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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho faz parte do evento 605.160 Estudo preliminar do Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS Itapoá, realizado, pelo 

SEBRAE, no período de junho a setembro de 2017, o qual consiste em um Diagnóstico 

Estratégico da Área e das Atividades Turísticas e que está estruturado da seguinte forma:  

• Análise do mercado turístico (demanda e oferta) da Área Turística.   

• Análise da infraestrutura básica e dos serviços gerais encontrados na Área 

Turística; 

• Análise do Quadro Institucional da Área Turística; 

• Análise dos aspectos socioambientais na Área Turística; e 

• Consolidação do Diagnóstico estratégico. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas diversas visitas a atrativos, meios 

de hospedagens e estabelecimentos de alimentos e bebidas, com o intuito de caracterizar e 

mapear, de forma georrefenciada, a oferta turística do município. Também foram realizados 

contatos com gestores do sistema de saúde, sistema de segurança (Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros), sistema de gestão ambiental e sistema de desenvolvimento urbano, com o intuito 

de caracterizar a situação atual de cada um dos setores e, por fim, foi realizada uma pesquisa 

de gabinete para levantamento de informações sobre o quadro institucional da área e uma 

pesquisa primária para identificação da necessidade de capacitação nas empresas do setor 

turístico. 

Ao final destas atividades foi realizado o Seminário de Planejamento Participativo, no 

dia 11 de setembro de 2017, nas instalações da Casa de Cultura de Itapoá. Na oportunidade 

foi apresentado o Diagnóstico Preliminar do Turismo e, posteriormente, foi realizada uma 

análise participativa de cada aspecto apresentado, com vistas a definir as principais forças e 

fraquezas do município.  

Na sequência foi finalizado o relatório que irá subsidiar a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS Itapoá o qual terá início em 

setembro de 2017 com a definição dos objetivos para o desenvolvimento do turismo no 

município; a definição das estratégias de desenvolvimento e; por último, a elaboração de um 

plano de ação detalhado para promover o desenvolvimento sustentável do turismo no 

município.  

Em conjunto com o relatório ora apresentado, foi produzido um banco de imagens1 com 

algumas centenas de fotos; planilhas, em formato Excel, com a compilação de informações 

                                                            
1 Link do banco de imagens no Google Drive: 
https://drive.google.com/open?id=0Bz63TicjtV6YQ2RzUHE4a215Qms 



sobre a oferta turística de Itapoá; e ainda, um mapa digital2 (plataforma MyMaps) com a 

coordenada geográfica de toda a oferta turística de Itapoá. 

                                                            
2 Link do Mapa em formato digital de Itapoá:  https://drive.google.com/open?id=1PXO-
jLDPrdLlhULVDkD0HwMNafw&usp=sharing 
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I. ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO (DEMANDA E OFERTA) DA ÁREA TURÍSTICA 

Itapoá é um nome de origem indígena (índios Carijós) e significa “pedra que surge”.  O 

nome está relacionado à pedra localizada na parte Central da orla, a 300 metros da praia, que 

faz um curioso aparecimento seguindo o movimento das marés: quando alta fica submersa, 

quando baixa, fica à vista para contemplação.  

Os primeiros habitantes das terras, hoje pertencentes ao município de Itapoá, foram os 

índios Carijós. As mesmas terras pertenciam ao município de São Francisco do Sul desde 

1504, quando chegaram os primeiros colonizadores europeus, até 1966, ano da emancipação 

de Garuva e elevação de Itapoá, para a categoria de Distrito de Garuva. 

No período em que ainda pertencia a São Francisco do Sul as terras abrigaram os 

franceses integrantes da Colônia Industrial, conhecida na região como Colônia do Saí.  

O Falanstério do Saí, organizado em área territorial atualmente pertencente aos 

municípios de Itapoá, Garuva e São Francisco do Sul, foi fundado em 1842 e tinha suas bases 

nas doutrinas socialistas de François Marie Charles Fourier, o precursor do socialismo 

moderno. 

A experiência socialista fracassou, mas as terras férteis da Península do Saí, 

continuaram a atrair os europeus que vieram povoar terras continentais da então, São 

Francisco do Sul.  

O acesso por terra para Itapoá era feito por picadas e picadões. Somente em 1957, se 

deu início a construção da estrada da Serrinha, também denominada Sol Nascente. A estrada, 

com uma extensão de 27,7 km ligava Itapoá a Garuva.  

A ligação por terra e o crescimento dos núcleos populacionais, bem como as 

dificuldades por parte da administração de São Francisco em atender às necessidades da 

comunidade, resultou na formação de um movimento popular pela emancipação de Garuva e 

Itapoá. Em 1962, Itapoá é elevada a categoria de distrito do novo município de Garuva.  

Em 1963, tem início o projeto de construção de um segundo acesso a Itapoá. As 

primeiras picadas foram abertas em 1965, mas só foi concluída em 1970. O nome, "Estrada 

Cornelsen" é uma homenagem ao maior doador de terras para abertura da estrada, João 

Cornelsen. Com uma extensão de 9,8 km a estrada também é conhecida como "Estrada do 

Sol" (PMI, 2017). 

Em 1962 foi inaugurado o primeiro empreendimento hoteleiro do município o Hotel 

Pérola. A energia elétrica chegou ao Saí Mirim, Itapoá, Barra do Saí e Figueira do Pontal no 

final da década de 1970. Já a rede de água chegou na segunda metade da década de 1980 

e o primeiro telefone de Itapoá passou a funcionar somente em 1984. Em 1989 Itapoá 

alcançou sua emancipação.  
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Itapoá, com uma área de 257,2 km2, situa-se na região do Norte Catarinense, distando 

283 km da capital Florianópolis, 18 km de São Francisco do Sul, 82,9 km de Joinville e 139 

km de Curitiba. Pertence à Região Turística Caminho dos Príncipes e faz limites com os 

municípios de São Francisco do Sul, Guaratuba e Garuva. 

Com uma altitude de apenas 18 metros, possui um clima classificado como Mesotérmico 

úmido com temperatura média entre 18°C e 30°C e precipitação média anual de 1.904,00 mm 

(CLIMATEMPO, 2017). A superfície é coberta principalmente pela vegetação de Floresta 

Atlântica de planície costeira. O município conta com duas ilhas - Ilha do Saí Guaçú e Ilha de 

Itapeva. 

Em 2016, Itapoá possuía uma população estimada em 18.749 habitantes. Sua 

densidade demográfica era de 59,43 hab/km² e no censo de 2010 a taxa de urbanização do 

município já era de 96,1%. 

Em 2015, Itapoá tinha 3.975 alunos matriculados nos três níveis de escolaridade (pré-

escolar, fundamental e médio), o que correspondia a 21,2% da população. O IDEB era de 5,2, 

superior ao do estado e ao do país - 5,1 em Santa Catarina e 4,5 no Brasil (INEP, 2017) 

Em 2010 o município já contava com 87,65% dos domicílios ligados à rede pública de 

abastecimento de água, 92,96 dos domicílios eram abastecidos de energia elétrica pela rede 

pública, 98,12% tinham coleta de lixo e 89,30% tinham acesso à fossa séptica (SEBRAE, 

2013). 

A taxa de mortalidade infantil, em 2014, era de 12,82 por 1000 nascidos vivos. Próxima 

da média do estado que era de 12,6/1000 e abaixo da média nacional que era de 16,4/1000 

(IBGE, 2017). 

Ainda de acordo com o IBGE (2017) o IDHM do município era de 0,761, levemente 

superior à média brasileira de 0,754, mas inferior à média de Santa Catarina que era de 0,84. 

Em 2015 o município contava com 730 empresas ocupando 4.253 pessoas, o que 

correspondia a 22,68% do total da população. 

As bases econômicas do município são o turismo de praia e sol e o Porto Itapoá, este 

último considerado o mais novo empreendimento do setor portuário do Sul do Brasil e que 

consiste em um terminal privativo de uso misto para a movimentação de contêineres de cargas 

de importação e exportação (VALOR, 2017). 

Destacam-se ainda atividades econômicas como a pesca artesanal, a agricultura 

tipicamente de subsistência com os cultivos de banana, arroz, mandioca, abacaxi e 

hortifrutigranjeiros. 
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1.1 ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA DA ÁREA TURÍSTICA  

A oferta turística de um município ou área turística é composta por equipamentos e 

atrativos turísticos. De acordo com Ignarra (2003) os [equipamentos e] serviços turísticos, são 

aqueles serviços que atendem quase que exclusivamente os turistas. Para Barreto (2001, p. 

52) os “equipamentos turísticos são aquelas instalações básicas para o turismo, sem as quais 

ele não existe” e por fim, para Beni (2003, p. 331) os equipamentos e serviços turísticos 

correspondem ao “[...] conjunto de edificações, de instalações e serviços indispensáveis ao 

desenvolvimento da atividade turística”.  Conforme Ignarra (2003) os equipamentos e serviços 

turísticos compreendem: 

 Agenciamento (agências e operadoras de turismo); 

 Alimentação (restaurantes, lanchonetes, sorveterias / docerias, cafés / casas de 

sucos, cervejarias, etc.); 

 Comércio turístico (souvenir, artesanato, produtos típicos); 

 Eventos (organizadores de eventos, prestadores de serviços para eventos); 

 Espaços de eventos (centros de convenções e áreas de exposições e feiras); 

 Meios de hospedagens (hotéis, pousadas, campings, acampamentos, cama e café, 

hostel, entre outros); 

 Passeios (city-tour, cavalo, barco, helicóptero, buggy, etc.);  

 Recreação e lazer (áreas de lazer e instalações desportivas, parques de diversões, 

pistas de esqui, patinação e etc.); e 

 Transportes turísticos (aéreo, ferroviário, marítimo, lacustre, rodoviário). 

Na sequência será apresentada a oferta de meios de hospedagens, equipamentos de 

alimentação e os espaços de eventos de Itapoá. 

1.1.1 Meios de hospedagens 

Itapoá possui uma oferta razoável de meios de hospedagens. No total o município 

possui 21 (vinte e um) meios de hospedagens dentre os quais existem 10 (dez) hotéis, 9 

(nove) pousadas e 2 (dois) campings. 

Na média, cada meio de hospedagem do município possui 15 (quinze) unidades 

habitacionais e o valor médio da diária de casal, na alta temporada é de R$197,33. Porém, se 

forem desconsiderados do cálculo os valores dos três meios de hospedagens com as diárias 

de casal mais altas, a diária média do município na alta temporada, para duas pessoas, cai 

para R$ 147,14, o que é uma diária consideravelmente econômica, principalmente se for 

levado em consideração que se trata de um destino turístico de sol e mar localizado em uma 
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região próxima a capital do estado do Paraná e de outros destinos emissores como Joinville, 

por exemplo.  

Na baixa temporada o valor médio da diária de casal cai para R$134,79 e, novamente, 

se foram desconsideradas as três tarifas mais altas, o valor da diária média para duas pessoas 

na baixa temporada é reduzido para R$ 119,94.  

Os valores consideravelmente baixos, das diárias médias, na alta e baixa temporada, 

estão intimamente ligados ao tipo de empreendimento e serviços disponíveis no município, 

ou seja, em sua maioria os meios de hospedagens de Itapoá são de categoria econômica, 

com pouca oferta de serviços e comodidades.  
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Tabela 01. Síntese da caracterização dos meios de hospedagens de Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Cadastu

r

Outras 

Inform.

A cini
C o nve

ntio n

S (1)  /  N  

(0)
B x SGL B x D B L A lta SGL

A lta 

D B L
UH Leito

C ampi

ng

A dapt

a-do
B aixa A lta

P esso

as 

def ic.

A berto  ano  

to do

1 Barra do Sai Praia Hotel 0 0 Hotel 0  150,00  180,00  220,00  220,00 39 120 - 0 100 4 6 0 Sim

2 Camping d'Itapoá 0 0 Camping 0     40,00     80,00     40,00     80,00 0 0 200 0 0 2 6 0 Sim

3 Hotel Costa Serena 0 0 Hotel 0     95,00  149,00  250,00  250,00 13 52 - 0 0 1 6 0 Sim

4 Hotel e Pousada da Barra 0 0 Hotel 0     70,00  160,00  120,00  300,00 32 70 - 0 90 2 12 0 Sim

5 Hotel e Pousada Central 0 0 Hotel 0     30,00  100,00     50,00  150,00 12 50 - 0 0 1 1 0 Sim

6 Hotel e Pousada Mar Azul 1 0 Hotel 0     80,00  180,00  160,00  260,00 22 62 - 0 45 3 7 0 Sim

7 Hotel e Restaurante Nil's 1 0 Hotel 0     80,00  150,00  150,00  250,00 16 - - 1 75% 0 4 12 0 Sim

8 Hotel e Restaurante Pérola 1 0 Hotel 0  100,00  175,00  150,00  200,00 20 64 - 1 150 15 36 0 Sim

9 Hotel Miramar 0 0 Hotel 0     50,00     50,00  100,00  100,00 4 8 - 0 50% 0 1 1 0 Sim

10 Hotel Rainha e Restaurante 0 0 Hotel 0     60,00  120,00     75,00  190,00 22 80 - 1 0 1 3 0 Sim

11 Itapoá Hotel Camping 0 0 Camping 0     60,00  100,00  140,00  140,00 20 40 100 0 0 1 3 0 Sim

12
Itapoá Marina Hotel e 

Restaurante
0 0 Hotel 0  189,00  237,00  328,00  364,00 15 30 - 0 0 8 8 0 Sim

13 Posto e Pousada Maré Mansa 0 0 Pousada 0  -  -     60,00  120,00 11 21 - 0 100% 0 0 3 0 Não

14 Pousada Alvarenga 0 0 Pousada 0  100,00  100,00  200,00  200,00 6 24 - 0 0 1 1 0 Sim

15 Pousada Bella Vista 0 0 Pousada 0  120,00  170,00  120,00  170,00 7 42 - 2 0 2 3 0 Sim

16 Pousada da Barra do Açai 0 0 Pousada 0  120,00  120,00  240,00  240,00 4 6 - 0 0 3 5 0 Sim

17 Pousada Delville 0 0 Pousada 0  170,00  225,00  225,00  390,00 14 70 - 7 600 3 8 0 Sim

18 Pousada Ilha Brasil 0 0 Pousada 0     50,00     50,00     80,00     80,00 15 70 - 0 0 2 2 0 Sim

19 Pousada Itapoá 0 0 Pousada 0  -  -     50,00  100,00 6 40 - 0 85% 0 0 1 0 Não

20 Reserva Ecológica Volta Velha 0 0 Pousada 0     50,00  100,00     75,00  150,00 8 24 - 0 25% 100 5 3 0 Sim

21 Zakaluk Pousada 1 0 Pousada 0     60,00  115,00     90,00  190,00 20 52 - 0 80 1 3 0 Sim

TOTAL 4,00 0,00 N/A 0,00 88,11 134,79 139,19 197,33 306 925 300 12 67% 1165 60 130 0 N/A

Capaci-

dade para 

eventos

Item Nome

Entidade
Categoria - 

MTUR

Faixa de preço (R$)                 Apto 

Standart

O
c
u

p
a
ç
ã
o

Capacidade N. Colaboradores
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Conforme pode ser observado na tabela acima a oferta hoteleira do município é 

composta por 306 unidades habitacionais, 925 leitos e 300 vagas em campings. 

Estes meios de hospedagens estão concentrados principalmente na região de Itapema 

do Norte onde existem 9 (nove) meios de hospedagens, além de 6 (seis) meios de 

hospedagem no bairro Itapoá, 3 (três) na Barra do Saí, 2 (dois) no bairro Pontal do Norte, 

situados ao longo da Baía da Babitonga e, por fim, a Reserva Volta Velha, situada na área 

rural do município (ver figura abaixo).  

Figura 01. Distribuição dos meios de hospedagens pelas principais regiões de Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps. 

Dados do Sebrae (2013) apontam que entre as empresas de alojamento e alimentação 

do município, quase 97% são microempresas (ME) e 2,9% são pequenas empresas (PE). 

De acordo com a mesma fonte (2013), juntas as 2063 (duzentos e seis) empresas de 

alojamento e alimentação empregavam aproximadamente 215 (duzentos e quinze) pessoas 

o que representava 9,77% dos empregos do município. Por meio de pesquisa realizada com 

os gestores dos empreendimentos de hospedagens e alimentação pode-se verificar que, 

atualmente, 214 (duzentos e quatorze) empregos são gerados por este setor entre efetivos e 

temporários, sendo 60 (sessenta) deles na área de hospedagem. 

Também foi possível verificar, por meio de uma pesquisa realizada com as entidades 

do trade-turístico local, que apenas 4 (quatro) estabelecimentos estão vinculados tanto à 

                                                            
3 Por meio de um Estudo realizado pelo SEBRAE foram identificadas 206 empresas do setor de 
alimentos e hospedagem em Itapema, porém, a maior parte destas empresas atende apenas o público 
local e não atende turistas.  
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Associação Comercial e Industrial de Itapoá – ACINI quanto  à Câmara de Dirigentes Lojistas 

– CDL, entidades ligadas ao turismo de Itapoá. Este fato demostra a falta de integração entre 

as empresas da região, o que pode resultar numa dificuldade de acesso a linhas de 

financiamento e capital de giro, com agências de fomento; dificuldade de apoio e integração 

com o poder público; e maior dificuldade de acesso a mercados distantes em função dos 

custos para a realização de ações de promoção individuais. 

1.1.2. Alimentos e Bebidas  

A análise da oferta do setor de alimentos e bebidas demonstra que o município possui 

38 (trinta e oito) estabelecimentos identificados como potenciais prestadores de serviços aos 

turistas, sendo 26 (vinte e seis) restaurantes e pizzarias, 3 (três) bares e 9 (nove) outros tipos 

de estabelecimentos (ver tabela a seguir).  

Como descrito anteriormente juntas as 206 (duzentos e seis) empresas de alojamento 

e alimentação empregavam, em 2013, aproximadamente 215 (duzentos e quinze) pessoas o 

que representava 9,77% dos empregos do município.  

Além disso, a análise do valor adicionado fiscal – VAF de Itapoá, organizado segundo 

os 20 grupos de atividades econômicas mais representativas em 2010 demonstra que o 

GRUPO 561, representado pelos restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas é 

responsável por apenas 2,0% do VAF (SEBRAE, 2013), e o GRUPO 551, representado por 

Hotéis e similares, é responsável por 0,7% do VAF, sendo respectivamente o décimo primeiro 

e o décimo quarto maiores arrecadadores do município, atrás das seguintes atividades:  

 GRUPO 351 - Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

 GRUPO 471 - Comércio varejista não especializado  

 GRUPO 611 - Telecomunicações por fio  

 GRUPO 474 - Comércio varejista de material de construção 

 GRUPO 473 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

 GRUPO 612 - Telecomunicações sem fio  

 GRUPO 475 - Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; 

equipamentos e artigos de uso doméstico 

 GRUPO 478 - Comércio varejista de produtos novos não especificados 

anteriormente e de produtos usados 

 GRUPO 492 - Transporte rodoviário de passageiros 

 GRUPO 477 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e 

cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos 

 GRUPO 464 - Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar 

 GRUPO 493 - Transporte rodoviário de carga 
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Tabela 02. Síntese da caracterização dos estabelecimentos de alimentos e bebidas de Itapoá. 

