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RESUMO 

 

RAMOS, Jéssica Weiss Raulino. Reestruturação da trilha da Costa da Lagoa. 
Florianópolis. 2012. 62 p. Relatório de Estágio Supervisionado/TCC do curso de 
Turismo das Faculdades Integradas ASSESC, 2012. 
 

Observa-se que a atividade turística vem crescendo de uma forma acelerada nos 
últimos anos, gerando desenvolvimento em muitos países, movimentando negócios, 
gerando emprego e contribuindo para o incremento econômico e social das 
comunidades. O equilíbrio entre a natureza e o turismo, no qual a primeira constitui a 
matéria-prima para o segundo, necessita ser regulado e disciplinado. É 
indispensável que o turismo e meio ambiente estejam interligados, para assegurar a 
compatibilidade entre o desenvolvimento do turismo e a proteção ao ambiente, nos 
seus aspectos físicos, econômicos, sociais e culturais. O presente Relatório de 
Estágio Supervisionado/ TCC apresenta propostas de readequação da trilha da 
Costa da Lagoa, uma das trilhas mais procuradas por caminhantes e praticantes de 
ecoturismo em Florianópolis, buscando superar suas expectativas e aumentar a 
vantagem competitiva da Ilha de Santa Catarina. Na fundamentação teórica do 
presente trabalho foram apresentados temas relevantes como o turismo, ecoturismo, 
unidades de conservação, paisagem, bem como destinos referências em ecoturismo 
internacional. A metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa foi o método 
indutivo, pesquisa qualitativa, explicativa, técnida de pesquisa bibliográfica e 
documental. 
 

Palavras-chave: Turismo. Ecoturismo. Meio ambiente. Trilha. Costa da Lagoa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo se tornou uma das atividades mais importantes do planeta, pelo 

número de deslocamentos internacionais e domésticos, devido aos empregos que 

gera, ao seu impacto sobre a balança de pagamentos e o produto nacional, bem 

como pelo montante de investimentos e o gasto público e privado que proporciona 

(MOLINA, 2001). 

A atividade turística pode ser considerada não somente o maior setor do 

mundo, mas também o que mais cresce atualmente, registrando incrementos de 

quase 6% anuais entre 1990 e 2004, de acordo com o WTTC (2000). Pessoas 

viajam por vários motivos. O simples fato de sair da rotina diária e de conhecer 

novos locais e novas culturas faz do turismo uma atividade de relevante importância 

social. 

Sendo considerada como base para a realização deste trabalho, a indústria 

do turismo, mais especificamente, a do ecoturismo, vem se destacando como um 

dos segmentos que mais cresce no Brasil e no mundo, sendo considerada uma 

atividade extremamente lucrativa no regime econômico contemporâneo. A demanda 

crescente dos turistas por viagens que proporcionam o contato direto do turista com 

a natureza coloca todas as regiões do Brasil em posição privilegiada como 

destinações para a demanda do turismo ecológico e de aventura, em função de seus 

inúmeros recursos naturais, tanto para turistas nacionais quanto nacionais 

(RUSCHMANN, 2001). 

A busca pelo verde passou a integrar o mercado turístico brasileiro em 

meados da década de 1980 e desde então vem apresentando contínuo crescimento 

mesmo nos dias de hoje (RUSCHMANN, 2001). 

Por meio da apresentação de tais informações, esta pesquisa visa propor 

ações de reestruturação da trilha da Costa da Lagoa, um dos atrativos mais 

procurados pela demanda oriunda do Centro de Atendimento ao Turísta, a fim de 

superar as expectativas dos visitantes e praticantes de ecoturismo em Florianópolis. 
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1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

           A presente pesquisa aborda a reestruturação da trilha da Costa da Lagoa, um 

dos atrativos mais buscados pelos turistas que frequentam o Centro de Atendimento 

ao Turista. 

         Numa era em que se busca a preservação ambiental e qualidade de vida com 

sustentabilidade, o contato com a natureza tornou-se uma necessidade essencial 

determinada pelo estilo atual das populações urbanas. 

          Desde a década de 1990, Florianópolis apresenta uma crescente procura por 

atividades de ecoturismo. No ano de 1997, a EMBRATUR, através do Projeto de 

Polos de desenvolvimento de ecoturismo no Brasil, identificou em Santa Catarina, 

três polos de ecoturismo: Alto Vale do Itajaí, Planalto Serrano e Ilha de Santa 

Catarina (MAGALHÃES, 2001). 

         De acordo com o plano turístico aprovado em 2011na cidade de Florianópolis, 

as ações prioritárias a serem desenvolvidas no turismo são: ecoturismo, turismo de 

aventura, turismo cultural, turismo de eventos, turismo náutico, turismo de sol e praia 

e turismo desportivo (FLORIANÓPOLIS, 2012). 

          Este projeto propõe orientações para a Secretaria Municipal de Turismo, 

Cultura e Esporte com o objetivo de implantar ações de adequação na trilha da 

Costa da Lagoa, visando qualificar este produto turístico e estimular o crescimento 

do turismo de forma sustentável, tornando-a referencial devido seu importante 

potencial. 

          A pesquisa terá como objetivo apontar melhorias na trilha da Costa da Lagoa, 

fazendo uma análise de outros destinos turísticos que são considerados referências 

no ecoturismo, em âmbito internacional. 

 

1.1.1 Problema 

 

          No período de estágio no Centro de Atendimento ao Turista, foi possível 

identificar que as trilhas de Florianópolis apresentam uma considerável procura 

durante a baixa e a alta temporada. Entre as mais solicitadas estão a trilha de 

Naufragados, Lagoinha do Leste e principalmente, a trilha da Costa da Lagoa. 

           Esta recorrente procura despertou o interesse em saber se a trilha da Costa 

da Lagoa apresenta condições de atender as necessidades dos seus caminhantes. 
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Desta forma fica a pergunta: A sinalização e identificação da trilha da Costa da 

Lagoa atende as necessidades de sua demanda? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

           Para responder a pergunta fundamental deste trabalho, a seguir seguem os 

objetivos, dividido em geral e específico. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor a reestruturação da trilha da Costa da Lagoa. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar os aspectos limitantes da trilha da Costa da Lagoa; 

b) Sugerir a readequação a trilha da Costa da Lagoa através de implantação 

de placas informativas e painéis. 

c) Identificar ações para promover a diminuição da degradação do meio 

ambiente, através de implantação de lixeiras. 

 

1.3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

           O desenvolvimento do segmento do ecoturismo tem papel fundamental no 

turismo de forma geral. Estima-se que o ecoturismo e o turismo de aventura 

apresentem um crescimento médio de 15% a 20% ao ano (ABETA, 2012). 

           Desta forma torna-se indispensável criar estratégias que possam promover o 

desenvolvimento deste segmento de modo a gerar menor impacto ao meio 

ambiente, inclusão das comunidades locais e proporcionar uma maior 

conscientização ambiental por parte dos visitantes, de modo que, as gerações 

futuras possam desfrutar destas atividades. 

        O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) recebe milhares de turistas, 

nacionais e internacionais durante o ano todo. Mapas da cidade, localização de 

praias e trilhas estão dentre as informações mais prestadas pelos estagiários para 

com os turistas. 
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           Durante numa visita técnica na trilha da Costa da Lagoa, realizada na 

disciplina de Fundamentos do Turismo pelo professor Carlos Cappelini, foi possível 

identificar a falta de manutenção e o abandono encontrado na trilha. 

          Por ser considerado um patrimônio histórico cultural, a trilha da Costa da 

Lagoa é umas das trilhas mais indicadas no CAT para os turistas que chegam à 

cidade em busca de opções de ecoturismo. 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

           Serão apresentadas neste capítulo o método científico e as técnicas que 

permearam o desenvolvimento deste trabalho. 

Segundo Gil (1999) pode-se definir o método como caminho para se chegar a 

determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos intelectuais 

e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. 

Para Gil (1999) é necessário determinar o método que possibilitou chegar a 

determinado conhecimento, para que o mesmo possa ser considerado científico. 

Dencker (2000, p. 19) afirma que o método científico consiste em: 

 
I- Formular questões ou propor problemas; 
II- Efetuar observações; 
III- Registrar cuidadosamente as observações feitas, procurando responder 
às perguntas formuladas ou resolver problemas propostos; 
IV- Rever conclusões, ideias e opiniões anteriores que estejam em 
desacordo com as observações e as respostas resultante. 

  

O método utilizado nesta pesquisa é o indutivo, segundo Gil (1999, p.10) 

“parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do trabalho 

de coleta de dados particulares”.  

O conhecimento é fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar 

em consideração princípios preestabelecidos. Sua importância foi reforçada e 

passou a ser proposta também como método mais adequado para investigação nas 

ciências sociais (GIL, 1999). 

A abordagem da pesquisa é qualitativa, pois aprofunda o conteúdo e 

conhecimento sobre a temática selecionada no estudo, sendo um guia que indica 

onde pesquisador quer chegar e os caminhos que se pretende tomar (DENCKER, 

2000).  
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De acordo com Dencker (2000, p. 60), a pesquisa quanto aos objetivos é 

explicativa, pois: ”caracteriza-se pela utilização do método experimental [...] e 

observacional”.  

