenciais de tradição suíça, 

inglesa, norueguesa e austríaca.  

Assim aos exemplares históricos juntaram-se construções desenvolvidas 

pela arquitetura predominante de cada época, formando cenários urbanos e 

rurais de características específicas, seguindo a tendência das atividades 

econômicas, envoltas pelos traços culturais e artísticos dos povos formadores 

de cada uma das nucleações do litoral norte, montando uma rica e curiosa 

paisagem. 

Santa Catarina tem o maior índice de eletrificação rural do Brasil. No 

litoral norte a distribuição dos domicílios com energia elétrica é de 100% e, 

todos os municípios contam com telefonia fixa e móvel e há fácil cesso à 

internet de banda larga nas principais cidades.  

Para fazer frente ao transporte de cargas e pessoas, a região se utiliza 

dos modais aéreo, ferroviário, portuário e rodoviário. 

O único ramal ferroviário do litoral norte, que a partir do porto de São 

Francisco do sul segue em direção a Mafra, passando por Araquari, Joinville e 
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São Bento do sul é caracterizado pelo transporte de cargas e possui 215 km de 

extensão e, cuja operação é realizada pela América Latina Logística no regime 

de concessão federal. Mas, da sua inauguração em 1906 até o ano de 1991 

atendeu com muita propriedade o transporte de passageiros. Com obras 

contratadas, o ramal será modificado, para contornar a área urbana de 

Joinville. 

Os portos de Itajaí, Navegantes, São Francisco do Sul e Itapoá são bem 

equipados e, juntos, movimentam anualmente cerca de 20 milhões de 

toneladas. O porto de Itajaí é o segundo do Brasil, e 13º na América Latina e 

Caribe, em movimentação de contêineres; o porto de São Francisco do Sul é 

essencialmente exportador, suas instalações permitem o atendimento a 

líquidos, carga geral, contêineres e granéis sólidos, onde se destaca a nível 

nacional; os portos de Navegantes e Itapoá vêm ocupando importante espaço 

pela agilidade de carregamento e descarregamento dos navios, utilizando-se 

de dispositivos modernos de alta tecnologia. Ainda nesse modal, mas 

destinado especificamente ao turismo, o litoral norte conta com os piers de 

Itajaí e Porto Belo, que segundo ponderações da FIESC (2011), vêm com 

muita propriedade demonstrando sua importância e já estabelecem novos 

marcos a exploração turística.  

 O aeroporto internacional Hercílio Luz está localizado em Florianópolis, 

distribuído em sítio aeroportuário de 9.086.589,53 m² possui pátio e pistas para 

atender aeronaves de grande porte, no entanto o terminal de passageiros com 

8.703 m² de área construída ficou modesto para a movimentação anual de 

3.395.256 passageiros conforme dados da INFRAERO com base no ano de 

2012. O aeroporto de Navegantes, designado Aeroporto Internacional Ministro 

Victor Konder, projetado com área de terminal para atender 600 mil 

passageiros por ano, também já ultrapassou sua capacidade, atingindo no ano 

de 2012 a movimentação de 1.277.486 passageiros, conta com pista na 

extensão de 1.701 metros e largura de 45 metros. Denominado Lauro Carneiro 

de Loyola, o aeroporto de Joinville conta com área construída de 4.000 m² no 

terminal de passageiros, e pista medindo 1.640 metros de comprimento, é 

destinado à aviação doméstica, com capacidade para atender 500.000 

passageiros por ano e atingiu no ano de 2012 a movimentação de 423.114 

passageiros. 
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O modal rodoviário oferece boa flexibilidade para seus usuários. Além de 

compreender a maior parte da rede de transporte do território estudado, o 

transporte rodoviário serve como meio de interligação entre outros modais.  

“A malha rodoviária do Estado foi impulsionada por indústrias do setor 

privado que foram adquirindo viaturas em número cada vez maior, para as 

quais o poder público teve de providencias infraestrutura para sua circulação” 

(DEINFRA, 2012, p. 221). As ferrovias que, nas décadas de 50 e 60, 

representavam um papel importante no transporte de cargas e mesmo no de 

passageiros, foram em parte erradicadas. O desaparecimento do transporte 

hidroviário de passageiros, que teve papel intermediário entre pequenas 

localidades, é percebido a partir de 1940. 

Foi, portanto, no setor rodoviário que o sistema de transportes de Santa 

Catarina teve sua grande evolução, marcando o início dos anos de 1950, quer 

no que diz respeito a frota de veículos, quer no que diz respeito às suas 

infraestruturas.  

Dos vetores que incentivaram o crescimento e o desenvolvimento de 

Santa Catarina, a inversão de capitais foi sem dúvida o mais importante, pois 

além daqueles criados para financiamento das atividades econômicas, foram 

aplicados volumes constantes nas obras de infraestrutura rodoviária. 

A extensão de estradas pavimentadas da rede federal que em 1960 era 

de apenas 357 km, dos quais 312 km correspondiam à BR-116 e 45 km aos 

trechos da BR-101 construídos no litoral norte catarinense, passou a ser em 

2012 de 2.262,8 km, cortando o Estado nos sentidos norte-sul e leste-oeste. A 

rede estadual experimentou uma evolução ainda mais espetacular, partindo de 

474 km em 1960 e chegando em 2012 com 6.930,6 km de rodovias 

pavimentadas. A frota de veículos, pouco significativa nos anos 50, aumentou 

de forma expressiva tanto em termos de automóveis, como de caminhões e 

ônibus, com a quantidade de 3.912.836 veículos, o que representa 

aproximadamente o índice de 0,61 veículos/habitante (DEINFRA, 2012). 

Neste contexto, em que pese a necessidade de implementar 

infraestruturas de transportes para outras modalidades, em especial a 

ferroviária e hidroviária, o setor rodoviário segue como o mais importante 

componente da logística de transportes de Santa Catarina, em função de 
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permitir as facilidades de acesso às pequenas localidades nas diferentes 

regiões, notadamente na abrangência territorial do litoral norte.  

Na nucleação da Ilha de Santa Cantarina o acesso rodoviário é a partir 

da BR-282 para as travessias ilha-continente, onde se observam longos 

congestionamentos no encontro do fluxo com a rodovia BR-101. As vias de 

maior movimentação na nucleação necessitam de adequação para criar um 

corredor turístico atrativo e principalmente para melhorar o acesso ao aeroporto 

internacional de Florianópolis. A figura 21 apresenta um panorama das 

principais rotas rodoviárias pavimentadas do núcleo. 

 

Figura 21: Rotas Rodoviárias - Nucleação Ilha de Santa Catarina 

 

Fonte: Google earth (2013). 
Adaptação: O autor (2013). 
 

Na Nucleação Aventura e Natureza, pela SC-412 chega-se ao 

município de Bombinhas, passando por Porto Belo; a SC-410 permite o acesso 

ao município de Governador Celso Ramos, e na direção inversa aos municípios 

de Nova Trento e Canelinha; e, pela BR 101 chega-se diretamente em Tijucas 

e Biguaçu. Na figura 22, se estampa as principais rotas pavimentadas. 
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1 = SCT 281 (São José/Br-101) 
2 = SC 401 (Beira Mar/Canasvieiras) 
3 = SC 401 (Prainha/Carianos) 
4 = SC 402 (Jurerê) 
5 = SC 403 (Ingleses) 
6 = SC 404 (Itacorubi/Lagoa) 
7 = SC 405 (Costeira/Ribeirão da Ilha) 
8 = SC 406 (Ingleses/Lagoa) 
9 = SC 406 (Lagoa/Rio Tavares) 
10 = SC 406 (Ribeirão da Ilha/Pântano Sul 
11 = SC 407 (Biguaçu/BR 101) 
12 = SC 407 (Antônio Carlos/Biguaçu) 
13 = BR 101 (Porto Belo/Biguaçu) 
14 = BR 101 (Biguaçu/BR 282) 
15 = BR 101 (BR 282/Sh. Mundo Car) 
16 = BR 101 (Sh. Mundo Car/Rio Imaruí) 
17 = BR 101 (Rio Imaruí/Sh. Via Catarina) 
18 = BR 101 (Sh. Via Catarina/BR 282) 
19 = BR 101 (BR 282/Estr. Barra do Aririú) 
20 = BR 101 (Estr. Barra do Aririú/Rio cubatão) 
21 = BR 282 (Florianópolis/BR 101) 
22 = BR 282 (BR 101/Sto. Amaro da Imperatriz)  
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Figura 22: Rotas Rodoviárias - Nucleação Aventura e Natureza 

 

Fonte: Google earth (2013). 
Adaptação: O autor (2013). 

 

Na nucleação Sol e Praia tem-se como principal acesso a BR-101 que 

corta as áreas urbanas de Balneário Camboriú e Itapema. Partindo do 

município de Porto Belo também é possível chegar a Itapema, através de uma 

estrada municipal. Observando a figura 23, se tem um panorama das rotas. 

 

Figura 23: Rotas Rodoviárias - Nucleação Sol e Praia 

 

Fonte: Google earth (2013). 
Adaptação: O autor (2013). 
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1 = SC 108 (Major Gercino/SC 410) 
2 = SC 410 (Nova Trento/Tijucas) 

3 = SC 108 (Brusque/SC 410) 
4 = BR 101 (Itapema/Porto Belo) 
5 = BR 101 (Porto Belo/Biguaçu) 

 = BR 101 (Balneário Camboriú/Morro do Boi) 1

 = BR 101 (Morro do Boi/Itapema) 2

 = BR 101 (Itapema/Porto Belo) 3
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O Vale Europeu possui dois acessos principais partindo da BR 101, um 

pela BR-470 que é o principal eixo rodoviário que liga o interior do Estado e 

demais rodovias de apoio como a BR-116 e a BR-153, e o segundo pela SC-

412 em direção a Gaspar. Para o município de Pomerode o acesso se dá pela 

rodovia estadual SC-421 partindo da BR-470. Internamente o acesso a 

Brusque ocorre pela rodovia SC-108. A figura 24 apresenta os trechos 

pavimentos de acesso aos atrativos turísticos. 

 

Figura 24: Rotas Rodoviárias – Núcleo Vale Europeu 

 

Fonte: Google earth (2013). 
Adaptação: O autor (2013). 

 

Na Nucleação de Negócios e Eventos, os acessos municipais de 

Joinville partem da BR-101, que também corta alguns setores de sua área 

urbana. Para chegar a São Francisco do Sul utiliza-se a BR-280, que também é 

o acesso a Jaraguá do Sul, ou ainda, através de uma via que sai de Joinville 

passa por Araquari e se conecta novamente com a BR-280; Balneário Barra do 

Sul é servido pela rodovia estadual SC-415 e, o Balneário de Itapoá pelas 

rodovias SC-416 e SC-417 a partir do município de Garuva; o núcleo estende-

se até São Bento do Sul pela SC-418. A figura 25 apresenta seus principais 

trechos rodoviários.  
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= SC 108 (BR 470/BR 280) 1 

= SC 108 (Brusque/Gaspar) 2 

 = SC 108 (Brusque/SC 410) 3

 = SC 110 (Pomerode/Jaraguá do sul) 4

 = SC 421 (Pomerode/BR 470) 5

= BR 470 (Gaspar/Blumenau) 6 

 = BR 470 (SC 421/Timbó) 7
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Figura 25: Rotas Rodoviárias – Núcleo Negócios e Eventos 

 

Fonte: Google earth (2013). 
Adaptação: O autor (2013). 
 
 

Na Nucleação do Centro de Distribuição, o município de Itajaí possui três 

acessos municipais que partem da BR-101; Navegantes é acessado através 

BR-470 e, o município de Penha se faz chegar pela rodovia estadual SC-414 

no trecho duplicado até o Parque Beto Carreiro World. Destaque das rotas na 

figura 26.  

 

Figura 26: Rotas Rodoviárias – Núcleo Centro de Distribuição 

 

Fonte: Google earth (2013). 
Adaptação: O autor (2013). 
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7 

1 = SC 108 (BR 280/BR101) 
2 = SC 415 (BR 101/BR 280) 
3 = SC 415 (BR 280/Ubatuba) 
4 = SC 418 (São Bento do Sul/BR 101) 
5 = SC 417 (BR 101/Itapoá) 
6 = BR 101 (SC 417/Divisa PR) 
7 = BR 101 (SC 417/BR 280) 
8 = BR 280 (Araquari/Joinville) 

 

1 = SC 412 (Gaspar/BR 101) 
2 = SC 414 (Luiz Alves/BR 470) 
3 = SC 415 (SC 108/BR 101) 
4 = SCT 486 (Brusque/BR 101) 
5 = BR 470 (Navegantes/BR 101) 
6 = BR 470 (BR 101/SC 414) 
7 = BR 101 (BR 280/BR 470) 
8 = BR 101 (BR 470/Balneário Camboriú) 
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O modal rodoviário, portanto, se constitui como o mais importante 

componente da infraestrutura de transportes entre as nucleações turísticas do 

litoral norte, principalmente em função da faculdade de permitir as facilidades 

de acesso às pequenas localidades e minifúndios, além de se constituir como o 

único meio de transporte coletivo intermunicipal; tem na BR-101 a principal 

infraestrutura rodoviária de acesso e, a partir dessa rodovia é que se interligam 

as demais rodovias tanto federais como estaduais e, ainda, os acessos 

municipais. A rede rodoviária que interliga os municípios que compõem as seis 

nucleações turísticas possui extensão total de 1.275,01 km, dos quais 425,17 

km estão na jurisdição federal e 849,84 km na jurisdição estadual, todas 

pavimentadas. 

 

5.3.4 Subsistema dos fluxos sociais 

Santa Catarina possui um perfil diversificado: uma economia forte, 

baseada em minifúndios rurais, dividindo espaço com um grande parque 

industrial, considerado como o quarto maior do país, o que coloca o estado 

catarinense na oitava posição da economia brasileira, em função do seu 

produto interno bruto – PIB (SEBRAE/2013).  

Em retrospectiva, verifica-se que a população catarinense, segundo o 

censo de 1950, atingia 1.560.502 habitantes, dos quais 70% localizavam-se na 

zona rural, sendo que a maior cidade, Florianópolis, contava com 47.000 

habitantes. O censo de 2010 mostrou um quadro completamente diferente, 

com a população crescendo em torno de 400% no período de 60 anos. As 

cidades também cresceram de forma impressionante no mesmo período, 

aparecendo grandes cidades e áreas conurbadas, destacadamente ao longo 

do litoral, como Joinville, Florianópolis, Blumenau, Criciúma, Tubarão, Jaraguá 

do sul, Brusque, Itajaí e Balneário Camboriú.  

A população que em 1950 estava disseminada por toda superfície 

territorial do Estado, com diferentes graus de densidade sem, contudo, 

apresentar contrastes muito acentuados, seguiu a tendência de se estabelecer 

ao longo dos rios. 
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Entretanto com a evolução da situação e o sonho de melhores 

rendimentos as populações começaram a migrar para a região litorânea que 

teve um desenvolvimento mais rápido e pujante. A taxa de urbanização que era 

de 30%, em 1950, passou a mais de 80% em 2010. 

Comprovadamente o litoral norte participa com a maior parcela do 

dinamismo da economia catarinense, e reflete diretamente nos índices 

elevados que a região alcança em emprego e renda, crescimento social e 

alfabetização, superiores aos da media estadual.  

De acordo com a aferição do censo realizado pelo IBGE (2010), as seis 

nucleações turísticas, foco do estudo, totalizam 3.010.032 habitantes o que 

representa 48,17% da população total do Estado, distribuídas em 12.156,25 

km², ou seja, 12,75% da área territorial do Estado. Enquanto a densidade 

demográfica do Estado está em 65,53 habitantes por km2, os núcleos turísticos 

prioritários alcançam o índice de 247,61 habitantes por km².  

No que tange à distribuição populacional por localização, 84% da 

população de santa Catarina está concentrada na área urbana e 16% na área 

rural, já as nucleações em estudo apresentam o índice de 94,70% da 

população em áreas urbanas.  A taxa anual de crescimento total é de 1,57%, 

medida pelo IBGE (2010) com base nos censos dos anos de 2000 e 2010, 

onde a área rural apresentou taxa negativa igual a -1,28%. 

A história da urbanização do litoral catarinense e seus arredores, 

acompanha os clássicos movimentos de desruralização e industrialização, 

processos que atenderam as necessidades de concentração do capital e das 

pessoas no espaço; isso se deu após o esgotamento da ocupação da fronteira 

agrícola nos anos 1970 e, mais recentemente pelo aumento do grau de 

urbanização e modernização das cidades, num cenário onde os movimentos 

migratórios em direção ao litoral norte se tornaram muito importante na 

dinâmica demográfica do Estado (MIOTO, 2012). 