 

Cadastur

A cini
C o nve

ntio n

S (1) / N 

(0)
Tema Nacionalidade Mesas Cadeiras Permanente Temporário

1 Armazém da Cachaça - Rancho do Raul 0 0 0 Restaurante Brasileira 36 250 2 0

2 Barra do Açaí PICO DO SURF 0 0 0 Lanchonete Brasileira 10 40 5 10

3 Beer Box Pub 0 0 0 Bar/Chopperia Brasileira 12 48 5 8

4 Café Gourmet 0 0 0 Cafeteria Brasileira 6 24 3 1

5 Coqueteis Malucos e Creps 0 0 0 Lanchonete Brasileira

6 Costelão e Petiscaria Recanto dos Amigos 0 0 0 Restaurante Brasileira

7 Dona Elza Restaurante 0 0 0 Restaurante Brasileira 20 80 6 0

8 Hotel e Restaurante Pérola 1 0 0 Restaurante Brasileira 50 156 14 15

9 Ice Café 0 0 0 Cafeteria Brasileira 15 60 1 2

10 Itapoa Marina Hotel e Restaurante 0 0 0 Restaurante Brasileira 14 35 3 4

11 Casa Vecchia 0 0 0 Restaurante Brasileira 25 130 2 6

12 Kapiau Lanchonete e Restaurante 0 0 0 Lanchonete Brasileira 40 120 1 3

13 La Bella Itália - Adega & Gastronomia 0 0 0 Restaurante Brasileira 60 300 2 10

14 Botequim Joinville 0 0 0 Lanchonete Brasileira 7 28 3 3

15 Lanchonete Texas Lanches 0 0 0 Lanchonete Brasileira 15 60

16 Restaurante do Rainha 0 0 0 Restaurante Brasileira 30 100 6 12

17 Neco's- Restaurante lanchonete e Pizzaria 0 0 0 Restaurante Brasileira 28 108 4 15

18 Obelisco Choperia, Petiscaria e Pizzaria 0 0 0 Bar/Chopperia Brasileira 70 240 7 17

19 Oficina do Pastel 0 0 0 Pastelaria Brasileira 40 250 4 20

20 Pizzaria Bom Sol 0 0 0 Pizzaria Brasileira 25 300 12 24

21 Pizzaria Estrela do Mar 0 0 0 Pizzaria Brasileira 24 96 4 5

22 Popeye 0 0 0 Restaurante Brasileira 40 120 4 8

23 Rancho Beira Mar 0 0 0 Restaurante Brasileira

Entidade Tipo de Culinária - MTUR Colaboradores

Item Nome

Capacidade
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Cadastur

A cini
C o nve

ntio n

S (1) / N 

(0)
Tema Nacionalidade Mesas Cadeiras Permanente Temporário

Entidade Tipo de Culinária - MTUR Colaboradores

Item Nome

Capacidade

24 Recanto do Farol Restaurante 0 0 0 Restaurante Brasileira 23 94 6 15

25 Restaurante Altas Ondas 0 0 0 Restaurante Brasileira 35 140 10 25

26 Restaurante Antoniolli 0 0 0 Restaurante Brasileira 42 170 4 6

27 Restaurante Casa Portuguesa 0 0 0 Restaurante Portuguesa 15 48 2 4

28 Restaurante e Churrascaria Araucária 0 0 0 Restaurante Brasileira 30 200 4 15

29 Restaurante e Lancheria Comilão 0 0 0 Restaurante Brasileira 25 100 5 15

30 Restaurante e Petiscaria Bar do Pedro 0 0 0 Restaurante Brasileira 32 120 5 20

31 Restaurante Lobo do Mar 0 0 0 Restaurante Brasileira 12 48 4 4

32 Restaurante O Infante 0 0 0 Restaurante Brasileira 11 50 3 2

33 Restaurante Oceano 0 0 0 Restaurante Brasileira 28 120 5 9

34 Restaurante RC ( Chef Celso ) 0 0 0 Restaurante Brasileira 20 80 2 6

35 Salum Gastrobar 1 0 0 Bar/Chopperia Brasileira 30 160 3 8

36 Scotilha Sorvetes & Cia 0 0 0 Sorveteria Brasileira 15 60 3 10

37 Tikay Restaurante 0 0 0 Restaurante Brasileira 30 120 7 15

38 Toca da Raposa 0 0 0 Restaurante Brasileira 21 120 3 9

2 0 0 N/A N/A 936 4175 154 326TOTAL
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Os estabelecimentos de alimentos e bebidas estão concentrados principalmente na 

região de Itapema do Norte e ao longo da Baía da Babitonga, nos bairros Figueira do Pontal 

e Pontal do Norte (ver figura abaixo). 

Figura 02. Distribuição dos estabelecimentos de alimentos e bebidas em Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps. 

Juntos os 38 (trinta e oito) estabelecimentos possuem 936 (novecentos e trinta e seis) 

mesas e capacidade para atender 4.175 (quatro mil cento e setenta e cinco) pessoas. Esses 

mesmos estabelecimentos empregam 154 (cento e cinquenta e quatro) colaboradores 

permanentes e outros 326 (trezentos e vinte e seis) colaboradores temporários. 

Por meio de uma pesquisa realizada com as entidades do trade-turístico local verificou-

se que apenas 2 (dois) estabelecimentos estão vinculados a Associação Comercial e 

Industrial de Itapoá – ACINI e Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL. Este fato, da mesma 

forma como identificado em relação aos meios de hospedagens do município, demonstra a 

falta de integração das empresas da região o que também pode resultar numa dificuldade de 

acesso a linhas de financiamento e capital de giro, com agências de fomento, e dificuldade de 

apoio e integração com o poder público.  

1.1.3 Infraestrutura náutica 

Com relação à infraestrutura náutica de Itapoá, esta é composta por 2 (duas) marinas, 

ambas localizadas na região de Pontal do Norte, sendo uma delas anexa ao Itapoá Marina 

Hotel (ver tabela abaixo).  
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Tabela 03. Lista das marinas no município de Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Juntas, as marinas têm capacidade para 105 (cento e cinco) embarcações de pequeno 

porte, 26 (vinte e cinco) jet-skis e 3 (três) veleiros. 

Figura 03. Distribuição das marinas de Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps. 

1.1.4 Espaços de eventos 

Com relação à infraestrutura de eventos existem, no município, diversos hotéis que 

oferecem salas com capacidade entre 45 pessoas e 150 pessoas. Além dos espaços nos 

meios de hospedagem, o município conta com o Espaço Itapoá, um espaço com capacidade 

de atender 394 pessoas. 

Cadastur Faixa de preço Local Contato

S (1) / N 

(0)
R$ / pé/ mês

E
m

b
a

ra
c

ç
ã

o

J
e

t-
s

k
y

V
e

le
ir

o

Bairro Telefone Horario 
Dias da 

semana

Posto de 

abastec.        

(Sim - 1 e 

Não 0)

1 Itapoa Marina 0 38,00 25 10 3 Pontal do Norte 47 3443 3071 08h - 18h
quarta a 

segunda
1

2 Marina Pontal 0 38,00 80 15 0 Pontal do Norte 47 3443 7244

07h - 18h 

(verão) e 08h 

- 17h 

(inverno)

terça a 

domingo
0

0 38,00 105 25 3

Item Nome

Outras InformaçõesCapacidade

TOTAL
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A Reserva Volta Velha também oferece um espaço para eventos, com capacidade de 

até 100 (cem) pessoas. 

No total as salas do Espaço Itapoá, Reserva Volta Velha e salas dos meios de 

hospedagem do município possuem capacidade para atender 1.059 (mil e cinquenta e nove) 

pessoas concomitantemente, aos quais soma-se a capacidade instalada na Pousada Delville, 

que oferece um espaço aberto que pode ser estruturado para receber até 600 pessoas.  

1.1.5 Atrativos turísticos (Oferta Original) 

O atrativo turístico pode ser caracterizado como todo recurso turístico dotado de 

infraestrutura capaz de atender as necessidades e exigências dos visitantes e que seja capaz 

de, individualmente ou em conjunto com outros atrativos turísticos, motivar a visitação turística 

a um determinado local.  

De acordo com o Ministério do Turismo (2017) os atrativos turísticos podem ser 

classificados em:  

• Atrativos naturais; 

• Atrativos culturais; 

• Atividades econômicas; 

• Realizações técnicas e científicas contemporâneas; e  

• Eventos programados.  

A oferta turística original do município de Itapoá é caracterizada por atrativos naturais e 

culturais, com destaque para as praias de Itapema do Norte, Itapoá e Barra do Saí, além da 

Reserva Ecológica Volta Velha, uma importante unidade de conservação – UC do município 

localizada a menos de 4,5 km da área central de Itapema do Norte.  

No total existem 3 (três) praias estruturadas ou com potencial para a visitação turística 

além de outros 15 (quinze) atrativos que compõem a oferta turística local conforme 

apresentado na figura abaixo. 
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Figura 04. Distribuição dos atrativos turísticos no município de Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps. 

Os principais atrativos turísticos do município são as Praias de Itapema do Norte, Itapoá 

e Barra do Saí, porém é a Baía da Babitonga, localizada no extremo sul do município e a 

Reserva Ecológica Volta Velha, localizada na área rural do município que possuem o maior 

poder de atratividade, apesar desta última ainda não receber fluxos consideráveis de 

visitantes. A Baía da Babitonga e a Reserva Ecológica Volta Velha são os dois atrativos de 

hierarquia II em Itapoá, ou seja, são atrativos “[...] com aspectos excepcionais em um país, 

capaz[es] de motivar uma corrente atual ou potencial de visitantes dos mercados internos e 

externos, seja por si só, seja em conjunto com outros atrativos contíguos.” (BOULLÓN, 2002). 

Itapoá possui também atrativos que podem ser classificados com o grau de hierarquia 

III, ou seja,  

“[...] atrativos com algum aspecto expressivo, capaz de interessar visitantes 

oriundos de lugares distantes, dos mercados internos e externos, que tenham 

chegado à área por outras motivações turísticas ou de motivar correntes 

turísticas locais (atuais ou potenciais).” (BOULLÓN, 2002) 

É o caso dos seguintes atrativos:          

 Farolete Trincheira 

 Porto Itapoá 

 Praia da Barra do Saí 

 Praia de Itapema do Norte 

 Praia de Itapoá 
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Por fim existem os atrativos de hierarquia IV, “[...] atrativos sem mérito suficiente para 

serem incluídos nas hierarquias superiores, mas que formam parte do patrimônio turístico, 

como elementos que podem complementar a outros de maior hierarquia no desenvolvimento 

e funcionamento [...] do espaço turístico que, em geral, podem motivar correntes turísticas 

locais, em particular, a demanda de recreação popular.” (BOULLÓN, 2002) 

Nesse grupo pode-se incluir: 

 Cachoeira do Casarão 

 Capela Nosso Senhor Bom Jesus  

 Figueira do Pontal 

 Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

 Ilha de Itapeva 

 Ilha do Saí Guaçu 

 Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição 

 Parque Natural Municipal dos Carijós 

 Pesque e Pague Família Ledoux 

 Píer do Porto de Itapoá 

 Trapiche da Figueira do Pontal – Pontal do Norte 

 Praça do Rainha 

Nota-se que a oferta de atrativos de Itapoá é ainda pouco diversificada, porém há 

potencial de desenvolvimento turístico no município. No entanto, para que isto aconteça, se 

faz necessária a intervenção do poder público no sentido de oferecer espaços mais atrativos, 

uma infraestrutura mais adequada e desta forma aumentar a atratividade do destino. 

Com relação aos atrativos de hierarquia II de Itapoá, nota-se: 

 Baía da Babitonga 

A Baía da Babitonga possui 160 km de extensão e é considerada um dos estuários mais 

importantes do estado de Santa Catarina, contornada por restinga, manguezal e floresta 

ombrófila, três importantes ecossistemas do bioma mata atlântica.  

Tais características fazem da Baía da Babitonga um berçário de vida marinha, 

considerada a única baía do mundo que abriga uma população residente de toninhas, ou seja, 

elas permanecem na baía ao longo de todo o ano e utilizam a baía para se alimentar, se 

reproduzir e também para o crescimento dos filhotes visto que os predadores naturais desta 

espécie não ocorrem nesta área (tubarões e orcas). Segundo o Projeto Toninhas, é estimada 

uma população de aproximadamente 50 indivíduos.  
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Figura 05. Vista da Baía da Babitonga. Ao fundo a Ilha de São Francisco do Sul. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

É ao longo da Baía da Babitonga que fica localizado o bairro Figueira do Pontal, onde 

se encontra o Porto Itapoá e a árvore que dá nome ao local.  
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Figura 06. Árvore que dá origem ao nome de Figueira do Pontal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por ser uma região de águas calmas, favorece a prática de esportes, como por exemplo, 

stand up paddle, caiaque, entre outros, além de passeios de barco. Dali é possível avistar a 

ilha de São Francisco do Sul, o que torna a paisagem um importante atrativo cênico da região. 

 Reserva Ecológica Volta Velha 

A reserva foi criada em 1992 a fim de conservar um dos últimos remanescentes de 

Floresta Ombrófila Densa das Planícies Quaternárias do litoral norte de Santa Catarina. O 

foco principal da reserva é servir de base para pesquisas científicas e atividades de 

ecoturismo, tendo como principal objetivo a valorização e difusão da cultura indígena 

brasileira, por meio do ecoturismo e a educação ambiental, em programas de um, dois e três 

dias (somente grupos).  

A reserva tem capacidade para hospedagem de até 45 pessoas, distribuídas em oito 

unidades habitacionais e conta também com refeitório, um pequeno auditório e um viveiro (em 

construção). Além disso, conta com uma Oca Indígena, construída pelos índios do Alto Xingú, 

uma estação meteorológica automática instalada pela Epagri/Ciram, uma Casa de Vidro na 

mata para observação de animais silvestres, dois sítios arqueológicos (sambaquis) e três 

trilhas interpretativas de aproximadamente 3 km no total. 
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Figura 07. Oca da Reserva Volta Velha. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 04. Lista dos atrativos turísticos no município de Itapoá.  

 

Faixa de 

preço
Capacidade

Categoria Tipo Subtipo R$ / Pessoa (nº de turistas)

1 Baía da Babitonga 2 Atrativos Naturais Zona Costeira Baía 0,00 N/A

2 Cachoeira do Casarão - Vila da Gloria - SFS 4 Atrativos Naturais Hidrografia Outros 0,00 N/I

3 Capela Nosso Senhor Bom Jesus 4 Atrativos Culturais Arquitetura Religiosa Capela 0,00 N/A

4 Farolete Trincheira 3 Atrativos Culturais
Obras de 

infraestrutura
Farol 0,00 N/A

5 Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 4 Atrativos Culturais Arquitetura Religiosa Capela 0,00 N/A

6 Ilha de Itapeva 4 Atrativos Naturais Zona Costeira Ilha 0,00 N/A

7 Ilha do Saí Guaçu 4 Atrativos Naturais Zona Costeira Ilha 0,00 N/A

8 Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição 4 Atrativos Culturais Arquitetura Religiosa Paróquia 0,00 N/A

9 Parque Natural Municipal dos Carijós 4 Atrativos Naturais

Unidades de 

Conservação e 

similares

Parque 0,00 0,00 

10 Pesque e Pague Família Ledoux - Vila da Gloria SFS 4 Atrativos Naturais

Unidades de 

Conservação e 

similares

Outras 0,00 N/A

11 Píer do Porto de Itapoá 4 Atrativos Culturais
Obras de 

infraestrutura
Trapiche/píer 0,00 N/I

12 Porto Itapoá 3 Atrativos Culturais
Obras de 

infraestrutura
Porto 0,00 N/A

13 Praça do Rainha 4 Atrativos Culturais
Obras de 

infraestrutura
Outros 0,00 N/A

14 Praia da Barra do Saí 3 Atrativos Naturais Zona Costeira Praia 0,00 N/A

15 Praia de Itapema do Norte 3 Atrativos Naturais Zonas Costeiras Praia 0,00 N/A

HierarquiaItem Nome
Categoria de Atrativos
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Faixa de 

preço
Capacidade

Categoria Tipo Subtipo R$ / Pessoa (nº de turistas)

HierarquiaItem Nome
Categoria de Atrativos

16 Praia de Itapoá 3 Atrativos Naturais Zonas Costeiras Praia 0,00 N/A

17 Reserva Ecológica Volta Velha 2 Atrativos Naturais

Unidades de 

Conservação e 

similares

Reserva Particular 

do Patrimônio 

Natural

0,00 45,00 

18 Trapiche da Figueira do Pontal 4 Atrativos Culturais
Obras de 

infraestrutura
Trapiche/píer 0,00 N/A
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Com relação aos atrativos de hierarquia III de Itapoá, nota-se: 

 Farolete Trincheira 

O farolete foi construído, pela Marinha do Brasil, no ano de 1948 para auxílio das 

embarcações na região. Com 9 (nove) metros de altitude, possui um alcance geográfico e 

luminoso de 10 (dez) milhas náuticas com intensidade luminosa de 415 candelas. 

Além do auxílio à navegação, o farolete oferece aos visitantes uma estrutura com deck de 

madeira para contemplação do próprio farolete e da paisagem defronte. 

Figura 08. Vista do Farolete Trincheira. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Porto Itapoá 

O porto iniciou suas operações em Junho de 2011. Sua estrutura é capaz de movimentar 

500 (quinhentos) mil TEUs (1 TEU representa um container de 20 pés) por ano e já iniciou 

sua operação de expansão que permitirá movimentar aproximadamente 2 (dois) milhões de 

TEUs por ano. 

O empreendimento atua de forma consistente junto à comunidade local com projetos 

sociais voltados para a valorização cultural e educação ambiental e recentemente iniciou o 

projeto GerAção voltado para o turismo, onde tem como objetivo traçar diretrizes para a 

atividade turística no município. Atualmente, o porto recebe visitação às sextas feiras, 
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mediante agendamento, com finalidade técnica e também recebe visitantes das três 

comunidades localizadas no entorno do mesmo: Jaguaruna, Pontal do Norte e Figueira do 

Pontal, com finalidade social. As visitas consistem em uma apresentação institucional de 

aproximadamente uma hora e meia e depois uma visita na operação portuária. 

Figura 09. Vista do Porto Itapoá. 

 

Fonte: Imagem disponível no site do Porto. 

 Praia da Barra do Saí 

A Barra do Saí é uma praia de mar aberto que possui ondas mais agitadas em relação 

à Praia de Itapoá e  a praia de Itapema do Norte. É nesta praia que se pratica o surf e onde 

se encontra a ilha Saí Guaçu, onde está fixado o marco divisório entre Paraná e Santa 

Catarina. Além disso, é a região da comunidade centenária Saí-Mirim, às margens do rio de 

mesmo nome, onde é possível praticar esportes como canoagem e stand up paddle. 
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Figura 10. Vista do Rio Saí Mirim, localizado na Barra do Saí. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Praia de Itapema do Norte – 3 pedras 

Itapema do Norte é a principal praia de Itapoá e é onde se encontram as três pedras. 

São rochas tradicionalmente encontradas em regiões costeiras, as quais contam com 

estrutura para observação da paisagem. Esta estrutura é constituída por deck de madeira e 

iluminação, sendo a iluminação da terceira pedra realizada com uso de energia solar e eólica. 

  



41 

Figura 11. Vista a partir do deck de observação na Terceira Pedra. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Praia de Itapoá 

A Praia de Itapoá é a praia mais central do município. Possui águas tranquilas e é onde 

está situada a pedra que dá origem ao nome da cidade. Itapoá significa “pedra que surge” e 

esta pedra, localizada na Praia de Itapoá, surge e desaparece conforme as condições da 

maré. 
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Figura 12. Vista da Praia de Itapoá com a pedra de surge ao centro. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com relação ao atrativo de hierarquia IV de Itapoá, nota-se: 

 Cachoeira do Casarão 

A cachoeira fica dentro de uma propriedade cuja casa principal é uma construção 

centenária, e por este motivo, possui este nome. A altura e o volume de água da cachoeira 

não são expressivos, no entanto, possui um poço com água clara, o que torna o banho de rio 

bastante atrativo. A cachoeira, na verdade, está localizada na Vila da Glória, município de São 

Francisco do Sul, mas é um atrativo consideravelmente visitado por turistas hospedados em 

Itapoá. 
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Figura 13.  Cachoeira do Casarão. 

 

Fonte: Imagem disponível no Facebook. 

 Capela Nosso Senhor Bom Jesus 

A capela Nosso Senhor Bom Jesus está localizada a beira da Baía da Babitonga. É uma 

capela simples, porém de grande valor histórico, visto que a mesma foi construída há 

aproximadamente 110 anos. 
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Figura 14. Vista da Capela Nosso Senhor Bom Jesus. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma das padroeiras de Itapoá. Sua igreja, 

localizada na região central do município, possui uma arquitetura contemporânea e simples, 

porém de grande representatividade para o município. 
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Figura 15. Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Ilha de Itapeva 

A ilha de Itapeva está localizada na região da primeira pedra, distante aproximadamente 

730 metros da praia. Ao redor da ilha é possível realizar mergulhos e há passeios barco que 

levam os visitantes até a ilha. 
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Figura 16. Imagem Aérea da Ilha de Itapeva. 

 

Fonte: Disponível no site da Prefeitura Municipal de Itapoá 

 Ilha do Saí Guaçu 

A ilha está localizada na região da Barra do Saí, a menos de 80 metros da praia, e 

representa o marco da divisão territorial do estado de Santa Catarina e do estado do Paraná. 

A ilha é utilizada principalmente por mergulhadores e pescadores, devido à quantidade de 

peixes e mariscos presentes no local. 
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Figura 17. Imagem Aérea da ilha do Saí Guaçu em relação à Praia da Barra do Saí 

 

Fonte: Disponível no site da Prefeitura Municipal de Itapoá 

 Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição 

Nossa Senhora Imaculada Conceição é uma das duas padroeiras do município. A 

Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição possui arquitetura contemporânea, com 

formato triangular e uma torre à esquerda. Em seu interior se encontra a imagem de Nossa 

Senhora e o altar minimalista, com uma cruz ao centro.  
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Figura 18. Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. 

 

Fonte: Disponível no site da Prefeitura Municipal de Itapoá 

 Parque Natural Municipal Carijós 

Com uma área de 39,76 hectares, o Parque Natural Municipal Carijós foi transformado 

em parque em 2011 para fins de conservação da Mata Atlântica dos balneários São José e 

Brasília. Atualmente o parque não oferece estrutura de visitação, possui apenas o território 

definido e identificado.  
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Figura 19. Identificação do Parque Natural Municipal Carijós 

 

Fonte: Disponível no site da Prefeitura Municipal de Itapoá. 

 Pesque e Pague Família Ledoux 

O pesque pague conta com 14 (quatorze) lagos para pesca, cancha de bocha e espaço 

para contemplação da natureza, além de uma lanchonete que serve porções. O pesque e 

pague está localizado a Rua Estrada Geral Saí Mirim, s/n (referência Escola Alberto Speck). 

Telefone: (47) 99952-3799. 
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Figura 20. Vista de um dos lagos do Pesque Pague Família Ledoux 

 

Fonte: Disponível na internet. 

 Píer do Porto de Itapoá 

O píer do Porto de Itapoá é utilizado como ponto de observação do movimento portuário, 

e da região da Baía da Babitonga. A estrutura não possui grande valor estético e arquitetônico, 

mas cumpre sua função de permitir a observação do porto e da Baía, por parte dos visitantes. 
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Figura 21. Píer do Porto de Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Praça do Rainha 

A praça é ampla, possui uma quadra de areia para esportes, além de quiosques com 

bancos para descanso em frente ao mar. Rainha é o nome popular de Vilmar Kohler, 

proprietário do Hotel Rainha, um dos pioneiros no setor em Itapoá, falecido em 2013. O hotel 

inclusive está localizado em frente à praça, e também deu origem ao nome do bairro. 