No presente estudo utilizou-se da técnica observacional, esta técnica tem seu 

foco na identificação dos fatores que determinam ou influenciam o acontecimento 

dos fenômenos (GIL, 1999). 

Entre as técnicas de pesquisa utilizadas neste estudo, destaca-se a 

observação direta na trilha da Costa da Lagoa, com a realização da captação de 

imagens para posterior análise.  

A pesquisa bibliográfica e de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, revistas, 

livros, pesquisas, monografias, teses, até meios visuais: filmes e televisão 

(LAKATOS; MARCONI, 2001).  

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. Segundo Lakatos e Marconi (2001, 

p.174) “a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados 

está restrita a documentos, escrita ou não, constituindo o que se denomina de fontes 

primárias”, que podem ser coletadas no momento em que o fato ocorre ou depois. 

Ao identificar os pontos de melhorias da referida trilha serão obtidas 

informações básicas para estruturar a proposta de readequação da trilha da Costa 

da Lagoa. 

  

1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS  

  

Para que este presente estudo fique mais claro, é necessária uma breve 

explicação dos capítulos a serem apresentados neste trabalho. No total, o estudo 

aborda seis capítulos, que serão especificados a seguir. 

 No primeiro capítulo é realizada uma introdução ao tema da pesquisa, sendo 

apresentado o problema, objetivos, justificativa e relevância. Serão também citados, 

neste capítulo, os métodos utilizados nesta pesquisa. 

 No segundo capítulo é apresentado à fundamentação teórica, espaço onde 

cita-se os conceitos de turismo, ecoturismo, paisagem e unidades de conservação; 
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origens do ecoturismo no Brasil e no mundo bem como referências em ecoturismo 

como a Costa Rica e Florianópolis. 

 No terceiro e no quarto capítulo são citadas informações referentes à 

empresa em que se realizou o estágio obrigatório, o Centro de Atendimento ao 

Turista (CAT), o qual faz parte da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 

Esporte. Serão também apresentados os serviços prestados da organização, 

histórico, recursos humanos, além de uma análise do estágio. 

 O quinto capítulo é reservado para a proposta ao local de estágio, onde será 

feita uma análise da trilha da Costa da Lagoa, os problemas identificados no mesmo, 

será proposta a reestruturação da trilha da Costa da Lagoa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com objetivo de facilitar o entendimento do tema de pesquisa proposto, neste 

capítulo são expostas as principais considerações teóricas sobre o estudo. Torna-se 

essencial apresentar referenciais teóricos de autores, que deem subsídios sobre 

conceitos de turismo, ecoturismo, paisagem e unidades de conservação, bem como 

a origem e exemplos de ecoturismo no Brasil, no mundo e em Florianópolis. 

 

2.1 TURISMO 

 

O fenômeno turístico pode ser entendido como o deslocamento de pessoas 

fora de seu local de moradia sendo capaz de integrar novas culturas e povos. Seu 

conceito surgiu na Inglaterra no século XIX. Desde então, vários estudos suscitaram 

diferentes conceitos sobre o fenômeno chamado turismo (QUEVEDO, 2007). 

 O turismo, para Molina (2001, p. 157), 

 

[...] se transformou em uma das atividades mais importantes no planeta, 
pelo número de deslocamentos internacionais e domésticos, devido aos 
empregos que gera, ao seu impacto sobre a balança de pagamentos e o 
produto nacional, bem como montante de investimentos e o gasto público e 
privado que propicia. 

 

De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT), o turismo é 

definido como: 

 
Fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de 
individuas ou grupos de pessoas, que saem do seu local de residência 
habitual para outro, gerando múltiplas inter-relações de importância social, 
econômica e cultural. (DE LA TORRE, 1992 apud QUEVEDO, 2007, p.19). 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), nos dias de 

hoje, a indústria do turismo é a atividade que apresenta os mais elevados índices de 

crescimento no contexto econômico mundial. Movimenta cerca de US$ 3,5 trilhões 

anualmente e, apenas na última década, expandiu sua atividade em 57% (BRASIL, 

2012). De acordo com o Plano Nacional de Turismo 2007-2010: 

O turismo pode ser uma importante ferramenta para o alcance dos 
objetivos de desenvolvimento do milênio, particularmente com relação à 
erradicação da extrema pobreza e da fome, à garantia de sustentabilidade 
ambiental e ao estabelecimento de uma parceria mundial para o 
desenvolvimento (BRASIL, 2007, p. 15). 
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Há relatos de que as primeiras viagens ocorreram nos primeiros Jogos 

Olímpicos na Grécia Antiga. Com o reconhecimento das águas termais como cura 

para o corpo, houve uma intensificação na busca por viagens. Os fenícios como 

invenção da moeda, colaboraram para a atividade, facilitando o deslocamento dos 

viajantes (OLIVEIRA, 2001). 

Oliveira (2001) também afirma que a motivação religiosa, durante a Idade 

Média, foi responsável por um número considerável de viagens, e o turismo de 

saúde já era uma prática comum no Império Romano.  

Com o passar do tempo o turismo foi evoluindo. No século XIX, o transporte 

se tornava mais acessível e economicamente importante. Inicia-se também a era 

ferroviária, onde as estradas reduziram o tempo de viagem e o custo. Outros fatores 

que contribuíram para o desenvolvimento da atividade no século XIX foram o 

aumento da segurança, salubridade e alfabetização crescente. A reivindicação dos 

trabalhadores foi outro passo importante para a atividade, onde aos poucos, foram 

conquistando melhores salários, redução de horas de trabalho e férias remuneradas, 

que permitiam um maior tempo dedicado ao lazer (BARRETTO, 2002). 

Lentamente a melhoria nos meios de transporte, bem como a vida nas 

cidades e o aumento de trabalho nas fábricas, substituindo o trabalho doméstico, 

iriam transformar o turismo, em um fenômeno de massa (BARRETTO, 2002). 

No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, o carro passa a ser o 

transporte mais popular e barato, proporcionando viagens de longa distância, 

fazendo com que os anos 20 e 40 se transformassem na era do automóvel e do 

transporte terrestre em geral. Mas, foi a partir de 1945, com a criação da IATA 

(International Air of Transport Association), que a atividade turística ganha proporção 

global, com a era do avião (BARRETTO, 2002). 

O turismo tem seu apogeu nos anos 70 e 80. Entretanto, foi também neste 

período que houve o domínio do turismo sobre a natureza e comunidades 

receptoras, considerado uma fase devastadora para a proteção do meio ambiente 

(BARRETO, 2002). 

O turismo contemporâneo é um grande consumidor da natureza, e sua 

evolução ocorreu como consciência da “busca do verde” e da fuga dos tumultos 

urbanos do dia a dia, por pessoas que queriam recuperar o equilíbrio e o bem estar 

com os ambientes naturais durante o tempo de lazer (RUSCHMANN, 2001). 
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2.2 ECOTURISMO 

 

De acordo com o Ministério do Turismo (MTUR): 

 

O ecoturismo caracteriza-se pelo contato com ambientes naturais e pela 
realização de atividades que possam proporcionar a vivência e o 
conhecimento da natureza, e pela proteção das áreas onde ocorre. 
(BRASIL, 2012, p. 11). 

 

Ou seja, o ecoturismo envolve atividades turísticas baseadas na relação 

sustentável com a natureza, comprometidas com a conservação e a educação 

ambiental, preocupando-se com a degradação ambiental e impacto sobre as 

comunidades locais, mantendo assim a sustentabilidade (BRASIL, 2012). 

Seus princípios de acordo com Pires (1999 apud BALASTRERI, 2003, p. 3) 

são: 

I- Viagens recreativas responsáveis para áreas de significativo valor natural 
com a finalidade de apreciar, desfrutar e entender tanto os problemas 
ambientais no sentido físico, quanto os valores culturais que encerram. 
II- O apoio à conservação ambiental, com o uso dito sustentável dos 
recursos. 
III- A participação das populações locais para obtenção do máximo de 
benefícios econômicos do turismo, usando os recursos de maneira nacional. 
IV- A máxima diminuição de possíveis impactos físicos e culturais que esta 
atividade possa gerar. 
V- A educação ambiental visando a formação e aprofundamento da 
consciência ecológica e respeito aos valores, tanto para a comunidade 
anfitriã, quanto para os turistas. 

 

Em termos gerais, Molina (2001, p. 159) aponta que a atividade ‘’[...] busca 

favorecer o conhecimento e aprendizado de manifestações naturais, mediante certas 

interações de baixo impacto’’. 

De acordo com Balastreri (2003, p. 31), 

 

Ecoturismo é uma atividade econômica, de baixo impacto ambiental, que se 
orienta para áreas de significativo valor natural e cultural, e que através das 
atividades recreacionais e educativas contribui para a conservação da 
biodiversidade e da sociodiversidade, resultando em benefícios para as 
comunidades receptoras. 
 

Balastreri (2003) também afirma que o ecoturismo é uma nova modalidade de 

uso do tempo livre em atividades que envolvam contato, aprendizado e baixos 

impactos sobre os recursos naturais, beneficiando o meio ambiente e as 

comunidades locais visitadas, onde a partir da vivência com a natureza se crie uma 
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nova ética socioambiental, promovendo o aprendizado, respeito e consciência sobre 

aspectos ambientais e culturais. 