Mesmo o processo de descentralização das ações do Estado, com a 

implantação das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional a partir 

do ano de 2003 pelo então Governador Luiz Henrique da Silveira, não foi 

possível conter a migração interna em direção ao litoral, o que fez aumentar as 
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desigualdades intraurbanas, oriundas do padrão de crescimento das principais 

cidades do litoral norte, com resultados diretos na favelização, violência, 

dificuldades de habitação, segregação socioespacial, acessibilidade e 

mobilidade. 

A razão de dependência em Santa Catarina, que mede a relação do 

contingente populacional potencialmente inativo – 0 a 14 anos e acima de 65 

anos – em relação à população potencialmente ativa – entre 15 e 64 anos, é de 

40,42%, menor que a média nacional que está em 45,90% (MIOTO, 2012). 

A estrutura etária de uma população, habitualmente, é dividida em três 

faixas: os jovens, que compreendem do nascimento até 19 anos, os adultos, 

dos 20 anos até 59 anos, e os idosos, dos 60 anos em diante. Segundo esta 

organização, em 2010 na região estudada, os jovens representam 31,5% da 

população, os adultos 59,1% e os idosos 9,4%. Ao comparar-se com os censos 

anteriores, houve redução da população jovem, o adensamento da população 

adulta e aumento na população idosa; cabe ressaltar que o índice de 

envelhecimento no censo de 2000 era de 19,10% e no censo de 2010 apontou 

para um significativo índice de 31,81%.  

De acordo com a síntese dos indicadores sociais do IBGE (2010), o 

catarinense tem a maior expectativa de vida do país: 75,8 anos, enquanto a 

média do brasileiro é de 73,1 anos. Ainda segundo o IBGE (2010), a 

expectativa de vida das mulheres do Estado corresponde a 79,1 anos e a dos 

homens 72,6 anos, uma diferença de 6,5 anos das catarinenses em relação à 

população masculina.  

As taxas de sobrevivência para as crianças estão entre os determinantes 

mais importantes do bem estar humano. As condições de higiene e saúde do 

litoral norte catarinense permite ao Estado ocupar destacados índices 

nacionais. Com base nos dados do IBGE (2010), para cada 1.000 crianças 

nascidas vivas, 9,2 menores de um ano morrem. A menor taxa de mortalidade 

na infância, que considera o óbito de crianças até cinco anos de idade, também 

se verifica em Santa Catarina, onde 11,2 menores de cinco anos morrem a 

cada 1.000 nascidos vivos.  
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O progresso em termos de educação é essencial para o 

desenvolvimento humano por si só e devido às ligações com a saúde, à 

equidade e à legitimidade. No aspecto educacional, Santa Catarina demonstra 

índices acima da média do país. Segundo o Ministério da Educação, em 2012 

Santa Catarina apresentava um número de 1.513.716 alunos matriculados, 

distribuídos em 55% no ensino fundamental, 17% no ensino médio, 3% em 

educação profissional, 4% em Educação de Jovens e Adultos – EJA presencial, 

1% em EJA semipresencial, 1% em educação especial e 19% em educação 

infantil, não contabilizados aqui os alunos do ensino superior (SEBRAE/2013). 

 No Estado são 84 instituições de ensino superior, das quais 52 estão 

situadas nas seis nucleações turísticas do litoral norte. Com isso, 15,3% da 

força catarinense de trabalho já chegaram aos bancos universitários. Ao mesmo 

tempo, o Estado detém uma das menores taxas de analfabetismo do país, 

4,41%, que é menos da metade da média nacional, de 9,99% (IBGE, 2010).  

O índice de desenvolvimento humano, conhecido por IDH, é uma 

importante medida concebida pela ONU – Organização das Nações Unidas, 

sob a responsabilidade do PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento quanto aos cálculos e relatórios, e se destina para avaliar a 

qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma população; quanto 

mais próximo de 1 (um) melhor é o desenvolvimento de um país, estado, região 

e município. Esse índice se sustenta nos seguintes critérios: 

 Grau de escolaridade, considerando a média de anos de estudo da 

população adulta e a expectativa de tempo que uma criança fica 

matriculada; 

 Nível de saúde, que tem por base a expectativa de vida da população, 

refletida nas condições de saúde e saneamento; 

 Nível de renda, que considera a paridade de poder de compra dos 

habitantes, sustentado no produto interno bruto per capita.  

O IDH de um país é reflexo do IDH de suas regiões ou estados e, por 

sua vez o IDH estadual é reflexo dos índices de desenvolvimento humano 

municipal – IDHM. Os valores calculados mais recentes de IDHM disponíveis 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD são de 
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2010, com referenciais comparativos dos anos de 1991 e 2000, conforme se 

apresenta na tabela 6 para os municípios de cada nucleação turística do litoral 

norte catarinense. 

 

Tabela 6: IDHM – Núcleos Turísticos do Litoral Norte 

 Municípios IDHM/1991 IDHM/2000 IDHM/2010 

 

N
e
g

ó
c
io

s
 e

 E
v
e

n
to

s
 

Garuva 0,446 0,555 0,725 

Itapoá 0,487 0,634 0,761 

Joinville 0,585 0,711 0,809 

São Francisco do Sul 0,575 0,658 0,762 

Araquari 0,451 0,578 0,703 

Balneário Barra do Sul 0,498 0,639 0,716 

Jaraguá do Sul 0,602 0,740 0,803 

Guaramirim 0,559 0,685 0,751 

São Bento do Sul 0,564 0,679 0,782 

Campo Alegre 0,447 0,582 0,714 

 

V
a
le

 E
u
ro

p
e

u
 

Pomerode 0,550 0,708 0,780 

Blumenau 0,611 0,727 0,806 

Gaspar 0,556 0,670 0,765 

Guabiruba 0,525 0,677 0,754 

Indaial 0,537 0,678 0,777 

Timbó 0,559 0,690 0,784 

Rio dos Cedros 0,505 0,626 0,729 

Rodeio 0,532 0,675 0,754 

Brusque 0,591 0,720 0,795 

 

C
e
n
tr

o
 d

e
 

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 

São João do Itaperiú 0,451 0,607 0,738 

Barra Velha 0,530 0,627 0,738 

Luiz Alves 0,509 0,635 0,737 

Balneário Piçarras 0,500 0,642 0,756 

Penha 0,439 0,631 0,743 

Navegantes 0,528 0,606 0,736 

Itajaí 0,588 0,688 0,795 

Il
h

a
 d

e
 

S
a
n

ta
 

C
a
ta

ri
n

a
 Florianópolis 0,681 0,766 0,847 

São José 0,626 0,718 0,809 

Palhoça 0,541 0,656 0,757 

Santo Amaro da Imperatriz 0,544 0,678 0,781 

Biguaçu 0,538 0,636 0,739 

 

S
o
l 
e
 

P
ra

ia
 Camboriú 0,466 0,592 0,726 

Balneário Camboriú 0,630 0,777 0,845 

Itapema 0,509 0,705 0,796 

 

N
a
tu

re
z
a
 e

 

A
v
e
n
tu

ra
 

Bombinhas 0,515 0,661 0,781 

Porto Belo 0,502 0,653 0,760 

Tijucas 0,562 0,669 0,760 

Canelinha 0,493 0,618 0,697 

Governador Celso Ramos 0,539 0,635 0,747 

Nova Trento  0,518 0,646 0,748 

São João Batista 0,520 0,663 0,740 

Fonte: PNUD (2010). 

Com o desafio de adaptar-se a uma maior integração regional, nacional 

e internacional, o IDH foi influenciado pelo aparecimento de novos produtos 

agrícolas e industriais, com outros perdendo importância ou mesmo saindo do 

processo produtivo. O setor de serviços foi o que mais apresentou dinamismo 

na evolução, sobretudo pelo avanço da atividade do turismo. 
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5.3.5 Subsistema dos fluxos econômicos 

A economia de Santa Catarina é bastante distinta e equilibrada e está 

organizada em vários polos distribuídos nas suas diferentes regiões, conferindo 

ao estado um padrão de desenvolvimento equilibrado; das diversas atividades 

produzidas e destacadamente reconhecidas pela sua importância, nenhuma 

contribui mais do que 20% para o PIB estadual. (SEBRAE/2013).   

De clima diversificado, paisagens e relevos diferenciados, o estado 

proporciona o desenvolvimento das mais diversas atividades econômicas, que 

vão desde as industriais, com evidência para a agroindústria, têxtil e de metal-

mecânico, até o turismo, atraindo investidores de segmentos distintos e 

permitindo que a riqueza não fique concentrada em apenas uma área.   

Segundo dados da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa 

Catarina o PIB catarinense atingiu em 2010 o montante de R$ 152,5 bilhões, 

4,0% do PIB brasileiro, assegurando ao Estado a 7ª posição relativa no ranking 

nacional (SEBRAE, 2013). A região que responde pelo conjunto das seis 

nucleações turísticas prioritárias, o litoral norte catarinense, responde por um 

PIB igual a R$ 91,09 bilhões, ou seja, 59,74% do PIB estadual. Enquanto o PIB 

per capita do Estado é de R$ 24,3 mil, o PIB per capita do litoral norte 

corresponde a R$ 30,26 mil. 

A indústria de transformação catarinense é a quarta do país em número 

de empresas e a quinta em número de trabalhadores. No estado, notadamente 

na área foco da presente tese, estão situadas importantes indústrias, algumas 

com destaque na América Latina e outras no mundo. Nessa região despontam 

os setores de tecnologia, máquinas e equipamentos, metal-mecânico e 

metalurgia, aparelhos e materiais elétricos, produtos plásticos, construção civil, 

veículos automotores e autopeças, cerâmica, cristais, têxtil e vestuário, 

calçados, naval, movelaria e pesca (SEBRAE, 2013). 

No setor moveleiro desponta a produção de móveis com predominância 

em madeira; a indústria de máquinas e equipamentos se destaca na fabricação 

de compressores e eletrodomésticos, ocupando o lugar de maior exportador do 

Brasil de moto-compressores herméticos; na metalurgia encontra-se a maior 

fundição independente do Brasil e que é a quinta em nível mundial, 
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especializada na fabricação de produtos fundidos para a indústria automotiva, 

também é líder nacional em eletro-ferragens, peças para tratores e em 

elementos de fixação; no setor de aparelhos e materiais elétricos ocupa 

importância nacional na confecção de geradores, transformadores e motores 

proporcionando ao Estado o primeiro lugar brasileiro de exportador de motores 

de corrente alternada trifásicos; a indústria naval vem se firmando, mas já 

detém a terceira posição do país em numero de trabalhadores; a região é o 

segundo maior polo empregador têxtil e de vestuário do Brasil, notadamente na 

confecção de camisetas de malhas, etiquetas tecidas, fitas elásticas e rígidas, 

fios para tricô e crochê, com maior exportação a nível nacional de roupas 

atoalhadas e de cozinha; no setor tecnológico obtém resultados expressivos 

em softwares para engenharia e gestão, como também na fabricação de 

telefones, aparelhos de segurança, conversores de energia, reguladores de 

tensão e equipamentos de comunicação e dados; na indústria alimentar, a 

região tem na pesca a liderança nacional; no setor de autopeças e veículos 

automotores, produz mancais, polias, escapamentos, blocos de cilindros, 

cabeçotes para motores a diesel e carrocerias para caminhões, além de estar 

incorporando uma fábrica de veículos da marca alemã BMW; o litoral norte é 

forte, ainda, no segmento de cerâmicas de revestimentos, e compõem o 

cenário estadual com boa parcela na fabricação de elementos de cerâmica 

vermelha.  

O trabalho familiar em pequenas propriedades é a característica típica 

do agronegócio em Santa Catarina; em geral, quem trabalha na terra é o dono 

do próprio negócio. De todos os estabelecimentos agropecuários catarinenses, 

89,5% têm menos de 50 hectares e são responsáveis por 70% da produção. 

Na agricultura o estado tem relevância nacional, principalmente na produção de 

alho, batata-inglesa, fumo, maça, cebola, milho, trigo, soja, feijão, tomate, 

mandioca, arroz e banana, onde nesses dois últimos itens o litoral norte 

contribui com parcela significativa. Na pecuária trabalha com grande 

diversidade de produtos, com destaque para carnes suínas, aves, bovinos, 

produção de leite, mel de abelha e peixes de água doce. Na maricultura mais 

de 90% da produção de ostras e mexilhões saem das águas do litoral norte 

catarinense.  
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O turismo é outro ponto forte da economia catarinense e vem 

experimentando crescimento destacado a nível nacional e mundial. Segundo 

informações da SANTUR (2013) o Estado recebeu mais de seis milhões de 

turistas no verão 2012/2013, entre nacionais e estrangeiros; considerando 

apenas os meses de janeiro e fevereiro, o movimento de turistas foi de 4,6 

milhões, para uma receita de mais de R$ 3 bilhões.  

No ano de 2010 as exportações de Santa Catarina alcançaram o valor 

acumulado de US$ 8,9 bilhões, o que significa um acréscimo de 17,6% em 

relação ao ano anterior; onde o litoral norte foi responsável por 79,77% do total 

num montante de US$ 7,1 bilhões das exportações. Os principais mercados de 

destino dos produtos foram Estados Unidos, Holanda, Argentina e Japão 

(FIESC, 2011).  

Com a forte estrutura portuária no litoral norte, registrou-se em 2010 a 

movimentação de 15,3 milhões de toneladas através dos portos de Itajaí, 

Navegantes e São Francisco do Sul; o porto de Itapoá ainda não figura nas 

estatísticas, pois entrou em operação em 2011. 

O índice Firjan de desenvolvimento econômico municipal trouxe em sua 

edição mais recente o avanço de Santa Catarina no ranking dos estados mais 

desenvolvidos do país, ocupando a terceira posição no ano de 2010 com 0,79 

(FIRJAN, 2012); o índice mostrou ainda que cinco municípios catarinenses se 

posicionaram entre os 100 com maior pontuação, dos quais quatro estão no 

litoral norte: Blumenau com 0,885, Florianópolis com 0,874, Brusque com 0,873 

e Joinville com 0,827.  

Santa Catarina possui a menor proporção de baixa renda do país, 2,12% 

da população têm renda mensal de até R$ 127,50; o rendimento familiar médio 

mensal no Estado é de R$ 3.015,10 que corresponde ao terceiro melhor nível 

nacional, ficando atrás do Distrito Federal e de São Paulo (FIESC, 2011). 

Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego – MET, o 

Estado possui em plena atividade 193.159 estabelecimentos, onde 190.874 

enquadram-se como micro e pequenas empresas; formalmente, o total de 

trabalhadores no território catarinenses é de 1.969.654, distribuídos pelos 

diversos segmentos econômicos, dos quais seis em cada dez trabalhadores 
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desenvolvem suas atividades em micro e pequenas empresas. A tabela 7 

apresenta a quantidade de empresas e de empregados que estão 

concentrados no litoral norte. 

Tabela 7: Empresas e Empregados – Litoral Norte 

ATIVIDADE ECONÔMICA ESTABELECIMENTOS TRABALHADORES 

Agropecuária e Pesca 1.986 11.081 

Indústria Extrativa Mineral 162 2.074 

Indústria de Transformação 17.178 357.319 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 386 13.450 

Construção Civil 5.959 59.946 

Comércio 39.947 231.868 

Serviços 39.787 542.180 

TOTAL 105.405 1.217.918 

Fonte: MTE (2010). 

Como demonstrado anteriormente, a importância do modal rodoviário 

para a economia é indiscutível, e em Santa Catarina responde por 80% do 

escoamento das cargas produzidas e distribuídas. Como fundamental meio de 

transporte, encontra na engenharia de tráfego todo suporte para o projeto 

geométrico, determinando a classe de rodovia e, também, os principais 

parâmetros executivos de sua implantação. Tais parâmetros são condicionados 

pelo tráfego previsto para na estrada circular; assim, a contagem de tráfego é o 

fator determinante para se medir a capacidade de mobilidade através do nível 

de serviço de cada rodovia. 