Figura 22. Vista panorâmica da praça do Rainha. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Trapiche da Figueira do Pontal 

O trapiche da Figueira do Pontal é muito utilizado para contemplação da paisagem 

assim como para a observação da movimentação do porto. 

Além disso, o trapiche é o ponto de embarque para o passeio de barco Pérola Negra. O 

barco realiza passeios ao longo da Baía de Babitonga, com parada para mergulho na Ilha das 

Flores (se as condições da maré estiverem favoráveis), chegando próximo do Porto de São 

Francisco, onde é possível fazer uma parada para almoço no centro histórico da cidade (São 

Francisco do Sul). As reservas são realizadas diretamente no site da empresa operadora do 

passeio: http://www.barcoperolanegra.com.br/ ou pelo telefone (47) 3442-3748.  

Figura 23. Trapiche Figueira do Pontal. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Destaca-se ainda como importante oferta turística regional e parte integrante da oferta 

turística de Itapoá a Vila da Glória, onde se encontra uma via gastronômica consolidada e 

muito procurada por turistas e por cidadãos da região de Joinville, e, ainda, o conjunto histórico 

de São Francisco do Sul e o Museu Nacional do Mar, localizado no centro histórico do mesmo 

município, dois atrativos culturais de alto grau de atratividade (hierarquia II e III, 

respectivamente) capazes de ampliar sobremaneira a competitividade do turismo de Itapoá. 
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1.1.5.1 Eventos Programados 

Ainda em relação aos atrativos, segundo dados da Secretaria de Turismo do município, 

atualmente existem diversos e variados eventos que ocorrem em Itapoá, no entanto não há 

um calendário oficial que reúna os eventos de fluxo turístico.  

Com base nos eventos apresentados pela secretaria e mencionados pelo trade-turístico 

de Itapoá, foram identificados, entre outros, os seguintes eventos que podem ser 

considerados também atrativos turísticos do município, na categoria Eventos Programados. 

Tabela 05. Relação dos principais eventos de fluxo turístico de Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

1.1.5.2 Artesanato 

O artesanato de Itapoá apresenta uma diversidade de produtos, técnicas e matérias-

primas, com destaque para os trabalhos manuais e o artesanato de referência cultural, cujos 

trabalhos utilizam matéria-prima local, sejam elas recicladas ou naturais, como é caso da 

utilização do couro de peixe, escamas e conchas para a confecção de peças artesanais. 

  

Item Evento Data

1 Carnaval Fevereiro

2 Aniversário da cidade Abril

3 Rodeio Criolo Junho

4 Festa do Pescador Julho

5 Festa da Cambira Agosto

6 Festival de Música Setembro

7 Procissão Marítima Nossa Senhora Aparecida Outubro

8 Italama Novembro

9 Festival de Natal Dezembro
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Figura 24. Artesanato com conchas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

Com relação ao artesanato de referência cultural, cuja característica é a incorporação 

de elementos culturais tradicionais da região onde são produzidos, identificou-se uma 

predominância de produtos confeccionados com conchas, escamas e couro de peixe. 

Destaca-se o trabalho desenvolvido pela Associação dos Curtidores Artesanais da Pele de 

Peixe de Itapóa - ACAPPI, a qual utiliza o descarte da pele de peixe, após o processo de 

filetagem realizado por pescadores e peixarias, como matéria-prima para a confecção dos 

produtos artesanais, com forte referência na cultura local. 
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Figura 25. Artesanato com couro de peixe. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

Já os trabalhos manuais desenvolvidos, apresentam uma variedade de produtos e 

técnica, com destreza e habilidade, porém utilizam moldes e padrões predefinidos, resultando 

em produtos de estética pouco elaborada. Percebe-se um exercício, por parte das artesãs, 

em apresentar produtos com referência na cultura local, inserindo nos produtos o nome de 

Itapoá, como referência e lembrança do município, no entanto, não são resultantes de 

processo criativo efetivo (ver diagnóstico completo no anexo 01). 

Figura 26. Trabalhos manuais desenvolvidos em Corupá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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1.2 ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL DA ÁREA TURÍSTICA. 

O desenvolvimento da atividade turística se dá através da troca que se estabelece entre 

a demanda (turistas) e a oferta (quantidade de bem ou serviço oferecido no mercado pelos 

prestadores de serviços turísticos). 

O mercado turístico é constituído, portanto, “[...] pelo conjunto de turistas e empresas 

que ofertam bens e serviços que satisfazem os desejos desses turistas no ato de sua viagem 

(IGNARRA, 2003)”. 

Porém, a oferta não possui a mesma característica em todas as localidades e a 

demanda também não possui a mesma necessidade e desejo, por isso é necessário que o 

mercado seja segmentado, tanto em relação à oferta quanto em relação à demanda, de modo 

a oferecer produtos adequados às necessidades dos clientes.  

Segmentar a demanda é, portanto, “[...] definir a parcela de pessoas que compartilham 

as mesmas características, necessidades e expectativas (BRASIL, 2009)”. Já a segmentação 

da oferta diz respeito à definição de “[...] uma oferta turística que tenha uma identidade 

comum, baseada [em um] tipo de experiência e que atenda as expectativas do segmento de 

demanda que queremos atrair [Ibid. 2009]”. 

Nesse sentido, existem alguns segmentos da demanda turística, caracterizados como 

segmentos prioritários, que se destacam em relação à característica desta demanda e a 

característica dos atrativos do município, além da capacidade de atendimento das 

expectativas desse público, no município de Itapoá (ver tabela abaixo). Existem ainda os 

segmentos que se destacam em relação ao potencial de crescimento do setor e as condições 

para que o município possa atender as necessidades e expectativas desse público no médio 

prazo e que, portanto, são caracterizados como segmentos potenciais. 

Desta forma, com relação aos segmentos de demanda prioritários, se destaca os 

turistas da Região Metropolitana de Curitiba, turistas da Região de Jaraguá do Sul e Joinville 

e, ainda, turistas da região do Planalto Norte devido à localização privilegiada de Itapoá em 

relação a estes mercados.  

Tabela 06. Relação dos segmentos prioritários do turismo em Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Mercados Demanda

Geográfico Turistas da Região Metropolitana de Curitiba

Geográfico Turistas da Região de Jaraguá do Sul e Joinville

Geográfico Turistas da Região do Planalto Norte

Segmentos Prioritários de turismo em Itapoá
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Juntas estas regiões reúnem aproximadamente 7 milhões de habitantes e toda esta 

população está dentro de um raio de menos de 200 quilômetros de distância de Itapoá (ver 

figura abaixo). 

Figura 27. Mapa com a identificação da população dos principais estados emissores potenciais de 

turistas para o município. 

 

Fonte: Google Maps. 

Em função de sua proximidade com os mercados emissores citados acima e a facilidade 

de deslocamento por via terrestre (BR101, BR116 e B376 Norte e Sul, BR280 Leste e Oeste, 

além da SC415 e SC416 que dão acesso ao município), se percebe um grande potencial para 

a realização de viagens aos finais de semana, ao longo do ano, a partir desses mercados 

emissores, haja vista que esta é uma distância razoável para este tipo de viagem. 

Com relação aos segmentos emergentes, ou seja, mercados que futuramente podem 

passar a gerar fluxos de turistas para o município e região se destaca o segmento formado 

pelos turistas do meio oeste e oeste catarinense e também pelos turistas do meio oeste e 

oeste do Paraná. Porém, para que isso se concretize é fundamental implementar ações de 

estruturação de atrativos, promover investimentos nos atuais e em futuros meios de 

hospedagens e equipamentos de alimentos e bebidas, ofertar novos produtos e serviços 

turísticos e implantar uma estratégia eficiente de promoção e comercialização do destino. 

Por outro lado, percebe-se o potencial de segmentação da oferta turística de Itapoá, 

principalmente em relação aos seguintes segmentos (Ver tabela abaixo): 
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Tabela 07. Relação dos segmentos prioritários do turismo em Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com relação aos segmentos prioritários nota-se:  

O ecoturismo é um segmento com grande potencial de desenvolvimento no município 

em função das características naturais do território com destaque para a Baía da Babitonga e 

para a Reserva Volta Velha, De acordo com dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2008) 

o segmento de ecoturismo possui as seguintes características:  

 Público:  

- Entre 25 e 50 anos;  

- Poder aquisitivo médio e alto;  

- Escolaridade de nível superior;  

- Profissão de caráter liberal. 

- Viaja sozinho ou em pequenos grupos. 

 Permanência média no destino: 

- Nacional: 4 dias. 

- Internacional: 10 dias. 

- Procedência de grandes centros urbanos. 

- Desejo de contribuir para a conservação do meio ambiente 

Destaca-se ainda o turismo náutico, em função da estrutura náutica de Itapoá, que 

conta com duas marinas e dois píeres e, principalmente, em função da localização de Itapoá 

as margens da Baía da Babitonga, um ambiente de águas calmas, portanto seguro para a 

navegação e que conecta a região de Joinville, região mais rica de Santa Catarina, com o 

mar. Segundo dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2008b), este segmento possui as 

seguintes características:  

 Público de embarcações de pequeno e médio porte:  

a) O turista estrangeiro: 

- Tem entre 40 e 50 anos. 

- Possui poder aquisitivo elevado. 

- gasta, em média, cinco vezes mais que um turista convencional. 

Produtos Segmentos da Oferta

Produto 1 Ecoturismo

Produto 2 Turismo Náutico

Produto 3 Turismo de Sol e Praia

Segmentos Prioritários de turismo em Itapoá
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- é profissional liberal ou empresário. 

- interessa-se pela cultura, gastronomia e esportes da região. 

- vive a bordo na maioria do tempo. 

- é europeu ou americano. 

- visita vários destinos durante a permanência no País. 

b) O turista nacional divide-se em dois grupos: 

b.1) Com embarcação própria: 

- Pertence à classe média alta ou classe alta. 

- É empresário ou profissional liberal. 

- Possui tempo disponível para viagens longas. 

- As embarcações permanecem no mesmo porto ou marina por mais de 

seis meses. 

- Quando não reside próximo ao destino, possui casa no local. 

b.2) Com embarcação alugada: 

- Pertence à classe média. 

- Utiliza serviços de aluguel oferecidos pelas marinas e clubes náuticos. 

- Realiza viagens curtas e de fim de semana  

Por fim se destaca o turismo de sol e praia que, no município, consiste no segmento 

mais consolidado, portanto responsável pela maior parte da demanda local e que tem como 

principais atrativos as praias de Itapoá, Itapema do Norte e Barra do Saí.  

De acordo com dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2008c), os turistas que 

realizam este tipo de turismo possuem características muito variadas, pois incluem pessoas 

de todas as classes sociais e faixas etárias. 

É importante salientar que, com relação ao mercado doméstico, mais de 17% dos 

turistas atuais e potenciais planejam suas viagens com mais de 16 e menos de 30 dias de 

antecedência e mais de 30% destes turistas planejam suas viagens com mais de 31 até 180 

dias de antecedência, o que demonstra a importância da realização de ações planejadas para 

atrair esta demanda durante diferentes períodos do ano, conforme dados apresentados na 

tabela abaixo. 
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Tabela 08. Dados sobre o hábito de viagem de turistas domésticos atuais e potenciais. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Brasil (2017). 

A mesma pesquisa (BRASIL, 2017) demonstra que mais de 78% dos turistas 

domésticos (atuais e potenciais) organizam suas viagens por conta própria e menos de 22% 

deles compram pacotes turísticos. 

Por fim é importante destacar que a maior parte dos clientes atuais e potenciais possui 

como principal fator de motivação para a realização de uma viagem no Brasil, aspectos ligados 

à beleza natural e a natureza local, seguidos pelas praias e posteriormente à cultura local/ 

população, conforme tabela abaixo. 

  

Cliente Atual Cliente Potencial

Com antecedência 69,20% 68,80%

Até 15 dias 7,70% 7,80%

De 16 a 30 dias 18,00% 17,20%

De 31 a 60 dias 11,60% 7,90%

De 61 a 90 dias 8,90% 8,10%

De 91 a 180 dias 15,80% 17,00%

Mais de 181 dias 6,30% 10,60%

NS/NR 1,00% 0,20%

Sem antecedência 30,80% 31,20%

Você costuma programar a sua viagem com antecedência?                              

Com quanto tempo de antecedência?
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Tabela 09. Dados sobre o hábito de viagem de turistas domésticos atuais e potenciais. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Brasil (2017) 

Nota-se ainda que alguns outros segmentos possuem potencial para o desenvolvimento 

turístico no município, apesar de, atualmente, não oferecerem grande atratividade para o 

mercado em função, principalmente, da ausência de infraestrutura adequada para atender as 

necessidades dos turistas ou, ainda, devido à falta de competitividade em relação aos 

destinos concorrentes. Entre estes segmentos destaca-se: 

Tabela 10. Relação dos segmentos emergentes / potenciais do turismo em Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com relação aos segmentos emergentes, verifica-se:  

O turismo rural segundo o Ministério do Turismo “é o conjunto de atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade” 

(BRASIL, 2008d). 

Entre as atividades integrantes do turismo rural se destaca: 

• hospedagem 

Cliente Atual Cliente Potencial

Beleza Natural 33,90% 37,90%

Praia 21,20% 24,40%

Cultura local/população 13,20% 13,60%

Perfil do local 12,50% 6,60%

Festa Popular 6,30% 3,80%

Rever familiares/amigos 3,90% 4,00%

Gastronomia 2,70% 3,10%

História/artes/museus 1,90% 2,90%

Observação da fauna/flora 1,00% 0,90%

Lazer em geral 0,30% 0,60%

Outras respostas 3,30% 2,30%

Principal motivo da escolha do destino turístico

Produtos Segmentos da Oferta

Produto 1 Turismo Rural

Segmentos Emergentes de turismo em Itapoá
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• alimentação 

• recepção à visitação em propriedades rurais 

• recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural 

• outras atividades complementares às acima listadas, desde que praticadas no meio 

rural, que existam em função do turismo ou que se constituam no motivo da 

visitação. 

É importante mencionar que o meio rural caracteriza-se não somente pela atividade 

agropecuária, mas também pela manutenção das tradições, estilo de vida, artesanato, além 

dos aspectos arquitetônicos característicos das populações rurais. Além disso, um aspecto 

importante é a agregação de valor a produtos e serviços, por meio da transformação de 

produtos in natura sob a forma de conservas, geleias, compotas, entre outros. Tais atributos 

dão valor à ruralidade, que é fator determinante para o desenvolvimento deste segmento. Em 

Itapoá, existem duas comunidades (Saí Mirim e Saí Guaçu) localizadas em áreas rurais onde 

a paisagem cênica é atrativa e o turismo rural pode ser desenvolvido. Nestas comunidades já 

existem propriedades que produzem compotas e geleias, mas ainda não oferecem atividades 

no meio rural. 

As informações apresentadas acima demonstram a oportunidade que Itapoá possui 

para ampliar a demanda turística a qual, atualmente, está quase completamente vinculada ao 

Turismo de Sol e Praia. Conforme destacado a atratividade de Itapoá está relacionada à sua 

diversidade natural, em especial de suas praias, da Baía da Babitonga e da Reserva Ecológica 

Volta Velha e, como complementação, à oferta dos atrativos culturais existentes em São 

Francisco do Sul, os quais estão muito próximos a Itapoá, e podem ser acessados por meio 

do serviço de travessia rápida, jetbus, ou pelo ferryboat, ambos desde a Vila da Glória 

1.3 ANÁLISE DA NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O 

TURISMO, EM FUNÇÃO DOS SUBSETORES DE ATIVIDADE TURÍSTICA   

Conforme abordado no Capítulo 1.1.1 existem, em Itapoá, aproximadamente 206 

empresas de hospedagem e alimentação das quais 60 foram identificadas com potencial para 

atender a demanda turística do município.  

Para identificar a necessidade de capacitação de mão de obra para o turismo foi 

aplicada uma pesquisa, durante os meses de junho a agosto de 2017, com estas 60 empresas 

e foi obtido um retorno de 52 empresas.  

Com relação ao resultado da pesquisa, inicialmente destaca-se que 96,2% da oferta 

turística de Itapoá funciona durante todo o ano, fato que facilita a manutenção dos postos de 

trabalho (ver gráfico abaixo).  
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Gráfico 01. Funcionamento da empresa 

 

Com relação à capacidade de manutenção da equipe de trabalho, 59,6% dos 

respondentes informaram que sentem dificuldade em manter a equipe e os outros 40,4% 

disseram não ter dificuldade para manter a equipe.  

Gráfico 02. Identificação da necessidade em atrair e manter a equipe de trabalho 

 

Do total de respostas (32 respostas de 52 respondentes – múltipla escolha), 53,1% 

informaram que a principal dificuldade está relacionada à falta de comprometimento dos 

colaboradores, 43,7% informaram ser a falta de qualificação dos profissionais, 9,4% 

informaram que há muitas ofertas na alta temporada, 9,4% informaram que muitos 

profissionais são de fora da cidade, 6,2% informaram que existe um “leilão” por salários no 

município e 3,1% disseram tratar do salário baixo oferecido.  
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Gráfico 03. Motivos que dificultam a manutenção da equipe de trabalho 

 

Ainda com relação à situação da equipe de trabalho, foi identificado que 34,6% dos 

colaboradores já chegam capacitados para desempenhar as atividades na empresa, 34,6% 

não possuem capacitação e 30,8% informaram que metade dos colaboradores chega 

capacitada e a outra metade não possui capacitação.  

Gráfico 04. Situação da capacitação dos colaboradores no momento da contratação 

 

Com relação à capacitação que a empresa oferece/ já ofereceu aos colaboradores 

destacam-se os cursos de Atendimento ao Cliente (59,6%), Manipulação de Alimentos 

(36,5%), cursos para Camareiras e Garçons (24,7%) e Técnica de Vendas (9,6%).  Do total 

de respostas 24,9% identifica que a empresa nunca ofereceu treinamento aos colaboradores. 
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Gráfico 05. Tipo de capacitação já oferecida pela empresa 

 

Já em relação à capacitação que a empresa gostaria que fosse oferecida aos 

colaboradores destacam-se os cursos de Atendimento ao Cliente (73,1%), curso de Técnica 

de Vendas (36,5%), cursos de Manipulação de Alimentos (32,7%), curso de Gestão 

Financeira (9,6%) e, por fim, cursos de culinária e curso voltados ao turismo, ambos 

representados por 28,5% das respostas. Um dado curioso que foi identificado na pesquisa, é 

que 11,5% das empresas não tem interesse em oferecer capacitação para seus 

colaboradores. 
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Gráfico 06. Demanda por novas capacitações 

 

Quando questionados sobre o conhecimento a respeito de instituições que oferecem 

capacitação para o setor de turismo e hospitalidade, foram citados o Sebrae (15,4%), CDL 

(19,2%) e a Prefeitura Municipal (3,8%). Destaca-se que 63,3% das respostas demonstram 

que os respondentes não souberam informar quais são as entidades que oferecem 

capacitação para o setor.  
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Gráfico 07. Identificação das fontes de capacitação na região 

 

Nota-se que existe uma série de aspectos a serem melhorados na área de capacitação 

em turismo, além disso, é importante destacar que os salários médios oferecidos aos 

trabalhadores do setor de alimentação e hospedagem são inferiores a média regional, 

estadual e nacional, o que gera, também neste aspecto, uma falta de atratividade para que a 

mão de obra regional tenha interesse em atuar no segmento (ver tabela abaixo). 

Tabela 11. Salário de ocupação médio, segundo Itapoá, Região Norte, Santa Catarina e Brasil em 2011 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de SEBRAE (2013). 

Com relação aos gestores das empresas, é importante notar também a necessidade de 

capacitação desses profissionais, haja vista que a pesquisa identificou que 88,5% das 

empresas possuem gestão familiar, contra 11,5% que possuem uma gestão profissional (ver 

gráfico abaixo).  

  

Produtos Itapoá Região Norte Santa Catarina Brasil

Seção I - Alojamento 

e Alimentação
822,00 965,60 933,40 889,40

Salário de ocupação médio, segundo Itapoá, Região Norte, Santa Catarina e Brasil em 2011
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Gráfico 08. Tipo de gestão da empresa 

 

É necessário, portanto, promover a capacitação destes gestores para que possam ter 

acesso a: 

 melhores práticas de gestão dos negócios turísticos; 

 gestão financeira de pequenas empresas turísticas; 

 novas formas de comercialização dos produtos turísticos; 

 benefícios da atuação cooperada; 

 gestão de pessoas;  

 gestão de redes sociais; 

 entre outros.  

Por fim, para promover o desenvolvimento do turismo na região e diminuir a 

sazonalidade do turismo no município, percebe-se a necessidade de ampliação da 

infraestrutura urbana e a estruturação dos atrativos, para que assim o turismo no município 

possa atender as necessidades e expectativas do turista. Além disso, percebe-se a 

necessidade de oferta de salários, para os colaboradores das empresas de turismo, que sejam 

mais próximos à média da região e o estabelecimento de parcerias, com as instituições de 

ensino e entidades que oferecem capacitação, de modo a oferecer mais vagas e cursos 

ligados ao setor de turismo e hospitalidade e, desta forma, gerar mais atratividade ao 

empregado e, como consequência, um melhor serviço ao turista.  