Ferretti (2002) aponta o ecoturismo como um termo recente, ressurgido há 

pouco tempo, acompanhando a onda das preocupações ambientais, impulsionado 

pelo crescente interesse em questões ambientais característico do século XX. 

O ecoturismo também surge como alternativa para reciclar a oferta de 

destinos turísticos, aumentando a competitividade no mercado internacional 

(MOLINA, 2001). Entretanto, não se pode enxergar a natureza somente como uma 

mercadoria, para que não ocorra uma degradação ao meio ambiente, demonstrando 

que um dos principais desafios do ecoturismo está no equilíbrio entre conservação e 

o turismo. 

Seguindo a ideia de Molina (2001), Balastreri (2003, p. 59) define que o 

ecoturismo pode ser entendido como:  

 

Uma forma de desfrutar visitas a áreas naturais, promovendo, ao mesmo 
tempo, sua conservação e apelando para o envolvimento das populações 
locais. [...] a prática do ecoturismo passa pela educação dos que o 
exercem, reduzindo, ao mínimo, o consumo de recursos não renováveis. 
 

Ruschmann (2001) aponta que o turismo e o meio ambiente estão 

interligados, uma vez que este último constitui a matéria prima da atividade, no qual 

o contato com a natureza constitui uma das maiores motivações das viagens. 

Contudo, o aumento de demanda para esses locais deve ser avaliado e seus efeitos 

negativos evitados, antes que haja uma degradação deste patrimônio valioso para a 

humanidade. 

Ruschmann (2001) também argumenta que o turismo nos espaços naturais, 

não pode ser considerado um modismo de uma época. É preciso se conscientizar, 

cada vez mais, sobre a necessidade de proteger o meio ambiente. 

 

2.3 ORIGENS DO ECOTURISMO 

 

O início das atividades de turismo ecológico começou a ser caracterizado no 

século XIX, com a criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos, 

em 1872 (FERRETTI, 2002). Ferretti (2002) também afima que os visitantes que 

chegaram aos parques de Yellowstone e Yosemite foram os primeiros ecoturistas. 
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 Entretanto, o aumento das atividades de turismo ecológico tem provocado 

impactos negativos em diversos ecossistemas devido à falta de controle dessas 

atividades. 

Somente por volta de 1960, o termo ecoturismo começou a ser discutido para 

explicar o relacionamento entre os turistas, meio ambiente e as culturas existentes 

nessa interação. Em 2000, na Mohonk Mountain House em New Paltz nos Estados 

Unidos, participantes de 20 países discutiram os princípios e componentes que 

viriam a fazer parte de um programa de certificação para a atividade de ecoturismo 

(BOCAINA, 2012a). 

Em, Quebec no Canadá, após as reuniões e discussões da cúpula de 

especialistas em ecoturismo, representados pelos mais diversos grupos e com apoio 

da Comissão Canadense de Turismo é aprovado um documento chamado de Carta 

de Quebec, documento que estabelece recomendações para a implantação do 

Ecoturismo no contexto do desenvolvimento sustentável (BOCAINA, 2012b). 

Na segunda metade do século XX, as características do ambiente são 

deixadas de lado e o turismo passa a visar à massificação dos roteiros, não se 

importando com a destruição da natureza, e sim em levar o maior número de turistas 

em locais com paisagens significativas. Já no final do mesmo século, os turistas 

tornam-se conscientes do dano ecológico que podem provocar ao meio ambiente, 

fazendo com que o turismo volte-se para as áreas naturais, dando valor à vida 

natural e aos interesses das populações locais (FERRETTI, 2002). 

 

2.4 NO BRASIL 

 

O ecoturismo é um fenômeno em expansão recente no Brasil onde, nasceu 

primeiramente como atividade associada à educação ambiental. O termo Ecoturismo 

foi introduzido no país somente no final dos anos 80, seguindo a tendência mundial 

de valorização do meio ambiente. A origem e a evolução do ecoturismo no Brasil se 

deram em um processo analógico ao ocorrido com o ecoturismo mundial, ao mesmo 

tempo em que se gerou e manteve especificidades inerentes ao contexto 

sociocultural (PIRES, 2002). 

Em 1985, A EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo) iniciou o Projeto 

Turismo Ecológico, criando dois anos depois a Comissão Técnica Nacional 

constituída conjuntamente com o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
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Recursos Naturais Renováveis), a primeira iniciativa direcionada a ordenar o 

segmento. Ainda na mesma década foram autorizados os primeiros cursos de guia 

especializados, mas foi com a Rio 92 e de seus encontros preparatórios que esse 

segmento ganhou visibilidade, proporcionando uma releitura ambientalista do 

conceito, até então difundida como turismo ecológico, impulsionando uma nova 

tendência de mercado em crescimento (EMBRATUR, 1994).  

Em 1994, com a publicação das Diretrizes para uma Política Nacional de 

Ecoturismo pela EMBRATUR e Ministério do Meio Ambiente, o até então turismo 

ecológico passou a se denominar Ecoturismo e foi conceituado como: 

 

Um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações (BRASIL, 2008, p. 16). 
 

O ecoturismo busca a interpretação e a interação com a paisagem a 

valorização da diversidade de culturas e como, um novo estilo de desenvolvimento, 

vem se afirmando como um contraponto ao processo de degradação da paisagem e 

do lugar. 

A prática do ecoturismo depende da paisagem conservada, além de ser um 

instrumento de educação e de interpretação ambiental. O ecoturismo pode contribuir 

para a valorização e a conservação da paisagem, fazendo com que os atores locais 

estimem sua cultura e sintam-se sujeitos do seu lugar, determinem seu próprio 

desenvolvimento, admirem e cuidem da sua paisagem, criando possibilidades 

ilimitadas para a reconstrução de uma nova ética ambiental e respeito à diversidade 

cultural (PIRES, 2002). 

 

2.5 PAISAGEM 

 

O estudo de paisagem envolve inúmeros conceitos. Para Bertrand (1968 apud 

BALASTRERI, 2003, p. 59), 

 

Paisagem è o resultado da combinação dinâmica, em uma determinada 
porção do espaço, de elementos físicos, biológicos e antrópicos, os quais, 
reagindo dialeticamente, uns sobre os outros, fazem dela um conjunto único 
e indissociável em perpétua evolução. 
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A paisagem é um elemento de grande relevância no turismo, principalmente 

na oferta turística, despertando a motivação de turistas em busca de locais exóticos 

que rompam com a rotina do dia a dia (FERRETTI, 2002). 

Processos como os de globalização e crescimento econômico em diversos 

países podem estabelecer problemas de saturação em determinados destinos, além 

da perda da qualidade ambiental. Para áreas protegidas cujo propósito é a proteção 

da biodiversidade, ecossistemas e paisagem, utiliza-se o termo unidades de 

conservação (MOLINA, 2001). 

No Brasil, atualmente, há 1.636 Unidades de Conservação, de acordo com o 

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Segundo o Ministério do Meio 

Ambiente, o país é o quarto do mundo em quantidade de área 

continental de Unidades de Conservação, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 

Rússia e China, contando com aproximadamente 1,5 milhão km² de unidades de 

conservação (BRASIL, 2008). 

  

2.6 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL 

 

As unidades de conservação além de serem áreas instituídas para a 

manutenção de espaços naturais de valor são a principal matéria prima para o 

ecoturismo. Conforme a Lei nº 9.985, Unidade de Conservação pode ser definido 

como: 

 
Um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 
proteção (BRASIL, 2000 apud MACHADO, 2005, p. 50). 
 

De acordo com a FLORAM (2003), as unidades de conservação são áreas 

destinadas para fins científicos, educacionais e lazer, devendo ser instituídas pelo 

poder público, podendo ser de domínio público e privado. 

Conforme o IBAMA (2012), dentre os objetivos das unidades de conservação 

destacam-se: 

- Preservação da biodiversidade; 

- Preservação de espécies raras, vulneráveis e em perigo de extinção; 

- Preservação e restauração da diversidade dos ecossistemas naturais; 
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- Preservação de bancos genéticos de fauna e flora, através dos recursos 

naturais, contemplando o uso racional pelo homem; 

- Acompanhamento do entorno com monitoramento, proteção dos recursos 

hídricos, bem como de solo e ar; 

-Proteção de paisagens com belezas cênicas, históricas, culturais e 

arqueológicas; 

- Proteção de áreas de utilização do uso do solo de maneira racional; 

Embora se tenha criado várias unidades de conservação no Brasil nas 

décadas de 1960 e 1970, foi somente em 1979 que começou a ser elaborado uma 

Plano do Sistema de Unidades de Conservação- SNUC. O turismo contribuiu para a 

manutenção de áreas protegidas, gerando divisas que pudessem ser utilizadas no 

seu gerenciamento, possibilitando a sua conservação (FONTELES, 2004). 

No país existe o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

regulamentada pela Lei nº 9.985, a qual estabelece critérios e normas para a 

implantação, gestão criação das mesmas. O sistema divide as unidades de 

conservação em categorias de uso direto e indireto (FONTELES, 2004). 