O volume de tráfego representa o número de veículos que passam por 

uma determinada seção de uma via na unidade de tempo. O volume médio 

diário anual (VMDA) é aplicado para se estudar as tendências de mobilidade; 

para tanto, apresenta-se na tabela 8 o VMDA para os trechos das rodovias que 

servem as nucleações turísticas do litoral norte homogeneizadas para o ano de 

2010, com base nas contagens realizadas pelos órgãos responsáveis pela 

operacionalidade de cada trecho rodoviário. Importante registrar que a 

contagem de tráfego nas rodovias catarinenses é realizada com equipamentos 

eletrônicos de contagem automática em postos permanentes e, permitem a 

estratificação da contagem por tipo de veículo.  Os postos permanentes são de 

contagens intensivas, de longa duração, cobrindo todo ano. 
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Tabela 8: VMDA – Rodovias dos Núcleos Turísticos 

 Rodovia Trecho VMDA Origem 
 N

e
g

ó
c
io

s
 e

 E
v
e

n
to

s
 

SC-108 BR-280/BR-101 8.673 DEINFRA 

SC-415 BR-101/BR-280 5.779 DEINFRA 

SC-415 BR-280/Ubatuba 16.340 DEINFRA 

SC-418 São Bento do Sul/BR-101 5.363 DEINFRA 

SC-417 BR-101/SC-416 10.711 DEINFRA 

BR-101 BR-101 com SC-417 (Garuva) 29.124 ALS 

BR-101 BR-101 com SC-417 (Joinville) 35.999 ALS 

BR-101 BR-101 com BR-280 (Joinville) 43.885 ALS 

BR-280 Araquari com Joinville (B. Itinga) 17.193 DNIT  

 V
a
le

 E
u
ro

p
e

u
 

SC-108 BR-470/BR-280 12.858 DEINFRA 

SC-108 Brusque/Gaspar 9.189 DEINFRA 

SC-108 Brusque/SC-410 6.319 DEINFRA 

SC-110 Pomerode/Jaraguá do Sul 6.463 DEINFRA 

SC-421 Pomerode/BR-470 7.595 DEINFRA 

BR-470 SC-108(Gaspar)/ SC-108(Blumenau) 14.577 DNIT 

BR-470 SC-418(Pomerode)/ SCT-477 (Timbó) 24.828 DNIT 

 C
e
n
tr

o
 d

e
 D

is
tr

ib
u
iç

ã
o

 SC-412 Gaspar/BR-101 11.486 DEINFRA 

SC-414 Luiz Alves/BR-470 3.420 DEINFRA 

SC-415 SC-108/BR-101 3.419 DEINFRA 

SCT-486 Brusque/BR-101 9.246 DEINFRA 

BR-470 Navegantes/BR-101 15.462 DNIT 

BR-470 BR-101/SC-414 (Luiz Alves) 13.383 DNIT 

BR-101 BR-280/BR-470 35.487 ALS 

BR-101 BR-470/Morro do Boi 75.325 ALS 

SC-414 BR-101/Parque Beto Carrero World 7.548 DEINFRA 

 N
a
tu

re
z
a
 
e

 

A
v
e
n
tu

ra
 

SC-108 Major Gercino/SC-410 4.314 DEINFRA 

SC-410 Nova Trento/Tijucas 6.434 DEINFRA 

SC-108 Brusque/SC-410 6.758 DEINFRA 

BR-101 Itapema/SC-412 (Porto Belo) 66.225 ALS 

BR-101 SC-412 (Porto Belo)/SC-417 40.373 ALS 

 S
o
l 

e
 

P
ra

ia
 BR-101 BR-470/Morro do Boi 75.325 ALS 

BR-101 Morro do Boi/Itapema 90.709 ALS 

BR-101 Itapema/SC-412 (Porto Belo) 66.225 ALS 

 

Il
h

a
 d

e
 S

a
n
ta

 C
a

ta
ri

n
a

 

SC-281 São José/BR-101 2.941 DEINFRA 

SC-401 Beira Mar/Canasvieiras 50.852 DEINFRA 

SC-401 Prainha/Carianos 27.420 DEINFRA 

SC-402 Jurerê 19.225 DEINFRA 

SC-403 Ingleses 30.271 DEINFRA 

SC-404 Itacorubi/Lagoa 35.391 DEINFRA 

SC-405 Costeira/Ribeirão da Ilha 38.992 DEINFRA 

SC-406 Ingleses/Lagoa 5.603 DEINFRA 

SC-406 Lagoa/Rio Tavares 21.083  DEINFRA 

SC-406 Ribeirão da Ilha/Pântano do Sul 10.785 DEINFRA 

SC-407 Biguaçu/BR-101 7.398 DEINFRA 

SC-407 Antônio Carlos/Biguaçu 7.399 DEINFRA 

BR-101 SC-412 (Porto Belo)/SC-407 40.373 ALS 

BR-101 SC-407/BR-282 100.503 ALS 

BR-101 BR-282/Shopping Mundo Car na BR-101 146.812 ALS 

BR-101 Shopping Mundo Car/Rio Imaruí 178.431 ALS 

BR-101 Rio Imaruí/Shopping Via Catarina 98.200 ALS 

BR-101 Shopping Via Catarina/BR-282 69.084 ALS 

BR-101 BR-282/Estrada da Barra do Aririú 50.279 ALS 

BR-101 Estrada da Barra do Aririú/Rio Cubatão 34.177 ALS  

BR-282 Florianópolis/BR-101 109.474 DNIT 

BR-282 BR-101/Santo Amaro da Imperatriz 18.401 DNIT 

Fonte: O autor (2013).  
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6 CAPACIDADE DE MOBILIDADE NO TERRITÓRIO TURÍSTICO 

 

Com os dados fornecidos pelo DEINFRA-SC, DNIT e Autopista Litoral 

Sul - ALS, referente aos trechos das rodovias federais e estaduais, se 

estratificou toda contagem de trânsito a partir do volume médio diário - VMD 

para obter separadamente os volumes de tráfego: volume médio diário anual - 

VMDA, volume médio diário mensal – VMDM, volume médio diário semanal -  

VMDS e volume médio diário na alta temporada – VMDAT. 

A avaliação da capacidade de mobilidade está sustentada em dados 

referentes à contagem de tráfego, volumétrica e classificatória, aplicados 

diretamente na ferramenta de análise quantitativa, que no presente caso foi 

regido pelo manual de estudos de tráfego do DNIT (2006), que em seus termos 

recomenda o método do fator de crescimento para determinar o tráfego futuro, 

através da função Tf = FcTa , onde: 

 Tf = tráfego futuro 

 Fc = fator de crescimento 

 Ta = tráfego conhecido em um determinado ano 

O fator de crescimento deve ser definido com dados que identifiquem a 

variação relacionada à população, renda, escolaridade, expectativa de vida, 

taxa de motorização, disponibilidade de infraestrutura pública, escoamento e 

distribuição de cargas, entre outros parâmetros associados que possam 

representar a possibilidade de crescimento do território. Para o 

dimensionamento rodoviário, a engenharia aplica fatores relacionados com a 

produção de bens e volumes transportados de cargas (FHWA, 2013). 

As tendências e expectativas quanto à evolução do sistema de 

transportes e da malha rodoviária, como já se referiu anteriormente, não podem 

ficar dependentes somente dos volumes e produção de bens transportados, e 

sim abranger os fatores que afetam a realidade da conjuntura econômica. 

Ao admitir que a mobilidade turística percebe, preponderantemente, a 

movimentação de pessoas dentro de uma rede viária em um território e, que 

essa rede viária deve ser planejada logisticamente pela engenharia de tráfego, 

entende-se que o fator de crescimento deve realmente estar ligado diretamente 
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ao desenvolvimento econômico, mas com um índice geral que represente os 

benefícios sociais da população com a amplitude das atividades econômicas e 

que resulte na possibilidade de melhorar o seu rendimento.  

Para tanto, adotou-se a média do nível de renda do índice de 

desenvolvimento humano, denominado IDHr, dos municípios que fazem parte 

de cada nucleação turística, por ser um índice que considera a renda baseada 

no PIB per capita, ou seja, por se tratar de pesquisa envolvendo o fenômeno 

turístico. O IDHr considera o valor agregado ao poder de compra dos 

residentes proporcionado pelo desenvolvimento da atividade, sem desprezar o 

fator de transportes de cargas, razão pela qual se pode considerar  enquadrado 

na escala conservadora do impacto de projeção futura de tráfego.  

Os valores mais recentes calculados de IDH disponíveis pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD são de 2010; mas, 

existem projeções para os anos de 2015, 2020, 2025 e 2030 para o Brasil, 

conforme demonstra a tabela 9. 

 

Tabela 9: Projeções de Crescimento do IDH Brasil 

Fonte: PNUD (2010). 

 

Mantendo-se a coerência de obter uma constante integração nacional e 

internacional, dentro de um panorama moderado, o IDHr Brasil seguirá ao 

menos a mesma proporcionalidade do IDH Brasil, visto que podem representar 

o benefício que se percebe quando utiliza-se recursos próprios em diferentes 

bens e serviços. 

Presumindo que Santa Catarina mantenha a mesma projeção de 

crescimento que o Brasil, a porcentagem de crescimento pode ser usada para 

calcular o IDHr de cada município nos períodos projetados, conforme se 

apresenta na tabela 10. 

Ano IDH Brasil Porcentagem de Crescimento

2010 0.819 -

2015 0.835 1.95%

2020 0.847 1.44%

2025 0.858 1.30%

2030 0.871 1.51%
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Tabela 10: IDHr Projetado – Municípios dos Núcleos Turísticos 

 Municípios IDHr/2010 IDHr/2015 IDHr/2020 IDHr/2025 IDHr/2030 
 

N
e
g

ó
c
io

s
 e

 E
v
e

n
to

s
 

Garuva 0,717 0,731 0,742 0,752 0,763 

Itapoá 0,739 0,753 0,764 0,774 0,786 

Joinville 0,795 0,811 0,823 0,834 0,847 

São Francisco do Sul 0,740 0,754 0,765 0,775 0,787 

Araquari 0,696 0,710 0,720 0,729 0,740 

Balneário Barra do Sul 0,713 0,727 0,737 0,747 0,758 

Jaraguá do Sul 0,793 0,808 0,820 0,831 0,844 

Guaramirim 0,748 0,763 0,774 0,784 0,796 

São Bento do Sul 0,763 0,778 0,789 0,799 0,811 

Campo Alegre 0,677 0,690 0,700 0,709 0,720 

 

C
e
n
tr

o
 d

e
 

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o

 

São João do Itaperiú 0,714 0,728 0,738 0,749 0,760 

Luiz Alves 0,766 0,781 0,792 0,803 0,815 

Balneário Piçarras 0,745 0,760 0,771 0,782 0,793 

Penha 0,739 0,753 0,764 0,775 0,786 

Navegantes 0,731 0,745 0,756 0,767 0,778 

Itajaí 0,778 0,793 0,804 0,816 0,828 

Barra Velha 0,735 0,749 0,760 0,770 0,782 

 

V
a
le

 E
u
ro

p
e

u
 

Pomerode 0,780 0,7965 0,806 0,818 0,830 

Blumenau 0,812 0,828 0,840 0,852 0,864 

Gaspar 0,770 0,785 0,796 0,807 0,819 

Guabiruba 0,750 0,765 0,776 0,787 0,798 

Brusque 0,794 0,809 0,821 0,833 0,845 

Indaial 0,767 0,782 0,793 0,804 0,816 

Timbó 0,807 0,823 0,835 0,847 0,859 

Rio dos Cedros 0,739 0,753 0,764 0,775 0,786 

Rodeio 0,769 0,784 0,795 0,806 0,818 

 

S
o
l 
e
 

P
ra

ia
 Balneário Camboriú 0,854 0,871 0,884 0,897 0,910 

Camboriú 0,736 0,750 0,761 0,772 0,783 

Itapema 0,788 0,803 0,815 0,827 0,839 

 

A
v
e
n
tu

ra
 e

 

N
a
tu

re
z
a

 

Bombinhas 0,753 0,768 0,779 0,790 0,801 

Porto Belo 0,750 0,765 0,776 0,787 0,798 

Gov. Celso Ramos 0,737 0,751 0,762 0,773 0,784 

Tijucas 0,747 0,762 0,773 0,784 0,795 

Canelinha 0,723 0,737 0,748 0,759 0,770 

São João Batista 0,739 0,753 0,764 0,775 0,786 

Nova Trento 0,749 0,764 0,775 0,786 0,797 

Il
h

a
 d

e
 

S
a
n

ta
 

C
a
ta

ri
n

a
 Florianópolis 0,870 0,887 0,900 0,913 0,926 

São José 0,799 0,815 0,827 0,839 0,851 

Palhoça 0,752 0,767 0,778 0,789 0,800 

Biguaçu 0,773 0,747 0,758 0,769 0,780 

Santo Amaro Imperatriz 0,753 0,768 0,779 0,790 0,801 

Fonte: O autor (2013). 

O manual do DNIT (2006) recomenda o fator de crescimento calculado 

pela razão de dados referentes a duas épocas distintas (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Fator de Crescimento com base no IDHr 

Nucleações 
Fc 

(2010-2015) 
Fc 

(2015-2020) 
Fc 

(2020-2025) 
Fc 

(2025-2030) 

Negócios e Eventos 1,020 1,014 1,013 1,015 

Vale Europeu 1,017 1,013 1,011 1,013 

Centro de Distribuição 1,019 1,015 1,013 1,015 

Sol e Praia 1,019 1,014 1,013 1,015 

Natureza e Aventura 1,020 1,014 1,013 1,015 

Ilha de Santa Catarina 1,020 1,014 1,013 1,016 

Média 1,019 1,014 1,013 1,015 

   Fonte: O autor (2013). 
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Quando se pretende trabalhar com o planejamento rodoviário, procura-

se identificar o tráfego que passará a existir na rodovia, o denominado tráfego 

futuro, partindo do tráfego existente (DNIT, 2006). 

Com o intuito de determinar o tráfego futuro em trechos de rodovias, há 

na literatura, algumas metodologias, baseadas principalmente nas séries 

históricas de movimentação dos trechos em estudo. Dentre essas formas, 

destacam-se o método baseado na utilização de uma taxa de crescimento, 

uma vez que esta é uma das práticas mais usuais dentro de estudos do tráfego 

na Europa e Estados Unidos da América, já que é de fácil compreensão e não 

necessita de séries históricas do tráfego ou de outras variáveis (WANG, 

PAPAGEORGIOU, MESSMER, 2008). 

O tráfego futuro é elemento fundamental para se conhecer a demanda 

que será solicitada no período referencial, permite a comparação da demanda 

com a capacidade suporte do pavimento, define a implantação de dispositivos 

de controle operacional, permite a análise e previsão de acidentes, oferece 

insumos para avaliação de viabilidade econômica, representando um dos 

dados básicos da engenharia de tráfego para o planejamento viário. 

Na tabela 12 apresenta-se o cálculo do tráfego futuro com base no 

VMDA, obtidos pela aplicação da fórmula referencial usando como taxa de 

crescimento o fator calculado com base no IDHr projetado, como forma de criar 

um vínculo ainda mais forte com o crescimento econômico. 