1.4 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A partir da análise do mercado turístico de Itapoá, verifica-se um considerável potencial 

de desenvolvimento da atividade turística no município, com ênfase para os segmentos do 

Ecoturismo, Turismo Náutico e Turismo de Sol e Praia, os quais foram identificados como 

segmentos prioritários do turismo no município, ou seja, segmentos com maior potencial de 
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atratividade e que podem ser desenvolvidos/ promovidos sem que sejam exigidos grandes 

investimentos. 

O desenvolvimento do Ecoturismo em Itapoá está ligado principalmente aos recursos 

naturais existentes no município, sendo representado principalmente pela Reserva Volta 

Velha, que conserva aproximadamente mil hectares de Mata Atlântica, na qual já são 

realizadas atividades de educação ambiental, observação de pássaros, entre outras e a Baía 

da Babitonga, considerada um dos estuários mais importantes do estado de Santa Catarina. 

Já o Turismo Náutico está atrelado à estrutura náutica existente em Itapoá, que conta 

com três trapiches incluindo o da Vila da Glória, duas marinas privadas, e também trapiches 

em alguns dos restaurantes da orla. Além disso, trata-se de uma região de cenário 

paisagístico atraente, devido ao arquipélago composto por catorze ilhas ao longo da Baía da 

Babitonga, que são aspectos que facilitam o desenvolvimento deste segmento. 

Por fim, o Turismo de Sol e Praia, que já é um segmento consolidado no município, 

está diretamente ligado aos quase 32 km de extensão de praias com uma balneabilidade 

excelente durante praticamente o ano todo, e que permitem a prática de esportes como surfe, 

windsurfe, stand up paddle, entre outros. 

É necessário destacar que o turismo em Itapoá é extremamente dependente do Turismo 

de Sol e Praia, portanto sazonal e, devido à oferta limitada de meios de hospedagens, a 

maioria dos turistas que visita a cidade não se hospeda em hotéis ou pousadas, mas sim em 

casas de veraneio, Tal fato impacta diretamente a economia do município em função do não 

pagamento, por parte destes visitantes, de tributos relacionados ao serviço de hospedagem 

e, também, devido a não utilização de serviços ligados ao turismo, como, por exemplo, no 

caso das empresas de alimentos e bebidas. 

Nota-se ainda que, em função das características da oferta turística do município, Itapoá 

possui potencial para atrair turistas de mercados regionais, especificamente da região 

metropolitana de Curitiba, da região de Jaraguá do Sul e Joinville, e também da região do 

Planalto Norte, cuja população é de aproximadamente sete milhões de pessoas. 

Com relação ao grau de integração da oferta e da cadeia de valor turística de Itapoá 

faz-se necessário um esclarecimento sobre o que de fato é a cadeia de valor turística. Parte-

se, portanto, da ideia de que a cadeia produtiva “[...] Pode ser definida como uma rede 

integrada de setores e subsetores econômicos, que possibilitam a elaboração de um produto 

pela interação de processos e decisões harmônicos em relação ao objeto final (THOMAZI, 

2006)”. Ou seja, no turismo a cadeia produtiva integra todos os prestadores de serviço que 

direta ou indiretamente são responsáveis pela concepção do produto turístico. 

Já no caso da cadeia de valor é necessário considerar todas as etapas dos processos 

de produção e de distribuição que agregam valor a produtos e serviços até o consumidor final 

(ver figura abaixo). Dito isto é possível dizer que a cadeia de valor abrange:  
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1. a cadeia produtiva (matéria-prima até produto/serviço),  

2. a cadeia de distribuição (produto/serviço até o consumidor final),  

3. bem como todos os elementos de influência direta e indireta não descritos na forma 

de atividade (como governos, cooperativas e instituições públicas e privadas, entre 

outras). 

Figura 28. Modelo esquemática da cadeia de Valor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vivagreen (2008). 

A figura a seguir ilustra a integração entre as empresas que fazem parte da cadeia 

produtiva do turismo de Itapoá; e a integração destas com a cadeia de distribuição e demais 

atores que integram a cadeia de valor do turismo de Itapoá. Quanto mais grossa é a linha que 

une cada ator dentro da cadeira de valor, maior é a integração que existe entre os atores.  

No caso de Itapoá foi percebida uma falta de integração entre a maior parte dos elos da 

cadeia. Parte deste fato ocorre devido a muitas das empresas do município possuírem gestão 

familiar, caracterizadas como microempresas e normalmente gerenciadas por um membro da 

própria família. Tais características demonstram que os gestores destas empresas não 

percebem a importância de ações integradas entre a iniciativa pública e privada, com o 

objetivo de desenvolver e promover o turismo na região. Além disso, em Itapoá, percebe-se 

uma rotatividade muito grande no que diz respeito à gestão dos empreendimentos, devido à 

prática do arrendamento, fato que dificulta também, a realização de ações conjuntas. 
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Figura 29. Modelo esquemático da cadeia de Valor do Turismo de Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vivagreen (2008) e Thomazi (2006). 

Da mesma forma, nota-se também a atuação da principal entidade local, a Associação 

Empresarial e Industrial de Itapoá – ACINI, que possui um número baixo de associados 

integrantes do trade-turístico local, o que demonstra mais uma vez a falta de integração entre 

as empresas da cadeia produtiva do turismo local. 

Contudo, percebe-se que a atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE é de extrema importância no município, uma vez que este desenvolve 

um conjunto de ações direcionadas às empresas ou por meio de ações junto ao governo local 

e entidades parceiras, em prol do desenvolvimento do turismo e das atividades associadas 

ao turismo, como por exemplo, o comércio e o artesanato. 

Com relação à integração dos centros de ensino, com a cadeia produtiva do turismo de 

Itapoá, verificou-se uma integração frágil, devido à ausência de centros de ensino voltados 

para a atividade turística no município, entretanto, existem centros de ensino e entidades que 

oferecem capacitação em municípios próximos, os quais poderiam oferecer cursos com foco 

em turismo e atividades que se relacionam com a atividade.  

Além disso, também foi constatado que não há uma integração destes centros e 

entidades, com o próprio governo, neste caso a Secretaria de Turismo e Cultura de Itapoá, 

que poderia ser viabilizada por meio de parcerias estratégicas ou convênios para o 

desenvolvimento de pesquisas e estudos, além da criação de oportunidades de estágios e 

vagas de emprego para um maior número de estudantes destas instituições. 
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Com relação à cadeia de distribuição, que no turismo é caracterizada pela atuação das 

agências e operadoras de turismo, foi identificado que em Itapoá não existem agências de 

turismo receptivo, apenas emissivo. Ou seja, pouco ainda é realizado, pelas empresas de 

turismo local, no sentido de organizar produtos turísticos que possam ser comercializados nos 

mercados emissores, sejam eles emissores regionais, nacionais ou até mesmo internacionais, 

e desta forma, promover o turismo de forma estruturada e planejada.  

Assim como acontece com outros destinos do estado e inclusive do Brasil, o turismo de 

Itapoá, atualmente, vende:  

 diárias em hotéis diretamente ao turista, quer seja por meio da internet ou telefone; 

 diárias em hotéis por meio das OTA’s (agências online) (ex.: Booking, Expedia, 

Decolar, entre outras); ou 

 diárias em hotéis por meio das agências de viagens. 

Novamente, fica clara a falta de integração entre as empresas locais, que poderiam 

estar comercializando produtos com valor agregado e com maior atratividade, ao invés de 

comercializar apenas diárias em hotéis/pousadas.  
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II. ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA BÁSICA E DOS SERVIÇOS GERAIS 

ENCONTRADOS NA ÁREA TURÍSTICA4 

2.1 REDE VIÁRIA DE ACESSO À ÁREA E PRINCIPAIS ATRATIVOS 

2.1.1 Acesso rodoviário 

O acesso ao município de Itapoá pode ser realizado por via rodoviária, via aquaviária e 

via aérea, esta última por voos com destino aos aeroportos de Florianópolis, Joinville, 

Navegantes ou Curitiba. A principal via de acesso rodoviário a Itapoá é a SC415, rodovia que 

integra a BR101, no município de Garuva, ao município de Itapoá. 

Com relação a BR101, está é a principal ligação entre o Rio Grande do Sul, a partir de 

Porto Alegre a Itapoá, via Florianópolis e também a principal ligação dos Estados do Sudeste, 

em especial, o Paraná, a Itapoá, via Curitiba. Neste último caso a partir de Curitiba o acesso 

se dá por meio da BR376 que volta a se chamar BR101 no estado de Santa Catarina (ver 

figura abaixo). 

Figura 30. Identificação das principais rodovias que dão acesso a Itapoá.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

                                                            
4 SEBRAE. Santa Catarina em Números: Itapoá /SC. Florianópolis: Sebrae/SC, 2013. 134p. 
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No sentido leste/oeste, a principal rodovia utilizada é a BR280, que liga o extremo oeste 

catarinense até São Bento do Sul, de onde se tem acesso a Itapoá via SC418 e na sequência 

pela BR101 até Garuva. Por fim, destaca-se novamente a BR280 como principal ligação entre 

a região de Jaraguá do Sul e a BR101, rodovia que segue no sentido norte até Garuva, de 

onde se tem acesso a SC415. 

A partir da SC415, os principais acessos à oferta turística de Itapoá se dão por meio da 

SC 416 e Estrada Geral Saí Mirim, no sentido sul/norte ou PR412 e Avenida Saí Mirim, no 

sentido norte/sul.  Já na área urbana, os principais acessos se dão por meio das avenidas 

Beira Mar 5, Avenida Brasil, Avenida Beiramar, Avenida André Rodrigues de Freitas, Avenida 

Celso Ramos, Avenida Principal e Avenida XV de Novembro, as quais ligam a cidade da 

Figueira do Pontal até a Barra do Saí. 

A fim de conceituação, as vias citadas acima podem ser consideradas os principais 

corredores turísticos do município. Os corredores turísticos “são as vias de conexão entre as 

zonas, as áreas, os complexos, os centros, os conjuntos, os atrativos turísticos, os portos de 

entrada do turismo receptivo e as praças emissoras do turismo interno, que funcionam como 

elemento estruturador do espaço turístico (Boullón, 2002 p. 97)”. 

É justamente nestas vias que a maior parte dos turistas faz seu deslocamento para 

acesso e, também, para o deslocamento dentro do município. 

2.1.2 Terminal Rodoviário 

Itapoá não possui um terminal rodoviário, mas sim, uma loja que comercializa 

passagens rodoviárias e que por consequência, é a parada para embarque e desembarque 

rodoviário no município.  

a) Terminal Rodoviário de Itapoá 

Endereço: Rua do Príncipe, 1020– Itapoá/SC 

Telefone: (47) 3443 1137 
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Figura 31. Local onde é realizado o embarque e desembarque rodoviário em Itapoá.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

2.1.3 Acesso marítimo / aquaviário 

O acesso aquaviário ao município de Itapoá se dá principalmente por meio da 

navegação, com embarcações próprias ou via ferry boat (balsas) na Baía da Babitonga, a qual 

liga o município de Itapoá a Joinville, num trajeto de aproximadamente 26 km.  
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Figura 32. Mapa do acesso aquaviário ao município de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

No município o acesso pode ser realizado por meio do Trapiche da Figueira do Pontal, 

Píer do Porto de Itapoá, Trapiche da Vila da Glória, ou ainda por meio da estrutura disponível 

nas duas marinas (Marina Pontal e Itapoá Marina).  

Itapoá possui também um terminal portuário, no entanto, atualmente, o porto é utilizado 

apenas para cargas. O porto iniciou suas operações em junho de 2011, conta com estrutura 

capaz de movimentar 500 (quinhentos) mil TEUs (1 TEU representa um container de 20 pés) 

por ano e já iniciou sua operação de expansão, que permitirá movimentar aproximadamente 

2 (dois) milhões de TEUs por ano. 
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Figura 33. Vista do Porto de Itapoá. 

 

Fonte: Porto Itapoá. 

Endereço: Avenida Beira Mar 5, 2900, Figueira do Pontal – Itapoá 

Telefone: (47) 3443 8500 

2.1.4 Acesso aéreo 

Itapoá não possui um aeroporto, porém existem 4 (quatro) aeroportos localizados dentro 

de um raio de menos de 265 km a partir do centro do município. São os aeroportos: Hercílio 

Luz, localizado no município de Florianópolis; Lauro Carneiro Loyola, localizado em Joinville; 

Ministro Victor Konder, localizado no município de Navegantes e o Aeroporto Internacional 

Afonso Pena, localizado no município de Curitiba.  

O Aeroporto Internacional Hercílio Luz (Florianópolis) está localizado a 263 km ao sul 

de Itapoá (ver figura abaixo).  

O acesso a partir do Aeroporto Internacional Hercílio Luz é realizado por meio da BR101 

até a saída para Garuva, e em seguida SC415 e 416 até chegar ao município. 
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Figura 34. Mapa de localização do Aeroporto Internacional Hercílio Luz em relação à Itapoá. 

 

Fonte: Google Maps. 

O Aeroporto Lauro Carneiro Loyola (Joinville) está a 84,5 km a sudoeste de Itapoá (ver 

figura abaixo). 

O acesso a partir do Aeroporto Lauro Carneiro Loyola é realizado por meio da BR101 

até Garuva e, posteriormente pelas SC415 e 416, sendo estas as principais vias de acesso 

ao município. 
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Figura 35. Mapa de localização do Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola (Joinville) em relação 

à Itapoá. 

 

Fonte: Google Maps. 

O Aeroporto Ministro Victor Konder (Navegantes) está localizado a 160 km ao sul de 

Itapoá (ver figura abaixo). 

O acesso a partir do Aeroporto de Navegantes é realizado por meio da BR470 até a 

BR101, de onde se segue até a SC415 e posteriormente SC416, no município de Garuva, 

rodovias que integram a BR101 até Itapoá.  
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Figura 36. Mapa de localização do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder (Navegantes) em 

relação à Itapoá. 

 

Fonte: Google Maps. 

Por fim, o Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) está a 126 km ao norte de 

Itapoá (ver figura abaixo).  

O acesso desde o Aeroporto Afonso Pena se dá por meio da rodovia BR376 até a 

entrada de Garuva, e posteriormente pelas SC415 e 416 até Itapoá. 
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Figura 37. Mapa de localização do Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) em relação à Itapoá. 

 

Fonte: Google Maps. 

2.1.4.1 Aeroporto Internacional Hercílio Luz 

O Aeroporto Internacional Hercílio Luz está localizado na Rodovia Deputado Domício 

Freitas, 3393, Carianos – Florianópolis. Possui atualmente (2017) um terminal de passageiros 

com 9.440 m2 e capacidade para atender 4,1 milhões de passageiros por ano. Porém, há 

uma obra para a construção de um novo terminal de passageiros, com projeção de ampliação 

para 36.000 m2 de área construída e capacidade de atendimento de mais de 10 milhões de 

passageiros por ano. Com as novas diretrizes do governo federal, o aeroporto passou por um 

processo de concessão para a iniciativa privada e, após o processo de transição operacional 

do mesmo, a obra será retomada, com previsão de início em Janeiro de 2018. 

Telefone: (48) 3331 4000 

Status da obra de construção do novo terminal: Obra parada. 

Término: Sem previsão. 

Operam no aeroporto as companhias: Avianca, Azul, Gol e Latam. 

De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto 

Internacional Hercílio Luz é assim caracterizado: 

 Siglas IATA/Infraero: FLN / SBFL 
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 Sítio Aeroportuário: 9.086.589 m² 

 Pátio de Aeronaves: 20.187 m² 

 Estacionamento de aeronaves: 

 9 para aeronaves da aviação regular 

 5 para aeronaves da aviação geral 

 Pista (dimensões – comprimento x largura):  

 2.300m x 45m e 1.500m x 45m 

 Terminal de Passageiros: 9.440 m² 

 Capacidade/ano: 4.177.800 passageiros 

 Estacionamento de veículos - Capacidade: 539 vagas 

2.1.4.2 Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola 

O aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola está localizado na Avenida Santos 

Dumont, 9.000, Joinville. O aeroporto possui um terminal de passageiros com 4.000 m2 e área 

de embarque e desembarque doméstico. 

Telefone: (47) 3417 4000 

Operam no aeroporto as companhias: Azul, Gol e Latam. 

De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto 

de Joinville é assim caracterizado: 

 Siglas IATA/Infraero: JOI / SBJV 

 Sítio Aeroportuário: 1.331 milhão de m² 

 Pátio de Aeronaves: 15.010 m² 

 Estacionamento de aeronaves:  

4 posições de aviação comercial 

5 posições de aviação geral, de acordo com a composição. 

 Pista (dimensões – comprimento x largura): 1.540 m x 45 m 

 Terminal de Passageiros: 4.000 m² 

 Capacidade/ano: 0,8 milhão de passageiros 

Estacionamento de veículos - Capacidade: 300 veículos 
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2.1.4.3 Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder 

O aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder está localizado na 

Rua Osmar Gaya, 1.297, Navegantes. O aeroporto possui um terminal de passageiros com 

5.200 m2 e área de embarque e desembarque internacional.  

Telefone: (47) 3342 9200 

Operam no aeroporto as companhias: Azul, Gol e Latam. 

De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto 

Internacional de Navegantes é assim caracterizado: 

 Siglas IATA/Infraero: NVT / SBNF 

 Sítio Aeroportuário: 680.633,30 m² 

 Pátio de Aeronaves: 20.276 m² 

 Estacionamento de aeronaves:  

6 posições de aviação comercial; 

4 posições de aviação de asa rotativa; 

6 a 15 posições de aviação geral, de acordo com a composição. 

 Pista (dimensões – comprimento x largura): 1.701 m x 45 m 

 Terminal de Passageiros: 5.200 m² 

 Capacidade/ano: 1,4 milhão de passageiros 

 Estacionamento de veículos - Capacidade: 344 veículos 

2.1.4.4 Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena 

O aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena está localizado na Av. Rocha 

Pombo - Águas Belas em São José dos Pinhais, cidade que faz parte da região metropolitana 

de Curitiba, situada a 7 km de distância da capital do estado. O aeroporto possui um terminal 

de passageiros com 112 mil m2 e área de embarque e desembarque internacional.  

Telefone: (41) 3381 1515 

Operam no aeroporto as companhias: Aerolineas Argentinas, Avianca, Azul, Gol e Latam. 

De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto 

Internacional de Curitiba é assim caracterizado: 

 Siglas IATA/Infraero: CWB / SBCT 

 Sítio Aeroportuário: 7.362 milhões de m² 

 Pátio de Aeronaves:  

Principal 1: 90.386 m² 

Pátio 2: 34.850 m² 

 Estacionamento de aeronaves:  
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14 pontes de embarque 

10 posições remotas – pátio 2 

2 posições remotas – pátio 1 

 Pista (dimensões – comprimento x largura):  

Principal: 2.218 m x 45 m 

Auxiliar: 1.798 m x 45m 

 Terminal de Passageiros: 112.000 m² 

 Capacidade/ano: 14,8 milhões de passageiros 

 Estacionamento de veículos - Capacidade: 2.122 veículos 

2.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Em 2010, o país possuía 57.324.167 domicílios com abastecimento de água, o Estado 

contava com 1.993.097 estabelecimentos nas mesmas condições, sendo a Região Norte 

responsável por 18,87% destes estabelecimentos. 

O município de Itapoá, pertencente a esta região, possuía no mesmo ano, um total de 

5.022 estabelecimentos com abastecimento de água. A tabela a seguir detalha o número de 

domicílios, por tipo de abastecimento, para o ano de 2010, na cidade de Itapoá. 

Tabela 12. Indicadores de abastecimento de água em Itapoá, em 2010 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

O município, em 2010, possuía 4.402 domicílios ligados à rede geral de abastecimento 

de água, representando 87,65% do total de domicílios existentes em Itapoá. 

2.3 NÍVEL DE COBERTURA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

De acordo com dados do SEBRAE (2013) pode-se constatar que o sistema de coleta e 

tratamento de esgoto do município, em 2010, atingia apenas 1% dos domicílios, ou seja, 

apenas 51 domicílios estão ligados à rede de esgoto. Atualmente, o município ainda não 

Indicadores de abastecimento de água - 2010 Domicílios % relativo

Rede geral 4.402 87,65%

Poço ou nascente na propriedade 487 9,70%

Poço ou nascente fora da propriedade 106 2,11%

Carro-pipa ou água da chuva 4 0,08%

Rio, açude, lago ou igarapé 5 0,01%

Poço ou nascente na aldeia - -

Poço ou nascente fora da aldeia - -

Outra 18 0,36%

Total 5.022 100%
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possui rede de coleta e tratamento de esgoto, no entanto, conforme informações da Secretaria 

de Obras e Infraestrutura, foi realizada uma licitação e a empresa vencedora tem um prazo 

de até 10 anos realizar a instalação do sistema de saneamento no município. A tabela abaixo 

apresenta uma visão geral sobre o sistema de esgotamento sanitário de Itapoá. 