 

 

2.6.1 Unidades de uso Sustentável 

 

Dentre as categorias de uso direto, estão contempladas as áreas naturais 

aptas à prática do ecoturismo, que tem como objetivo de acordo com a Lei nº 9.985 

“compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

“seus recursos naturais”, ou seja, admitem a presença de moradores (MACHADO, 

2005, p.30). 

 

2.6.1.1 Área de proteção ambiental (APA)1 

 

São áreas de grande extensão sejam elas públicas ou privadas, cujo objetivo 

é disciplinar o processo de ocupação da terra. O ecoturismo é um importante aliado 

no conhecimento e desenvolvimento de uma área de proteção ambiental, uma vez 

                                                           
1
 As informações apresentadas neste subcapítulo foram pesquisadas em Machado, (2005). 
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que alia o conhecimento do recurso natural que determinou sua criação ao contato 

direto com a comunidade local encontrada em interação direta com esses recursos. 

 

2.6.1.2 Área de relevante interesse ecológico (ARIE) 

 

Esta área tem como objetivo manter os ecossistemas naturais, regulando o 

seu uso. Apresenta pequena extensão (inferior a 5.000h), com pouca ou nenhuma 

ocupação humana e abriga características naturais extraordinárias ou exemplares 

raros da biota local ou nacional.  

 

2.6.1.3 Reserva de fauna (REF) 

 

São áreas naturais com fauna de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 

residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o 

manejo econômico sustentável desses animais. Nesta categoria é proibido qualquer 

exercício de caça, seja ela amadorística ou profissional. 

 

2.6.1.4 Floresta nacional, estadual, municipal (Flona) 

 

São áreas com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e 

têm como objetivo garantir o uso sustentável dos recursos florestais. Nas Flonas é 

admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua 

criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da 

unidade. 

 

2.6.1.5 Reserva de desenvolvimento sustentável (RDS) 

 

 São áreas naturais que abrigam populações tradicionais, cuja existência 

baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações. Essas técnicas tradicionais de manejo estão 

adaptadas às condições ecológicas locais e desempenham um papel fundamental 

na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica, no qual 

apresenta como objetivo preservar a natureza, bem como, assegurar as condições e 
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os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de 

vida das populações tradicionais. 

 

2.6.1.6 Reserva particular do patrimônio natural (RPPN) 

 

São áreas privadas com o objetivo de conservar a diversidade biológica. O 

reconhecimento desta categoria levará em conta a importância da biodiversidade, as 

características ambientais e o aspecto paisagístico da área. 

 

2.6.2 Unidades de proteção integral 

 

Dentre as Unidades de Conservação de uso indireto (Unidades de Proteção 

Integral) estão às unidades cujo objetivo, segundo a Lei nº 9.985, “é de preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais’’, ou seja, 

não podem ser habitadas pelo homem (BRASIL, 2000 apud MACHADO, 2005, 

p.61). 

 

2.6.2.1 Estação ecológica (ESEC)2 

 

Unidade destinada à preservação da natureza e à realização de pesquisas de 

cunho científico, onde sua visitação é permitida somente para finalidades 

educacionais. 

 

2.6.2.2 Reserva biológica (REBIO) 

 

Têm como objetivo a preservação integral dos recursos naturais, sem 

interferência humana direta ou modificações ambientais. Sua visitação é autorizada 

somente com o objetivo educacional, com uso para o ecoturismo. 

 

 

 

                                                           
2
  As informações apresentadas neste subcapítulo foram pesquisadas em Machado, (2005). 
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2.6.2.3 Parque nacional, estadual e municipal (PARNA) 

 

Têm como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação e de turismo ecológico. O PARNA torna-se um dos 

principais destinos do ecoturismo, aliando seus objetivos de manejo ao elevado grau 

de atratividade segundo as características de sua área. 

 

2.6.2.4 Monumento natural (MONAT) 

 

Apresenta como objetivo preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica. Podem ser constituídas por áreas particulares, desde que 

seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 

recursos naturais do local pelos proprietários, caso contrário, as propriedades 

particulares devem ser desapropriadas. 

 

2.6.2.5 Refugio da área silvestre (RVS) 

 

Têm como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram 

condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora 

local e da fauna residente ou migratória, ou seja, é constituída por uma área 

protegida, onde há possibilidade de manejo destes recursos. 

 

2.7 REFERÊNCIA INTERNACIONAL EM ECOTURISMO, COSTA RICA 

 

A Costa rica é um país que ocupa menos de 0,1% do planeta Terra, que se 

destaca em termos de unidades de conservação e ecoturismo. Grande parte de sua 

biodiversidade é protegida através do Programa de Áreas Protegidas e Parques 

Nacionais, sendo 10% de seu território ocupado pelos parques nacionais. O 

percentual eleva para 27% se incluído outras áreas protegidas e de uso restrito 

(COSTA RICA, 2012a). 

Além disso, o país está entre os 20 países mais ricos em biodiversidade na 

Terra por densidade em espécies (COSTA RICA, 2012b).  
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Os objetivos da criação do sistema de unidades de conservação da Costa 

Rica são semelhantes aos do Brasil, visando à proteção e conservação de recursos 

naturais. 

Apesar de a Costa Rica ser um dos menores países no continente latino-

americano com apenas 0,03% da superfície do planeta, o país tem obtido o 

reconhecimento mundial pelo significativo valor dos seus recursos naturais (COSTA 

RICA, 2012b). 

Segundo o Ministério do Turismo da Costa Rica, cerca de 5% da 

biodiversidade existente no mundo encontra-se no território costarriquense. O país 

possui como uma das principais fontes de renda o turismo, sendo atraente não 

somente por sua biodiversidade, mas também devido as suas boas práticas em 

ecoturismo, sendo classificado como um dos destinos mais visitados internacionais 

(COSTA RICA, 2012a).  

Segundo pesquisas realizadas com passageiros aéreos pelo Conselho de 

turismo da Costa Rica, 61% dos turistas que chegam ao país visitam um parque 

nacional, 65% usam uma trilha e 66% observam a fauna e a flora. Estes dados 

indicam que uma grande percentagem de turistas que visitam a Costa Rica são 

motivados pelo ecoturismo (COSTA RICA, 2012b). 

A Costa Rica protege por lei 25,58% do seu território e possui cerca de 20 

parques nacionais, 26 áreas protegidas, nove reservas de bosque, oito reservas 

biológicas, sete santuários selvagens, totalizando 13.000 km² de montanhas, rios, 

pântanos, planícies e praias (BRASIL, 2012). 
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            Figura 1 -Mapa dos parques da Costa Rica. 

 
            Fonte: Costa Rica (2012b, p.1) 
 

Mergulho, rafting, observação de fauna e flora e caminhadas por trilhas são 

alguns exemplos de como interagir com as belezas naturais, em um país que se 

transformou em um modelo de sustentabilidade mundial e que encanta a todos que 

o vista. Com apenas 51.100 km², sua biodiversidade faz com que Costa Rica seja 

um destino em excelência em ecoturismo e turismo sustentável (COSTA RICA, 

2012b). 

 

2.8 FLORIANÓPOLIS: UMA OPÇÃO EM ECOTURISMO 

 

Florianópolis, capital de Santa Catarina tem sua economia baseada nas 

atividades do comércio, prestação de serviços públicos, indústria de transformação e 

turismo (FLORIANÓPOLIS, 2012). 

A oferta turística natural de Florianópolis é muito atrativa para os 

consumidores. São dezenas de praias que fazem parte do destino, mar aberto para 

a prática de esportes radicais e mares calmos para o mergulho além de trilhas, 

parques, etc. Com um clima subtropical úmido, a capital catarinense apresenta 
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inúmeras belezas naturais, bem como uma ampla opção de atividades de 

ecoturismo e turismo de aventura (SANTUR, 2012). 

De acordo com a SANTUR (Santa Catarina Turismo), a cidade possui 46% de 

seu território definido como área de preservação permanente. Em seu território 

encontram-se praias, montanhas, áreas de preservação permanente, Mata Atlântica, 

dunas e lagoas, sendo uma o maior reservatório de água doce da ilha, a Lagoa do 

Peri (SANTUR, 2012). 

Devido sua localização, clima e suas belezas naturais, a cidade possibilita 

várias atividades ligadas ao ecoturismo e turismo de aventura como, surf, 

sandboard, trekking, mergulho, parapente, windsurf e kitesurf, etc. 

As trilhas são umas das opções mais visitadas pelos turistas que chegam a 

Florianópolis. Ilha do Campeche, Saquinho, Solidão, Naufragados, Lagoa do Peri e 

Costa da Lagoa, são alguns dos percursos mais famosos e utilizados para a prática 

do trekking da Ilha.  

No final da Estrada Geral do Canto dos Araçás, quando a pavimentação 

acaba e só se pode seguir a pé, começa o Caminho da Costa, sendo um dos 

passeios mais procurados pelos turistas. O caminho histórico do período colonial 

que margeia a Lagoa da Conceição deixou de ser conservado em 1945, onde até 

então era possível percorrer toda sua extensão de charrete, porém, ainda mantém 

praticamente suas características originais. No final da trilha, os visitantes podem 

almoçar pratos típicos nos restaurantes a beira da lagoa e conhecer de perto, uma 

parte da cultura açoriana da Ilha de Santa Catarina (SANTUR, 2012). 
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3 LOCAL DO ESTÁGIO 3  

 

Neste capítulo serão apresentadas informações e dados sobre a empresa na 

qual foi realizado o estágio obrigatório, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 

Esporte (SETUR), bem como dados sobre o Centro de Atendimento ao Turista 

(CAT). 