 

Tabela 12: Trafego Futuro (VMDA) – Rodovias dos Núcleos Turísticos 

 Rodovia Trecho Tf=2015 Tf=2020 Tf=2025 Tf=2030 

 N
e
g

ó
c
io

s
 e

 E
v
e

n
to

s
 

SC-108 BR-280/BR-101 8.841 8.964 9.080 9.216 

SC-415 BR-101/BR-280 5.891 5.973 6.050 6.140 

SC-415 BR-280/Ubatuba 16.657 16.890 17.109 17.365 

SC-418 São Bento do Sul/BR-101 5.467 5.543 5.615 5.699 

SC-417 BR-101/SC-416 10.919 11.071 11.214 11.382 

BR-101 BR-101 com BR-417 (Garuva) 29.689 30.104 30.495 30.952 

BR-101 BR-101 com SC-417 (Joinville) 36.697 37.210 37.693 38.258 

BR-101 BR-101 com BR-208 (Joinville) 44.736 45.362 45.951 46.640 

BR-208 Araquari com Joinville (B. Itinga) 17.527 17.772 18.003 18.273 

 

V
a
le

 

E
u
ro

p
e

u
 SC-108 BR-470/BR-280 13.108 13.291 13.477 13.665 

SC-108 Brusque/Gaspar 10.053 10.193 10.335 10.479 

SC-108 Brusque/SC-410 6.913 7.009 7.107 7.206 

SC-110 Pomerode/Jaraguá do Sul 6.588 6.680 6.773 6.867 
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SC-421 Pomerode/BR-470 7.742 7.850 7.959 8.070 

BR-470 SC-108 (Gaspar) /SC-108 (Blumenau) 14.860 15.068 15.278 15.491 

BR-470 SC-418 (Pomerode) /SCT-477 (Timbó) 25.310 25.664 26.023 26.387 
 

C
e
n
tr

o
 d

e
 D

is
tr

ib
u
iç

ã
o

 SC-412 Gaspar/BR-101 11.709 11.872 12.038 12.218 

SC-414 Luiz Alves/BR-470 3.486 3.534 3.583 3.636 

SC-415 SC-108/BR-101 3.486 3.534 3.583 3.636 

SCT486 Brusque/BR-101 9.425 9.556 9.689 9.834 

BR-470 Navegantes/BR-101 15.762 15.982 16.205 16.448 

BR-470 BR-101/SC-414 (Luiz Alves) 13.643 13.834 14.027 14.237 

BR-101 BR-280/BR-470 36.175 36.681 37.194 37.51 

BR-101 BR-470/Morro do Boi 76.786 77.861 78.951 80.135 

SC-414 BR-101/Beto Carrero Word 7.694 7.801 7.910 8.028 

N
a
tu

re
z
a
 e

 

A
v
e
n
tu

ra
 SC-108 Major Gercino/SC-410 4.398 4.463 4.525 4.588 

SC-410 Nova Trento/Tijucas 6.559 6.657 6.750 6.844 

SC-108 Brusque/SC-410 6.899 7.002 7.100 7.199 

BR-101 Itapema/SC-412 (Porto Belo) 67.510 68.522 69.481 70.453 

BR-101 SC-412 (Porto Belo)/SC-417 41.156 41.773 42.357 42.949 

S
o
l 

e
 

P
ra

ia
 BR-101 BR-470/Morro do Boi 76.786 77.937 79.106 80.213 

BR-101 Morro do Boi/Itapema 92.469 93.856 95.263 96.596 

BR-101 Itapema/SC-412 (Porto Belo) 67.510 68.522 69.549 70.522 

 

Il
h

a
 d

e
 S

a
n
ta

 C
a

ta
ri

n
a

 

SC-281 São José/BR-101 2.998 3.042 3.084 3.127 

SC-401 Beira Mar/Canasvieiras 51.839 52.616 53.352 54.098 

SC-401 Prainha/Carianos 27.952 28.371 28.768 29.170 

SC-402 Jurerê 19.598 19.891 20.169 20.451 

SC-403 Ingleses 30.858 31.320 31.758 32.202 

SC-404 Itacorubi/Lagoa 36.078 36.619 37.131 37.650 

SC-405 Costeira/Ribeirão da Ilha 39.748 40.344 40.908 41.480 

SC-406 Ingleses/Lagoa 5.712 5.797 5.878 5.960 

SC-406 Lagoa/Rio Tavares 21.493 21.815 22.120 22.429 

SC-406 Ribeirão da Ilha/Pântano do Sul 10.994 11.158 11.314 11.472 

SC-407 Biguaçu/BR-101 7.542 7.655 7.762 7.870 

SC-407 Antônio Carlos/Biguaçu 7.542 7.655 7.762 7.870 

BR-101 SC-412 (Porto Belo)/SC-407 41.156 41.773 42.357 42.949 

BR-101 SC-407/BR-282 102.453 103.989 105.444 106.920 

BR-101 BR-282/Shopping Mundo Car BR-101 149.660 151.904 154.030 156.186 

BR-101 Shopping Mundo Car/Rio Imaruí 181.893 184.621 187.205 189.825 

BR-101 Rio Imaruí/Shopping Via Catarina 100.105 101.606 103.028 104.470 

BR-101 Shopping Via Catarina/BR-282 70.424 71.480 72.480 73.494 

BR-101 BR-282/Estrada da Barra do Aririú 51.254 52.022 52.750 53.488 

BR-101 Estrada da Barra do Aririú/Rio Cubatão 34.840 35.362 35.857 36.358 

BR-282 Florianópolis/BR-101 (Via Expressa) 111.598 113.271 114.856 116.463 

BR-282 BR-101/Santo Amaro da Imperatriz 18.758 19.039 19.305 19.575 
 

Fonte: O Autor (2013). 

 

Uma das características mais importantes do fluxo da mobilidade é sua 

variação generalizada, podendo ocorrer ao longo do dia, ao longo de 

determinadas horas, ao longo da semana, ao longo dos meses e ao longo dos 

anos.  

Como aqui se está focando a mobilidade turística, torna-se interessante 

realizar reflexão comparativa da mobilidade anual com a mobilidade 

temporária, que no caso do litoral norte catarinense é concentrado nos meses 

de verão. Para tanto, segue-se na tabela 13 os resultados de trafego futuro 

para a mobilidade temporária que aqui se denomina de volume médio diário 

anual temporário – VMDAT, aplicando-se o mesmo Fc para cada nucleação. 
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Tabela 13: Trafego Futuro (VMDAT) – Rodovias dos Núcleos Turísticos 

 Rodovia Trecho Tf = 2015 Tf = 2020 Tf = 2025 Tf = 2030 

 

N
e
g

ó
c
io

s
 e

 E
v
e

n
to

s
 

SC-108 BR-280/BR-101 8.850 8.973 9.089 9.225 

SC-415 BR-101/BR-280 5.897 5.979 6.056 6.146 

SC-415 BR-280/Ubatuba 16.673 16.906 17.125 17.381 

SC-418 São Bento do Sul/BR-101 7.723 7.831 7.932 8.050 

SC-417 BR-101/SC-416 10.929 11.082 11.226 11.394 

BR-101 BR-101 com SC-417 (Garuva) 29.718 30.134 30.525 30.982 

BR-101 BR-101 com SC-417 (Joinville) 41.760 42.344 42.894 43.537 

BR-101 BR-101 com BR-208 (Joinville) 44.818 45.445 46.035 46.725 

BR-208 Araquari com Joinville (B. Itinga) 24.649 24.994 25.318 25.697 

 V
a
le

 E
u
ro

p
e

u
 

SC-108 BR-470/BR-280 14.110 14.307 14.507 14.710 

SC-108 Brusque/Gaspar 10.383 10.528 10.675 10.824 

SC-108 Brusque/SC-410 7.007 7.105 7.204 7.304 

SC-110 Pomerode/Jaraguá do Sul 10.784 10.934 11.087 11.242 

SC-421 Pomerode/BR-470 8.601 8.721 8.843 8.966 

BR-470 SC-108 (Gaspar) /SC-108 (Blumenau) 21.680 21.983 22.290 22.602 

BR-470 SC-418 (Pomerode) /SCT-477 (Timbó) 35.949 36.452 36.962 37.479 

C
e
n
tr

o
 d

e
 D

is
tr

ib
u
iç

ã
o

 SC-412 Gaspar/BR-101 22.477 22.791 23.110 23.456 

SC-414 Luiz Alves/BR-470 3.656 3.707 3.758 3.814 

SC-415 SC-108/BR-101 3.486 3.534 3.583 3.636 

SCT 486 Brusque/BR-101 33.577 34.047 34.523 35.040 

BR-470 Navegantes/BR-101 24.868 25.216 25.569 25.952 

BR-470 BR-101/SC-414 (Luiz Alves) 24.676 25.021 25.371 25.751 

BR-101 BR-280/BR-470 67.794 68.743 69.705 70.750 

BR-101 BR-470/Morro do Boi 76.786 77.861 78.951 80.135 

SC-414 BR-101/Beto Carrero Word 7.694 7.801 7.910 8.028 

N
a
tu

re
z
a
 e

 

A
v
e
n
tu

ra
 

SC-108 Major Gercino/SC-410 4.398 4.463 4.529 4.592 

SC-410 Nova Trento/Tijucas 12.585 12.773 12.964 13.145 

SC-108 Brusque/SC-410 7.007 7.112 7.218 7.319 

BR-101 Itapema/SC-412 (Porto Belo) 67.510 68.522 69.549 70.522 

BR-101 SC-412 (Porto Belo) /SC-417 42.486 43.123 43.769 44.381 

S
o
l 

e
 

P
ra

ia
 BR-101 BR-470/Morro do Boi  76.786 77.937 79.106 80.213 

BR-101 Morro do Boi/Itapema 92.469 93.856 95.263 96.596 

BR-101 Itapema/SC-412 (Porto Belo) 67.510 68.522 69.549 70.522 

 

Il
h

a
 d

e
 S

a
n
ta

 C
a

ta
ri

n
a

 

SC-281 São José/BR-101 2.998 3.042 3.084 3.127 

SC-401 Beira Mar/Canavieiras 67.846 68.863 69.827 70.804 

SC-401 Prainha/Carianos 27.952 28.371 28.768 29.170 

SC-402 Jurerê 25.216 25.594 25.952 26.315 

SC-403 Ingleses 34.017 34.527 35.010 35.500 

SC-404 Itacorubi/Lagoa 36.078 36.619 37.131 37.650 

SC-405 Costeira/Ribeirão da Ilha 39.748 40.344 40.908 41.480 

SC-406 Ingleses/Lagoa 7.479 7.591 7.697 7.804 

SC-406 Lagoa/Rio Tavares 21.493 21.815 22.120 22.429 

SC-406 Ribeirão da Ilha/Pântano do Sul 11.525 11.697 11.860 12.026 

SC-407 Biguaçu/BR-101 7.542 7.655 7.762 7.870 

SC-407 Antônio Carlos/Biguaçu 7.542 7.655 7.762 7.870 

BR-101 SC-412 (Porto Belo) /SC-407 41.156 41.773 42.357 42.949 

BR-101 SC-407/BR-282 102.453 103.989 105.444 106.920 

BR-101 BR-282/Shopping Mundo Car BR-101 149.660 151.904 154.030 156.186 

BR-101 Shopping Mundo Car/Rio Imaruí 181.893 184.621 187.205 189.825 

BR-101 Rio Imaruí/Shopping Via Catarina 100.105 101.606 103.028 104.470 

BR-101 Shopping Via Catarina/BR-282 70.424 71.480 72.480 73.494 

BR-101 BR-282/Estrada da Barra do Aririú 70.147 71.199 72.195 73.205 

BR-101 Estrada da Barra do Aririú/Rio Cubatão 70.147 71.199 72.195 73.205 

BR-282 Florianópolis/BR-101 (Via Expressa) 111.598 113.271 114.856 116.463 

BR-282 BR-101/Santo Amaro da Imperatriz 30.219 30.672 31.101 31.536 

Fonte: O Autor (2013). 
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Com o objetivo de determinar a capacidade e nível de serviço dos 

segmentos de rodovia da pesquisa, ou seja, quantificar o grau de suficiência 

dos trechos rodoviários para acomodar os volumes de mobilidade existentes e 

previstos, foi adotado o método indicado pelo DNIT (2006) no manual de 

estudos de tráfego, exposto no HCM - highway capacity manual, onde estão 

definidos como função da unidade de carros de passeio por hora (ucp/h): 

 Nível de Serviço A: descrevem as condições de fluxo suave, a 

mais alta qualidade de serviço, os usuários podem trafegar na 

velocidade que desejam limitados, apenas, pela legislação. A 

frequência das operações de ultrapassagem é bastante inferior à 

capacidade de sua execução e, em rodovias de pista simples, são 

raras filas de três ou mais veículos. Os usuários não são 

atrasados mais que 25% de seu tempo de viagem e, em 

condições ideais o fluxo total máximo atingido é de 490 ucp/h. Em 

rodovias de múltiplas faixas a operação veicular não é afetada 

pela presença de outros veículos e depende apenas das 

condições geométricas da estrada. Possui ótimo índice de 

conforto e segurança.   

 Nível de Serviço B: também indica fluxo suave, caracteriza 

tráfego com velocidades entre 80 km/h e 100 km/h. A demanda de 

ultrapassagem, para manter as velocidades desejadas, aproxima-

se da capacidade de operação. Os usuários são incluídos em filas 

que podem consumir no máximo 40% do seu tempo de viagem, 

admite-se até 780 ucp/h em condições ideais. Em rodovias de 

múltiplas faixas as eventuais interferências no fluxo são facilmente 

absorvidas, embora seja perceptível a queda de velocidade. O 

índice de conforto e segurança é bom. 

 Nível de Serviço C: a influência da densidade de mobilidade na 

operação do tráfego torna-se mais visível, resulta em frequentes 

filas de veículos e dificuldades de ultrapassagem, as manobras 

dentro da corrente veicular são claramente afetadas por outros 

veículos. A velocidade media pode exceder a 70 km/h, embora a 

demanda ultrapasse a capacidade de operação. Em pistas de 
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múltiplas faixas o tráfego se mantém estável, mas suscetível de 

engarrafamentos devido a manobras de giro e a veículos mais 

lentos. A percentagem do tempo em filas pode atingir 60% do 

tempo de viagem, onde um total de 1.190 ucp/h pode ser 

acomodado. Possui índice de conforto e segurança regular.  

 Nível de Serviço D: descreve fluxo instável, a demanda de 

ultrapassagem é elevada, a habilidade de manobras é 

severamente restringida devido a congestionamentos, a 

capacidade da rodovia se aproxima de zero embora possam ser 

mantidas velocidades de até 60 km/h. A proporção de zonas de 

ultrapassagem proibida perde sua importância. Manobras de giro 

e problemas de acessos causam ondas de choque na corrente 

veicular. Em rodovias de múltiplas faixas, apenas distúrbios 

pequenos podem ser absorvidos sem que se formem extensas 

filas. Os usuários são inseridos em filas que representam até 80% 

de perda no tempo de viagem. Nestas condições o fluxo total 

pode acomodar no máximo 1.830 ucp/h. O índice de conforto e 

segurança já aparece como ruim. 

 Nível de Serviço E: neste nível a velocidade de trajeto pode cair 

para o intervalo entre 60 km/h e 40 km/h, e a percentagem de 

tempo perdido em filas se situa entre 80% e 95%. Em rodovias de 

pista simples as manobras de ultrapassagem são impraticáveis e, 

em trechos de múltiplas faixas eventuais distúrbios não são 

absorvidos rapidamente o que acaba por provocar extensas filas. 

O maior fluxo admitido é da ordem de 3.200 ucp/h, com condições 

de operação instáveis e de difícil previsão. Possui péssimo índice 

de conforto e segurança. 

 Nível de Serviço F: representa mobilidade forçada ou em 

colapso, com demanda extremamente superior à capacidade da 

estrada. Não se consegue prever a velocidade veicular, em 

valores médios está abaixo de 48 km/h, onde o fluxo de tráfego 

que chega supera o que sai, provocando congestionamentos 

extremos sendo que os veículos em operação param 
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seguidamente durante pequenos períodos. O índice de conforto e 

segurança é inaceitável.  

 

6.1 Determinação do Nível de Serviço das Rodovias 

O nível de serviço é determinado de forma distinta para rodovias de pista 

simples e para rodovias de múltiplas pistas. Para os trechos rodoviários de 

pista simples, deve-se observar também a categoria da rodovia que de acordo 

com o FHWA (2013) divide-se em: 

 Categoria I: inclui rodovias em que o usuário espera trafegar 

com velocidade não inferior a 60 km/h, onde é dado grande 

importância à mobilidade. Normalmente rodovias desse tipo 

constituem rotas de tráfego que conectam polos de geração de 

viagens e transportes; 

 Categoria II: rodovias dessa categoria servem de interligações 

entre rodovias da categoria I. Em geral desenvolvem-se em 

pequenos trechos, e a velocidade não deve passar de 60 km/h, 

são indicadas para viagens mais curtas. Em países da Europa é 

muito usada para rotas turísticas, como trechos complementares 

das rodovias de rápido escoamento.  

Nas rodovias que permitem a interligação entre as nucleações turísticas 

do litoral norte catarinense encontram-se trechos rodoviários que se 

enquadram em rodovias de múltiplas faixas e rodovias de pista simples da 

categoria I. Aliás, no sistema rodoviário de Santa Catarina não se encontram 

qualquer rodovia com as diretrizes da categoria II. 

De acordo com o DNIT (2006), o nível de serviço das rodovias de pista 

simples da categoria I deve levar em conta dois parâmetros: a velocidade 

média de viagem, ou seja, a razão entre a distância de um segmento de 

rodovia e o tempo médio de percurso dos veículos nesse trecho; e, a 

percentagem de tempo gasto seguindo, que mede o tempo em que os veículos 

trafegam em pelotões aguardando a oportunidade de ultrapassar veículos mais 

lentos. Tais parâmetros devem ser aplicados no diagrama representado na 

figura 27. Quanto à capacidade, esse tipo de estrada comporta no máximo 
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1.700 ucp/h, para cada sentido de tráfego de viagem e, em segmentos 

genéricos pode chegar a 3.200 ucp/h em ambos os sentidos.  

 

Figura 27: Níveis de Serviço para Rodovias de Pista Simples 

 
Fonte: DNIT (2006). 

 

Quando mais de uma faixa para cada sentido do tráfego estão 

disponíveis, a distribuição dos veículos varia enormemente. A distribuição por 

pistas dependerá da regulamentação do tráfego, da composição veicular, da 

velocidade e volume de tráfego, quantidade e localização dos acessos, 

padrões de origem e destino dos usuários, desenvolvimento do ambiente e 

hábitos dos usuários. Os procedimentos do manual FGSV (2001) consideram 

uma capacidade média para rodovia com múltiplas pistas de rolamento, em 

regime de fluxo contínuo, de 2.000 automóveis/hora/faixa, reconhecendo que o 

fluxo em algumas faixas individualmente pode ser maior e em outras, menor. 