Tabela 13. Indicadores municipais de saneamento básico em Itapoá, em 2010 

 

Fonte: Sebrae (2013) 

2.4 NÍVEL DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 

De acordo com dados da empresa terceirizada Serrana, responsável pelo serviço de 

limpeza urbana em Itapoá, a coleta de lixo é realizada em todo o município, com a seguinte 

frequência:  

  

Domicílios % relativo Domicílios % relativo

Ligados a rede de esgoto ou pluvial 51 1,00% 579.576 29,10%

Fossa séptica 4.483 89,30% 947.168 47,50%

Fossa rudimentar 438 8,70% 384.013 19,30%

Vala 21 0,40% 44.168 2,20%

Rio, lago ou mar 3 0,10% 24.524 1,20%

Outro escoadouro 8 0,20% 7.887 0,40%

Sem banheiro ou sanitário 18 0,40% 5.761 0,30%

Total 5.022 100% 1.993.097 100,00%

Itapoá Santa Catarina

Indicadores de saneamento básico - 2010
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Tabela 14. Escala de coleta de resíduos orgânicos no município 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). Com dados da Serrana. 

O material, coletado diariamente, é levado para o aterro sanitário de Mafra por 

caminhões compactadores de coleta do município. 

Com relação à coleta seletiva de resíduos, a escala de coleta é diferente da coleta de 

lixo, conforme pode ser observado abaixo: 

  

Dia

Barra do Saí, Brasília, Gambijú Fundos, Rainha, 

Volta ao Mundo 1 e 2, Diamantina, Balneário Saí 

Mirim até a rua 370, 

Príncipe, São José, Samambaial, Itapema do Norte, 

Gleba 1 e 2, Centro, Balneário Brasília Centro, 

Balneário Cambijú Centro.

Itapema do Norte, Gleba 1 e 2, Centro, Balneário 

Brasília Centro, Balneário Cambijú Centro, Verdes 

Mares, Balneário Itapoá, Santa Clara, Balneário 

Anexo B1, Estrelas, Princesas do Mar, Mariluz, Rio 

Gracioso, Palmeiras, Figueira, 

Pontal, Brandalize, Rosa dos Ventos, Itamar, 

Uirapuru, Imperador, 1º de Julho, Saí Mirim Rural, 

Jaca, Paese, Jardim da Barra, Balneário Jardim 

Pérola do Atlântico, Balneário Nossa Senhora 

Aparecida

Terças, Quintas e Sábados

Segundas, Quartas e Sextas

Coleta de Lixo Orgânica

Local
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Tabela 15. Escala de coleta de resíduos não orgânicos no município 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). Com dados da Serrana. 

Todos os resíduos da coleta seletiva são entregues a Cooperativa de Catadores de 

Itapoá, uma cooperativa de reciclagem responsável pela triagem e comercialização do 

material.  

2.5 CONDIÇÕES DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

Os principais meios de comunicação do município registrados, em 2012, estão dispostos 

conforme descrito a seguir. Compete observar que além dos veículos de comunicação 

destacados, o município conta com acesso a jornais e revistas de circulação regional e 

nacional. 

Tabela 16. Principais meios de comunicação do município, em 2012 

 

Fonte: Sebrae (2013) 

Dia

Quartas

Coleta Seletiva de Resíduos

Segundas

Terças

Quintas

Local

Figueira, Pontal, Brandalize, Rosa dos Ventos, 

Itamar, Uirapuru, Palmeiras

Sextas  Rainha, Volta ao Mundo, Diamantina, Barra do Saí.

Princesa do Mar, Itapoá, Estrelas, Santa Clara, 

Verdes Mares, Maruluz

Paese Fundos, Celesc, Jardim da Barra, Pérola do 

Atlântico, Nossa Senhora Aparecida, Pérola e 

Samambaial.

Itapema do Norte - centro, Cambijú.

Meio de comunicação Empresa

Jornais -

Rádios FM Valle & Silva Ltda

Rádios AM -

Rádios Comunitárias -

Emissoras de TV
Rede Globo, Rede Vida, Rede Record, Record 

News, Bandeirantes TV e SBT

Agências de Correios 1 agência
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Além disso, o município é atendido pelo serviço de telefonia fixa, móvel e internet móvel 

das seguintes empresas:  

Tabela 17. Principais empresas de telefonia e internet móvel em 2012. 

 

Fonte: Sebrae (2013) 

2.6 COBERTURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ÁREAS URBANAS ATENDIDAS; 

EVENTUAIS INTERRUPÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

O município de Itapoá é atendido pela concessionária Celesc, principal empresa do 

setor no estado de Santa Catarina. Conforme pode ser observado na tabela abaixo, no 

período de 2006 a 2010 houve um incremento de 15,98% no número de unidades atendidas, 

totalizando 14.392 unidades.   

Tabela 18. Consumidores e consumo de energia elétrica em Itapoá, no período de 2006 a 2010 

 

Fonte: Sebrae (2013) 

Do total de unidades consumidoras, aproximadamente 89% representam unidades 

residenciais, responsáveis por 59,93% do consumo de energia do município.  As unidades 

comerciais do município representam 3,3% das unidades consumidoras e são responsáveis 

por pouco mais de 16,38% do consumo total de energia. Já as unidades industriais 

representam 6,1% das unidades consumidoras e são responsáveis por 6,09% do consumo 

total de energia (ver tabela abaixo). 

  

Telefonia Empresa

Telefonia fixa Embratel, GVT, Intelig, Oi, Telemar, Tim e Vivo

Telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo

Internet móvel Vivo

Ano
Nº de unidades 

consumidoras

Consumo Total 

(kW/h)

Média de Consumo 

Anual Per Capita 

(kW/h)

2006 12.409 20.419.284 1.646

2007 12.955 22.031.105 1.701

2008 13.400 22.524.482 1.681

2009 14.115 25.401.216 1.800

2010 14.392 27.738.712 1.927

Evolução 2006/2010 15,98% 35,85% 17,07%
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Tabela 19. Número de consumidores e demanda de energia elétrica, segundo tipologia da unidade 

consumidora de Itapoá, em 2010 

 

Fonte: Sebrae (2013) 

2.7 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DISTRIBUIÇÃO DE POSTOS, SERVIÇOS 

AMBULATORIAIS E CAPACIDADE DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAIS OU CLÍNICAS 

ESPECIALIZADAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS5. 

De acordo com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, existem, 

em Itapoá, 7 (sete) estabelecimentos privados de saúde, entre clínicas, laboratórios e 

farmácias. 

O sistema público de saúde é composto por 10 (dez) estabelecimentos de administração 

pública, entre Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento. As Unidades Básicas de 

Saúde se encontram em diversas regiões do município (ver tabela abaixo) e atendem nos 

seguintes horários: 08h ao 12h e das 13h às 17h. Além disso, oferecem exclusivamente aos 

cidadãos de Itapoá, os seguintes serviços:  

 atendimento primário; 

 consulta médica; 

 ações de prevenção dentro da família, da mulher gestante ao idoso; 

 consulta de enfermagem; 

 vacinação;  

 procedimentos ambulatoriais com as técnicas de enfermagem;  

 agentes comunitários de saúde – cadastramento das famílias de cada micro área; 

 atendimento odontológico (prevenção e tratamento). 

                                                            
5 BRASIL. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em: 
<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp> . Acesso Junho de 2017. 

Tipo de consumidor
Nº de unidades 

consumidoras

Consumo total 

(kW/h)

Representatividade 

no consumo

Residencial 12.750 16.623.026 59,93%

Industrial 882 1.688.846 6,09%

Comercial 473 4.544.840 16,38%

Rural 218 561.694 2,02%

Poderes Públicos 66 1.467.747 5,29%

Iluminação Pública 1 2.842.835 10,25%

Serviço Público - - -

Consumo Próprio 2 9.724 0,04%

Revenda - - -

Total 14392 27.738.712 100%
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Figura 38. Identificação da Unidade Básica de Saúda da Família. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Tabela 20. Relação das Unidades Básicas de Saúde de Itapoá, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

2.7.1 Leitos de Internação no Município 

A tabela a seguir demonstra o número de leitos na região, no Estado e no Brasil, nos 

anos de 2007 e 2012. 

1 ESF Barra do Saí Av. D. Henrique nº 135 Barra do Saí (47) 3443-6687

2 ESF Itapema do Norte Rua Alexandre Stika Nº 456 Itapema do Norte (47) 3443-1121

3 E.S.F – Pontal do Norte/ Jaca Rua: 2760 sn Pontal (47) 3443-7064

4
P.A. Pronto Atendimento Hospitalar 24 

horas
Rua Mariana Michels Nº 900 Itapema do Norte (47) 3443- 2630

5 Posto de Saúde Família Rua Joaquim Peres Samambaial (47) 3443-0150

6 Posto de Saúde Itapoá Rua: Nossa senhora do Perpétuo Socorro Centro (47) 3443- 2655

Item Unidades Básicas de Saúde Endereço TelefoneBairro 
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Tabela 21. Número de leitos de internação existentes em Itapoá, Região Norte, Santa Catarina e Brasil, 

em 2007 e 2012 

 

Fonte: Sebrae (2013) 

2.7.2 Leitos de internação, por tipo, existentes em Itapoá, no período de 2007 a 2012 

Conforme pode ser observado na tabela abaixo, no período entre 2007 e 2012 houve 

uma evolução positiva de 100% na oferta de leitos visto que o município passou a contar com 

um leito de internação em 2012. Atualmente, segundo informações coletadas junto ao posto 

médico, Itapoá não dispõe mais deste único leito, sendo todos os pacientes direcionados para 

Joinville. 

Tabela 22. Número de leitos de internação por tipo, existentes em Itapoá em 2007 e 2012 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

2.7.3 Número de Leitos Hospitalares e UTIs por 1.000 Habitantes 

No Estado, em 2010, existiam 2,45 leitos de internação para cada 1.000 habitantes, 

índice que reduz para 1,80, quando considerados apenas os leitos disponibilizados pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS. Itapoá não possui leitos de internação, sendo assim, quando 

necessário, os atendimentos são direcionados para os seguintes centros de referência, 

localizados em Joinville: 

 Hospital Municipal São José 

 Hospital Regional Hans Dieter Schmidt 

 Maternidade Darcy Vargas 

Os dados referentes ao município, região, Estado e País estão apresentados na tabela 

a seguir. 

Anos Itapoá Região Norte Santa Catarina Brasil

2007 - 2.126,00 16.130 500.452

2012 1 2.468,00 16.728 503.516

Evolução 2007/2012 - 16,10% 3,70% 0,60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 / 2012

Cirúrgicos - - - - - - 0,0%

Clínicos - - - - - 1,0 100,0%

Complementares - - - - - - 0,0%

Obstrético - - - - - - 0,0%

Pediátrico - - - - - - 0,0%

Outras especialidades - - - - - - 0,0%

Hospital - - - - - - 0,0%

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 100,0%

Leitos de internação por 

tipo

EvoluçãoItapoá
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Tabela 23. Número de leitos hospitalares por 1.000 habitantes, segundo Itapoá, Região Norte, Santa 

Catarina e Brasil, em 2007 e 2010 

 

Fonte: Sebrae (2013) 

Itapoá também não conta com Unidades de Terapia Intensiva – UTIs, portanto o sistema 

de saúde local também possui como referência de atendimento os mesmos hospitais 

utilizados nos casos de necessidade de internação e que foram indicados acima.  

2.7.4 Número de Profissionais Ligados à Saúde 

Em 2010, existiam 59 profissionais ligados à saúde em Itapoá. A tabela a seguir 

apresenta a especialidade e a quantidade de profissionais disponível no município. 

Tabela 24. Número de profissionais vinculados por tipo de categoria, segundo Itapoá, Região Norte 

Santa Catarina e Brasil, em 2010 

 

Fonte: Sebrae (2013) 

2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010

Leitos existentes - - 1,79 2,02 2,50 2,45 2,46 2,42

Leitos SUS - - 1,94 2,04 1,89 1,80 1,85 1,77

Leitos de internação 

por mil habitantes

Itapoá Região Norte Santa Catarina Brasil

2010 2010 2010 2010

Médicos 14 7.910 35.900 880.485

Anestesista - 341 1.679 39.095

Cirurgião Geral - 502 2.319 59.050

Clínico Geral 5 2.283 8.206 186.305

Gineco Obstetra 2 609 3.115 84.298

Médico de Família 5 195 1.590 36.384

Pediatra 1 819 3.148 82.826

Psiquiatra - 130 741 16.776

Radiologista 1 199 1.300 32.103

Médicos de outras especialidades - 2.832 13.802 343.648

Cirurgião dentista 5 1.438 7.056 147.840

Enfermeiro 10 741 4.161 158.841

Fisioterapeuta 3 362 1.755 58.028

Nutricionista - 70 465 19.654

Farmacêutico 2 271 1.655 46.209

Assistente Social - 112 786 24.831

Psicólogo 2 271 1.567 42.754

Auxiliar de Enfermagem 16 1.335 6.536 315.977

Técnico de Enfermagem 7 2.416 9.972 218.527

TOTAL 59 14.926 69.853 1.913.146

Categorias de profissionais da saúde
Itapoá Região Norte Santa Catarina Brasil
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2.8 SITUAÇÃO DE SEGURANÇA REFERENTE AO APARATO POLICIAL, CORPO DE 

BOMBEIROS, SALVA-VIDAS, EQUIPES DE RESGATE E SALVAMENTO; E NÍVEL DE 

SEGURANÇA OFERECIDO À POPULAÇÃO E AOS TURISTAS. 

O município de Itapoá conta com dois departamentos de Polícia, além do Corpo de 

Bombeiros: 

a) Polícia Civil 

Itapoá possui uma Delegacia de Polícia da Comarca localizada a Rua do Peixe, s/n - 

Itapema do Norte e vinculada a 02ª - Delegacia Regional de Polícia localizada em Joinville. 

Telefone: (47) 3443 3020 / 3443 3040 

E-mail: dpitapoa@pc.sc.gov.br 

b) Polícia Militar - 5ªRPM/27ºBPM/1ªCia/4ºPel - 4º Pelotão - Itapoá 

Endereço: Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas,1451 - Itapema do Norte 

Telefone: (47) 3481-2184 / 2183 / 2190 / 2181 

E-mail: 27b1c4p@pm.sc.gov.br 

c) 9º Batalhão de Bombeiros Militares de Itapoá 

Endereço: Rua 1580,159 – Centro 

Telefone: (47) 3481-2350 

O Quartel do Corpo de Bombeiros de Itapoá está instalado na Rua 1580,159 – Centro, 

e possui um efetivo de 11 (onze) militares. 

O Corpo de Bombeiros do município possui, como equipamento de infraestrutura:  

 1 (uma) ambulância;  

 1 (um) carro auto bomba/resgate; 

 1 (um) jet ski; 

 1 (uma) embarcação motor de popa; 

 2 pranchas; 

 3 viaturas pequenas. 
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Figura 39. Identificação da localização do Corpo de Bombeiros de Itapoá. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Google Earth. 

Ainda com relação ao sistema de segurança no município, os dados apresentados na 

tabela abaixo demonstram que o município é bastante seguro, inclusive registra uma queda 

considerável no número de óbitos em 2012, apenas 5 (cinco), em relação aos anos anteriores. 

A tabela a seguir mostra a evolução dos números de óbitos por causa violenta para o 

município, com destaque para a redução no caso de afogamentos que passa de 7 em 2008 

para apenas 1 em 2012. 

Tabela 25. Evolução do número de óbitos por causas violentas, em Itapoá, no período de 2008/12 

 

Fonte: Sebrae (2013)  

2008 2009 2010 2011 2012

Homicídio 5 4 4 1 1

Suicídio 1 1 1 1 -

Acidentes 16 9 6 12 4

Acidentes de transporte 4 5 3 1 2

Acidentes - afogamento 7 4 1 10 1

Acidentes - outros 10 2 2 1

Total 27 14 11 15 5

Causa de óbitos
Itapoá
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III ANÁLISE DO QUADRO INSTITUCIONAL DA ÁREA TURÍSTICA 

3.1 ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, QUE ATUAM NA GESTÃO DO 

TURISMO NA ÁREA TURÍSTICA. 

A gestão do turismo na área turística onde se encontra o destino turístico de Itapoá é 

integrada por órgãos estaduais e entidades de direito privado sem fins econômicos.  

O planejamento e gestão do turismo no âmbito estadual estão sob a responsabilidade 

da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte – SOL que atua conjuntamente com a 

SANTA CATARINA TURISMO S/A, uma empresa de economia mista, responsável pelo 

marketing turismo doméstico e internacional do estado. 

Já no âmbito regional há uma entidade responsável pela gestão do turismo, qual seja:  

 Instituto de desenvolvimento turístico da região norte de Santa Catarina – 

Roteiro de Encantos. Representa na região a Instância de Governança dos 

Caminhos dos Príncipes e é responsável, entre outros, por propor, desenvolver e 

executar ações de planejamento e ordenamento das atividades turísticas da região 

norte de Santa Catarina, atendendo ao parecer do Fórum de Desenvolvimento 

Turístico do Norte de Santa Catarina, além de Fomentar o desenvolvimento do 

turismo na região de abrangência, gerando demanda turística; 

Por fim, no município de Itapoá, a gestão do turismo é realizada pela Secretaria 

Municipal de Turismo e Cultura. 

A figura abaixo apresenta a integração dos órgãos e entidades responsáveis pela gestão 

do turismo na região.  
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Figura 40. Identificação dos órgãos e entidades que atuam na gestão do turismo na região de Itapoá.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

3.1.1 A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL6 

A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte é o órgão responsável pela gestão 

do turismo no estado de Santa Catarina. De acordo com art. 1º do regimento interno da 

secretaria, compete à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL, no âmbito 

da administração direta, autárquica e fundacional: 

I planejar, formular e normatizar as políticas integradas de turismo, cultura, esporte 

e lazer; 

II supervisionar o Sistema Esportivo Estadual garantindo a prática regular do 

esporte de rendimento e de participação; 

III apoiar a ampliação e diversificação da infraestrutura estadual nas áreas de 

turismo, cultura, esporte e lazer; 

IV apoiar e incentivar a realização de manifestações e eventos turísticos, culturais, 

esportivos e de lazer; 

V  estabelecer parcerias com órgãos públicos federais, estaduais, municipais e 

entidades privadas, intercambiando experiências para o desenvolvimento 

integrado do turismo, cultura, esporte e lazer; 

                                                            
6 SANTA CATARINA. Regimento interno. SOL. Disponível em: < 
http://www.sol.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=136 > Acesso: 
junho 2017. 

http://www.sol.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=136
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VI elaborar estudos e análises específicas sobre as áreas turísticas, culturais e 

esportivas, visando à proposição de diretrizes para o desenvolvimento integrado 

do lazer; 

VII planejar e coordenar ações voltadas à captação de recursos para financiamento 

de projetos relativos ao desenvolvimento turístico, cultural, esportivo e de lazer em 

organismos nacionais e internacionais; 

VIII  elaborar programas, projetos e ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e 

lazer voltados à inclusão de portadores de necessidades especiais e demais 

segmentos da sociedade; 

IX  planejar a promoção do produto turístico catarinense em âmbito nacional e 

internacional; 

X  planejar ações que envolvam o inventário e a hierarquização dos espaços 

turísticos, culturais, esportivos e de lazer; 

XI  planejar ações de defesa do patrimônio artístico, histórico e cultural do Estado; 

XII  normatizar e consolidar critérios para estudos e pesquisas de demanda turística; 

XIII planejar e coordenar o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil 

- PRODETUR SUL/SC; 

XIV administrar e controlar o Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo, à Cultura e 

ao Esporte; 

XV  estimular a criação e desenvolvimento de mecanismos de regionalização e 

segmentação do turismo catarinense; 

XVI compatibilizar as diretrizes estaduais à política nacional de desenvolvimento do 

turismo; 

XVII representar o Estado, por intermédio de convênios, acordos, ou outros meios, com 

órgãos ou entidades públicos ou privados, nacionais, regionais, estaduais, 

municipais e internacionais, com vistas no fomento de atividades turísticas, 

culturais, esportivas e de lazer; e 

XVIII orientar e apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional - SDRs 

na execução e implementação de atividades e ações relativas aos setores de 

turismo, cultura, esporte e lazer. 

3.1.2 Santa Catarina Turismo S/A – SANTUR7 

A história da Santur inicia por volta de 1968 com o Departamento Autônomo de Turismo 

(Deatur). Paralelamente a este órgão, o governo do Estado mantinha uma estrutura de apoio 

                                                            
7 SANTA CATARINA. A Santur: a empresa. SANTUR. Disponível em: < 
http://www.santur.sc.gov.br/institucional/a-santur/a-empresa.html > Acesso: novembro 2013. 

http://www.santur.sc.gov.br/institucional/a-santur/a-empresa.html
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ao turismo junto ao Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), denominada de Besc 

Empreendimentos e Turismo S/A. Em 1974 foi alterado seu nome para Besc Turismo S/A e, 

posteriormente, em 1975, foi extinto o Besc Turismo e criada a Empresa de Turismo e 

Empreendimentos de Santa Catarina (Turesc), reconhecida pelo governo estadual como 

empresa de economia mista. 

Em 28 de junho de 1977, resultante da fusão da Turesc e da Citur/Rodofeira de 

Balneário Camboriú, surge a Companhia de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina 

(Citur). Este nome perdurou até 28 de outubro de 1987, quando, a fim de promover uma maior 

relação com o nome do Estado, passou a denominar-se Santa Catarina Turismo S/A (Santur). 

No decorrer dos anos, a entidade teve um desenvolvimento significativo. Entre os 

avanços, destacam-se a criação da Diretoria de Informação e a contratação de uma empresa 

pública especializada na promoção dos destinos turísticos de Santa Catarina, o que deu 

origem à Área de Promoção e Marketing e permitiu a internacionalização do trabalho 

promocional. Além disso, foi implantada a segmentação turística no estado, em trabalho 

conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. 