 

3.1 DADOS DA EMPRESA 

 

A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, foi a 

empresa escolhida para realizar o estágio obrigatório. Fazendo parte da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, a SETUR está sediada na Rua Tenente Silveira nº 60, 

Centro, localizada ao lado da Catedral Metropolitana em frente do Palácio Cruz e 

Souza, junto ao Gabinete do Prefeito, em edificação que abriga também a Secretaria 

Estadual da Fazenda, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de 

Obras e o Pró-cidadão. 

Entretanto, o estágio foi realizado no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) 

do terminal Rita Maria, localizado na Avenida Paulo Fontes, nº 1101, 88010-230, 

Centro, dentro do setor de desembarque de passageiros. O contato pode ser 

realizado através do telefone (048) 3228-1095.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Para elaboração deste capítulo as informações foram coletadas através de documentos da 

Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte e conversas informais com os colaboradores da 
instituição estagiada. 
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            Figura 2 - Localização do Centro de Atendimento ao Turista. 

 
            Fonte: Florianópolis, (2012). 

  

O Terminal Rodoviário Rita Maria é o único da região da Grande 

Florianópolis, o qual recebe e emite a demanda turística, todos dos dias do ano, 

principalmente na alta temporada. Em seu entorno, há um complexo urbano que 

atende a comunidade e turistas com hotéis, restaurantes, hostel, comércio, etc. 

 

3.2 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

No dia 23 de outubro de 1979 foi criado o Departamento de Turismo e Cultura 

(DIRETUR) por meio do Art. 27 da Lei nº 1674, localizado na Praça XV de 

Novembro, onde permaneceu até o ano de 1981. 

No dia 5 de outubro de 1980, com o decreto nº 169 o até então Departamento 

de turismo e Cultura transformou-se em Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 

Esporte (SETUR), onde começou a atuar no dia 1º de janeiro de 1981. No ano de 

1982, suas instalações foram transferidas para a Praça Olívio Amorim, quando no 

ano de 1983 transferiu-se para a Avenida Rio Branco, no qual permaneceu até 1984.  

Ainda no mesmo ano a secretaria passou por mais uma mudança, 

transferindo sua sede para o Portal Turístico de Florianópolis, local onde abrigou 

entre os anos de 1890 a 1982, a Estação Agronômica e Veterinária, a antiga 
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Hospedaria dos Imigrantes, a sede da primeira Escola de Aprendizes de Marinheiros 

de Santa Catarina, a sede do Galera Clube e Depósito do Estaleiro. 

Em 1988, a SETUR foi dividida em dois setores. O setor de cultura passou a 

ser a Fundação Franklin Cascaes e o setor de esportes se transformou na Fundação 

Municipal de Esportes. A Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esporte 

permaneceu no Portal Turístico até o ano 2005, onde se mudou novamente para 

junto do Gabinete do Prefeito, localizado na Rua Tenente Silveira, onde permanece 

até os dias de hoje. 

A SETUR tem como missão a criação de empregos, renda, aumento da 

melhoria da qualidade de vida, através do desenvolvimento sustentável do turismo 

em Florianópolis. Como visão, a de ser a principal instituição responsável pela 

articulação do turismo sustentável de Florianópolis. 

As principais atribuições da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 

Esporte são: 

- Formular, coordenar e fazer executar as políticas governamentais 

objetivando o incentivo e o desenvolvimento do turismo, conforme preconizado na 

Constituição Federal, na Lei Geral do Turismo nº 11.771, de setembro de 2008, e na 

Lei Orgânica no Município de Florianópolis;  

- Fomentar direta ou indiretamente as iniciativas, programas e projetos que 

visem ao desenvolvimento da atividade turística em Florianópolis;  

- Propor e promover, junto às autoridades competentes, atos e medidas 

necessárias à ampliação e melhoria da infraestrutura e da preservação de serviços 

oferecidos aos turistas;  

- Captar, realizar e apoiar eventos de interesse turístico, gerando empregos, 

renda e arrecadação para a cidade de Florianópolis;  

- Patrocinar eventos turísticos;  

- Assistir tecnicamente e orientar empresas privadas do setor, conforme 

legislação turística;  

 

3.3 ES TRUTURA FISICA DA EMPRESA 

 

A estrutura física descrita neste capítulo será somente sobre o CAT do 

terminal Rita Maria e não a Secretaria a qual pertence. O Centro de Atendimento ao 
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Turista possui uma área total de aproximadamente 10 m². Sua estrutura física conta 

com materiais e equipamentos que auxiliam o dia a dia do estagiário, facilitando a 

prestação do serviço e de informações prestadas aos turistas como computador; 

telefone; armário; mesa de escritório; cadeiras; ventiladores; quadros expondo o 

mapa da Grande Florianópolis, Palácio Cruz e Souza e vista da Praia do Pântano do 

Sul; mapa rodoviário do estado de Santa Cataria; mapa de Garopaba, etc. A seguir, 

o quadro sobre o detalhamento de todos os itens encontrados no CAT. 

 

Quadro 1 - Identificação dos itens do CAT 

IDENTIFICAÇÃO DE ITENS 

Equipamentos 

um computador 

um telefone 

dois ventiladores 

Mobiliário 

dois cadeiras padrão rodoviário com seis lugares 

um armário pequeno 

uma mesa de escritório 

dois móveis embutidos com balcão 

quatro cadeiras com encosto 

quatro quadros ilustrativos 

Utensílios 

uma fita adesiva 

uma tesoura 

dois estiletes 

um bebedouro 

dois pacotes de copos descartáveis 

dois pacotes de papéis toalha 

uma caixa de elástico 

um grampeador 

um furador de papel 

dez canetas azuis 

duas canetas vermelhas 

dois marcadores de texto 

quatro lápis 

uma borracha 
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IDENTIFICAÇÃO DE ITENS 

três réguas 

Materiais de Limpeza 

dois álcool 

um álcool em gel 

um sapólio 

uma vassoura 

um rodo 

uma pá de limpeza 

um espanador de pó 

um balde de limpeza 

dois panos de limpeza 

três lixos 

um pacote de lixo preto 

dois desinfetantes 

Materiais de divulgação 

turística 

roteiro auto guiado do centro 

guia ABRASEL 2012 

guia rápido de mobilidade urbana 

mapa ecológico de Florianópolis 

guia ABIH 2011 

folder Beto Carreiro World 

folder projeto Tamar 

folder projeto Lontra 

folder Floripa by bus 

guia turístico: Santa Catarina- regiões turísticas (inglês) 

guia turístico:Santa Catarina- regiões turísticas 

(espanhol) 

guia turístico: Grande Florianópolis- Santa Catarina 

revista Melhores Destinos (inglês) 

revista Melhores Destinos (espanhol) 

Santa Catarina: ecoturismo & aventura (inglês) 

Santa Catarina: ecoturismo & aventura (espanhol) 

Santa Catarina: mapa turístico rodoviário 

mapa guia Florianópolis quatro estações 
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IDENTIFICAÇÃO DE ITENS 

mapa Florianópolis 

mapa BelaFloripa 

mapa Ingleses 

mapa Canasvieiras 

guia hostels Floripa X-perience 

mapa de São José 

Fonte: Elaborada pela autora.     
             

                                  Figura 3 - Cadeiras padrão rodoviário do CAT. 

 
                                  Fonte: Elaborada pela Autora. 
 
                                  
                                Figura 4 - Disposição dos informativos turísticos do CAT 
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                               Fonte: Elaborada pela Autora. 
 
Figura 5 - Estrutura física CAT 

 
Fonte: Elaborada pela Autora. 

 
 
3.4 SETORES/ DEPARTAMENTOS 

 

A SETUR apresenta setores definidos, onde cada colaborador tem sua 

função. Abaixo segue o organograma da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e 

Esporte.  

