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                                                   RESUMO 

 

SILVA, Gabriela Gonçalves da.Análise da infraestrutura náutica de        
Florianópolis.  Florianópolis, 2012. 99 p. Relatório de Estágio Supervisionado/TCC 
do Curso de Turismo das Faculdades Integradas ASSESC, 2012. 
 

Este trabalho tem como objetivo principal a análise da infraestrutura náutica de 
Florianópolis. A abordagem inicial do trabalho é sobre a Oferta e Demanda do 
Turismo, seguido da importância dos Transportes Turísticos. No estudo é mostrada 
a situação do Turismo Náutico no Brasil e no Mundo, a caracterização da 
segmentação do Turismo Náutico, e também é abordado o perfil do Turista Náutico. 
Para melhor entendimento da infraestrutura Náutica de Florianópolis, a pesquisa 
mostra a falta de infraestrutura de hoje e o que precisa ser melhorado para o 
desenvolvimento do setor. A pesquisa é de caráter exploratório, e abordagem 
qualitativa, utilizam-se técnicas de pesquisa, como a pesquisa de campo, e pesquisa 
bibliográfica. Dentro do trabalho proposto foi identificada a necessidade de mapear 
as marinas da região de Florianópolis, a fim de entender melhor a infraestrutura 
disponível do setor. Concluiu-se que é necessário maior desenvolvimento no setor e 
investimentos na infraestrutura, para a proposição de projetos de roteiros náuticos, 
desenvolvendo o Turismo Náutico de Florianópolis. 
 

Palavras Chave: Turismo Náutico. Infraestrutura. Desenvolvimento. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Turismo vem crescendo e se desenvolvendo em Florianópolis, e abrindo 

campo para novas ramificações no setor. Em um determinado local, dependendo da 

estrutura e do que oferecem, em termos de ambiente, infraestrutura, pontos 

turísticos, essa determinada região pode se desenvolver em vários segmentos do 

Turismo. 

Florianópolis é uma ilha com grande potencial náutico, cercada de belas 

praias, onde o turismo é intenso no verão. As praias são boas tanto para a prática de 

esportes, como surf, kite-surf, e Wind-surf, como também as praias de pouca 

corrente, e mar parado, indicado para outros tipos de atividades náuticas, como 

velejar, jet-ski, lanchas, entre outros.  

Esportes náuticos são praticados ao longo da ilha, é uma região de polo 

promissor no setor, devido a sua rota no meio de outros polos náuticos e todo o seu 

potencial de beleza, natureza.  

Existem muitos turistas interessados em comprar barcos na região, para 

retornar nas férias e velejar com a família, como também esportistas náuticos, 

velejadores do mundo todo, que colocam Florianópolis em sua rota, bem como 

turistas com maior poder aquisitivo que chegam com suas lanchas e iates. 

Em vista de todo este potencial que é apresentado, em Florianópolis, e que se 

mostra favorável a investimentos na infraestrutura, é que se propõe o mapeamento 

da região, verificando todas as instalações, como marinas e garagens náuticas, 

trapiches, píer, molhes, atuando com pesquisa de campo nestes locais, através do  

inventário da oferta turística de serviços e equipamentos de lazer, coletando dados 

para entender um pouco mais sobre a infraestrutura náutica, o que pode ser 

melhorado, e o que falta  para atingir o objetivo de desenvolver esse segmento do 

Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 



12 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A análise da infraestrutura Náutica, leva em consideração as técnicas de 

pesquisa, e avalia se existe infraestrutura náutica necessária, para o 

desenvolvimento do Turismo. Propondo melhorias e crescimento no setor para 

difundir o Turismo Náutico de Florianópolis. 

 

1.1.1 Problema 

 

Viabilizar projetos de infraestrutura ao redor do município de Florianópolis, 

criar roteiros turísticos náuticos, incluindo uma série de equipamentos de lazer, 

necessários para o desenvolvimento do setor náutico.  Acreditando nisso pretende-

se chegar a um objetivo que é o desenvolvimento do Turismo Náutico. 

O problema em questão é: Se não houver investimentos do poder público e 

privado junto com a iniciativa dos profissionais da área náutica da região, para 

melhorar a infraestrutura náutica local, com todas as licenças necessárias liberadas, 

entrando em comum acordo sobre a preservação da fauna e do meio ambiente, com 

políticas sustentáveis para o setor náutico, como e de que forma o Turismo Náutico 

será desenvolvido na região? 