Os custeios da Santur são mantidos pelo Fundo de Incentivo ao Turismo (Funturismo). 

A Santur volta sua atenção atualmente para três projetos principais: a instituição do Plano 

Catarina, plano promocional que visa desenvolver o potencial turístico de Santa Catarina até 

2020, tornando o Estado um destino competitivo no âmbito nacional e no internacional; o SC 

Rural, programa que visa melhorar as vendas e a produtividade no campo, com aplicação de 

2011 a 2016; e novas pesquisas de fluxo e demanda de regiões turísticas e segmentos. 

A SANTUR tem sua sede administrativa à Rua Felipe Schmidt, 249 - 9º andar – 

Florianópolis.  

Fone: 55 48 3212-6300 - Fax: 55 48 3212-6315  

Email:  santur@santur.sc.gov.br 

3.1.3 Instituto de desenvolvimento turístico da região norte de Santa Catarina - Instância 

de Governança Caminho dos Príncipes 

O Instituto de Desenvolvimento Turístico da Região Norte de Santa Catarina, é uma 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos que foi fundado em 12 de março de 

2009, com prazo de duração indeterminado, e que para efeitos publicitários e promocionais, 

usa a designação “ROTEIROS DE ENCANTOS”. 

Conforme definido em seu artigo 3º o instituto tem por objetivos principais: 

I. Propor, desenvolver e executar ações de planejamento e ordenamento das 

atividades turísticas da região norte de Santa Catarina, atendendo ao parecer do 

Fórum de Desenvolvimento Turístico do Norte de Santa Catarina; 
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II. Fomentar o desenvolvimento do turismo na região de abrangência, gerando 

demanda turística; 

III. Manter intercâmbio técnico e cultural com entidades congêneres em âmbito 

regional, nacional e internacional, a elas se associando a fim de dar cumprimento 

aos interesses sociais; 

IV. Promover aprimoramento da mão-de-obra do setor de turismo e de eventos, 

mediante convênios com órgãos e estabelecimentos de ensino e outras entidades, 

podendo, nestes casos, ser remunerada pelos serviços prestados; 

V. Apoiar atividades que, por suas características específicas, contribuam 

fundamentalmente para a concretização dos objetivos do INSTITUTO; 

VI. Incrementar e desenvolver pesquisas para o desenvolvimento do turismo; 

VII. Firmar convênios e parcerias para viabilizar o alcance de seus objetivos sociais; 

VIII. Colaborar com o poder público e entidades privadas na promoção do destino 

turístico das cidades abrangidas; 

IX. Participar de feiras, eventos e congressos com objetivo de captar eventos e 

divulgar o destino turístico; 

X. Desenvolver campanhas promocionais com o intuito de divulgar a Região; 

XI. Promover a equidade social, através do desenvolvimento sustentável. 

3.1.4 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Itapoá integra o Modelo de Gestão e a 

estrutura organizacional da administração pública municipal de Itapoá estabelecida pela Lei 

complementar municipal nº 008/2004 e alterada em 2017, com a lei complementar 52. 

Ainda em relação à gestão municipal está é composta também pelo Conselho Municipal 

de Turismo – COMTUR, criado pela Lei municipal nº 049/1997de 21 de Julho de 1997. O 

conselho é um órgão de assessoramento que tem por finalidade auxiliar a Administração na 

orientação, planejamento e execução em matéria de sua competência, vinculando-se à 

Secretaria de Turismo. 

3.2 ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO 

O processo de planejamento do turismo em Itapoá é conduzido pela Secretaria de 

Turismo e Cultura a qual conta com uma equipe reduzida de profissionais para atuar no 

planejamento e gestão do turismo e da cultura no município.  

Oficialmente, a direção da Secretaria de Turismo e Cultura seria realizada conforme 

estrutura apresentada na tabela abaixo, porém, trata-se de uma secretaria nova, ainda em 

formação, portando a maioria dos cargos ainda não estão ocupados. 
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Figura 41. Identificação da estrutura de direção e assessoramento da Secretaria de Turismo e Cultura.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

O quadro funcional completo da Secretaria é composto por 4 (quatro) profissionais 

efetivos e temporários, conforme apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 26 Identificação dos profissionais com cargos efetivos e temporários na Secretaria de Turismo 

e Cultura.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Com relação aos planos de turismo de Itapoá, verificou-se que não foram desenvolvidos 

planos de turismo até o presente momento, porém, o Porto de Itapoá, por meio do Programa 

GerAção, contratou a empresa Communitaria Consultoria Social para elaborar um Plano 

de Turismo Participativo, o qual se encontra em desenvolvimento (setembro de 2017). 

  

Secretário de Turismo e Cultura Claudio Lemonie

Administrativo Eliana Nehring Silveira Belo

Administrativo Gilmar Santin

Administrativo Kédima dos Santos

Direção e Assessoramento da Setur
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3.3 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL, CULTURAL E TURÍSTICA, INDICANDO, 

CASO APLICÁVEL, NECESSIDADES ESPECÍFICAS E ASPECTOS CRÍTICOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO. 

Itapoá possui um extenso arcabouço legal em prol do desenvolvimento urbano e 

turístico ordenado e da conservação do meio ambiente e do patrimônio cultural local. 

3.3.1 Lei Orgânica de Itapoá 

A Lei Orgânica de Itapoá data de 1990 e ao longo dos anos já recebeu 10 emendas. No 

artigo. 14º a lei determina que é de competência comum do Município, da União e do Estado, 

entre outras:  

 Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos e os 

sambaquis;  

 Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros 

bens de valor histórico, artístico ou cultural;  

 Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;  

 Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de sua forma;  

 Preservar as florestas, a fauna e a flora. 

Estes objetivos são de interesse do turismo, pois constituem a principal matéria prima 

da composição dos produtos turísticos. 

No artigo. 170º é definido que a política de desenvolvimento urbano visa a assegurar, 

dentre outros objetivos:  

 A garantia à preservação, à proteção e à recuperação do meio ambiente e da 

cultura; 

 A criação e a manutenção de parques de especial interesse urbanístico, social, 

ambiental, turístico e de utilização pública; 

 A utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante controle da 

implantação e incentivo ao funcionamento de atividades turísticas, industriais, 

comerciais, residenciais e viárias. 

No §1º do artigo 172º é indicado que o Plano Diretor disporá entre outras, sobre: 

 Normas relativas ao desenvolvimento turístico; 

 Proteção e fiscalização ambiental. 

O §4º do artigo 197º define que ao Município cumpre proteger os documentos, as obras 

e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 

notáveis e os sítios arqueológicos, em articulação com o Governo Estadual e Federal. 
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O §7º do artigo 210º determina que são áreas nativas de valor histórico, ambiental e 

paisagístico e de prevenção permanente, a mata atlântica, os morros acima da cota 40 e os 

ecossistemas que compõem a orla marítima, os mangues, riachos, afluentes, nascentes, 

leitos e mata ciliar dos rios Jaguaruna, Braço do Norte, Saí Mirim e Saí Guaçú. 

O §1º do artigo 214º institui que nos termos deste artigo, poderão ser criadas 

associações com os seguintes objetivos, entre outros:  

 Proteção e conservação da natureza e do meio ambiente; 

 Promoção e desenvolvimento da cultura, das artes, do esporte e do lazer; 

 Promoção, desenvolvimento e incentivo à pesca, turismo e agropecuária. 

3.3.2 Lei Complementar Municipal nº 049/2016 Data: 03 de outubro de 2016. Institui o 

Código de Obras do Município de Itapoá/SC e dá outras providências. 

A lei em seu artigo 77º institui que em edificação comercial, de prestação de serviço, 

residencial multifamiliar e residencial coletiva, a área de estacionamento interno para veículos 

deverá obedecer aos seguintes requisitos, bem como aos requisitos constantes na Lei 

Municipal de Sistema Viário, quanto aos Polos Geradores de Tráfego: 

 Em hotéis: definido na Lei do Sistema Viário, anexos relativos aos Polos Geradores 

de Tráfegos P1 e P2; 

 Em casas de espetáculo: uma vaga para cada 25 m² de área de plateia. 

3.3.3 Lei Complementar Municipal nº 021/2008 Data: 20 de maio de 2008. Institui o 

Zoneamento Econômico Ecológico Municipal – ZEEM e dá outras providências 

O artigo 8º desta lei define as zonas e subzonas do município, Entre elas destacam-se 

aquelas de interesse turístico:  

 Zona de Preservação Permanente 

 Zonas Especiais, entre outras: 

 Turismo Náutico 

 Ecoturismo 

 Unidades de Conservação 
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3.3.4 Lei Complementar Municipal nº 017/2007 Data: 03 de dezembro de 2007. Institui o 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC e dá outras providências  

A lei regulamenta a utilização das faixas costeiras do município com o objetivo da 

preservação dos recursos naturais aí contidos, o que é de interesse turístico, haja vista se 

tratar do principal atrativo de Itapoá. 

3.3.5 Laudo Técnico Diagnóstico sobre os Problemas de Erosão Costeira no Município 

de Itapoá, Litoral Norte do Estado de Santa Catarina 

Este documento aponta os problemas da ocupação desordenada da faixa costeira, 

notadamente em função da construção de imóveis de segunda residência. Trata-se de um 

instrumento valioso para a preservação deste importante atrativo turístico. 

3.3.6 Lei Complementar Municipal nº 048/2016 Data: 28 de setembro se 2016. Institui o 

Plano Diretor Municipal, estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos para as Ações 

de Planejamento no Município de Itapoá/SC, e dá outras providências. 

O artigo 5º do Plano Diretor Municipal de Itapoá tem por princípios, entre outros: 

 O desenvolvimento sustentável do Município;  

 A preservação e recuperação do ambiente natural e construído;  

 O enriquecimento cultural da cidade pela diversificação, atratividade e 

competitividade;  

 a garantia da qualidade ambiental 

O artigo. 7º determina que são objetivos específicos do Plano Diretor Municipal Itapoá, 

entre outros:  

 Ordenar o crescimento urbano do Município, em seus aspectos físico-ambiental, 

econômico, social, histórico, cultural e administrativo, dentre outros; 

 Promover o máximo aproveitamento dos recursos administrativos, financeiros, 

culturais e comunitários do Município; 

 Promover o desenvolvimento do setor terciário de Itapoá. 

Tais objetivos visam, entre outros, impulsionar o desenvolvimento do turismo, 

especialmente de cunho histórico-cultural, de sol e praia e ecoturismo. 

O artigo 13º institui que são eixos de desenvolvimento do Município de Itapoá:  

 Garantia da Qualidade Ambiental;  

 Estruturação do território municipal e promoção da qualidade de vida; 

 Estruturação e fortalecimento das atividades econômicas; 

 Desenvolvimento e fortalecimento institucional; 
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 Desenvolvimento do Turismo. 

O artigo 16 institui que são diretrizes gerais da política ambiental municipal: 

 Promoção da sustentabilidade ambiental planejando e desenvolvendo estudos e 

ações visando incentivar, proteger, conservar, preservar, restaurar, recuperar e 

manter a qualidade ambiental, natural e cultural 

 Promoção da preservação do patrimônio cultural edificado, mantendo suas 

características originais e sua ambiência na paisagem urbana, por meio de 

tombamento ou outros instrumentos, e orientar e incentivar o seu uso adequado; 

 Identificação dos bens de valor ambiental e cultural, de natureza material e 

imaterial, de interesse de conservação e preservação, integrantes do Patrimônio 

Ambiental e Cultural do Município; 

 Orientação do uso adequado do patrimônio natural e cultural, dos sítios históricos 

e geológicos, e da paisagem urbana; 

 Estabelecimento de incentivos construtivos e fiscais visando à preservação, 

conservação e recuperação do patrimônio cultural e ambiental. 

O artigo 58º define que são ações estratégicas da infraestrutura social: 

 Implantar cursos técnicos e profissionalizantes de acordo com as potencialidades 

econômicas do município por meio de parcerias com a iniciativa privada e o 

Governo Estadual 

 Criar e implantar Programa de Incentivo ao Resgate e à Preservação da Cultura 

Local; 

 Elaborar e implantar o Calendário Municipal de Eventos;  

 Promover incentivos a eventos tradicionais e potenciais; 

 Construção do Centro de Eventos Municipal; 

 Promover o fortalecimento do carnaval de Itapoá; 

 Fortalecer o artesanato local. 

O artigo 62º institui que são diretrizes gerais da estruturação e fortalecimento das 

atividades econômicas: 

 Fomento ao desenvolvimento das atividades econômicas potenciais; 

 Qualificação e capacitação de mão de obra local para atuar nas oportunidades 

econômicas e nas vocações municipais 

A lei reserva o seu Capítulo VI para tratar do desenvolvimento do turismo: 

O artigo 67º institui que o desenvolvimento das potencialidades turísticas do município 

tem como objetivo o desenvolvimento de atividades relacionadas ao turismo identificando os 

principais potenciais que o município oferece e tornando-os como atrativo turístico.  

O artigo 68º define que são diretrizes gerais para o desenvolvimento do turismo: 
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 Promoção de manejo sustentável da atividade relacionada ao meio ambiente; 

 Estruturação e fortalecimento do turismo no município; 

 Incentivo e desenvolvimento das potencialidades turísticas; 

 Promoção do turismo rural sustentável.  

O artigo 69º dispõe que são ações estratégicas do desenvolvimento do turismo: 

 Elaborar e implementar, com a participação do Conselho Municipal de Turismo, o 

Plano de Desenvolvimento Turístico; 

 Realizar o Inventário Turístico; 

 Elaborar projeto para sinalização turística e implantá-lo; 

 Capacitar os profissionais ligados diretamente ao desenvolvimento turístico; 

 Desenvolver a prática de atividades turísticas nos diversos segmentos: turismo de 

aventura, de sol e praia, turismo rural e o ecoturismo; 

 Incentivar os proprietários rurais para a exploração do turismo sustentável nas suas 

propriedades; 

 Desenvolver e implantar projeto de estruturação do turismo local; 

 Melhorar a infraestrutura de apoio ao turista; 

 Acompanhar e divulgar o monitoramento da balneabilidade da praia em Itapoá; 

 Fortalecer o Projeto Verão Itapoá; 

 Fortalecer o roteiro turístico estadual Caminho dos Príncipes no município de 

Itapoá; 

 Reativar o Centro de Educação ao Ar Livre (CEAL); 

 Divulgar os atrativos dos pontos turísticos do município; 

 Fortalecer o roteiro turístico da “Costa do Encanto”.  

O artigo 78º dispõe que cabe ao Município a proteção de seu patrimônio paisagístico, 

histórico, cultural e arqueológico. 

O artigo. 101º determina que o Município, por meio do direito de preempção, terá a 

preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares e 

o Poder Público dele necessite para: 

 Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

 Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

 Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico 

A lei em seus anexos define quais são as ações necessárias para atingimento de seus 

objetivos. Para o desenvolvimento do turismo são listadas as seguintes ações: 

 Elaborar e implementar, com a participação do Conselho Municipal de Turismo, o 

Plano de Desenvolvimento Turístico 
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 Realizar o Inventário Turístico 

 Elaborar projeto para sinalização turística e implantá-lo. 

 Capacitar os profissionais ligados diretamente ao desenvolvimento turístico 

 Desenvolver e implantar projeto de estruturação do turismo local 

 Melhorar a infraestrutura de apoio ao turista 

 Acompanhar e divulgar o monitoramento da balneabilidade da praia em Itapoá 

 Fortalecer o Projeto Verão Itapoá 

 Fortalecer o roteiro turístico estadual Caminho dos Príncipes no município de Itapoá 

 Reativar o Centro de Educação ao Ar Livre (CEAL). 

 Divulgar os atrativos dos pontos turísticos do município 

 Desenvolver a prática de atividades turísticas nos diversos segmentos: turismo de 

aventura, de sol e praia, turismo rural e o ecoturismo. 

 Incentivar os proprietários rurais para a exploração do turismo sustentável nas suas 

propriedades. 

3.3.7 Lei Municipal Nº 676/2016 Data: 29 de setembro de 2016. Dispõe sobre o 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Itapoá/SC 

Esta lei no seu artigo 5º alínea IV define que é seu objetivo promover por meio de um 

regime urbanístico adequado, a qualidade de valores estético paisagísticos, naturais ou 

culturais, próprios do Município e da região. 

O artigo 23º desta lei define atividade turística e de lazer como a atividade em que são 

promovidos a recreação, entretenimento, repouso e informação. 

O artigo 27º indica as zonas existentes no município, entre elas: 

 Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS; 

 Zona de Vocação Turística. - ZVT; 

 Zona de Vocação Turismo-Náutico – ZVTN; 

 Zona de Vocação Animação e Entretenimento - ZVAE. 

O artigo 35º desta lei institui o Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS que 

corresponde às áreas com testada para a Estrada Lindolfo Freitas Ledoux, compreendendo 

uma faixa de 400 metros para o lado direito e 200 metros para o lado esquerdo a partir do 

eixo da via, sentido de Itapoá/SC para São Francisco do Sul/SC. Faz parte do trajeto da Costa 

do Encanto e Caminho dos Príncipes, limite urbano, transição entre a porção rural e a área 

de proteção ambiental nas imediações do córrego Jaguaruna.  

§1º. Tem como objetivo ordenar e controlar a ocupação destas áreas, valorizando a 

paisagem natural e o turismo compatível aos serviços. 
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§2º. O setor tem ainda como finalidade definir área para atração e concentração de 

comércios e serviços de pequeno e médio porte, assim como as atividades turísticas, 

promovendo a instalação adequada dessas atividades, bem como de infraestrutura pertinente 

necessária. 

O artigo 44º define a Zona de Vocação Turística como aquela que corresponde a assim 

denominada em razão das características de uso. Especialmente entendidas aquelas em que 

haja interesse público e social em promover a implantação de equipamentos e estruturas 

turísticas;  

O artigo 45º, por sua vez, define Zona de Vocação para Turismo Náutico como aquela 

que corresponde a assim denominada em razão das características de uso. Especialmente 

entendidas aquelas em que haja interesse público no desenvolvimento do turismo náutico; 

O artigo 46º descreve Zona de Vocação de Animação e Entretenimento como aquela 

que corresponde a assim denominada em razão das características de uso. Especialmente 

entendidas aquelas em que haja interesse público e social em promover a concentração das 

atividades de animação e entretenimento. 

O anexo 3 desta lei indica em que zonas é permitido o uso do solo para atividades de 

turísticas e de lazer: 

 Macrozona de Atividade Agrossilvipastoril (MAA)  

 Macrozona de Uso Controlado (MUC) 

 Macrozona de Conservação Hídrica (MCH) 

 Macrozona de Conservação Ambiental (MCA) 

As atividades de recreação e lazer contemplativo são permitidas na Macrozona de 

Preservação Ambiental (MPA). 

3.3.8 Lei Municipal nº 682/2016 Data: 01 de Novembro de 2016 Dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo para Fins Urbanos no Município de Itapoá/SC e dá outras 

providências 

O artigo 2º desta lei define Área Verde como bosques de mata nativa representativos 

da flora do Município, que contribuam para a preservação de águas existentes, do habitat, da 

fauna, da estabilidade dos solos, da proteção paisagística e manutenção da distribuição 

equilibrada dos maciços vegetais, bem como favoreça a drenagem e águas pluviais. 

3.3.9 Lei Municipal Nº 680/2016 Data: 25 de Outubro de 2016 Dispõe sobre a Circulação, 

Transporte e Mobilidade para o Município de Itapoá/SC. 

O artigo 9º da lei determina que a Prefeitura Municipal será responsável pelo 

disciplinamento, supervisão e fiscalização do uso das vias de circulação no que concerne ao 
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estabelecimento de rotas especiais para veículos de carga, de produtos perigosos ou não, e 

para veículos turísticos e de fretamento. 

3.3.10 Lei Municipal nº 049/1997 Data: 27 de Julho de 1997 Cria o Conselho Municipal 

de Turismo. 

O artigo 2º desta lei determina que Conselho Municipal de Turismo terá as seguintes 

atribuições: 

 Definir os objetivos e a política de turismo do Município em consonância as 

diretrizes da SANTUR e dos interesses locais; 

 Opinar sobre projetos turísticos elaborados para o Município e região participando 

juntamente com os órgãos Estaduais; 

 Eleger os membros de sua Diretoria, nos termos previstos em regulamento; 

 Elaborar seu Regimento Interno que disciplinará sua organização e funcionamento; 

 Decidir sobre matérias de sua competência originária; 

 Fiscalizar e acompanhar a aplicação de recursos do Fundo de Desenvolvimento do 

Turismo. 

O artigo 3º da lei determina que o Conselho Municipal de Turismo compor-se-á de 09 

(nove) membros, nomeados pelo Prefeito, sendo 05 (cinco) governamentais e 04 (quatro) não 

governamentais, como segue: 

 Presidente: Secretário (a) Municipal de Turismo; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Obras; 

 Um representante da Câmara Municipal; 

 Dois associados da ACINI; 

 Um representante do BESC; 

 Um representante de Associações Comunitárias. 

3.3.11 Lei Municipal nº 050/1997 Data: 27 de Junho de 1997 Cria o Fundo de 

Desenvolvimento do Turismo e dá outras providências.  