 

                       Figura 6 - Organograma SETUR 

 
                  Fonte: Adaptado de documentos internos da SETUR (Florianópolis, 2011). 
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 Devido à dimensão das secretarias ligadas a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, será especificada somente os setores que estão diretamente 

relacionados ao CAT. Os atributos do Secretário de Turismo são: 

 - Dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades da Secretaria 

Municipal de Turismo, Cultura e Esporte;  

- Formular e propor, políticas, programas, normas e medidas necessárias a 

implementação da política de Turismo, Cultura e Esportes para a cidade de 

Florianópolis e executar as decisões que, para este fim, lhes sejam recomendadas;  

- Aprovar normas, portarias e regulamentos internos;  

- Aprovar proposta orçamentária anual;  

- Propor e afirmar acordos, contratos e ou instrumentos congêneres;  

- Aprovar o planejamento das atividades da Secretaria;  

- Decidir, em grau de recurso, os atos e despachos dos titulares das unidades 

diretamente subordinadas;  

- Instaurar sindicâncias e processos administrativos;  

- Homologar ou dispensar licitação, observada a legislação em vigor;  

- Delegar e subdelegar competências, de acordo com a legislação específica;  

- Autorizar viagens em objetivos de serviços nos termos da legislação 

específica;  

- Referendar decretos baixados pelo Prefeito Municipal, quando relacionados 

com as competências da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de 

Florianópolis;  

- Propor ou baixar normas sobre assistência técnica e infraestrutura turística;  

- Propor medidas que orientem o setor público quanto a investimentos 

prioritários em áreas turísticas;  

- Baixar normas de execução e controle de serviços, em obediência a 

legislação pertinente;  

- Aprovar a realização de eventos que promovam o turismo em Florianópolis;  

- Propor ou baixar normas internas e demais atos relativos à:  

a) modernização e organização administrativa;  

b) administração de material e serviços gerais;  

c) manutenção de patrimônio;  

 - Designar comissões e grupos de trabalhos necessários ao desenvolvimento 

das funções da Secretaria; 
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- Cumprir e fazer cumprir a legislação vigente;  

- Executar outras atribuições inerentes ao cargo ou a sua área de 

competência;  

Ao Secretário Adjunto compete as seguintes funções:  

- Coordenar a gestão administrativa da Secretaria, articuladamente com o 

titular da pasta;  

- Substituir o Secretário e o Secretário Executivo de Turismo em suas 

ausências e impedimentos eventuais;  

- Colaborar com o Secretário e o Secretário de Turismo no exercício de suas 

funções;  

- Dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades 

da Gerência Administrativa e Financeira;  

- Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas ou delegadas;  

Os mesmos estão ligados as Diretorias de Marketing, Diretoria de Eventos/ 

Capacitação e Diretoria de Capacitação Turística, esta última diretoria se encontra 

sob os cuidados do Diretor Artur de Bem, onde apresenta as seguintes funções:  

- Promover, junto as autoridades competentes, os atos e medidas necessárias 

ao desenvolvimento das atividades turísticas, à melhoria ou ao aperfeiçoamento dos 

serviços oferecidos aos turistas;  

- Coordenar, controlar e fiscalizar a execução das competências das unidades 

que lhe são subordinadas;  

- Analisar o mercado turístico e planejar o seu desenvolvimento, definindo as 

áreas, empreendimentos e ações prioritárias a serem estimuladas e incentivadas;  

- Coordenar a elaboração de relatórios sobre o aproveitamento dos serviços 

turísticos;  

- Cadastrar e classificar empresas, empreendimentos, equipamentos e 

profissionais que prestam serviços turísticos, regulamentados pela legislação em 

vigor;  

- Acompanhar, fiscalizar e controlar os prestadores de serviços turísticos e a 

qualidade dos produtos por eles oferecidos, por intermédio de vistorias periódicas, 

supervisão e apuração de reclamações;  

- Analisar e emitir parecer técnico sobre programas especiais que visem o 

desenvolvimento do turismo; 
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- Implementar programas e ações visando o fortalecimento institucional do 

turismo em Florianópolis;  

- Manter estudos, pesquisas, análises e levantamento de dados e indicadores 

necessários à formulação, implementação, monitoração e aperfeiçoamento das 

políticas voltadas ao turismo;  

- Participar dos eventos de interesse turístico acompanhando a dinâmica do 

mercado nacional e internacional com vistas a subsidiar a formulação e avaliação 

das políticas de turismo em Florianópolis;  

- Apoiar técnica administrativamente o conselho municipal de turismo;  

- Orientar áreas empreendedoras quanto a procedimentos de acesso a fontes 

de financiamento internas e externas existentes no setor de turismo;  

- Estreitar o relacionamento com o trade turístico e faculdades de turismo;  

- Coordenar, articular e propor programas de Capacitação Técnica dos 

profissionais da cadeia produtiva de turismo;  

- Desenvolver, propor e articular projetos estruturantes, em regiões alvo de 

novos investimentos turísticos geradores de impactos sociais e econômicos;  

- Propor e articular a conscientização da comunidade sobre a importância do 

turismo para a economia da cidade;  

- Executar outras atividades que lhe forem concedidas;  

Subordinadas a ele estão a Gerência de Patrimônio Turístico, que apresenta 

as seguintes funções:  

- Propor o aproveitamento das potencialidades turísticas que poderão ser 

desenvolvidas em Florianópolis;  

- Estimular e fomentar a ampliação, diversificação, reforma e melhoria da 

qualidade da infraestrutura turística de Florianópolis;  

- Propor e apoiar programas e ações de manutenção e recuperação de 

patrimônios históricos integrante de produto turístico;  

- Articular com os demais órgãos governamentais e entidades da 

administração federal, estadual e municipal em seus programas, projetos e ações de 

infraestrutura que interajam com as políticas de turismo;  

- Resgatar, promover e proteger os autênticos valores culturais, religiosos, 

históricos, folclóricos e naturais de Florianópolis;  

 



42 

 

- Viabilizar e coordenar os postos presenciais de atendimento ao turista e ao 

público em geral, devidamente equipado e com recursos humanos especializados, 

para divulgação turística;  

- Executar outras atividades que lhes forem concedidas;  

Seguido pela Gerência da Capacitação Turística, com as seguintes 

atribuições:  

- Articular e executar os programas de Capacitação Técnica dos profissionais 

da cadeia produtiva do turismo, articuladamente com a Diretoria de Capacitação 

Turística;  

- Formatar e implementar programas voltados a certificação de profissionais, 

de equipamentos e serviços turísticos;  

- Implementar e apoiar projetos estruturantes, em regiões alvos de novos 

investimentos turísticos geradores de impactos econômicos e sociais;  

- Executar programas de conscientização da comunidade sobre a importância 

do turismo para a economia da cidade;  

- Executar outras atividades que lhes forem concedidas;  

O Centro de Atendimento ao Turista está ligado a Gerência de Capacitação 

Turística. 

3.5 RECURSOS HUMANOS 

 

 O quadro colaborativo da SETUR é composto por 37 pessoas. A maior parte 

são cargos públicos, os quais prestaram concurso público para entrar na secretaria, 

os demais são cargos indicados para realizar a função que lhes é destinada, ou seja, 

são comissionados. 

Os colaboradores da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte são 

remunerados e ganham vale-transporte, vale-refeição e plano de saúde. A 

frequência dos funcionários é realizada através do ponto eletrônico.  

 O contrato dos estagiários é realizado pelo Gerente Administrativo Financeiro 

e por empresas intermediárias de estágio (Centro de Integração Empresa e Escola – 

CIEE e a Agência de Integração de Santa Catarina – AGISC). O Gerente 

Administrativo realiza as entrevistas e analisa o currículo de cada candidato. Se 

aprovado, o candidato é encaminhado a uma dessas agências onde são enviados 

todos os documentos, para que possa ser realizado o pagamento. 
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 Os estagiários da SETUR recebem uma remuneração equivalente a um 

salário mínimo e meio, além de auxílio transporte. 

 O controle de frequência dos estagiários é feito de maneira diferente dos 

colaboradores, pelo fato de não trabalharem na sede da SETUR. No CAT, o 

estagiário deve assinar todos os dias o horário de chegada e saída. No final do mês, 

a ficha de frequência é entregue à SETUR. 
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4 O ESTÁGIO 

 

O estágio cumpria-se com carga horária de 30 horas semanais. Seu período 

de realização foi de 21/ 09/ 2012 a 24/ 10/ 2012, no turno matutino, sob a supervisão 

do atual colaborador da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Artur de 

Bem. 

Além das atividades realizadas no CAT, a autora realizou junto a SETUR, um 

trabalho como tradutora no Carnaval de 2011, durante a realização do estágio não 

obrigatório. A autora estava disponível para atender qualquer turista estrangeiro que 

se comunicasse através do inglês, prestando informações e esclarecendo quaisquer 

dúvidas. 

 

4.1 SETOR ESTAGIADO NA EMPRESA 

 

O Centro de Atendimento ao Turista foi o setor estagiado dentro da 

organização da SETUR, que durante o período estagiado de dois anos, encontrava-

se sob gestão de Vinícius Lummertz, Secretário Municipal de Turismo, Cultura e 

Esporte. 

No CAT os estagiários identificam as necessidades dos turistas para assim, 

poder mostrar e indicar as melhores opções referentes aos atrativos existentes na 

cidade e no estado. No estágio não é permitido indicar qualquer serviço de 

empresas privadas. Entretanto, somente duas empresas estão fora desta regra 

sendo uma delas o Parque Beto Carreiro World, localizado em Penha e o city tour 

realizado pela empresa Floripa by Bus, localizado no piso L3 do Shopping Iguatemi 

Florianópolis. 

Além de fornecer informações turísticas, organizar e entregar materiais de 

promoção de Florianópolis e Santa Catarina foi realizado, com a demanda que 

chega ao CAT, uma pesquisa de caracterização do perfil dos turistas que visitam a 

cidade. 

 

4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EMPRESA PELO ESTAGIÁRIO  

 

As atividades realizadas no Centro de Atendimento ao Turista concentram-se 

no atendimento aos turistas que chegam à cidade, através do setor de 
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desembarque, e também aos turistas que vão exclusivamente ao CAT para solicitar 

informações. São fornecidos ao turista, materiais que contém mapa de Florianópolis 

e do Centro da cidade, guia de bares e restaurantes (ABRASEL), guia de hotéis 

(ABIH) e hostel, livretos sobre as regiões turísticas de Santa Catarina, além de 

informações complementares que auxiliem o turista durante sua estadia. 