 

1.2 OBJETIVOS 

  

Neste sub-capítulo serão apresentados os objetivos gerais e específicos.  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a infraestrutura náutica de Florianópolis, Santa Catarina.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar o perfil do turista náutico; 

b) Mapear a infraestrutura náutica disponível em Florianópolis;  

c) Inventariar as garagens náuticas de Florianópolis.  
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1.3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA  

 

Este estudo é de grande relevância para o setor turístico, pois é um novo 

segmento em questão. Florianópolis é um polo promissor para o Turismo Náutico, 

tendo em vista a sua geografia, belas praias, e a demanda de serviços do setor. 

A pesquisa chama a atenção para uma atividade turística que gera muitos 

benefícios econômicos para a região, assim como trabalho direto e indireto, e 

formação de novos profissionais, interessados no setor.   

São tantas as vantagens para o Turismo de Florianópolis desenvolver o 

Turismo Náutico que não é compreensível que órgãos competentes ainda não 

tenham se engajado nesta oportunidade. 

Outro fato que mostra o quanto importante é o fundamento desta pesquisa é o 

interesse em garagens náuticas transformarem-se em marinas, devido à demanda 

que cresce a cada ano, por impulsão de seus clientes e associados, que adquirem 

novos barcos a cada ano, isso mostra o crescimento, e que sem infraestrutura se 

torna difícil, estes turistas e velejadores se deslocarem a Florianópolis. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

 A fim de atingir os objetivos propostos, a pesquisa está estruturada em cinco 

capítulos, nos quais serão descritos a seguir. 

 O capítulo um refere-se a introdução  do trabalho, a delimitação do tema, 

assim como a definição do problema em questão no trabalho, a relevância para 

realizar a pesquisa e suas justificativas, e os objetivos, geral e específico, que 

mostram qual melhor caminho percorrer para alcança-lo. 

 O capítulo dois trata-se da metodologia usada e aplicada para a realização da 

pesquisa, o tipo de abordagem e o método utilizado no trabalho. 

O capítulo três reserva-se apenas para a fundamentação teórica, que é 

desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, que resultam no embasamento da 

pesquisa. Foi abordado, o conceito do Turismo e seus aspectos, o mercado turístico, 

a segmentação do mercado do Turismo, a oferta e demanda do turismo, salientando 

a importância dos transportes no Turismo e suas divisões, a história do Turismo 

Náutico no Brasil e no Mundo, a caracterização do segmento do Turismo Náutico, o 
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perfil do turista náutico, e por fim dá início a infraestrutura náutica de Florianópolis 

que é a fundamentação para a pesquisa desenvolvida. 

O capítulo quatro é onde começa a discussão e são apresentados os 

resultados obtidos com a pesquisa, é mostrado o mapeamento de toda a 

infraestrutura náutica de Florianópolis, e a caracterização de Marinas e garagens 

náuticas do município, que foram pesquisadas uma por uma, para obter melhor 

conclusão das instalações e do que é oferecido atualmente. Por fim uma análise da 

situação da infraestrutura de Florianópolis, de tudo que foi observado e pesquisado. 

O capítulo cinco se trata das considerações finais, as conclusões que foram 

tiradas com a pesquisa de campo em relação à infraestrutura náutica e suas 

instalações, atingindo os objetivos propostos no trabalho.  

Por fim, apresentam-se as referências utilizadas ao longo do trabalho e os 

anexos que foram utilizados para elaboração e desenvolvimento da pesquisa. 
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2 ESTÁGIO DE PESQUISA 

 

A pesquisa tem como objetivo caracterizar a infraestrutura náutica de 

Florianópolis e, para tanto, a acadêmica mapeou por meio de visitas in-loco a 

infraestrutura náutica disponível no município de Florianópolis, com ênfase nos 

trapiches públicos, molhe e garagens náuticas. Estas últimas foram inventariadas 

utilizando o modelo de inventário da oferta turística, categoria B6, relativo aos 

serviços e equipamentos de lazer, elaborado pelo Ministério do Turismo – Mtur (ver 

anexo 01).  

Para a inventariação das garagens náuticas, foram visitadas todas as marinas 

da região de Florianópolis e o inventário foi respondido pelos proprietários, gerentes 

das marinas e/ou marinheiros encarregados. A visita técnica pelas marinas 

promoveu uma visão ampliada do ambiente náutico, instalações disponíveis e o 

potencial do setor náutico.  

A abordagem utilizada para a realização da entrevista nas garagens náuticas 

deu-se por meio de contato direto por meio do qual se informou as pessoas 

encarregadas das marinas, sobre o objetivo e a finalidade da pesquisa. 