Neste contexto, o manual do DNIT (2006) recomenda a aplicação do 

ábaco indicado na figura 28, em que o nível de serviço é resultante da 

densidade veicular da rodovia, ponderada com parâmetros de velocidade de 

fluxo livre, da velocidade média do carro de passeio e do fluxo total de veículos 

por faixa de rolamento. 



197 
 

 

Figura 28: Níveis de Serviço para Rodovias de Múltiplas Faixas 

 

Fonte: DNIT (2006). 

 
Os estudos das características do fluxo de uma rodovia de múltiplas 

faixas apontados no guia FHWA (2013) determina um conjunto de condições 

ideais que servem de base para desenvolver as relações e ajustamentos no 

fluxo. Essas condicionantes são:  

- terrenos que permitam greide de no máximo 2%;  

- largura de faixas em 3,60 m (12 pés);  

- acostamentos laterais na direção do trânsito;  

- limitações de acessos direto às pistas de rolamento ao longo da rodovia; 

- faixas somente para automóveis na corrente livre de trânsito; 

- faixas exclusivas de cargas fora da corrente livre de trânsito;  

- velocidade do fluxo livre em 60 mph (100 km/h) ou mais. 

 

6.2 Parâmetros para o Nível de Serviço das Rodovias 

Na sequencia, apresentam-se os procedimentos de fórmulas e fatores 

aplicados para obtenção dos parâmetros, tanto no diagrama de pista simples 

da categoria I, quanto no ábaco de múltiplas faixas, o que permitiu definir o 

nível de serviço para cada trecho das rodovias que atendem as seis 
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nucleações turísticas do norte catarinense. Todos os parâmetros e fatores 

constam do manual de estudos de tráfego especificados pelo DNIT (2006), dos 

quais para o presente caso considerou-se: 

a) Trechos Rodoviários de Pista Simples  

- VDMA por contagem eletrônica, estratificado por veículo e mês a mês, 

considerando a quantidade de horários de pico; 

- Fator de ajustamento de greide (fG), teve em conta que as seis nucleações 

turísticas estão interligadas por rodovias cuja geometria se dá em terrenos 

predominantemente planos e ondulados, com ocorrência de morros pontuais, 

portanto com greide inferior a 2%; 

- Proporção de caminhões e ônibus na corrente de tráfego (PC), calculado com 

base nas contagens automáticas de tráfego; 

- Proporção de veículos de recreio na corrente de tráfego (PVR), calculado com 

base nas contagens automáticas de tráfego; 

- Equivalente de caminhões e ônibus (EC), adotou-se o valor de 1,75 que é o 

estabelecido para trânsito em terrenos planos e ondulados;  

- Equivalente de veículos de passeio (EVR), adotou-se o valor de 1,0 devido a 

proporcionalidade comparativa nos terrenos em que estão as rodovias; 

- Fator de ajustamento de veículos de carga (fVP), calculado pela equação: 

)1()1(1

1




VRVRCC

VP
EPEP

f ; 

- Fator hora de pico (FHP), considerou-se o valor de 0,85 uma vez que as 

rodovias do estudo sofrem em média com três interferências diárias de 

demanda localizada; 

- Volume da hora de pico (VHP), como a contagem eletrônica não estabelece 

as medições por horários específicos as diretrizes recomendam aplicar o 

VMDA e, no caso específico desta tese aplicou-se o VMDAT para comparativo 

com a mobilidade temporária; 
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- Compara-se o volume de tráfego (VP) com a capacidade limite de fluxo da 

rodovia de pista simples que é de 3.200 ucp/h, se VP for maior que a 

capacidade limite a rodovia está em colapso e o nível de serviço é F, caso 

contrário segue-se com os cálculos;  

- Volume de Tráfego (VP), é o fluxo calculado para cada rodovia pela fórmula: 

VPG

P
ffFHP

VHP
V


 ; 

- Valor básico da velocidade de fluxo livre (BVFL) aplicado foi de 100 km/h, 

estabelecido para rodovias de múltiplas faixas e para rodovias de faixas 

simples da categoria I; 

- O fator de ajustamento de largura de faixas e de acostamento (ffa), considerou 

que as rodovias pesquisadas se apresentam com pista de rolamento de largura 

igual ou superior a 3,50 metros e, para os acostamentos de largura entre 1,00 e 

3,00 metros de largura fator de ajustamento nulo e, nas que não possuem 

acostamento ou o acostamento é invadido, o fator de ajustamento de 6,8 km/h; 

- Para o fator de ajustamento em razão dos números de acessos (fA), nos 

trechos de travessias urbanas adotou-se o valor máximo previsto que é de 16 

km/h e, nos demais trechos o valor intermediário de 8 km/h uma vez que as 

ligações entre os municípios que compõem as seis nucleações turísticas não 

são servidas de vias marginais para controle dos acessos e podem ter até 9 

acessos por quilometro; 

- Velocidade de fluxo livre (VFL), determina-se pela aplicação da equação:  

Afa ffBVFLVFL   

- Fator de ajustamento para zonas de ultrapassagem proibida (fup), para as 

condições verificadas na contagem automática apenas na SC-281, trecho São 

José/BR-101, o volume médio diário anual ficou abaixo de 3.400 ucp/h onde 

adotou-se o valor de 1,3 visto se tratar de meio urbano com índice de 

ultrapassagem proibida acima de 80% e, nos outros casos adotou-se 1,1 nas 

travessias urbana e 1,0 fora delas; 

- Velocidade média de viagem (VMV), calculada trecho a trecho pela fórmula: 
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upp fvVFLVMV  0125,0 ; 

- Percentual base de tempo gasto seguindo (BPTGS), definido com a aplicação 

da função: )1(100 000879,0 vpeBPTGS  ;  

- Percentual de tempo gasto seguindo (PTGS), calculado pela expressão:  

 updfBPTGSPTGS /    

- Conhecidos a velocidade média de viagem (VMV) e o percentual de tempo 

gasto seguindo (PTGS) para cada trecho analisado das rodovias que são foco 

da presente tese, obteve-se o nível de serviço correspondente pela aplicação 

do diagrama da figura 27. 

b) Trechos Rodoviários de Múltiplas Faixas de Rolamento  

- VDMA por contagem eletrônica, estratificado por veículo e mês a mês, 

considerando a quantidade de horários de pico;  

- Valor básico da velocidade de fluxo livre (BVFL), adotou-se a recomendação 

máxima estabelecida que é de 100 km/h para rodovias de até 4 faixas; 

- O fator de ajustamento para o número de acessos (fA), considerou para os 

trechos rodoviários do estudo o valor de 8 km/h, uma vez que ainda não é 

possível considerar a existência de marginais para controle dos acessos, pois 

nos poucos trechos em que as marginais existem as mesmas não se conectam 

ao longo de toda extensão; 

- O fator de ajustamento de espaço livre lateral (fel) especificado é de 6 km/h, 

uma vez que no estudo os trechos atendidos por 4 pistas de rolamento 

possuem, em cada um dos sentidos, espaço livre lateral maior ou igual a 3,00 

metros;  

- Ajustamento para largura de faixa (ff), os trechos de múltiplas faixas que se 

encontram neste estudo possuem pistas de rolamento de 3,50 m de largura o 

que implica no índice de 1,0 km/h; 

- Para ajustamento de canteiro central (fcc), adotou-se 2,6 km/h para os trechos 

sem canteiro central e no trecho com canteiro central, notadamente a ligação 

entre a BR-101 e o parque Beto Carrero World, não há índice de ajustamento; 



201 
 

 

- Velocidade de fluxo livre (VFL), determinou-se empregando a seguinte 

equação:                       ; 

- Fator hora de pico (FHP), considerou-se o valor de 0,96 recomendado para 

pistas de 4 faixas com média de três interferências diárias de demanda 

localizada; 

- Fator de ajustamento de veículos de carga (fVP), calculado pela equação: 

)1()1(1

1




VRVRCC

VP
EPEP

f ;  

- Fator de ajustamento para população (fp), considerando que a pesquisa trata 

com volumes resultantes de contagem automática de tráfego, cuja precisão é 

reconhecida em 100%, o fator adotado é igual a 1,0; 

- Numero de pistas ou faixas de rolamento (N), todos os trechos de múltiplas 

faixas neste estudo possuem 4 pistas de rolamento; 

- Volume da hora de pico (VHP), como a contagem eletrônica não estabelece 

as medições por horários específicos as diretrizes recomendam aplicar o 

VMDA e, no caso específico desta tese aplicou-se o VMDAT para comparativo 

na alta temporada; 

- Volume de Tráfego (VP), é o fluxo calculado para cada rodovia pela fórmula: 

VPP

P
ffNFHP

VHP
V


 ; 

- Com o fluxo veicular por faixa (VP) e a velocidade média do carro de passeio 

(VFL) interpola-se os dados para obter no ábaco da figura 28 o nível de serviço 

para cada trecho de rodovia. 

 

6.3 Resultados dos Níveis de Serviço das Rodovias 

A rotina anteriormente estabelecida permitiu definir os níveis de serviço 

para cada um dos trechos de rodovia que servem as nucleações do litoral 

norte, com base no tráfego futuro, partindo do VMDA e do VMDAT, cujas 

classificações estão compiladas na tabela 14, como forma de comparação.  
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Tabela 14: Níveis de Serviço – Rodovias dos Núcleos Turísticos 

 VMDA VMDAT 
 

N
e
g

ó
c
io

s
 e

 E
v
e

n
to

s
 

Rodovia  Trecho 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

SC-108 BR-280/BR-101 D D D D D D D D 

SC-415 BR-101/BR-280 C C C C C C C C 

SC-415 BR-280/Ubatuba E E E E E E E E 

SC-418 São Bento do Sul/BR-101 C C C C D D D D 

SC-417 BR-101/SC-416 D D D D D D D D 

BR-101 BR-101 com SC-417 (Garuva) C C C C C C C C 

BR-101 BR-101 com SC-417 (Joinville) C C C C D D D D 

BR-101 BR-101 com BR-280 (Joinville) D D D D D D D E 

BR-280 Araquari com Joinville (B. Itinga) E E E E F F F F 

 

V
a
le

 E
u
ro

p
e

u
 

SC-108 BR-470/BR-280 D D D D E E E E 

SC-108 Brusque/Gaspar D D D D D D D D 

SC-108 Brusque/SC-410 D D D D D D D D 

SC-110 Pomerode/Jaraguá do Sul C C D D D D D D 

SC-421 Pomerode/BR-470 D D D D E E E E 

BR-470 SC-108(Gaspar)/SC-108(Blum.) E E E E E E E E 

BR-470 SC-418(Pom.)/SCT-477 (Timbó) E E F F F F F F 

 

C
e
n
tr

o
 d

e
 D

is
tr

ib
u
iç

ã
o

 SC-412 Gaspar/BR-101 D D D D E E E E 

SC-414 Luiz Alves/BR-470 C C C C C C C C 

SC-415 SC-108/BR-101 C C C C C C C C 

SCT486 Brusque/BR-101 D D D E F F F F 

BR-470 Navegantes/BR-101 E E E E E E E E 

BR-470 BR-101/SC-414 (Luiz Alves) D D E E E E F F 

BR-101 BR-280/BR-470 C C C D E E E E 

BR-101 BR-470/Morro do Boi F F F F F F F F 

SC-414 BR-101/Parque Beto C. World B B C C C D D D 

N
a
tu

re
z
a
 e

 

A
v
e
n
tu

ra
 

SC-108 Major Gercino/SC-410 C C C C C C C C 

SC-410 Nova Trento/Tijucas C D D D D D E E 

SC-108 Brusque/SC-410 D D D D D D D D 

BR-101 Itapema/SC-412 (Porto Belo) E E E F E E F F 

BR-101 SC-412 (Porto Belo)/SC-417 C C C C C D D D 

S
o
l 
e
 

P
ra

ia
 BR-101 BR-470/Morro do Boi F F F F F F F F 

BR-101 Morro do Boi/Itapema F F F F F F F F 

BR-101 Itapema/SC-412 (Porto Belo) E E E F E E F F 

 

Il
h

a
 d

e
 S

a
n
ta

 C
a

ta
ri

n
a

 

SC-281 São José/BR-101 C C C C C C C C 

SC-401 Beira Mar/Canasvieiras D D D D E E E E 

SC-401 Prainha/Carianos F F F F F F F F 

SC-402 Jurerê E E E E E E E E 

SC-403 Ingleses F F F F F F F F 

SC-404 Itacorubi/Lagoa F F F F F F F F 

SC-405 Costeira/Ribeirão da Ilha F F F F F F F F 

SC-406 Ingleses/Lagoa C C C C D D D D 

SC-406 Lagoa/Rio Tavares E E E E E E E E 

SC-406 Ribeirão da Ilha/Pântano do Sul D D D D D D D D 

SC-407 Biguaçu/BR-101 D D D D D D D D 

SC-407 Antônio Carlos/Biguaçu D D D D D D D D 

BR-101 SC-412 (Porto Belo)/SC-407 C C C C C C C C 

BR-101 SC-407/BR-282 F F F F F F F F 

BR-101 BR-282/S. Mundo Car na BR-101 F F F F F F F F 

BR-101 Shopping Mundo Car/Rio Imaruí F F F F F F F F 

BR-101 Rio Imaruí/Shopping Via Catarina F F F F F F F F 

BR-101 Shopping Via Catarina/BR-282 E E E E E F F F 

BR-101 BR-282/Estrada da B. do Aririú D D D E E E E E 

BR-101 Estr. da B. do Aririú/Rio Cubatão C C C D D E E E 

BR-282 Florianópolis/BR-101 F F F F F F F F 

BR-282 BR-101/Santo A. da Imperatriz E E E E F F F F 

Fonte: O autor (2013). 
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6.4 Diagnóstico da Capacidade de Mobilidade 

A acessibilidade aos atrativos turísticos é de forma geral satisfatória, 

cujo desempenho sente a ausência de rodovias da categoria II, numa proposta 

de dinamizar a ligação turística entre os atrativos. Na região se tem bons 

exemplos de inciativas dos municípios, tais como: ligação entre Barra Velha, 

Balneário Piçarras, Penha e Navegantes; via interpraias em Balneário 

Camboriú; acesso a Governador Celso Ramos via localidade Areias; conexão 

entre Itapema e Porto Belo; e, a ligação entre Joinville e Araquari. No entanto, 

todas as vias existentes estão longe de assumir a caracterização de rodovias 

turísticas, devido à ausência de geometria adequada, pavimentação e 

infraestrutura de atendimento. 

No que se refere à acessibilidade às sedes dos municípios do litoral 

norte, todos possuem mais de um acesso pavimentado, o que facilita muito a 

existência de transporte coletivo público, como também o alcance da 

população a equipamentos e mobiliários urbanos, estabelecimentos e serviços 

públicos de educação, saúde e lazer. 

A acessibilidade a aglomerados habitacionais, a unidades industriais e 

comerciais e algumas instalações de serviços, situadas nas margens das 

rodovias constituem-se em elementos redutores da capacidade de serviço por 

proporcionarem condições para ocorrência de muitos acidentes graves.  

Como se pode avaliar pelas tabelas de níveis de serviço, calculadas 

para cada trecho rodoviário que atende os núcleos turísticos prioritários do 

Estado de Santa Catarina, a resposta de mobilidade da malha rodoviária do 

litoral norte encontra-se muito prejudicada e, agrava-se fortemente no 

atendimento à mobilidade temporária, ou seja, nos meses de maior 

movimentação turística, o verão brasileiro. 

A perspectiva de se calcular o tráfego futuro e os níveis de serviço para 

os anos de 2015, 2020, 2025 e 2030 permite observar com clareza as 

dificuldades a serem enfrentadas pelo território turístico no planejamento da 

logística de transportes como elemento importante no desenvolvimento 

econômico da atividade turística. Pela proximidade do ano de 2015, pode-se 
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toma-lo como portador da movimentação rodoviária do momento, passando os 

períodos seguintes a projetar as condições de curto e médio prazo.  

Em curto prazo, não se tem disponível sequer uma rodovia com nível de 

serviço A e, apenas o trecho em quatro pistas da SC-414 classifica-se como 

nível B, no trajeto que liga a BR-101 com o Parque Beto Carrero World, mas 

com a mobilidade turística de verão já cai para o nível C e a partir do ano de 

2020 tem previsão de reduzir ainda mais, dando início ao processo de fluxo 

instável. A predominância nas rodovias estudadas é de classificação C e D, 

onde existe uma alta percentagem de atrasos nas viagens, proporcionando 

baixíssima velocidade média em função de dificuldades de manobras e filas no 

percurso que aumentam o tempo gasto seguindo. Pior, ainda, é a quantidade 

de trechos na condição de saturação e em colapso representados pelos níveis 

de serviço E e F, respectivamente; a exemplo, tome-se o trecho duplicado da 

BR-282 que faz a principal ligação de acesso a Florianópolis e da BR-101 no 

núcleo turístico Sol e Praia, onde antes mesmo da chegada dos turistas, já não 

se acomodam as solicitações de trânsito. 