O artigo 2º da lei determina que os Fundos de Desenvolvimento do Turismo, em 

consonância com as diretrizes da política municipal de turismo, serão aplicados no (a): 

 Desenvolvimento e implantação de projetos turísticos no município; 

 Manutenção dos serviços de turismo do município, ao encargo da Secretaria 

Municipal de Turismo; 
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 Aquisição de materiais de consumo e permanente, destinados aos projetos de 

programas turísticos; 

 Promoção, apoio, participação e/ou realização de eventos pela Secretaria Municipal 

de Turismo; 

 Divulgação das potencialidades turísticas do Município através dos meios de 

comunicação a nível local, estadual, nacional e internacional; 

 Programas e projetos de qualificação e aprimoramento profissional dos serviços 

turísticos; 

 Outros programas e atividades, integrantes ou do interesse da política municipal de 

turismo.   

O artigo 6º da lei determina que os recursos financeiros do Fundo constituir-se-ão 

basicamente de: 

 Taxa de licença para localização e funcionamento de hotéis, pousadas, 

restaurantes, imobiliárias, agências de viagem e similares; 

 Taxas de alvará de temporada, regulamentadas pela Lei nº 042/97 de 21 de maio 

de 1997; 

 Transferências, auxílios e subvenções de entidades, empresa e órgãos 

internacionais, federais, estaduais e municipais específicos ou oriundos de 

convênios ou ajustes financeiros firmados pelo município, cuja aplicação seja 

destinada especificamente as ações de implantação de projetos turísticos e 

ecológicos no Município; 

  Recursos transferidos pelo Município ou entidades privadas, orçamentárias ou 

decorrentes de créditos especiais e suplementares, que venham a ser, por lei ou 

decreto, atribuídos ao Fundo; 

 Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do fundo; 

 Doações feitas diretamente ao Fundo e outras rendas eventuais; 

 Outras taxas do setor turístico ou incentivos fiscais que porventura vierem a ser 

criados. 

3.3.12 Lei Complementar Municipal nº 52/2017 Data: 06 de março de 2017 altera a Lei 

Complementar Municipal nº 008/2004 de 31 de Março de 2004 que cria a nova estrutura 

administrativa no Poder Executivo Municipal e dá outras providências. 

O artigo 5º desta lei define que a Secretaria de Turismo e Cultura será formada pelo 

Departamento de Turismo e pelo Departamento de Cultura. Define também que subordinado 

ao Departamento de Turismo estará a Assessoria Especial de Turismo. 
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A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura é órgão de planejamento, coordenação, 

execução, controle, apoio e avaliação do sistema turístico e das atividades culturais do 

Município, competindo-lhe: 

 Prestar assistência direta ao Prefeito, no desempenho de suas atribuições; 

proceder ao planejamento, implementação e regulação das políticas de 

desenvolvimento do turismo no município; 

 Elaborar e implementar as diretrizes e bases da política cultural do Município, 

garantindo  a integração e articulação dos diversos segmentos artístico-culturais; 

 Programar, coordenar e executar a política de preservação do meio ambiente, das 

praças, jardins, bosques, logradouros, etc.; 

 Formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, programas, 

projetos e ações relacionadas ao turismo e à cultura; 

 Planejar, programar, planejar e elaborar o calendário turístico; 

 Organizar e promover os diversos eventos, promoções e programas da Secretaria; 

 Apoiar e estimular as instituições locais que necessitam de suporte para realização 

dos referidos eventos; captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o 

desenvolvimento do turismo e da cultura no município; 

 Promover, isoladamente ou em parceria com outras entidades (públicas ou 

privadas), ações destinadas a incrementar o turismo e a cultura, como fator de 

desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda; 

 Desenvolver e coordenar ações destinadas ao fomento do turismo e à cultura, em 

articulação com outros Municípios, Estado, União e outras entidades privadas, 

visando o desenvolvimento das áreas; propor, de forma continuada, medidas que 

objetivam a organização e expansão do turismo e da cultura no Município; 

 Incentivar, difundir e promover a prática e o desenvolvimento da atividade cultural 

e artística; conservar, administrar e zelar pelo patrimônio cultural e artístico do 

município;  

 Elaborar o levantamento e mapeamento dos recursos turísticos, mantendo 

atualizado o cadastro dos pontos turísticos do município; 

 Criar e manter atualizado sistema de informação turística do município; 

 Instituir e regulamentar os tombamentos artísticos, culturais, históricos e 

paisagísticos de Itapoá; assegurar a proteção, conservação, recuperação e 

valorização dos recursos turísticos no Município; 

 Implantar e desenvolver, em conjunto com o Gabinete do Prefeito, a divulgação 

turística no município e comunicação dos eventos relacionados; 
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 Realizar palestras e encontros com empresários, para divulgação dos eventos, 

pontos turísticos e oportunidade de negócios do Município; 

 Elaborar a programação visual com material de divulgação, quando da participação 

do Município em apoio aos eventos da comunidade; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito. 

3.3.13 Lei Municipal nº 166/1999 Data: 01 de Junho de 1999 Cria o Conselho Municipal 

de Defesa do Meio Ambiente do Município de Itapoá. 

O artigo define o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, como 

um órgão de deliberação coletiva e orientação superior da política municipal de meio 

ambiente. 

O artigo 2o determina que o COMDEMA compor-se-á de 07 (sete) membros do Poder 

Público e Sociedade Civil, organizada, de livre escolha do Prefeito Municipal. 

3.3.14 Lei Municipal nº 557/2014 Data: 16 de Dezembro de 2014 Altera a Lei Municipal nº 

162/2007, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio-Ambiente - 

COMDEMA, e dá outras providências. 

O artigo 1º desta lei modifica a composição do COMDEMA, com a seguinte composição: 

 1 representante do Departamento de Meio Ambiente; 

 1 representante da Secretaria de Planejamento e Urbanismo; 

 1 representante da Secretaria de Saúde; 

 1 representante da Secretaria de Educação; 

 1 representante da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 

 1 representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 

 1 representante da Secretaria de Agricultura e Pesca; 

 1 representante da Polícia Militar.  

 1 representante da Associação de Corretores de Imóveis de Itapoá; 

 1 representante do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Itapoá;  

 1 representante do Sindicato de Trabalhadores Rurais; 

 1 representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 

 2 representantes de entidades sociais eleitas conforme regimento interno; 

 2 representantes de entidades ambientais eleitas conforme regimento interno. 
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3.3.15 Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB – 2009 

O plano na sua elaboração contou com um representante da Secretaria Municipal de 

Turismo, Meio Ambiente e Cultura. O plano levou em consideração, entre outras a Zona de 

Vocação Náutica e a Zona de Vocação de Animação e Entretenimento. 

Na página 64 do plano é apresentada a receita municipal com turismo, em 2002, 

estimada em R$5,7 milhões. Mostra também que havia naquele ano 462 pessoas ocupadas 

no setor de turismo.  

Foram apontados vários problemas ambientais e os com maior impacto no turismo 

foram a presença de lixo disperso nas praias e ruas e privatização dos trechos de Orla.  

Na página 142 é indicado que 73% dos domicílios do município são de veranistas. Na 

página 150 é apresentada uma projeção populacional para Itapoá de 15.951 moradores fixos 

e 69.296 flutuantes. 

3.3.16 Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - Na Área de Manejo de Águas 

Pluviais e Drenagem Urbana 2012 

O plano na página 26 afirma que as bases econômicas do município são o turismo e o 

Porto Itapoá. Segundo este documento “A costa itapoaense proporciona aos turistas 100% de 

balneabilidade, apresentando praias com águas límpidas, quentes e areia branca; ideais para 

famílias com crianças. A cidade recebe na alta temporada, compreendida entre os meses de 

dezembro a fevereiro, cerca de 200 mil visitantes, movimentando todo o comércio local. A 

região também proporciona boas condições para a prática de esportes náuticos, como o surfe, 

o windsurfe, o jet-ski e barcos a vela, além da pesca esportiva” 

O trabalho na página 160 mostra uma projeção da população fixa, em 2017, maior do 

que a mostrada no plano anterior citado - 19.105 habitantes. Já a projeção feita da população 

flutuante, mostrada na página 162, ficou bem próxima da citada no trabalho anterior – 69.333 

pessoas. 

3.4 IMPACTOS E LIMITAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA CAPACIDADE DE 

GESTÃO PÚBLICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NÍVEL LOCAL E NO 

CONJUNTO DA ÁREA TURÍSTICA.  

O município de Itapoá tem no turismo um das principais fontes de receitas e em função 

disso seu arcabouço jurídico procura exprimir essa importância (ver síntese do arcabouço 

jurídico na imagem abaixo). A Lei Orgânica do Município, além de priorizar as questões 

relativas à preservação dos recursos naturais e culturais locais, determina que o plano diretor 

da cidade deverá indicar normas relativas ao desenvolvimento turístico. 
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Figura 42. Identificação das principais políticas públicas ligadas ao turismo, meio ambiente, cultura e 

desenvolvimento urbano.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O código de obras também se preocupa com o turismo ao citar como elementos 

geradores de tráfego os hotéis e as casas de espetáculos. 

A Lei de Zoneamento Ecológico Econômico também se refere ao turismo ao indicar 

como zonas de interesse do setor as Zonas de Preservação Permanente e as Zonas 

Especiais, entre outras: de Turismo Náutico, de Ecoturismo e Unidades de Conservação. 

A Lei de Gerenciamento Costeiro com seu laudo sobre erosão costeira indica a relação 

com o turismo ao citar os problemas da ocupação desordenada da faixa costeira, 

notadamente em função da construção de imóveis de segunda residência. Trata-se de um 

instrumento valioso para a preservação deste importante atrativo turístico. A privatização do 

acesso às praias é uma questão que precisa ser tratada nesta legislação, com o intuito de 

democratizar o acesso a esses atrativos. 

O Plano Diretor de Itapoá indica a importância do turismo para o município quando visa 

impulsionar o desenvolvimento do turismo, especialmente de cunho histórico-cultural, de sol 
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e praia e ecoturismo. A lei reserva o seu Capítulo VI para tratar do desenvolvimento do 

turismo. O cumprimento das diretrizes indicadas nesse documento garantirá, sem dúvida, um 

desenvolvimento sustentável para o município. 

A Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo garante várias zonas ao 

desenvolvimento do turismo como Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS, Zona de 

Vocação Turística. – ZVT, Zona de Vocação Turismo-Náutico – ZVTN, Zona de Vocação 

Animação e Entretenimento - ZVAE. Em relação ao uso do solo, em várias macrozonas é 

indicada a adequação do desenvolvimento de atividades turísticas. Significa dizer que a 

exploração do turismo, via de regra, é compatível com os objetivos de preservação dos 

recursos naturais. 

A lei que dispõe sobre circulação, transporte e mobilidade do município colocou sob sua 

regulamentação os transportes turísticos e de fretamento. Cabe observar que a legislação 

deve buscar a facilitação do estacionamento dos veículos turísticos a fim de assegurar a 

fluência dos visitantes no município. 

A lei que criou o Conselho Municipal de Turismo é muito antiga carecendo de uma 

atualização em vários aspectos. As atribuições do conselho são muito vagas e precisariam 

ter maior poder de participar da formulação das políticas públicas do setor. Além disso, sua 

composição é pouco representativa dos órgãos públicos e privados ligados ao turismo. São 

cinco representantes do poder público e apenas quatro do setor privado. O ideal é que haja 

mais representantes do setor privado, ou pelo menos, que haja paridade.  

Há um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, que salvo melhor 

juízo não tem uma relação direta com o turismo. Há também um representante da Secretaria 

da Saúde e outro da Secretaria de Obras. Estas três instituições poderiam ser substituídas 

por representantes da Secretaria da Educação, da Secretaria do Meio Ambiente e por 

representante da Segurança Pública. 

Os representantes da Associação Comercial e Industrial poderiam ser mais bem 

especificados como representantes do setor hoteleiro e do setor de gastronomia e 

entretenimento. Além disso, falta a participação de representantes dos trabalhadores do setor, 

como, por exemplo, representante dos guias de turismo. 

A Lei que cria o Fundo Municipal de Turismo indica suas possíveis fontes de receitas. 

Entre elas poderiam ser acrescidas as taxas de licença de empresas de entretenimento, de 

eventos e de transportes turísticos. 

A lei que instituiu a nova estrutura do poder executivo do município entre as atribuições 

da Secretaria de Turismo e Cultura apontou programar, coordenar e executar a política de 

preservação do meio ambiente, das praças, jardins, bosques, logradouros, etc. 

Não nos parece que esta deva ser uma atribuição da Secretaria de Turismo e sim da 

Secretaria de Obras e da Secretaria do Meio Ambiente. De outro lado, deveriam ser 
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atribuições da Secretaria de Turismo e Cultura o apoio à capacitação de recursos humanos 

para o setor, o controle da qualidade dos produtos e serviços turísticos, a captação de 

investidores para ampliação e qualificação da oferta turística local. 

Por fim, a lei que criou o Conselho de Defesa do Meio Ambiente deixou de lado na sua 

composição a participação de um representante do setor de turismo. Isso seria importante 

dado o número de vezes que a legislação ambiental do município cita suas interfaces com o 

turismo. 
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IV. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS NA ÁREA TURÍSTICA 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE QUE JÁ 

TENHAM SIDO CAUSADOS POR ATIVIDADES TURÍSTICAS.  

4.1.1 Identificação de áreas degradadas 

De acordo com o Art. 1o da Resolução CONAMA n.o 001/86, considera-se impacto 

ambiental como: 

“(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Por meio de visitas realizadas no período de junho a agosto de 2017, foi possível 

identificar algumas áreas degradas em função do desenvolvimento urbano e do uso público, 

incluindo o uso turístico. Dentre estas áreas destaca-se:  

 Orla de Itapoá 

A orla de Itapoá passou, ao longo dos anos, por um processo de desenvolvimento 

imobiliário para atender principalmente a demanda de casas de veraneio dos turistas das 

regiões metropolitanas de Santa Catarina e Paraná. Esse processo de desenvolvimento 

promoveu a supressão de extensas áreas de restinga ao longo de toda a orla do município. 

  



118 

Figura 43. Identificação do impacto causado pelo desenvolvimento imobiliário sobre a área de restinga 

(ao fundo). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Supressão de parte do Sambaqui 

O desenvolvimento urbano e turístico também fomentou a ampliação dos acessos e 

estes promoveram a supressão de sambaquis, como aquele localizado as margens avenida 

Sí Mirim (ver imagem abaixo).  

Figura 44. Identificação da supressão de parte do Sambaqui para a construção da Av. Saí Mirim. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.2 Áreas suscetíveis à degradação 

Devido ao crescimento urbano e desenvolvimento do setor imobiliário, atrelado ao 

crescimento da atividade turística no município, diversas áreas podem estar suscetíveis à 

degradação em função principalmente do desmatamento para a ocupação irregular e também 

devido ao desenvolvimento imobiliário.  

Outro fator relevante no caso de Itapoá é a ampliação do Porto de Itapoá a qual pode 

gerar impacto e degradação considerável no ambiente, tanto nas áreas secas quanto na orla 

do município, esta última em função da alteração das correntes, movimentação da água e, 

ainda, alterações no leito da Baía da Babitonga para fins da navegação das embarcações.  

As áreas mais sujeitas à degradação em função do desenvolvimento turístico estão nos 

limites entre as áreas ocupadas: Macrozona Urbana Residencial – MUR; e Macrozona Urbana 

de Serviços – MUS; com as seguintes Macrozonas:  

 Macrozonas de Atividades Agrossilvipastoris – MAA; 

 Macrozonas de Uso Controlado – MUC; e 

 Macrozonas de Conservação Ambiental – MCA, haja vista que estas últimas estão 

muito mais sujeitas ao uso descontrolado e a ocupação irregular.  

Com relação às áreas mais sujeitas à degradação em função do desenvolvimento do 

Porto de Itapoá, destaca-se: 

- Macrozona Urbana Portuária e Retroportuária, – MUPR; 

- Macrozona de Expansão Portuária – MEP; 

- além de toda a orla na porção sul do município, justamente no delta da Baía da 

Babitonga, local onde está situado o Porto de Itapoá e local onde já são vistos os 

impactos causados pela alteração das correntes e movimentação da água por conta 

da instalação do Porto de Itapoá e do Porto de São Francisco do Sul. 

  



120 

Figura 45. Identificação das principais áreas suscetíveis à degradação ambiental (faixa ao longo das 

linhas amarelas). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Google Earth. 

Nota-se também que toda a orla do município e os recursos hídricos (Macrozonas de 

Conservação Hídrica – MCH) também são bastante suscetíveis à degradação e a 

contaminação, devido, principalmente, ao lançamento de resíduos orgânicos provindos do 

sistema de esgotamento sanitário de Itapoá. 

4.2 GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA 

A Gestão Ambiental do município de Itapoá está a cargo da Secretaria de Meio 

Ambiente, localizada a Rua Mariana Michels Borges, 201. E-mail: 

meioambiente@itapoa.sc.gov.br. Telefone: (47) 3443-0244. 

O município conta com políticas de gestão ambiental, entre as quais cita-se: 

 Lei Complementar Municipal nº 021/2008 Data: 20 de maio de 2008. Institui o 

Zoneamento Econômico Ecológico Municipal – ZEEM e dá outras providências. 

 Lei Municipal nº 166/1999 Data: 01 de Junho de 1999 Cria o Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente do Município de Itapoá. 

 Lei Complementar Municipal nº 017/2007 Data: 03 de dezembro de 2007. Institui o 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC e dá outras providências. 

mailto:meioambiente@itapoa.sc.gov.br
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 Lei Municipal nº 557/2014 Data: 16 de Dezembro de 2014 Altera a Lei Municipal nº 

162/2007, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio-Ambiente - 

COMDEMA, e dá outras providências. 

 Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB – 2009. 

 Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - Na Área de Manejo de Águas 

Pluviais e Drenagem Urbana 2012. 

No âmbito estadual a gestão ambiental está a cargo da Fundação do Meio Ambiente do 

Estado de Santa Catarina – FATMA, a qual possui uma Coordenadoria de Desenvolvimento 

Ambiental instalada em Joinville, a Rua do Príncipe, 330 - Ed. Manchester - 10º andar - CEP: 

89.201-000 Fone: (47) 3431-1441. E-mail: joinville@fatma.sc.gov.br e que abrange, além de 

Itapoá, os seguintes municípios:  

01 – Araquari  

02 - Balneário Barra do Sul  

03 - Barra Velha  

04 - Garuva  

05 – Joinville (sede)  

06 - São Francisco do Sul  

07 - São João do Itaperiú 

4.3 GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS PRIVADAS: PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÃO 

AMBIENTAL DAS EMPRESAS TURÍSTICAS DA ÁREA TURÍSTICA, CONSOLIDADOS OU 

EM IMPLEMENTAÇÃO. 

Conforme abordado no Capítulo 1.1.1 existem, em Itapoá, aproximadamente 206 

empresas de hospedagem e alimentação das quais 60 foram identificadas com potencial para 

atender a demanda turística do município.  

Para identificar a gestão ambiental nas empresas privadas, foi aplicada uma pesquisa 

durante os meses de junho a agosto de 2017 com estas 60 empresas e foi obtido um retorno 

de 52 empresas.  

Com relação ao resultado da pesquisa, destaca-se que 88,5% das empresas realizam 

ações de cunho ambiental (ver gráfico abaixo).   

  

mailto:joinville@fatma.sc.gov.br
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Gráfico 09. Identificação da existência de ações de cunho ambiental realizadas pela empresa 

 

Entre as ações executadas destaca-se a coleta e descarte seletivo de resíduos (84,8%), 

uso de lâmpadas de baixo consumo (23,9%), reutilização de água (17,4%), coleta de óleo 

(17,4%), aquisição de insumos locais e/ou orgânicos (6,5%), entre outros.  

Gráfico 10. Identificação das ações ambientais realizadas pelas empresas.  

 

Tais iniciativas demonstram, entre outras coisas, que a maioria das empresas de Itapoá 

possuem algum engajamento no que diz respeito à sustentabilidade ambiental e que estão, 

efetivamente, colocando ao menos uma ação em prática em suas operações, fato de extrema 

importância devido ao potencial de desenvolvimento do ecoturismo no município e a exigência 

do público que consome este tipo de produto turístico.  
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Destaca-se, por fim, que não foram identificadas iniciativas de certificação ambiental 

das empresas turísticas na região.  

4.4 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL  

O município de Itapoá instituiu, em 2016, o Plano Diretor Municipal, o qual estabelece 

objetivos, diretrizes e instrumentos para as Ações de Planejamento no Município de 

Itapoá/SC, e dá outras providências. 

De acordo com o artigo 5º do Plano Diretor Municipal de Itapoá tem por princípios, entre 

outros: 

 O desenvolvimento sustentável do Município;  

 A preservação e recuperação do ambiente natural e construído;  

 O enriquecimento cultural da cidade pela diversificação, atratividade e 

competitividade;  

 a garantia da qualidade ambiental 

O artigo. 7º determina que são objetivos específicos do Plano Diretor Municipal Itapoá, 

entre outros:  

 Ordenar o crescimento urbano do Município, em seus aspectos físico-ambiental, 

econômico, social, histórico, cultural e administrativo, dentre outros; 

 Promover o máximo aproveitamento dos recursos administrativos, financeiros, 

culturais e comunitários do Município; 

 Promover o desenvolvimento do setor terciário de Itapoá. 

Tais objetivos visam, entre outros, impulsionar o desenvolvimento do turismo, 

especialmente de cunho histórico-cultural, de sol e praia e ecoturismo. 