 

2.1 METODOLOGIAS DA PESQUISA  

 

 A presente pesquisa utilizou-se do método indutivo, como método de 

pesquisa. Esse método parte da análise dos conhecimentos particulares para chegar 

a um conhecimento geral que vai originar uma conclusão. O método indutivo, muito 

utilizado na ciência, ajuda a alcançar grandes descobertas, por este modo de 

raciocínio (FACHIN, 2006).  

 

2.2 PESQUISAS QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

Quanto aos objetivos a pesquisa se caracteriza como uma pesquisa 

exploratória. Esse tipo de pesquisa apresenta menor rigidez no planejamento, ela é 

realizada quando o tema é pouco explorado, se torna difícil fazer hipóteses sobre o 

tema, levantamentos bibliográficos, técnicas quantitativas de coleta de dados são 

aplicadas neste tipo de pesquisa (GIL, 2008). 
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2.3 QUANTO À ABORDAGEM 

 

A abordagem qualitativa inicia com a qualificação da informação e se baseia 

em critérios de qualidade para ser considerado de modo qualitativo. É utilizado por 

meio de descrição analítica e não de medidas ou números (FACHIN, 2006). 

 

2.4 QUANTO ÀS TÉCNICAS 

 

Foram utilizados, na coleta de dados da presente pesquisa, a pesquisa de 

campo e a pesquisa bibliográfica.  

A Pesquisa Bibliográfica é o processo de pesquisa e aprendizagem que 

ocupa destaque entre as outras pesquisas, por ser a melhor e maior fonte de 

conhecimento sobre qualquer tipo de assunto, é um conjunto de informações de 

diversas linhas de pensamento, do que se limita a pesquisar, que estão reunidos em 

só um lugar (FACHIN, 2006).  

O levantamento bibliográfico e a parte com que se pesquisam todos os livros 

que irão ser estudados para o levantamento da pesquisa, livros didáticos; livros de 

informações científicas; livros de referências; relatórios, entre outros materiais 

bibliográficos que são utilizados para o fundamento da pesquisa (FACHIN, 2006). 

 Esta técnica foi utilizada para o desenvolvimento de toda a fundamentação 

teórica da pesquisa. Quanto à pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo 

de adquirir resposta para o problema que se deseja solucionar (MARCONI, 2002; 

LAKATOS, 2002)  

 A pesquisa de campo inicia com a pesquisa bibliográfica colhendo 

informações, depois é definida a técnica que será utilizada para a coleta de dados, 

depois as técnicas de registro, por fim definir objetivos, metodologia aplicada, 

correlacionar à pesquisa e o universo de seus componentes, estabelecer grupos 

experimentais e de controle, introduzir os estímulos, controlar e medir os efeitos. 

(MARCONI, 2002; LAKATOS, 2002). 

 A pesquisa de campo quantitativo-descritiva foi utilizada nesta pesquisa e 

consiste em: 
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Investigações de pesquisa empírica, cuja finalidade é o delineamento ou 
análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de 
programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave [...] 
(MARCONI, 2002; LAKATOS, 2002, p. 84). 

 

 São utilizados diversos tipos de técnicas, entrevistas, questionários, 

formulários (MARCONI, 2002; LAKATOS, 2002). 

Durante a pesquisa de campo foi realizada a inventariação das garagens 

náuticas de Florianópolis e, para tanto, utilizou-se o modelo de inventário da oferta 

turística elaborado pelo Ministério do Turismo (Ver anexo 01). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

   

Neste capítulo, será exposto o conceito de Turismo e suas características, 

assim como o mercado turístico, mostrando como é essencial e faz diferença na 

atividade a segmentação do mercado e a importância da demanda e oferta para o 

setor do turismo e os transportes. 

  

3.1 CONCEITOS DE TURISMO E SEUS ASPECTOS 

 

O Turismo foi definido em 1942 pelos professores suíços Hinziker e Krapf, 

como: “A soma dos fenômenos e das relações resultantes da viagem e da 

permanência de não residentes, na medida em que não leva à residência 

permanente e não está relacionada a nenhuma atividade remuneratória”. (BENI, 

2003, p.). 