O atendimento via telefone é constante, através dele são tiradas as dúvidas 

do público que liga normalmente para obter informações sobre a cidade e sobre 

empresas de ônibus do terminal Rita Maria. Outra atividade é a realização da 

pesquisa da demanda turística, feita com a demanda que passa no CAT, onde lhes 

são perguntados o país ou cidade de origem, motivo da viagem, quantidade de dias 

que o turista permanecerá na cidade, bem como o tipo de hospedagem e sua 

localidade. Além da pesquisa, outra atividade consiste na reposição e organização 

de materiais de informações turísticas no balcão. 

Outra atividade realizada pela estagiária é a solicitação e levantamento de 

material. Quando necessário, junto com outros estagiários, é feito com a SETUR um 

levantamento dos materiais de escritório e de limpeza necessários para a rotina de 

trabalho do cat. Este levantamento é realizado via e-mail ou telefone. 

 

4.3 ANÁLISE DO ESTÁGIO 

 

O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) destaca-se no atendimento ao 

turista que chegam à cidade solicitando informações sobre a capital bem como o 

estado. Todos os estagiários são acadêmicos do curso de turismo, satisfazendo as 

necessidades da demanda através de um atendimento qualificado, possibilitando ao 

estagiário e ao turista, uma troca de informações e culturas. 

 

4.3.1 Aspectos Positivos 

 

Nestes dois anos de estágio no Centro de Atendimento ao Turista, tornou-se 

claro que Florianópolis é uma cidade que recebe uma demanda nacional e 

principalmente internacional durante o ano inteiro. O contato direto com o turista, 

principalmente; com o estrangeiro, possibilita a troca de culturas e o contato direto 

com o inglês e o espanhol. 
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Durante a realização do estágio, foi possível perceber uma mudança de 

pensamento por parte dos guias de turismo que trabalham na rodoviária, sobre o 

reconhecimento e a importância de um turismólogo em um trabalho como o CAT. 

O contato direto com a SETUR contribuiu para o aprendizado sobre como 

funciona um órgão público ligado ao turismo, agregando informações através de 

ações que melhores o atendimento ao turista. 

 

4.3.2 Aspectos Limitantes 

 

A maior dificuldade encontrada no estágio foi a falta de consideração e 

respeito por parte do trade e dos guias que trabalham irregularmente na rodoviária, 

sobre a nossa capacidade, conhecimento e preparo. 

Anteriormente, o CAT era ocupado por pessoas apadrinhadas politicamente 

ou por pessoas que não tinham o menor conhecimento sobre o turismo. Estes 

trabalhavam em parcerias com os guias e com grande parte do trade, recebendo 

comissão por indicar tal serviço ou estabelecimento, haja vista que o Centro de 

Atendimento ao Turista é um órgão público, portanto, não pode haver esse tipo de 

procedimento. Os estagiários do CAT foram ameaçados muitas vezes pelos guias, 

por não realizar mais esse tipo de atividade. 

Outro fator a ser mencionado é a sazonalidade. Florianópolis ainda é 

considerada uma cidade de sol e mar, cabe ao poder público, sociedade civil 

organizada e setor privado explorar melhor outros segmentos de turismo, 

envolvendo Florianópolis e municípios vizinhos, superando as expectativas dos 

turistas que vem na baixa temporada, aumentando dessa forma, a demanda nos 

messes de baixa temporada. 

A questão da segurança é outra dificuldade encontrada. Na baixa temporada 

o terminal Rita Maria tem seu movimento extremamente reduzido, e a falta de 

segurança fica evidente tanto para os turistas, quanto para os prestadores de 

serviços. Não existe nenhum policial efetivo fazendo a segurança da rodoviária. 

Durante os finais de semana o CAT conta somente com um estagiário, e a falta de 

movimento e a ausência de policiais, faz com que a rodoviária seja um convite aos 

moradores de rua, assaltantes e usuários de drogas. 
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4.3.3 Conhecimentos Adquiridos 

 

Com a atividade realizada no Centro de Atendimento ao Turista, foi possível 

estabelecer uma troca de informações entre os visitantes e os estagiários, 

mostrando a importância dos serviços prestados no CAT durante a viagem de todo 

turista. 

Outro Aspecto é relacionado à diversidade de culturas, que possibilitou um 

aperfeiçoamento na comunicação em inglês e espanhol, além de aprender a lidar 

com públicos diferentes, aumentando a experiência no mercado do setor de turismo. 

Outra percepção foi o reconhecimento de que Florianópolis possui uma 

demanda de mais de 56 países, de acordo com a pesquisa realizada no CAT, 

desmistificando que somente os argentinos vêm para Florianópolis. Por fim, destaca-

se também o conhecimento profissional, adquirido nas atividades do dia a dia, 

durante os dois anos no estágio. 
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5 PROPOSTA AO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

Durante o período estagiado no CAT, foi possível identificar uma significativa 

procura pelas trilhas da cidade por turistas nacionais e estrangeiros. A falta de 

infraestrutura das trilhas, normalmente acaba passando despercebida pelos turistas 

devido às belezas exóticas nelas encontradas. Entretanto, se se quer transformar 

Florianópolis em um destino de excelência em ecoturismo, modificando a ideia de 

que a cidade oferece apenas um turismo de sol e mar, essa realidade deve mudar. 

Com base nos argumentos apresentados, foi elaborada a proposta de estágio, 

apresentada na sequência.  

 

5.1 ANÁLISE DA TRILHA DA COSTA DA LAGOA 

 

A prática do turismo em Florianópolis atrai milhares de turistas, devido aos 

seus inúmeros atrativos naturais.  

No período de estágio, foi possível observar uma significativa procura por 

parte dos turistas que buscam informações no Centro de Atendimento ao Turista 

(CAT), para a prática de caminhadas nas trilhas de Florianópolis. Sendo o recurso 

turístico mais procurado pelos ecoturistas na capital catarinense, as trilhas 

constituem um importante recurso para o desenvolvimento deste segmento. 

“As trilhas compõem a primeira ação na organização de uma área natural 

para o ecoturismo, já que permite o acesso a áreas mais importantes do ponto de 

vista ecológico e cênico que auxiliam no contato direto do visitante com a natureza” 

(MACHADO, 2005, p.112). 

Sendo uma das opções mais procuradas pelos turistas, à trilha do Canto dos 

Araçás que liga a Costa da Lagoa, é tombada pelo Decreto Municipal n. 247/86 

como patrimônio histórico cultural, onde toda sua região está zoneada como Área de 

Preservação Cultural-I (UFSC, 2012).  

Durante o percurso da trilha é possível ver alguns vestígios de séculos 

passados como, por exemplo, o Engenho de farinha de mandioca e o Sobrado da 

Dona Loquinha. 

 O antigo Engenho de farinha é reativado pelos moradores uma vez por ano, 

geralmente nos meses de junho ou julho, para reviver a tradição de fabricar a farinha 
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de mandioca e arrecadar fundos para manter a construção datada em 1750 (UFSC, 

2012). 

 O Sobrado da Dona Loquinha é uma das casas mais antigas do estado, 

construído por escravos por volta de 1780 (UFSC, 2012). 

 
                 Figura 7 - Engenho de farinha de mandioca 

 
                Fonte: Elaborada pela Autora. 
 
 
              Figura 8 - Instrumento utilizado no engenho de farinha de mandioca 

 
              Fonte: Elaborada pela Autora. 
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 Figura 9  - interior do engenho de farinha de mandioca 

 
Fonte: Elaborada pela Autora. 

 
 

                       Figura 10 - Sobrado da Dona Loquinha 

 
                      Fonte: Elaborada pela Autora. 
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                                            Figura 11 - Vista externa Sobrado da Dona Loquinha 

 
                                           Fonte: Elaborada pela Autora. 
 
 

É possível também observar a diversidade da flora e fauna local, com 

características diferenciadas ao longo da trilha. 

 

5.2 PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

Entre os problemas identificados no percurso da trilha da Costa da Lagoa, 

pode-se destacar: inexistência de lixeiras, lixo depositado no chão, baixo número de 

placas informativas e as condições de manutenção das mesmas. 

 

5.2.1 Lixo 

 

Apesar das belezas encontradas no caminho, é fácil detectar o estado de 

abandono em que se encontra a trilha, sem a necessária manutenção. 
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Não existem lixeiras ao longo da trilha e, infelizmente, alguns visitantes e 

moradores abusam da receptividade, deixando seus lixos pelo caminho. 

 

                Figura 12 - Lixo eletrônico depositado por moradores na trilha 

 
               Fonte: Elaborada pela Autora. 

 

                Figura 13 - Lixo depositado por moradores ao longo da trilha. 

 
               Fonte: Elaborada pela Autora. 
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               Figura 14 - Garrafa de água depositada por visitantes 

 
              Fonte: Elaborada pela Autora. 
 
 
              Figura 15 - Embalagem plástica depositada por visitantes 

 
             Fonte: Elaborada pela Autora. 
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          Figura 16 - Lata de cerveja depositada por moradores 

 
          Fonte: Elaborada pela Autora. 