Ao adotar o território turístico do litoral norte catarinense sendo formado 

pelas seis nucleações turísticas prioritárias, deve-se dar atenção especial aos 

corredores viários que permitem a entrada e saída da movimentação turística, 

representando linhas de desejo notáveis na demanda por transporte, 

caracterizados pelo conceito de rota principal. Ocorre que na maioria das rotas 

principais da malha rodoviária de Santa Catarina, elas são também corredores 

principais de vários Estados e até de todo Brasil. Deste modo, o litoral norte 

aproveita tais rotas para melhorar as suas ligações com o turismo doméstico e 

regional, e ainda com o turismo internacional através de países vizinhos como 

a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, com destaque para os seguintes eixos: 

a) BR-101: principal via de integração nacional cruza o território 

catarinense conectando-o com o Paraná e o Rio Grande do Sul, por 

onde se direciona até o Uruguai, como também forma o corredor de 

transporte proveniente das regiões sudeste e centro-oeste. É também 

conhecida como a rodovia do Mercosul, por conectar os Estados do Sul 

do Brasil com os países que fazem parte desse mercado. Tanto na 

divisa com o Paraná como nos limites da localidade Rio Cubatão em 
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Palhoça, a BR-101 apresenta nível aceitável de funcionalidade, mas ao 

ser acrescido da mobilidade turística passa a não atender a demanda. 

Nos trechos intermediários, notadamente ao atravessar os núcleos 

turísticos Ilha de Santa Catarina e Sol e Praia, sua condição limite já é 

observada com o tráfego médio anual, tornando-se inaceitável na alta 

temporada turística;  

b) BR-282: rodovia de características internacionais corta o Estado 

transversalmente, ligando a capital Florianópolis com a República 

Argentina. A travessia pelo município de Santo Amaro da Imperatriz 

transforma a BR-282 em verdadeira via urbana, misturando no dia a dia 

dos residentes o tráfego urbano com o tráfego rodoviário. Nesse trajeto, 

percebe-se grande confusão entre passeio público, acostamento da 

rodovia e acessos a residências e comércio, resultando em elevado 

número de atropelamentos, inclusive com mortes. A gravidade segue 

pela extensão até encontrar e coincidir com a BR-101 no município de 

Palhoça; 

c) BR-470: faz a ligação do noroeste do Rio Grande do Sul, às regiões do 

Planalto, Vale do Itajaí e as áreas litorâneas de Santa Catarina. O nível 

de serviço da rodovia está no limite de sua capacidade ao transpor os 

núcleos turísticos Vale Europeu e Centro de Distribuição. Ao receber a 

mobilidade temporária de verão, sofre sensivelmente no trecho entre os 

acessos aos municípios de Timbó e Pomerode, quando assume a 

condição de esgotamento do fluxo veicular, situação que é prevista 

também a partir de 2025 somente com a mobilidade diária anual; 

d) BR-280: rodovia que corta transversalmente os Estados de Santa 

Catarina e Paraná desde o porto de São Francisco do Sul até a divisa da 

Argentina com o Paraná. Em passagem pela nucleação turística 

Negócios e Eventos a estrada apresenta nível de serviço do tipo F com 

a movimentação temporária, e no restante do ano não tem melhora 

significativa, quando operacionalmente está na classe E; 

e) SC-418: via que permite a ligação do norte catarinense com o Paraná, 

entre os municípios de São Bento do Sul e Pien. Classificada no nível C 

de serviço, a rodovia passa a operar no nível D durante os meses de 
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verão, mas ainda assim apresenta um bom comportamento apesar dos 

perigos proporcionados pela Serra do Mar, em cujo trecho é 

denominado Serra Dona Francisca; 

f) SC-417: é outra estrada que possui forte ligação com o Paraná, no 

entanto o faz pelo litoral através dos municípios de Guaratuba e 

Matinhos. Permite a conexão com a BR-101 em Garuva, e a praia de 

Itapoá, de onde se alonga pela Barra do Saí até a Baía da Babitonga em 

São Francisco do Sul, com travessia por meio de ferryboat. A rodovia 

atende com nível de serviço D, sem alteração nas temporadas de 

mobilidade temporária. 

O manual de estudos de tráfego do DNIT (2006) admite conhecer a 

qualidade de atendimento de determinada malha por intermédio da média 

ponderada dos níveis de classificação. Para tanto, com a finalidade de se 

conhecer a situação da malha rodoviária por núcleo do território turístico litoral 

norte de Santa Catarina, passou-se a calcular o nível de atendimento rodoviário 

através da média ponderada considerando o peso da classificação e sua 

correspondente extensão no somatório dos trechos, cujos resultados se 

compilou na tabela 15. 

 
Tabela 15: Níveis de Serviços Rodoviários por Nucleação 

 
NÚCLEO TURÍSTICO 

VMDA VMDAT 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

Negócios e Eventos C C C C D D D E 

Vale Europeu D D D D E E E E 

Centro de Distribuição C C D D E E F F 

Natureza e Aventura C C C D D D E E 

Sol e Praia F F F F F F F F 

Ilha de Santa Catarina E E E F F F F F 

Fonte: O Autor (2013). 

 

Com base nos valores alcançados pode-se afirmar que a nucleações 

turísticas de melhor malha rodoviária são a Negócios e Eventos e a Natureza e 

Aventura, que respondem bem em curto e médio prazo com o VMDA; no 

entanto, ao receberem a mobilidade temporária provocada pelo turismo de 

verão passam a trabalhar no nível D no curto prazo, e no nível E no médio 

prazo, causando muitos desconfortos nos deslocamentos turísticos. 
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O núcleo Centro de Distribuição dispõe de serviço satisfatório no curto 

prazo, mas em menos de dez anos sofre redução significativa para a 

classificação D. Ao se inserir o VMDAT percebe-se que o nível de serviço se 

reduz ao esgotamento com o passar dos anos. Nesse território a maior 

demanda de mobilidade é observada nas rodovias federais. A existência da 

SC-414 mascara parcialmente a média resultante no núcleo, especialmente o 

trecho de acesso ao parque Beto Carrero World, no município de Penha, que 

se desenvolve em uma geometria contemplativa separada por canteiros 

centrais e totalmente iluminada.   

Nos núcleos Sol e Praia e Ilha de Santa Catarina encontram-se os piores 

índices de atendimento pela malha rodoviária, com os trechos trabalhando no 

nível de colapso, o que indica uma sensação insuportável de mobilidade, 

notadamente quanto à segurança viária e o conforto na trafegabilidade. Se o 

resultado com o volume médio anual já é ruim, a mobilidade no verão piora no 

que tange as extensões de engarrafamento e atrasos no trajeto, onde os 

percursos tendem a levar até o triplo do tempo normal de deslocamento, sem 

contar os intermináveis acidentes e desvios. Em tais situações a procura por 

rotas alternativas tornam-se inúteis, visto que a quantidade de gargalos vai 

tomando conta de todas as conexões dos trechos das rodovias.  

Passando a avaliação pelas ligações entre as nucleações turísticas do 

litoral norte, o caminho se reflete pelas dificuldades dos núcleos de pior 

condição de mobilidade, pois os trechos rodoviários de tráfego satisfatório 

deixam de ser percebidos e passam a ser sentidos como extensão única, 

assumindo por completo as dificuldades encontradas ao longo do 

deslocamento. 

Questão de relevância observada durante a definição do tráfego futuro 

refere-se aos volumes de veículos leves e veículos pesados encontrados nas 

contagens automáticas. Enquanto no VMDA a média geral apresentou 

percentual de 47% de veículos pesados, no VMDAT a média geral de carros de 

passeio chegou a 71% mantendo proximidade na quantidade de movimentação 

de cargas. Neste aspecto, encontra-se uma limitação do estudo, visto que a 

contagem automática de trânsito não permite a separação entre ônibus e 

caminhões. 
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A própria rotina estabelecida, pelas normatizações, para os cálculos do 

nível de serviço rodoviário apresenta uma preocupação forte com a mobilidade 

de cargas, adotando fator próprio de ajustamento aos veículos pesados. Tal 

fato pressupõe que o fluxo econômico movimentado pelas rodovias está 

centrado nos produtos que devem ser transportados prioritariamente por 

caminhões e ônibus, colocando a movimentação dos carros de passeio em 

segundo plano e fechando as portas à mobilidade turística, que conforme se 

pode ver ainda se desloca prioritariamente por intermédio desse veículo.  

Aplicando-se na totalidade do território turístico, considerado no conjunto 

das seis nucleações, o mesmo procedimento para definição do nível de serviço 

rodoviário (NSR) por nucleação, pode-se estabelecer o nível de serviço 

rodoviário geral do litoral norte de Santa Catarina, como também o 

correspondente percentual de tempo gasto seguindo (TGS) a partir do ano de 

2012, uma vez que esse é o ano mais recente das contagens automáticas de 

tráfego disponíveis, conforme segue na tabela 16.  

 

Tabela 16: Níveis de Serviço Rodoviário – Litoral Norte Catarinense 

 
ANO 

VMDA VMDTA 

NSR TGS (%) NSR TGS (%) 

2012 C 48,3 D 67,1 

2015 C 51,4 D 75,9 

2020 C 58,6 E 84,6 

2025 D 63,6 E 91,7 

2030 D 68,2 F 95,1 

Fonte: O Autor (2013). 

 

Pelos valores representados, de uma simples comparação reconhece-se 

que a mobilidade turística não é considerada no planejamento da logística de 

transportes no território do estudo, e fica ainda mais evidente com a 

configuração gráfica dos resultados vinculados ao VMDA e VMDAT, 

demonstrados nas figuras 29 e 30. 
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Figura 29: Gráfico 1 – Nível de Serviço Rodoviário Geral 

 

Fonte: O Autor (2013). 

 

No gráfico 1 visualiza-se, nos períodos estratificados, a diferença no 

nível de serviço rodoviário para o litoral norte de Santa Catarina da baixa 

temporada para a alta temporada turística, através do VMDA e VMDAT 

respectivamente. 

 

Figura 30: Gráfico 2 – Nível de Serviço Rodoviário Geral 

 

Fonte: O Autor (2013). 

 

O gráfico 2 se propõem a demonstrar os patamares no aumento 

percentual do tempo gasto seguindo, que representa os desconfortos causados 
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aos usuários pelos atrasos no trajeto de deslocamento, como também a 

diferença funcional rodoviária entre o VMDA e o VMDAT. 

De tudo o que se destacou pelo diagnóstico, resta demonstrado que a 

mobilidade turística não é atendida na rede logística de transportes de Santa 

Catarina, o que retrata a ausência de uma política pública de turismo vinculada 

ao sistema de transportes, no sentido de permitir ao turista desfrutar com maior 

conforto, segurança e comodidade dos atrativos e destinos do território.  

 

6.5 Prescrição de Intervenções  

 Para além dos objetivos estabelecidos por este autor, mas instigado 

pelo espírito público e experiência como gestor, muito por ter atuado no setor 

de infraestrutura do Governo do Estado, nos período de 2003 a 2010, tomou-se 

como oportunidade impar a constatação de contribuições que podem ser 

agregadas ao amplo planejamento da logística de transportes do Estado, tendo 

como foco o atendimento a mobilidade turística. 

A preocupante constatação é de que o sistema catarinense de 

transportes não possui um planejamento logístico. Em que pese ter sido 

apontado como prioridade no Plano Catarinense de Desenvolvimento SC 2015 

(PDC, 2006), passaram-se mais de oito anos sem qualquer iniciativa 

governamental, ou seja, o plano não foi implementado e já encontra-se 

vencido.  

Para muito, foi desenvolvido o Plano Diretor Rodoviário no ano de 2007 

e atualizado em 2012, pelo Departamento Estadual de Infraestrutura. No 

entanto, o plano está calcado em diretrizes exclusivamente de movimentação 

de cargas, com enfoque de gestão dos dados de tráfego apenas para 

desenvolver projetos geométricos e reabilitar as rodovias em termos de 

capacidade suporte ao peso de solicitação, caracterizando assim um plano de 

intervenções pontuais rodoviárias. Portanto, muito longe de considerar as reais 

necessidades de mobilidade do território, especialmente as demandas geradas 

pela movimentação turística. 

O Plano Nacional de Logística e Transportes - PNLT, lançado pelo 

Governo Federal em 2007, também não foi capaz de motivar o setor público de 
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Santa Catarina para formalizar seu planejamento estratégico. Tratado como 

diretriz básica nacional, o plano tem sido utilizado pelas unidades federativas 

apenas como orientação para formatar projetos de busca de recursos 

financeiros, diretamente na União ou através de instituições de fomento. 

Não é de estranhar que isto aconteça, na medida em que, em resumo, o 

PNLT apresenta estudos amplos sobre os diversos modais e estabelece metas 

gerais para que as unidades, estadual e municipal, conquistem o direito à 

busca de recursos para financiar seus projetos de intervenção ou venham a ser 

contemplados com obras no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 

esterilizando uma análise espacial mais abrangente e se fixando nos custos 

logísticos.  

Faz-se necessário e urgente estabelecer o planejamento da logística de 

transportes para o território catarinense, tanto mais se levar em conta os 

fundamentos desenvolvidos no presente trabalho, obtendo um conjunto de 

aspectos interligados para aprimorar a qualidade de vida da população 

residente e atender adequadamente as linhas de produção e renda, onde se 

insere a atividade turística. 

Não resta dúvida da importância que a malha rodoviária representa para 

a economia catarinense, como também não resta dúvida do papel do turismo 

para a mesma economia. Pensado neste conjunto, o estabelecimento de um 

planejamento estratégico situacional, sistêmico e integrado para a logística de 

transportes, permitirá que Santa Catarina conquiste patamares competitivos 

ainda mais elevados. 

Como forma de contribuir com a perspectiva de formalização do 

planejamento logístico dos transportes, envolvendo a mobilidade turística em 

crescente expansão no litoral norte do Estado, passa-se a prescrever 

intervenções pertinentes a um futuro plano: 

 Implantação do modal ferroviário destinado não só ao transporte 

de cargas, mas fundamentalmente a mobilidade de pessoas, 

como transporte de massa, priorizando a conexão de Joinville 

com Balneário Camboriú e Florianópolis, para na sequência 

ampliar até Tubarão, estabelecendo paragens intermediárias 

entre as destinações, proporcionando um sistema de rápido 

deslocamento, fácil acesso, baixo custo operacional, seguro e 
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sem grandes intervenções ao meio ambiente, priorizando-o aos 

moldes do que já se faz com sucesso em toda a Europa; 

 Propor ao Governo do Paraná a cooperação compartilhada para 

estender o ramal ferroviário, que liga Curitiba a Paranaguá, até o 

município de Joinville, como também a reativação do ramal para 

conectar Curitiba a São Bento do Sul e, consequentemente a 

São Francisco do Sul; 

 Desenvolver programa para o modal hidroviário, destacando as 

ligações entre Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e 

Florianópolis e, ainda entre as atratividades da Capital do 

Estado, como forma de aliviar os entraves da mobilidade 

cotidiana e produzir grande efeito contemplativo na mobilidade 

turística; 

 Empreender ações perante o Governo Federal para conclusão 

das obras de duplicação da BR-101, no trecho entre Palhoça e a 

divisa com o Rio Grande do Sul, como forma imediata de 

melhorar o nível se serviço rodoviário e também de ampliar e 

interligar o território turístico litorâneo; 

 Criar áreas de descanso para os usuários das rodovias, não 

apenas aos moldes do que está estabelecido na lei federal nº 

12.619/2012, mas de maneira a proporcionar espaços com 

dinâmica de descanso e vivência ao turista que se movimenta 

pelas rodovias; 

 Estabelecer estudos para correção de pontos críticos, 

interseções, entroncamentos e de segurança viária em toda 

malha rodoviária, notadamente para reduzir o trágico índice de 

acidentes e mortes que o Estado ocupa em seu sistema 

rodoviário;  

 Elaborar plano diretor para o transporte intermunicipal de 

passageiros, observando a possibilidade de ampliar sua 

abrangência, sem perder de vista a integração com o sistema de 

cada município; 

 Incentivar municípios proporcionando fonte de recursos para 

implantação de sistemas de transportes coletivos municipais 

com integração regional; 

 Incentivar os municípios no estabelecimento de seus planos de 

mobilidade urbana, encorajando-os no enfrentamento da 

questão e auxiliando na busca de recursos; 

 Estudar a melhoria da malha rodoviária sob as condições de 

nível de serviço A e B, o que envolve pensar não só no aumento 
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de pistas de rolamento, mas principalmente em corredores e 

contornos para retirar da área densamente ocupada o tráfego de 

caminhões, priorizando a região de Florianópolis, Santo amaro 

da Imperatriz, Balneário Camboriú e Itajaí; 

 Analisar os efeitos de prazo de atendimento aos níveis de 

serviço, nas duplicações rodoviárias da BR-470, da BR-280 no 

trecho entre Jaraguá do Sul e São Francisco do sul, e da SCT-

486 no trecho entre Brusque e a BR-101; 

 Implantar novos acessos aos municípios de Porto Belo e 

Bombinhas e Florianópolis, partindo da BR-101; 

 Propor a municipalização das rodovias que servem internamente 

o município de Florianópolis, notadamente as que já possuem 

características de vias urbanas, permitindo ao poder público 

municipal integrá-las em seus projetos de mobilidade urbana; 

 Estudar a implantação de nova travessia entre o Continente e a 

Ilha em Florianópolis, em análise conjunta com a ampliação da 

capacidade do acesso através da BR-282, conhecida como via 

Expressa; 

 Concluir as obras de reabilitação da ponte Hercílio Luz, na 

Capital, priorizando seu uso ao transporte coletivo e integrando 

com ciclistas e pedestres em zona de baixa velocidade;  

 Modernizar e ampliar a capacidade de movimentação de 

passageiros e cargas nos aeroportos de Florianópolis, 

Navegantes e Joinville e, operacionalizar as atividades nos 

aeroportos regionais de Jaguaruna e Correia Pinto, para além de 

proporcionar novas portas de entrada turística no Estado, 

garantir qualidade no atendimento aos visitantes; 

 Avaliar meios para facilitar o deslocamento entre a rede 

rodoviária estadual e os aeroportos de Florianópolis, 

Navegantes e Joinville, seja por calha exclusiva de transporte 

coletivo por ônibus ou por metrôs de superfície, ou ainda, com a 

implantação de anéis de circulação viária; 

 Estabelecer programa coordenado de intervenções nas 

rodovias, visando evitar interrupções no trânsito em períodos e 

horários de alta demanda. 