Também em 2016 foi instituída a Lei Municipal Nº 676/2016 que dispõe sobre o 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Itapoá/SC e, no mesmo ano 

foi instituída a Lei Municipal nº 682/2016 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo para Fins 

Urbanos no Município de Itapoá/SC e dá outras providências. 

Esta lei no seu artigo 5º alínea IV define que é seu objetivo promover por meio de um 

regime urbanístico adequado, a qualidade de valores estético paisagísticos, naturais ou 

culturais, próprios do Município e da região. 

O artigo 23º desta lei define atividade turística e de lazer como a atividade em que são 

promovidos a recreação, entretenimento, repouso e informação. 

O artigo 27º indica as zonas existentes no município, entre elas: 

 Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS; 

 Zona de Vocação Turística. - ZVT; 

 Zona de Vocação Turismo-Náutico – ZVTN; 
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 Zona de Vocação Animação e Entretenimento - ZVAE. 

O artigo 35º desta lei institui o Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS que 

corresponde às áreas com testada para a Estrada Lindolfo Freitas Ledoux, compreendendo 

uma faixa de 400 metros para o lado direito e 200 metros para o lado esquerdo a partir do 

eixo da via, sentido de Itapoá/SC para São Francisco do Sul/SC. Faz parte do trajeto da Costa 

do Encanto e Caminho dos Príncipes, limite urbano, transição entre a porção rural e a área 

de proteção ambiental nas imediações do córrego Jaguaruna.  

§1º. Tem como objetivo ordenar e controlar a ocupação destas áreas, valorizando a 

paisagem natural e o turismo compatível aos serviços. 

 §2º. O setor tem ainda como finalidade definir área para atração e concentração de 

comércios e serviços de pequeno e médio porte, assim como as atividades turísticas, 

promovendo a instalação adequada dessas atividades, bem como de infraestrutura pertinente 

necessária. 

O artigo 44º define a Zona de Vocação Turística como aquela que corresponde a assim 

denominada em razão das características de uso. Especialmente entendidas aquelas em que 

haja interesse público e social em promover a implantação de equipamentos e estruturas 

turísticas;  

O artigo 45º, por sua vez, define Zona de Vocação para Turismo Náutico como aquela 

que corresponde a assim denominada em razão das características de uso. Especialmente 

entendidas aquelas em que haja interesse público no desenvolvimento do turismo náutico; 

O artigo 46º descreve Zona de Vocação de Animação e Entretenimento como aquela 

que corresponde a assim denominada em razão das características de uso. Especialmente 

entendidas aquelas em que haja interesse público e social em promover a concentração das 

atividades de animação e entretenimento. 

O anexo 3 desta lei indica em que zonas são permitidos o uso do solo para atividades 

de turísticas e de lazer: 

 Macrozona de Atividade Agrossilvipastoril (MAA)  

 Macrozona de Uso Controlado (MUC) 

 Macrozona de Conservação Hídrica (MCH) 

 Macrozona de Conservação Ambiental (MCA) 

As atividades de recreação e lazer contemplativo são permitidas na Macrozona de 

Preservação Ambiental (MPA). 
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4.5 GRAU DE PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO DOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERESSE 

NO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA ÁREA, TANTO NAS FASES DE 

PLANEJAMENTO COMO NAS FASES POSTERIORES DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E 

ACOMPANHAMENTO. 

Itapoá possui apenas uma entidade ligada ao trade-turístico, a Associação Comercial e 

Industrial de Itapoá - ACINI. Apesar de não ser uma entidade de turismo esta é, atualmente, 

a principal representação dos interesses de grupos organizados no processo de planejamento 

e desenvolvimento turístico local. Porém, como já havia sido destacado anteriormente, o 

número de empresas associadas à ACINI ainda é muito reduzido no município, 2 empresas 

de alimentos e bebidas e 4 meios de hospedagens.  

Destaca-se que não foram identificados convênios estabelecidos entre a prefeitura ou a 

Secretaria de Turismo e Cultura, e a ACINI, em prol do desenvolvimento de ações ligadas ao 

turismo. 

O único convênio identificado e celebrado em prol do desenvolvimento do turismo em 

Itapoá ocorreu em 1997, conforme apresentado abaixo:  

 Lei municipal nº 017/1997 

De acordo com a lei, no art. 1º foi definido que fica o executivo municipal autorizado a 

firmar convênio com a ORT – Organização Regional de Turismo, para o desenvolvimento de 

ações e projetos de turismo regional que extrapolam a esfera municipal. 
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V.  CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

5.1 VALORAÇÃO PONDERADA DOS PRODUTOS TURÍSTICOS OU TIPOS/SEGMENTOS 

DE TURISMO ATUAIS E POTENCIAIS, EM RELAÇÃO AOS MERCADOS-META. 

5.1.1 Produtos e segmentos atualmente consolidados na Área Turística que são os mais 

rentáveis e os que ainda têm possibilidade de maior crescimento sob o enfoque da 

sustentabilidade e que, portanto, é conveniente sustentar e reafirmar. 

Atualmente é possível afirmar que o turismo de sol e praia é o único segmento do 

turismo consolidado em Itapoá. Com aproximadamente 32 km de praias e 100% de 

balneabilidade durante a maior parte do ano, as praias do município oferecem, além da 

possibilidade de banho de mar, condições para a prática de esportes como surfe, windsurf, 

stand up paddle, entre outros.  

Destaca-se, ainda, que os segmentos do Ecoturismo e Turismo Náutico, juntamente 

com o Turismo de Sol e Praia, são os segmentos com maior potencial de atratividade e de 

crescimento no curto e médio prazo, por se tratar de ofertas razoavelmente bem organizadas 

e com certo poder de atratividade.  

O desenvolvimento do Ecoturismo em Itapoá está ligado principalmente à Reserva 

Ecológica Volta Velha e a Baía da Babitonga. A Reserva Ecológica Volta Velha possui área 

em torno de 1.000 hectares, daa qual aproximadamente 90% é constituída por floresta 

ombrófila densa (Mata Atlântica) e os outros 10% é constituído de formações de capoeira, 

áreas abertas e rios, onde é possível a prática de diversas atividades tais como observação 

de pássaros, canoagem, caminhadas nas trilhas, atividades de educação ambiental, entre 

outros. Além disso, encontram-se na reserva também, dois dos sambaquis, ambos em bom 

estado de conservação. 

Com relação á Baía da Babitonga esta é considerada um dos estuários mais importantes 

do estado de Santa Catarina, considerada a única baía do mundo que abriga uma população 

residente de toninhas e devido às águas calmas, adequada a prática de stand up paddle, 

caiaque, entre outros, além de passeios de barco. 

O Turismo Náutico está atrelado principalmente à estrutura náutica do município, que 

conta com duas marinas, dois trapiches, além de trapiches particulares dos restaurantes da 

orla, o que contribui para o desenvolvimento deste segmento. É importante mencionar que o 

público que consome este tipo de produto, é de classe média e classe média alta, e, portanto, 

são exigentes no que diz respeito à qualidade na prestação de serviços os quais, em Itapoá, 

são bastante restritos. 

Nota-se que os segmentos prioritários da oferta turística de Itapoá estão totalmente 

integrados aos segmentos prioritários da demanda turística, sejam eles turistas da região 
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metropolitana de Curitiba, da região de Jaraguá do Sul e Joinville, do Planalto Norte ou ainda, 

de mercados mais distantes. 

Tabela 27. Identificação dos segmentos prioritários da oferta e demanda.  

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Por tratar-se de uma demanda caracterizada de forma geográfica (localização da demanda), 

verifica-se que a mesma possui potencial de consumo para quaisquer dos produtos dos segmentos da 

oferta turística identificados, conforme apresentado na tabela acima.  

5.1.2 Linhas de produtos ainda emergentes ou não explorados que têm maior potencial 

ou possibilidade de crescimento na Área Turística, nos quais se deve concentrar 

esforços.  

Assim como foram identificados os segmentos prioritários do turismo de Itapoá, existe 

também um segmento que possui potencial de desenvolvimento no município de Itapoá, o 

turismo rural. 

O potencial deste segmento é devido às características rurais presentes em algumas 

áreas de Itapoá, onde se encontram propriedades rurais, as quais utilizam a agricultura como 

forma de subsistência, por meio do cultivo de banana, arroz, mandioca, entre outras, e desta 

forma, preservam tradições características do meio rural, mesmo com o permanente processo 

de urbanização do município. 

As comunidades do Saí Mirim e Saí Guaçu, em Itapoá, juntamente com a Vila da Glória, 

distrito de São Francisco do Sul, reúnem atributos capazes de serem organizados e oferecidos 

na forma de produtos turísticos deste segmento, haja vista que além das características 

mencionadas anteriormente, também possuem pesque pague, pequenas cachoeiras e a 

oferta de produtos coloniais. 

Conforme apresentado, na tabela abaixo, é possível perceber a relação direta entre o 

segmento da oferta (turismo rural), com os segmentos prioritários e emergentes da demanda 

Produtos
Segmentos da Demanda 

\Segmentos da Oferta

Turistas da Região 

Metropolitana de 

Curitiba

Turistas da Região 

de Jaraguá do Sul 

e Joinville

Turistas da Região 

do Planalto Norte

Turistas de 

mercados mais 

distantes (longo 

prazo)

Produto 1 Ecoturismo x x x x
Produto 2 Turismo Náutico x x x x
Produto 3 Turismo de Sol e Praia x x x x

Segmentos Prioritários de turismo em Itapoá
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(turistas da região de Curitiba, Jaraguá do Sul, Joinville, Planalto Norte, entre outros), haja 

vista que em todos estes mercados emissores existem pessoas interessadas em ter contato 

com aspectos da ruralidade dos destinos turísticos. 

Tabela 28. Identificação dos segmentos potenciais da oferta e demanda.  

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

É importante ressaltar que Itapoá possui potencial para desenvolvimento dos 

segmentos acima relacionados, porém, há necessidade de concentrar esforços na 

estruturação dos atrativos, estabelecimento de parcerias, definição de política comercial e 

processo de intermediação comercial (agências e operadoras), pois se percebe que 

atualmente existem poucas ações e iniciativas neste sentido, em sua maioria realizadas de 

forma individual e, portanto, são incapazes de promover a competitividade dos produtos 

turísticos de Itapoá.  

5.2 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS DE INTERVENÇÃO, EM CADA PRODUTO, E 

DOS ATORES LOCAIS QUE SÃO NECESSÁRIOS MOBILIZAR.  

5.2.1 Ecoturismo 

O desenvolvimento do Ecoturismo em Itapoá exige uma série de ações, entre algumas 

não relacionadas diretamente com o turismo, a começar pela implantação de um sistema de 

coleta e tratamento de esgoto, o qual é fundamental para a manutenção da balneabilidade 

das praias, além de ser um aspecto fundamental para um destino que pretende promover o 

ecoturismo. Além disso, se faz necessária a implantação de lixeiras ao longo da cidade, ações 

estas que devem ser realizadas em parceria entre a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

e a Secretaria de Meio Ambiente do município.  

Destaca-se ainda que como um dos principais atrativos deste segmento, em Itapoá, é a 

Reserva Ecológica Volta Velha, é fundamental que tanto o poder público (com incentivos) 

quanto a gestão da Reserva concentrem esforços no sentido de organizar e estruturar ainda 

mais o local, que possui potencial chave para o desenvolvimento da atividade turística de 

qualidade no município. 

Produtos
Segmentos da Demanda 

\Segmentos da Oferta

Turistas da Região 

Metropolitana de 

Curitiba

Turistas da Região 

de Jaraguá do Sul 

e Joinville

Turistas da Região 

do Planalto Norte

Turistas de 

mercados mais 

distantes (longo 

prazo)

Produto 4 Turismo Rural x x x x

Segmentos Potenciais de turismo em Itapoá
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Existem diversas ações já sendo feitas na propriedade e uma série delas que poderiam 

ser implantadas, entre elas a comercialização de atividades de caráter recreativo como 

canoagem, stand up paddle e caiaque nos rios que cortam a propriedade, pelo menos aos 

finais de semana e durante o verão. 

A oca que está localizada dentro da Reserva poderia ser transformada em um pequeno 

museu sobre a ocupação indígena no Brasil, com destaque para os índios Carijós, por terem 

sido os primeiros ocupantes de Itapoá, e índios do Alto Xingú, devido ao forte elo existente 

com os proprietários do local. O museu poderia ter conteúdos digitais, além de acervos 

fotográficos e peças de exposição. Por fim, a apresentação indígena, que já é realizada 

atualmente para os grupos atendidos na reserva, poderia ter programação fixa, de forma que 

turistas e a comunidade local também pudessem prestigiar as apresentações ao longo do 

ano. A programação poderia ser mensal durante os meses de baixa temporada e quinzenal 

durante o verão. 

Poderiam também ser criados passeios guiados (tours) dentro da Reserva, com as 

devidas orientações sobre a Mata Atlântica, fauna e flora presentes neste bioma. E ainda, 

como forma de diminuir o impacto da sazonalidade turística poderia ser oferecida uma 

programação de atividades ao ar livre, voltadas para desenvolvimento pessoal, para grupos 

empresariais, bem como para pessoas físicas que se interessem pelo tema.    

Para melhor operação destas atividades, seria importante a criação de um pequeno 

centro de visitantes para fins de informações turísticas e comercialização das atividades 

dentro da Reserva, na entrada da propriedade, onde atualmente são realizados os cursos, até 

que a casa de vidro fique pronta, podendo inclusive tornar-se um Centro de Atendimento ao 

Turista de Itapoá. 

Com o desenvolvimento destas ações talvez em pouco tempo fosse necessário a 

criação de uma agência de turismo receptivo especializada em ecoturismo que passasse a 

comercializar as atividades ecoturísticas na reserva e também na Baía da Babitonga. 

5.2.2 Turismo Náutico 

O turismo náutico em Itapoá está diretamente ligado à infraestrutura náutica instalada 

no município. 

É evidente a necessidade de uma revitalização de toda orla, assim como a manutenção 

dos trapiches existentes, e para o desenvolvimento deste segmento é necessário também a 

implantação de uma mais ampla infraestrutura nestes trapiches, com destaque para a 

instalação de segmentos de píer flutuante anexo aos trapiches para facilitar embarque e 

desembarque de passageiros dos barcos privados; instalação de banheiros públicos próximos 

aos trapiches; além da reforma dos próprios trapiches, para modernizá-los e deixá-los 
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funcionais para o atracamento de barcos, lanchas, moto náuticas, e afins. Para isto, deve-se 

acionar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município, além de uma articulação 

junto aos empresários e Secretaria do Meio Ambiente, para que os restaurantes da Orla 

também possam implantar / reformar seus trapiches no mesmo padrão. 

As duas marinas instaladas no município poderiam também ter suas estruturas 

melhoradas, assim como a oferta de serviços ampliada, principalmente no que diz respeito a 

abastecimento, pois ambas não podem ser consideradas como paradas para abastecimento 

devido a questões estruturais internas. 

Além disso, no longo prazo, poderia se pensar em incentivos para a ampliação das 

marinas ou instalação de uma marina de maior porte, para que de fato o município possa 

suportar uma demanda de barcos, jet skis e veleiros. 

5.2.3 Turismo de Sol e Praia 

Com relação ao turismo de sol e praia é imprescindível a realização de ações de 

infraestrutura como a implantação de lixeiras e de calçamento ao longo da orla de Itapoá, visto 

que atualmente só existe calçamento na praia de Itapema do Norte. 

Além disso, na praia de Itapema do Norte é necessário revitalizar os acessos da praia, 

que atualmente possuem rampas fora de conformidade com as normas vigentes. 

Tais ações devem ser viabilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos do 

município de Itapoá em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, haja vista que a estrutura 

da orla da praia está sobre área de vegetação de restinga.  

O ordenamento do turismo de Sol e Praia também poderia ser viabilizado por meio de 

editais para a concessão de autorização para a comercialização de produtos nas praias e 

também a concessão de licenças para implantação e administração de quiosques. Estes 

quiosques poderiam ser implantados e administrados por empresas que vencessem a 

licitação. 

5.2.4 Turismo Rural 

Com relação ao Turismo Rural é necessário que os donos de propriedades rurais que 

possuem interesse em atuar no segmento sejam estimulados a se unir com vistas a criar de 

fato um produto de turismo rural em Itapoá, pois atualmente o que existe são ações individuais 

e sem grande atratividade aos visitantes. 

Devido às características das propriedades, pequenas propriedades com produção 

voltada à subsistência da família, poder-se-ia estimular, nas comunidades de Saí Guaçu, Saí 

Mirim e Vila da Glória, o desenvolvimento de iniciativas de agroturismo (turismo rural na 

agricultura familiar), por meio de parceria entre a Secretaria de Agricultura e Pesca, Secretaria 
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de Turismo e Cultura, Epagri e Acolhida na Colônia (Associação de Agroturismo com sede 

em Santa Rosa de Lima – SC) ou outra entidade do setor, a fim de se criar uma experiência 

rural por meio da valorização da agricultura familiar e das tradições da vida na área rural. 

Tais ações podem ser desenvolvidas inclusive com a participação das mesmas 

secretarias de São Francisco do Sul, haja vista que a Vila da Glória faz parte do território deste 

município. 

5.3 POSIÇÃO ATUAL DA ÁREA NO MERCADO TURÍSTICO VERSUS SEU 

POSICIONAMENTO POTENCIAL.  

Itapoá é um destino procurado principalmente pelos turistas adeptos ao segmento de 

sol e praia, durante os meses de alta temporada (Dezembro, Janeiro e Fevereiro). Sua 

atratividade está relacionada às suas praias e à sua posição geográfica, próxima a capital 

paranaense, fato que explica seu maior público (77,80%) ser oriundo do estado do Paraná, 

segundo dados da SANTUR (2006). 

Basicamente o turismo no município se restringe ao período de verão e aos fluxos 

turísticos relacionados aos feriados nacionais e estaduais (Santa Catarina e Paraná), porém, 

verifica-se o potencial de desenvolvimento dos segmentos de ecoturismo, principalmente, e 

do turismo náutico, desde que as ações citadas nos capítulos anteriores sejam colocadas em 

prática.  

Como informado anteriormente, Itapoá possui, em seu território, uma quantidade 

razoável de recursos naturais, muitos deles presentes dentro da área da Reserva Ecológica 

Volta Velha, a qual atualmente já recebe visitantes oriundos de alguns mercados distantes, 

em função de ações voltadas para a pesquisa e a observação de pássaros, nichos específicos 

que, por meio de ações direcionadas, podem se tornar mais representativos no que tange ao 

turismo no município. Da mesma forma verifica-se o potencial da observação das toninhas na 

Baía da Babitonga e demais atividades de ecoturismo que podem ser criadas por empresas 

especializadas neste mercado.  

Conforme também foi abordado no decorrer do estudo, o turismo náutico possui 

potencial de crescimento e consolidação no município, podendo inclusive se tornar um destino 

de passeios náuticos, a partir de Joinville, assim como acontece com São Francisco do Sul, 

com vistas a atender não só ao público da região de Joinville, mas inclusive turistas de outras 

localidades que se deslocam para Joinville e buscam participar de atividades ligadas ao 

segmento do turismo náutico, turismo gastronômico (dois dos principais restaurantes 

avaliados pelo TripAdvisor no município de São Francisco do Sul são, na verdade, 

restaurantes de Itapoá: Restaurante Recanto do Farol e Restaurante Casa Portuguesa) e 

ecoturismo.  
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Destaca-se também que devido à oferta limitada de equipamentos e serviços turísticos 

em Itapoá, o destino possa, no caso do Ecoturismo e Turismo Náútico, inicialmente se 

direcionar para ser reconhecido como uma oferta complementar de Joinville e São Francisco 

do Sul e, com a ampliação e melhoria das ofertas do município, passar a ser ofertado como 

oferta principal destes segmentos.  

As ações de ampliação e melhoria dos serviços devem ser integradas a ações de 

regularização dos serviços de locação de casas de veraneio, haja vista que, de acordo com a 

Santur (2006), ano da última pesquisa de demanda disponível, quase 92% dos turistas na alta 

temporada daquele ano não se hospedaram em hotéis e pousadas, mas sim em casas, sendo 

que quase 53% destes ficaram hospedados em casas de amigos, parentes ou casas 

alugadas, fato que demonstra ainda mais a necessidade de criação de alternativas para o 

setor, visando promover maior circulação de renda nas empresas do trade turístico local e 

maior geração de tributos ao poder público municipal. 

Nota-se ainda que devido às características do município, a presença do Porto Itapoá e 

aos segmentos prioritários do turismo é importante que Itapoá se apresente como um destino 

ambientalmente consciente; que fomente a conservação dos recursos naturais; a redução dos 

impactos ambientais gerados, especialmente pelo porto; e que incentive a oferta de serviços 

de alta qualidade, pois o público que consome, principalmente, os produtos dos segmentos 

de ecoturismo e turismo náutico, são extremamente exigentes no que diz respeito a 

sustentabilidade ambiental e nível de qualidade na prestação de serviços, sendo ambos 

aspectos chave na atração de uma demanda turística de alto nível. 

Por fim, é imprescindível que estes produtos sejam apresentados de forma adequada 

às agências dos principais mercados emissores (sendo os principais a região metropolitana 

de Curitiba, região de Jaraguá do Sul e Joinville e do Planalto Norte) e principalmente na 

internet, uma das mais importantes ferramentas de informação e comercialização de produtos 

turísticos. 
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ANEXO 1 - DIAGNÓSTICO ARTESANATO ITAPOÁ 
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