Está definição foi reconhecida por organizações internacionais e mostra que o 

turismo tem vários segmentos e áreas, que centralizados resultam em um mesmo 

objetivo, o turista. Existem muitas definições do Turismo de diversos autores, porém, 

muitos deles consideram difícil encontrar uma definição completa e precisa para o 

Turismo, por isso ele é analisado parcialmente. É importante compreender alguns 

aspectos isolados para entender o fenômeno do Turismo: 

a) Viagem ou deslocamento: deslocamento é essencial para o Turismo. O 

termo “tour” como é utilizado, é de origem francesa, significa movimento 

circular; deslocamento de ida e de volta. Não existe turismo sem 

deslocamento (BENI, 2003). 

b) Permanência fora do domicílio: “Estritamente vinculado à viagem, o 

elemento de permanência fora da própria residência habitual é parte 

integrante do conceito de Turismo” (BENI, 2003, p. 38). A permanência no 

local define vários aspectos como fluxo, qual equipamento receptivo será 

utilizado no período da estada, quanto é gasto no período de permanência 

no local, e é interligada com outros pontos como a compreensão do 

tráfego turístico (BENI,2003). 

c) Temporalidade: é o turista que viaja para conhecer o local e termina 

fixando residência na localidade, o chamado imigrante. 
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d) Objeto do Turismo: é o que o turismo proporciona com os equipamentos 

receptivos, produzindo, e distribuindo bens e serviços turísticos atendendo 

as necessidades dos Turistas (BENI, 2003). 

O Turismo segundo Beni (2003, p. 39), tem características importantes que 

ajudam a: 

-Promover a difusão de informação sobre uma determinada região ou 
localidade, seus valores naturais, culturais e sociais; 
-Abrir novas perspectivas sociais como resultado do desenvolvimento 
econômico e cultural da região; 
Integrar socialmente, incrementar (em determinados casos) a consciência 
nacional; 
-Desenvolver a criatividade em vários campos; 
-Promover o sentimento de liberdade mediante a abertura ao mundo, 
estabelecendo ou estendendo os contatos culturais, estimulando o interesse 
pelas viagens turísticas. 

 

Porém, o turismo também pode provocar danos ao meio visitado como: 

degradação e destruição dos recursos naturais; perda da autenticidade da cultura 

local, entre outros aspectos negativos que se dão com o desenvolvimento da 

atividade turística (BENI, 2003). 

 

3.2 MERCADO TURÍSTICO 

 

Chamamos mercado turístico a integração da demanda e da oferta de 

produtos relacionados com a execução e operacionalização das atividades que 

envolvem bens e serviços de viagens e afins (LAGE et al., 2000, p. 29). 

Define-se o mercado do Turismo como um quase monopólio, como citado por 

Beni (2003), por ter uma oferta variada de produtos, com diversos preços, em 

diferentes escalas de tipos de serviços e no qual existe mercado para todos os 

setores. O que um hotel oferece o outro apresenta de outra forma, com outro serviço 

e valores diferenciados, operadoras de turismo vendem roteiros turísticos para um 

mesmo destino, porém com detalhes diferentes, nunca oferecerão o mesmo roteiro 

ou pacote. O Turista poderá escolher uma pousada melhor e estará disposto a pagar 

mais por ela, ou procurar por preços mais acessíveis, e que tenha maior valor 

agregado. Mas se os valores subirem muito, o turista deixa de lado a sua vontade e 

fica com a pousada de valor mais baixo rapidamente. Exemplo: duas pousadas; uma 

com café da manhã, ar-condicionado, frigobar, vista pro mar hidromassagem e cama 

box. A segunda tem tudo que a primeira oferece menos à vista para o mar e a 
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hidromassagem, por esse fator, o preço da segunda pousada será menor que o da 

primeira pousada, tendo público para os dois tipos de serviços e valores, podendo 

ser concorrentes, ou não em diferentes épocas do ano (BENI, 2003). 

O mercado monopolístico caracteriza a situação de grandes hotéis, grandes 

agências, bem como grandes cias aéreas, que se unem e trabalham em parceria, 

criando o monopólio. As companhias aéreas internacionais ilustram o mercado 

oligopolístico no Turismo pela diminuição de preço mesmo com adversidades como 

a inflação, concorrência do mercado, entre outros fatores (BENI, 2003).  

O equilíbrio da oferta e da demanda acontece quando a uma interação entre 

os dois preços, tanto oferta, quanto demanda se encontram o que resulta em um 

equilíbrio de mercado (LAGE et al., 2000). 

Os bens e serviços são complementares quando passam a ser consumidos 

com outros produtos, a exemplo de pacotes de viagens, que inclui uma série de 

serviços, de passagem, hospedagem e alimentação, entre outros (LAGE et al, 2000). 