As prescrições acima elencadas devem ser vistas como fruto de 

constatações do estudo de caso aliado às diretrizes de valorização da atividade 

turística, que devem ser lapidadas no exercício de se estabelecer um 

planejamento da logística de transportes, em processo sistêmico, que receba 
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bem o turista e que agregue valor à qualidade de vida da população residente, 

sem desconsiderar a complexidade de relações dos modos de produção e 

renda. 

Evidencia-se, ainda, que o conceito é reconhecer que a mobilidade 

turística acontece em Santa Catarina, prioritariamente pelo modal rodoviário e, 

a integração com outros modais deve servir para aliviar o sistema em curto e 

médio prazo, fidelizando o visitante pela qualidade de mobilidade. 

 

6.6 Fundamentos para Formulação de Propostas 

No planejamento público da logística de transportes o legado normativo 

tem se tornado uma constante, dominado por instrumentos simplificadores e 

projeções economicistas e, não raro produzindo gestões distorcidas com 

projetos e obras inadequadas. A visão dos processos sistêmicos e integrados 

representam forças de inovação metodológica capaz de compreender outras 

questões do planejamento estratégico, como é o caso do Planejamento 

Estratégico Situacional - PES.  

Conforme o embasamento teórico aqui formalizado, o PES se configura 

num balizamento de aspectos atuais e reais para se atingir metas futuras, ou 

seja, não pode se conformar por opiniões e experimentos; porém, suas etapas 

devem ser flexíveis no sentido de apresentar saídas estratégicas para 

situações adversas às projetadas e planejadas, evitando um plano ortodoxo de 

cumprimento cronológico.  

A adoção de procedimentos menos rígidos que avocam as relações 

complexas do planejamento público, com funções qualitativas tão importantes 

quanto as funções quantitativas tradicionais, não representa a negação do 

instrumental numérico ou da modelagem clássica de planejamento das ciências 

exatas; ao contrário, sob a orientação conceitual do planejamento sistêmico e 

integrado, aplicando-se o PES, pode-se dar maior expansão aos 

procedimentos da engenharia de tráfego, como também ampliar os benefícios 

de seu uso para confeccionar projetos, corrigir desvios, diagnosticar 

dificuldades, formular adequações e estabelecer previsões mais confiáveis ao 

planejamento. 
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Neste sentido, as interações espaciais devem ser consideradas pelo 

planejamento logístico dos transportes, tendo em conta os vários tipos de 

usuários, os quais possuem diversas necessidades de mobilidade, tal qual a 

mobilidade turística é representativa para o estado de Santa Catarina.  

No contexto, defende-se que tal planejamento deve ser tratado como um 

processo, em que o plano resultante serve como corpo de diretrizes que devem 

ser abordadas de forma sistêmica, para permitir as adequações e atualizações 

que forem necessárias.  

Acerca de tais suposições conceituais e metodológicas é que se molda a 

proposta de envolver a mobilidade turística no planejamento da logística de 

transportes em territórios turísticos. Para o presente caso, representa a 

capacidade da malha rodoviária de Santa Catarina em dar suporte a 

mobilidade gerada pelo desenvolvimento econômico da atividade turística. 

Assim, é possível qualificar o sistema rodoviário para bem atender ao 

turismo e, em paralelo, estar adequado às necessidades dos residentes, 

percebendo que para a consecução do planejamento o gestor do setor de 

transportes obtenha informações abrangentes, adequadas e pertinentes, e 

esteja ciente de que essas podem sofrer alterações de acordo com o enfoque e 

o objetivo do planejamento da logística de transportes.  

Preponderante, portanto, o primeiro passo é a avaliação da 

representatividade do turismo no território, como informação do fluxo 

econômico e social, aliado as informações de seus fixos históricos, naturais e 

construídos como setores de atratividade e competitividade. Questão essa que 

ficou comprovada para o litoral norte catarinense, tanto como polo turístico 

costeiro como das áreas de seu entorno, formado pelas seis nucleações 

prioritárias. 

Tratando a logística de transporte como política pública, conduzida pelo 

uso e ocupação do solo e pela possibilidade de redução das desigualdades 

entre as regiões formadoras do território, a coletânea de registros deve primar 

pela representação quantitativa e qualitativa das atividades econômicas e 

sociais, para transparecer as articulações escalares e revelar as estruturas 

específicas do planejamento público. 
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Com sustentação na proposta de Anjos (2004) para compreensão do 

território turístico, elaborou-se um conjunto de dados e informações sobre a 

economia, infraestrutura, população, educação, mercado de trabalho, 

atividades industriais, comerciais e serviços, entre outros, para compreender a 

dinâmica do território com as interferências características do fenômeno 

turístico no litoral norte de Santa Catarina, por intermédio dos subsistemas de 

fixos e fluxos. Percebe-se, no contexto, como uma etapa vital ao 

prosseguimento do planejamento da logística de transportes, pois formaliza a 

avaliação qualitativa do plano. 

Como segunda etapa, entende-se como caminho crítico o diagnóstico 

dos modais de transportes de pessoas disponíveis no território, classificando 

seu nível de atendimento com a demanda de mobilidade atual e futura, 

apropriando-se das metodologias quantitativas desenvolvidas pela engenharia 

de tráfego.  

No bojo da abordagem, a capacidade de mobilidade no território 

apreciado foi sustentada na malha de rodovias, visto ser esse o único modal 

que proporciona o deslocamento interno em cada núcleo, a interligação entre 

as nucleações, as portas de entrada e saída dos visitantes e as regiões de 

acessibilidade aos atrativos turísticos.  

Um dos aspectos mais importantes de uma malha rodoviária é, sem 

qualquer dúvida, a sua capacidade de resposta à demanda de tráfego. Para 

isso a literatura técnica especializada apresenta níveis de serviço que vão de A 

até F, e que são calculados com base nas solicitações de mobilidade de cada 

trecho de rodovia, evidenciando por suas diretrizes as vantagens competitivas 

quando a mobilidade é realizada nos níveis A e B. 

Observando os subsistemas de fixos naturais, deve-se estudar a 

viabilidade de implantação de outros modais de transportes, no sentido de se 

abrir o leque opcional, mas estabelecendo a interconexão entre os sistemas, de 

forma a oferecer melhores serviços aos turistas e melhor atenção e 

disponibilidade aos residentes. Mais uma vez ressalta-se a preponderância do 

PES como planejamento sistêmico e integrado, visto que sua aplicação leva o 

gestor público a um olhar de melhor aproveitamento das qualificações do 
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entorno e, no presente caso, pode-se propor a implantação de outros modais 

para aliviar a concentração de mobilidade no modal rodoviário. 

Dentre as opções para melhorar os serviços ao turista, dando maior 

poder de competitividade ao território, estão as avaliações para encontrar os 

trajetos mais eficazes que um veículo pode fazer através de malha rodoviária, 

linhas de ferrovias, rotas hidroviárias ou aéreas, para os quais diminuirão o 

tempo e o custo da mobilidade. O estudo de localização e dos acidentes 

geográficos deve orientar a análise de capacidade, disponibilidade e 

frequência, pois são as variáveis de maior influência nos custos operacionais 

de cada modal.  

Considerando que a logística deve ser vista como a habilidade superior 

de projetar e administrar sistemas para controlar a mobilidade, com a 

localização do que se quer movimentar e o que já se movimenta no espaço 

geográfico, enfatiza-se a importância da escolha correta do modal de 

transporte para prestar serviços de qualidade e garantir elevado grau de 

competitividade ao território turístico.  

Sob tais premissas, notadamente pela caracterização de relevo e 

topografia, bem como as especificidades naturais de mar, de vegetação e de 

solo, não resta dúvida das potencialidades de se explorar os modais 

ferroviários e hidroviários para integrarem a rede logística, visando atender a 

demanda de mobilidade que o litoral norte de Santa Catarina exige no cotidiano 

da população e, notadamente, como instrumento de satisfação e fidelização do 

turista, aliviando o sistema rodoviário como reforço às vantagens competitivas 

territoriais. 

Durante os estudos de viabilidade dos modais, recomenda-se especial 

atenção aos aspectos de gestão ambiental que devem ocorrer durante o 

cronograma de execução de obras e na operacionalidade do modal, e é claro 

sem afastar-se de preservar as áreas naturais de proteção ao meio ambiente. 

O próprio comprometimento da infraestrutura rodoviária pelo transporte 

de carga, conforme foi verificado no diagnóstico pelos níveis de serviço, 

demonstra a necessidade de melhorias no sistema existente e conduz para 

exploração do modal ferroviário e hidroviário como elementos necessários para 



218 
 

 

que Santa Catarina complemente seu propósito de se firmar como território 

turístico, além de proporcionar flexibilidade de transportes à sua população, 

promovendo uma rede logística de facilidade, segurança e conforto. 

Explorar a paisagem do entorno da rodovia é outro item importante a ser 

observado na inserção da mobilidade turística na rede logística, neste aspecto 

entende-se que a contemplação é proporcionada com trechos rodoviários de 

baixa a média velocidade, entre 60 e 80 km/h, o que remete a se estabelecer a 

hierarquia na malha rodoviária. 

O guia alemão HBS (2001) apresenta em seus parâmetros de logística 

territorial a seguinte classificação para promover a hierarquia no transporte 

rodoviário: 

 Rodovias primárias – são rodovias arteriais, aquelas que 

permitem melhores características de traçado e de geometria, 

absorvendo maiores volumes de tráfego, com velocidades 

elevadas que costumam ficar acima de 100 km/h; 

 Rodovias secundárias – são as rodovias coletoras, uma vez que 

devem se comportar de maneira intermediária, ou seja, coletam 

o tráfego das rodovias terciárias e quando necessário o 

transferem para as rodovias primárias, respondendo por uma 

geometria que permite velocidades entre 80 km/h e 100 km/h; 

 Rodovias terciárias – são as rodovias de acesso as localidades, 

como também as rodovias de conexão entre as atratividades 

locais e regionais, por suas características de distribuição do 

tráfego para as rodovias de hierarquia superiores, admitem 

menor dimensão e velocidades mais baixas, em geral, entre 60 

km/h e 80 km/h. 

Convém mencionar, ainda, o aspecto das ligações entre rodovias, que 

tanto quanto possível devem ser cruzadas num único ponto, sem se utilizarem 

de parte de outra rodovia. Este aspecto quando não ocorre, além de 

sobrecarregar determinado segmento de uma rodovia, tem ainda o 

inconveniente de misturar tráfegos com características e velocidades 

normalmente diferentes. No sistema rodoviário catarinense existem muitos 
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trechos coincidentes que podem ser coordenados, de melhor forma, em suas 

ligações, através da hierarquização. 

Embora, durante os trabalhos de campo, se tenha percebido que os 

órgãos rodoviários, estadual e federal, tenham noção da importância de uma 

hierarquização funcional das rodovias, no momento não há diretrizes que 

definam e ordenem tal classificação. A hierarquia funcional em termos de 

malha rodoviária precisa ser prática, pois não é uma situação estática; ela deve 

evoluir ao longo dos anos, aproveitando rodovias mais antigas que vão sendo 

melhoradas e que, entretanto, podem subir na hierarquia viária de acordo com 

a mobilidade que absorvem. Deste modo, a funcionalidade raramente é 

definitiva e torna-se necessário ir adaptando as características geométricas 

existentes à função que elas ocupam na malha rodoviária, retroalimentando a 

história de sua constituição. 

O histórico de como se desenvolveu a malha rodoviária de Santa 

Catarina permite que se realize a funcionalidade por hierarquia dentro dos 

parâmetros recomendados. No entanto dever-se-á dedicar especial atenção 

para distinguir as rodovias primárias das secundárias, pois a própria divisão de 

atuação e responsabilidade entre as esferas federal e estadual é um severo 

fator de complicação para o planejamento público da mobilidade turística, pois 

cada ente faz seu planejamento de forma apartada, priorizando seu 

entendimento particularizado sobre o atendimento aos usuários. 

Aliado inseparável da história de implantação do sistema de transporte é 

a retrospectiva da evolução global do território visando complementar 

informações dos fixos e fluxos na compreensão territorial do turismo. Nesse 

campo, devem ser levantados índices do crescimento populacional e da 

urbanização, crescimento e modificações econômicas, atividades rotineiras 

características e as tendências mundiais e nacionais que influenciaram o 

momento atual do território. 

A visão de futuro para a logística de transportes e para a malha viária, 

naturalmente depende da visão de futuro do território como um todo. Nesta 

linha de pensamento, a visão de futuro da presente tese levou em 

consideração as evoluções mais realistas através de parâmetro relacionado 
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com o desenvolvimento econômico do Estado e do País por intermédio do 

índice de desenvolvimento humano ao nível de renda (IDHr). 

O planejamento logístico do sistema de transportes, sob a orientação 

sistêmica e integrada, deve reconhecer que as opções de parâmetros futuros, 

por mais realistas que sejam, são sempre uma previsão, a qual deverá ser 

monitorada e atualizada de forma a construir, continuadamente, um alicerce de 

trabalho atual e real. É por meio desse monitoramento que se chegará o mais 

perto possível da meta pretendida. 

A tendência de evolução de uma malha rodoviária, conforme se pode 

perceber na sustentação teórica, está vinculada a evolução de aspectos 

socioeconômicos do território que podem se alterar a partir de fatores ligados 

ao desenvolvimento regional e ao ordenamento territorial. Face de tais 

aspectos, os estudos sobre mobilidade turística devem estar atentos: 

 à antevisão do progresso dos fatores socioeconômicos em  

diferentes países, principalmente naqueles que guardam uma 

relação mais forte com o território em análise; 

 às potencialidades nacionais vinculadas aos parâmetros de 

competitividade com outros territórios; 

 às políticas públicas setoriais, de esfera nacional, estadual e 

regional. 

Sabe-se, contudo, que as políticas públicas carregam sempre fatores 

subjetivos, na medida em que elas dependem do caráter mais ou menos 

sonhador ou realista de quem detém o poder determinante. Estadista e 

políticos famosos notabilizaram-se na história pela ousadia que tiveram em 

realizar grandes obras que deram certo, enquanto outros ficaram famosos pela 

ousadia de realizar grandes obras que se tornaram “elefantes brancos”. 