 
 

“As trilhas devem ser agradáveis aos olhos, ao olfato e proporcionar 

sensações gratificantes” (MACHADO, 2005, p. 115). Para tanto, as trilhas devem ser 

trabalhadas continuamente para proporcionar uma melhor experiência para seus 

praticantes. 

 

5.2.2 Placas Informativas 

 

Outro ponto crítico identificado na trilha é o estado de conservação das placas 

existentes e a carência por placas em determinados pontos estratégicos, onde por 

vezes é possível caminhar quase 30 minutos sem encontrar nenhuma placa 

informativa. A seguir pode-se observar as condições das placas existentes. 
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                Figura 17 - Estado de conservação das placas 

 
                Fonte: Elaborada pela Autora. 
 
 
                Figura 18 - Placa informática dominada pela vegetação 

 
                Fonte: Elaborada pela Autora. 
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                                      Figura 19 - Placa danificada e de difícil visualização de conteúdo 

 
                                                Fonte: Elaborada pela Autora. 
 
 

De acordo com Machado (2005), a sinalização deve ser simples e objetiva, 

além de integrada ao meio ambiente. Porém, a sinalização deve ser destacada da 

vegetação local. Nos exemplos acima, observa-se que há placas quase totalmente 

cobertas pela vegetação. Além disso, pela difícil localização, algumas placas 

passam despercebidas pelo visitante. 

Existem poucas placas durante um grande intervalo de tempo, fazendo com 

que o caminhante tenha a dúvida se está no caminho certo ou não. 

Outro ponto interessante a ser destacado é que a sinalização ocorre somente 

no sentido Canto dos Araçás – Costa da Lagoa. Se o visitante decidir iniciar o 

caminho no sentido inverso, não encontrará nenhuma placa indicando o início da 

trilha, bem como informações necessárias no início da atividade. 
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5.2.3 Manutenção 

 

Os problemas identificados anteriormente ocorrem principalmente, pela falta 

de manutenção. 

Fica evidente que não houve qualquer manutenção ou reparo nas placas 

informativas desde a sua implantação, além de uma vistoria no caminho, para 

identificar quaisquer novos perigos causados pelo tempo. Não basta fazer a 

reposição de novas placas e implantar lixeiras sem que haja um monitoramento 

contínuo da trilha, para que possam ser observadas suas condições, possibilitando 

melhor aproveitamento e maior tempo de utilização das placas informativas. 

 

5.3 PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA TRILHA DA COSTA DA LAGOA 

 

O projeto proposto ao estágio é a reestruturação da trilha do Canto dos 

Araçás a Costa da Lagoa, através de implantação de lixeiras e reposição de novas 

placas e painéis informativos. 

Para Machado (2005, p. 121), a sinalização deve ter relação com o local 

visitado, ou seja,  

“[...] deve ser objetiva, contendo apenas o necessário e sem exagero de 
informações. O material utilizado deve procurar imitar as formas e texturas do 
padrão vegetal local, tornando-se menos impactante para a visualização”. 

 

As placas devem conter o nome da trilha, os pontos a serem identificados, a 

direção a ser seguida, comportamentos e regras necessárias durante a caminhada, 

distâncias do trajeto, entre outras informações pertinentes (MACHADO, 2005). 

Na presente proposta serão implantadas placas em cada quilômetro da trilha, 

totalizando sete placas, minimizando assim o problema de falta de sinalização 

durante um longo espaço de tempo, durante todo o percurso. 

Além de placas de informação, serão implantados dois painéis informativos, 

sendo o primeiro no Sobrado da Dona Loquinha e o segundo, no Engenho de 

farinha de mandioca. Estes painéis vão conter informações sobre a história de cada 

um destes patrimônios, além de características construtivas. 

A segunda parte do projeto será a implantação de lixeiras durante o percurso. 

Após a realização de um levantamento com os moradores, para identificar o 

interesse de cada um em auxiliar na manutenção da trilha. 
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A ideia será implantar lixeiras em pontos estratégicos, perto de residências e 

pontos de embarque e desembarque de barco, onde o morador possa realizar a 

manutenção das lixeiras, para facilitar a logística da COMCAP, a fim de recolher os 

lixos e ajudar na preservação do meio ambiente. 

  

5.3.1 Placas Informativas 

 

As placas informativas estarão espalhadas em cada quilometro no decorrer 

da trilha. A identificação de pontos estratégicos, bem como de atrativos são um dos 

primeiros passos na implantação deste item. As placas devem estar em uma posição 

de fácil visualização e identificação.  

Conteúdo, arte e material das placas informativas são os segundos passos 

que compõem a etapa. Devido à alta demanda de turistas, principalmente 

internacionais, as informações descritas nas placas e painéis devem conter dois 

idiomas, o português e o inglês. A seguir uma amostra da posição das placas ao 

longo dos sete quilômetros da trilha da Costa da Lagoa. 

 

 Figura 20 - Posição das placas informativas 

 Fonte: Adaptado gpsies. 
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5.3.2 Lixo 

  

 É através do lixo depositado nas trilhas que é medido a conscientização por 

parte dos caminhantes para com a natureza. O acúmulo de lixo nas margens das 

trilhas é um dos impactos negativos do ecoturismo nos ambientes naturais e 

socioculturais (RUSCMANN, 2001). 

 A identificação de pontos estratégicos é o passo mais importante neste item. 

As lixeiras não podem estar posicionadas longe de moradores locais ou pontos de 

barco, caso contrário, a COMCAP não conseguirá realizar a coleta, pois ninguém 

fará a troca regular das lixeiras.  

O grande problema dos resíduos depositados na trilha é o lixo inorgânico, que 

quando jogado diretamente no meio ambiente, sem tratamento prévio, demora muito 

tempo para se decompor. O plástico das garrafas de água, por exemplo, é formado 

por moléculas que contém milhares de átomos, o que torna difícil a sua digestão por 

agentes decompositores (COLETA SELETIVA, 2012). 

 Devido a esse motivo, as lixeiras serão divididas em orgânicas e inorgânicas, 

para que se possa realizar a separação e destinação adequada. 

 O lixo orgânico depois de coletado pode ser transformado em composto 

orgânico, podendo ser utilizado nos jardins dos moradores que colaborarem com a 

troca, ou até mesmo vendido para floriculturas, gerando renda para a comunidade. 

 

5.3.3 Manutenção 

 

 Para um melhor aproveitamento das lixeiras e placas e melhor experiência ao 

turista, a manutenção da trilha da Costa da Lagoa deve ocorrer a cada seis meses. 

Durante o monitoramento, deve ser analisado o estado de conservação das placas e 

lixeiras, realizando seus devidos reparos. Além de a manutenção realizada na 

infraestrutura do caminho, devem-se realizar também reparos na trilha referentes à 

retirada de galhos que atrapalhem o caminho, poda de vegetação identificando o 

caminho a ser seguido, durante a ausência de placas, sem deixar quaisquer dúvidas 

ao caminhante.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme apresentado, na atualidade o turismo é uma das atividades 

econômicas mais importantes no mundo, onde se destaca no Brasil, mais 

especificadamente em Florianópolis, o segmento do ecoturismo. Este por sua vez 

torna-se uma atividade que apresenta uma relação direta com o desenvolvimento 

sustentável, objetivando a preservação dos recursos naturais e culturais, visando 

garantir a sustentabilidade da comunidade local onde se busca ser desenvolvido. 

Diante da realização deste Relatório de Estágio Supervisionado/ TCC, 

conclui-se que as trilhas são meios que possuem o objetivo de aproximar os 

visitantes ao ambiente natural, ou conduzi-lo a um atrativo específico, possibilitando 

desta forma o entretenimento e a aquisição de conhecimento. A proposta elaborada 

pela autora visa confirmar as expectativas dos turistas que escolhem a trilha da 

Costa da Lagoa como uma atividade de ecoturismo, contribuindo desta maneira para 

ampliar a procura por este importante atrativo turístico de Florianópolis. Esta 

atividade se bem conduzida, de acordo com os princípios da sustentabilidade, 

poderá auxiliar o desenvolvimento do turismo local. 

A elaboração do presente trabalho contribuiu diretamente para aprendizagem 

da autora, onde  foi possível por em prática os conhecimentos adquiridos durante os 

três anos de formação acadêmica, juntamente com a experiência adquirida durante 

a realização do estágio. Foi possível também ampliar os conhecimentos sobre o 

potencial existente em Florianópolis, principalmente nas atividades ligadas ao 

ecoturismo.  

 Após a saída de campo para analisar as condições da trilha da Costa da 

Lagoa, é possível afirmar que se bem estruturada, conforme as indicações e ações 

presentes neste trabalho, a trilha poderá ser destaque dentro dos principais atrativos 

de ecoturismo em Florianópolis. Entretanto, para que isso se concretize, é preciso 

elaborar e implementar medidas preventivas dos impactos negativos, assim como 

planejar o modelo de gestão e manutenção da trilha com a comunidade local da 

Costa da Lagoa. 

 Estas ações contribuirão para que a trilha atenda e supere as expectativas 

dos ecoturistas e caminhantes de Florianópolis. Com baixos custos de implantação, 

a presente proposta vem de maneira simples, porém profissional, sugerir medidas 

para a qualificação do ecoturismo na capital catarinense. 
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