Este fator também foi envolvido nos fundamentos que formalizamos para 

envolver a mobilidade turística no planejamento da logística de transportes de 

Santa Catarina, pois a proposta desenvolvida tem forte sustentação científica e 

servirá para nortear as decisões de políticas públicas voltadas tanto ao setor do 

turismo, quanto ao setor de infraestrutura.  
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7 CONCLUSÕES 

 

A mobilidade tem se destacado como eixo diferencial de investigação da 

sociedade contemporânea, muito em função das dimensões dos processos de 

produção e consumo, associados à velocidade com que as pessoas o fazem 

ocorrer para alcance de suas expectativas e metas de vida. A atividade 

turística, enquanto forma de desenvolvimento, está inserida como fenômeno 

que pressupõe viagens do local de origem ao local de destino, adicionado aos 

deslocamentos frequentes entre as atratividades.  

O turismo enquanto eixo econômico que cria movimentação de pessoas 

requer a existência de ao menos uma via de transporte, o que induz a pensar 

que o desenvolvimento de lugares turísticos é possível mesmo quando as vias 

e os veículos de transportes, disponíveis para a acessibilidade, são limitados. 

No entanto, a realidade tem evidenciado que os impulsos de crescimento dos 

territórios turísticos alcançam melhores índices pelas melhorias percebidas no 

seu sistema de transportes. 

Os debates científicos, levantados, ressaltam que a visão imediatista 

relacionando o turismo como uma atividade eminentemente prática o colocam 

em um nível de resultados inadequados, por meio de paradigmas criados por 

gestores públicos e privados sem o conhecimento abrangente de suas 

implicações. Assim, faz-se providencial o fortalecimento da relação entre a 

atividade turística com o meio científico do turismo, para creditar aos que com a 

pesquisa se envolvem a responsabilidade sobre o avanço futuro.  

As construções científicas dos domínios do turismo e da mobilidade 

influenciam-se mutuamente em múltiplos aspectos, notadamente quando tais 

interações são estudadas e evidenciadas nos territórios.  

A promoção de uma realidade territorial está intimamente ligada às suas 

dimensões econômicas, sociais, políticas, e ambientais. Neste viés, a 

compreensão dos fatores que operam tal promoção constitui-se em elemento 

basilar para compreender como o lugar ou a região tomam corpo de evidência 

e, ao mesmo tempo, como a concretização da ação humana se favorece desse 

ambiente. 
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Nesta amplitude, o estudo em turismo, ao longo de sua história 

científica, se inseriu nas discussões referentes às relações entre sociedade e 

espaço, buscando avaliar, analisar, interpretar, descrever e, assim, produzir 

conceitos, técnicas, métodos, produtos, enfim o conhecimento, cuja variedade 

e enfoque variaram consideravelmente na sua trajetória como ciência, em que 

a circulação e os transportes também fizeram interface nos debates, 

experimentos e pesquisas.  

Paralelamente, pode-se observar que as questões envolvendo as 

racionalidades da movimentação de pessoas e materiais, no tempo e espaço, 

assim como o sistema de transportes enquanto meio da formalidade espacial e 

materialização dos deslocamentos, estudados pela engenharia, também 

variaram consideravelmente em suas teorias, formulações, processos e meios 

operacionais nos trabalhos científicos. 

Inovando ao imbricar as duas linhas científicas sob a égide dos 

fundamentos da teoria sistêmica, percebeu-se que várias metodologias de 

pesquisa destas correntes se revelam potencialmente articuláveis, com 

promissores resultados na abordagem da mobilidade turística e dos 

transportes. No contexto, identificou-se que a lógica de movimentação 

provocada pela atividade do turismo impõe a necessidade de um enfoque na 

dimensão econômica do território, no qual a organização espacial do sistema 

de transportes desempenha importante papel. Na contemporaneidade, a 

organização dessa lógica é conhecida por planejamento logístico.  

Partindo da logística militar, passando pela logística empresarial adotada 

para as transações industriais e comerciais, foi possível estabelecer a 

tendência do poder público em adotar o papel de gestor e construtor das 

infraestruturas e dos meios para promover a lógica circulatória dos modos de 

produção e consumo, a denominada logística de Estado, ou mesmo logística 

territorial, para o sistema de transportes. 

Desta maneira, ao se direcionar as discussões sobre a função do Estado 

na materialização da logística de transportes, procurou-se definir as dimensões 

de análise que podem se integrar com outras políticas públicas, para conduzir 

um processo de planejamento público do sistema de transportes com vistas ao 

desenvolvimento socioeconômico do território. Trata-se, assim, das pertinentes 
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considerações acerca do desenvolvimento territorial que é engendrado no 

espaço e do consequente papel desempenhado pelo sistema de transportes 

nas articulações intra e inter-regionais. 

Neste contorno, foram firmados os meios e parâmetros para 

formalização do planejamento estratégico situacional (PES) em favor da 

logística de transportes, que por sua vez, pode ser entendido como a 

organização territorial agenciada pelo poder público, para articulação e 

mobilização produtiva de seus recortes territoriais e regionais; onde o turismo, 

quando presente como atividade econômica representativa, deve estar 

inserido.  

Evidencia-se que a simples leitura das demandas empresariais não pode 

se constituir na exclusiva dimensão a ser considerada no planejamento público 

dos transportes. É indispensável a aplicação de outras análises, a fim de que 

as diversas demandas sociais e econômicas de mobilidade sejam atendidas e, 

aí sim, se eleve a condição de política pública.  

Pondera-se, portanto, que os fenômenos do turismo e da mobilidade 

para serem compreendidos e organizados, devem buscar na academia e nas 

diferentes epistemologias existentes de suas explicações o respaldo para a 

elaboração de políticas públicas realistas e aplicáveis.  

Extrair das políticas públicas sobre o turismo uma postura realista 

implica em entender a importância da participação ativa da população residente 

em seu planejamento, uma vez que o desafio de atender bem o turista sugere 

em fornecer-lhe ao menos as infraestruturas básicas, e essas devem ser 

empreendidas de forma que represente também a melhoria na qualidade de 

vida da comunidade local, a quem está estabelecido à sensação de 

pertencimento territorial. 

No embate das discussões sobre o desenvolvimento econômico, 

proporcionado pela atividade turística, devem-se introduzir os princípios de 

competitividade territorial alicerçada nos padrões que podem propor um 

diferencial mercadológico, agregando valor ao produto turístico existente, por 

meio de melhorias nos sistemas de comunicação, capacitação de recursos 
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humanos, sinalização, serviços de apoio e informação e, destacadamente pela 

facilidade de acesso e mobilidade entre as atratividades do território. 

É fato que qualquer território pode ser turístico, pois sempre detém 

alguma atratividade ou singularidade; mas, é fato também que a maioria dos 

turistas é mais exigente nos lugares turísticos do que em seu local de 

residência. Por tais fatos, a atividade turística deve buscar na melhoria dos 

serviços públicos a estratégia de fomento, onde os sistemas de transportes 

impactam diretamente no atendimento da demanda de mobilidade turística. 

Nestas condições, nem todo lugar consegue alcançar índices significativos de 

desenvolvimento que o façam ser reconhecido como território turístico. 

A receptividade dos habitantes locais, a qualidade e organização 

ambiental, a objetividade na comunicação visual, a conservação do patrimônio 

edificado, a preocupação com a paisagem, a preservação histórica e cultural, 

os cuidados com os espaços públicos, a existência de informações, a 

disponibilidade de serviços públicos, a facilidade de meios e vias de 

transportes, entre outros fatores, tornam-se fundamentais para o pleno e amplo 

desenvolvimento do turismo como atividade economicamente viável. 

Dentre tantos fundamentos, a tese que se conclui nesta pesquisa, 

aprofundou-se nos constructos da mobilidade turística, da logística de 

transportes e do planejamento público, criando um ambiente propício a 

aplicação das formulações da engenharia de tráfego para avaliar em que 

condições o território turístico, compreendido pelos vínculos peculiares e 

determinantes da geração de fluxos econômicos e sociais, consegue atender a 

mobilidade característica do fenômeno turístico.  

Visando proporcionar maior abrangência e melhor entendimento das 

etapas que compreendem o trabalho, todo o desenvolvimento metodológico foi 

tangenciado com aporte conceitual pertinente às funções e parâmetros 

empreendidos. 

Para desenvolver a proposta da tese, se aplicou as ferramentas 

metodológicas diretamente no espaço territorial das unidades de análises, 

formalizando o estudo de caso. Tomando tal trajetória, buscou-se reduzir o 

grau de incerteza, característico em modelos teórico-metodológicos, para 
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abastecer os procedimentos de uma realidade específica e dinâmica como 

variável do processo de construção do território turístico.  

A realidade com que se desenvolveu a pesquisa tomando como recorte 

territorial o litoral norte catarinense, com suas seis nucleações turísticas, 

entende-se que proporcionou uma modelagem flexível o suficiente ao tempo de 

poder ser reproduzida tanto para outras regiões catarinenses, como para Santa 

Catarina num todo e, ainda, para outros estados brasileiros, desde que seja 

adaptado às dinâmicas particulares e peculiares do território apreciado. 

Santa Catarina é uma região de importância significativa para o Brasil, já 

que se constitui numa área de grande potencial econômico. Tem no turismo um 

destacado produto de seu desenvolvimento, com um amplo e diversificado 

conjunto de riquezas naturais, culturais e históricas que atraem fluxos de 

visitantes de todas as partes do país, do próprio estado e de um bom número 

de outros países. Sua posição geográfica estratégica no contexto do Mercosul, 

apresenta-se como válvula a instigar o poder público na implantação de polos 

turísticos distribuídos uniformemente no território estadual. 

Não obstante, a atividade turística se empreendeu com grande 

propriedade no litoral norte, onde estrategicamente o governo estabeleceu sua 

caracterização por nucleações turísticas, aproveitando detalhes significantes de 

suas histórias de formação e ocupação, suas composições étnicas e suas 

culturas, envoltos pelos atrativos naturais e construídos, que contam 

prioritariamente com o sistema rodoviário como equipamento de infraestrutura 

indispensável ao atendimento da demanda de mobilidade turística. 

O contínuo desenvolvimento dessa atividade no litoral catarinense passa 

pela permanente melhoria do sistema rodoviário, considerando-se o fato de 

que a qualificação da malha rodoviária catarinense propicia a integração 

regional e contribui para a ampliação das alternativas de acessibilidade ao 

turismo. 

O papel de contribuir para a qualificação da atividade turística atribuído 

às rodovias catarinenses não pode ser desconsiderado, já que além da farta 

literatura técnica discutida, o estudo de caso comprova que a facilidade de 

deslocamento, acesso e melhoria das condições de conforto e segurança dos 
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viajantes, nos trajetos aos seus destinos turísticos, aumentam as condições de 

atratividade e de geração de renda para o setor. 

Importa, nesta visão, separar a tendência do turista na utilização do 

carro como principal meio de mobilidade no território catarinense, da estratégia 

de possibilitar ao turista a escolha do melhor meio de transporte. Claro que o 

planejamento logístico dos transportes deve levar em conta a tendência da 

atualidade para propor melhorias pontuais, mas acima de tudo deve propor 

alternativas que agreguem amplitude de opções modais, coerentes com a 

realidade territorial, para dar qualidade ao principal meio de mobilidade. 

Ficou latente na avaliação de qualificação do território catarinense que o 

modal rodoviário tende a permanecer como a principal via de atendimento à 

mobilidade turística, até por sua capilaridade nos acessos aos atrativos, mas a 

análise quantitativa pelos níveis de serviço demonstraram as limitações para 

atender com qualidade a crescente demanda e, já carece da participação de 

outros modais. 

A integração de outros modais, em que se destaca o modal ferroviário, 

por sua capacidade de atender longas distâncias com baixo custo operacional, 

notadamente pela conformação de relevo do litoral de Santa Catarina, deve ser 

vista tanto como forma de alívio para a malha rodoviária, como alternativa a ser 

disponibilizada aos usuários do sistema de transportes.  

No desenrolar metodológico realizou-se o exame do conjunto de 

rodovias estratégicas para a atividade turística do litoral norte, pertencentes ao 

sistema rodoviário catarinense, sob o aspecto da importância dessa 

infraestrutura para o atendimento ao fluxo turístico atual, identificado na 

pesquisa por contagem automática de tráfego, e ainda a capacidade dessas 

rodovias em suportar as projeções de tráfego futuro.  

A precariedade encontrada quando da utilização do volume médio diário 

anual temporário (VMDAT), que corresponde à movimentação agregada do 

turismo de verão, se faz preocupante, especialmente pela possibilidade de 

iniciar um movimento de retenção e até mesmo de perda competitiva pelas 

dificuldades de mobilidade no território. 
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O diagnóstico da capacidade de mobilidade territorial comprovou a 

exclusão da mobilidade turística como componente da logística de transportes 

de Santa Catarina e essa, por estar sustentada na avaliação quantitativa de 

movimentação de cargas, omite o diferencial econômico e social que a 

atividade turística vem ocupando no Estado, ou seja, as potencialidades dos 

atrativos turísticos não são correspondidas pelos níveis de serviço para 

mobilidade turística. 

A questão fica bem encaminhada com a adoção do processo sistêmico 

no planejamento e gestão do sistema de transportes, pois possui a capacidade 

de visualizar toda complexidade territorial agenciando ao planejador, por meio 

de diagnóstico e prescrição de intervenções, a realidade espacial da questão 

logística para a mobilidade. Neste sentido, a mobilidade turística surge como 

um eixo de indução a conduzir uma das linhas do desenvolvimento 

socioeconômico de Santa Catarina. 

 Deve-se ressaltar que o planejamento da logística de transportes para 

um território deve considerar os contextos local, regional, estadual, nacional e 

internacional. Mais que uma profunda verificação da atual infraestrutura, o 

planejamento público sistêmico deve definir diretrizes para o posicionamento 

estratégico da gestão pública.  

Para tanto, ao trazer a mobilidade turística como foco de debates e 

discussões do planejamento público, rompe-se com o pensamento comum da 

simples melhoria e adequação das infraestruturas tradicionais do transporte 

rodoviário catarinense, propondo um processo de bases científicas que 

considera todos os componentes possíveis do sistema, a oferecer diretrizes e 

perspectivas voltadas ao estabelecimento de políticas públicas. 

Resta evidente que a formulação conquistada na presente tese só obtém 

aplicação prática pelo interesse e participação efetiva do poder público, a 

conhecida vontade política, pois compete a ele a responsabilidade de implantar 

e orientar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento territorial.  

Mas, revela-se importante afirmar que esta pesquisa serve de 

instrumento de trabalho, não só aos profissionais do setor, mas principalmente 

aos gestores públicos, como subsídio para compreender a complexidade das 
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relações do desenvolvimento turístico, notadamente quanto à mobilidade, 

dando-lhe maior segurança nas tomadas de decisão direcionadas ao 

planejamento da logística de transportes.  

Se, de um lado, a dinâmica social e econômica do Estado favoreceu o 

desenvolvimento da importante e desejável atividade de exploração turística 

em Santa Catarina, com o envolvimento de crescente parcela de sua 

população economicamente ativa e de investimentos privados, cabe de outro 

lado, ao Governo complementar essa atuação, como parceiro do 

desenvolvimento, tanto no que diz respeito às questões de regulamentação, do 

controle ambiental, do envolvimento da população residente, da fiscalização 

das atividades, como também no que se refere à questão do investimento 

público de contrapartida, com destaque para as infraestruturas de transportes. 

Julga-se que esta tese, por sua inovação, representa uma boa 

contribuição para a esfera científica. Com a ampla abordagem da questão 

central criou-se o ambiente propício para aplicação das ferramentas da 

pesquisa, que por fim proporcionaram a trajetória metodológica para se 

alcançar, na plenitude, os objetivos da tese.   

A abrangência com que se constituiu toda fundamentação provoca e 

aguça a vontade de se verificar a aplicabilidade em territórios de dinâmicas 

socioeconômicas diferentes, até para que através de comparações seja 

possibilitado estabelecer novos marcos do conhecimento. 

Das múltiplas abordagens que podem ser realizadas sobre este enfoque, 

esta é uma delas. As fontes de investigações usadas se mostraram pertinente 

e forneceram excelente base de dados e numerosas informações, mas que 

podem ser relacionada e complementada com outros enfoques, abrindo o 

leque para novas pesquisas científicas.  

Em uma eventual projeção de logo prazo, em torno de 2040, outras 

formas de contagem do tráfego, o enfoque em uma das especialidades da 

atividade turística, os efeitos da integração modal, os processos de 

sustentabilidade, as intervenções e seus custos, são questões que suscitam 

curiosidade e motivação para estudos posteriores.  
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Por derradeiro, espera-se que o percurso trazido por esta tese desperte 

o desejo de outros pesquisadores e de gestores públicos, pois se trata de uma 

temática atual e de reflexo direto na atividade turística e no desenvolvimento 

socioeconômico dos territórios, e ainda, de grande relevância pois constitui-se 

de alicerce investigatório para solucionar questões que podem evitar situações 

de agravamento dos atuais paradigmas  do turismo, da mobilidade e dos 

transportes. 
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