 

3.2.1 Segmentação do Mercado do Turismo 

     

Segundo Keith Deiton (apud ANSARAH, 1999, p. 13) “Se uma pessoa entrar 

em um ramo de negócios tendo como único objetivo juntar dinheiro é grande as 

chances de que não conseguirá. Mas se colocar os serviços e a qualidade em 

primeiro lugar, o dinheiro cuidará de si mesmo”.  

A segmentação do mercado traz grandes benefícios para o conhecimento do 

Turismo, com a segmentação fica mais fácil de estudar o mercado turístico em 

partes homogêneas, essa segmentação possibilita entender os tipos de transportes, 

destinos geográficos, posição demográfica, nível econômico e renda dos turistas, 

escolaridade, estado civil, e qual estilo de vida destes turistas. A motivação deste 

turista para viajar é o principal meio de segmentar o mercado, o viajante tem 

algumas opções como; turismo de descanso, cultural, gastronômico, de negócios, 

eventos, congressos, feiras, saúde, entre outros. As vantagens de segmentar um 

mercado sem dúvida, são inúmeras, a promoção do maior número de pesquisas 

científicas e o aumento da concorrência de mercado são algumas delas (BENI, 

2003). 

A segmentação, também mostra a estruturação do mercado turístico que é 

separado em oferta, equipamentos, bens e serviços ofertados, e demanda que 
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consiste na procura do que está sendo oferecido ou até de outro produto 

dependendo da necessidade de cada turista (BENI, 2003). 

A concorrência é um ponto de grande importância na segmentação do 

mercado, com ela se pode verificar o nicho, e o que um determinado tipo de clientela 

busca, desta forma pode-se adequar os produtos turísticos a um determinado tipo de 

cliente. (Ansarah, 1999). 

Existem algumas formas e critérios de segmentação do mercado: 

a) Geográfica; socioeconômica; demográfica; padrões de consumo; 

benefícios procurados; estilo de vida; personalidade; caracterização 

econômica; 

b) Idade; Nível de renda; Meios de transporte; Duração e permanência; 

Distância do mercado consumidor; Tipo de grupo; Sentido do fluxo turístico; 

Condição geográfica da destinação turística; Aspecto Cultural; 

c) Por afluências: De descanso, prazer ou férias; desportivas; de negócios e 

compras; de convenções, congressos, similares; gastronômicas, de saúde 

ou médico – terapêuticas, científicas, culturais, religiosas, de aventura, 

ecológicas, rurais. (ANSARAH, 1999). 

A segmentação de mercado varia de empresa para empresa, e o tipo de 

produto que esta sendo comercializado, depende também do tipo de turista ou 

público que se quer alcançar (ANSARAH, 1999). 

Segundo Lage (2000) existem duas questões básicas para cada produto 

turístico: 

a) Quem pode proporcionar isso? Ou seja, quem pode ter recursos para isso? 

b) A quem isso pode interessar? (“Segmentação...”). 

Para Ansarah (1999, p. 31): 

 

A segmentação é uma estratégia de marketing usada pela administração de 
bens e serviços. “O turismo inclui-se no setor econômico de bens e serviços, 
assim as ações que devem ser usadas no marketing turístico são 
determinadas pelas características do produto”. 

  

A segmentação do mercado irá determinar o público-alvo, como foco e 

objetivo de estudo do marketing, quanto mais conhecimento pelo mercado, melhor 

as técnicas aplicadas promoção, publicidade, relações públicas, vendas, entre outras 

facilitam no processo (LAGE et al., 2000). 
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Muitos fatores negativos são apontados na segmentação que são: os gastos 

de uma viagem falta de tempo, limitações físicas, o estado familiar, e a falta de 

interesse, porém, por outro lado, muitos são os aspectos positivos, que influenciam e 

estimulam ainda mais o turismo, e o fazem crescer (LAGE et al., 2000). 

  

3.2.2 Oferta do Turismo  

          

De acordo com Beni (2003, p. 159), a oferta é: 

 

O conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 
alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de 
outros tipos, capaz de atrair e assentar em uma determinada região, durante 
um período determinado de tempo, um público visitante.  

 

A oferta é a quantidade de bens e serviços que os produtores vendem por um 

determinado preço e tempo, todos os produtos que estão à disposição dos turistas 

no mercado como restaurantes, hotel, agências, navios, carros de aluguel, pacotes 

turísticos, são exemplos de bens e serviços e fazem parte da oferta (LAGE et al., 

2000). 

Oferta é tudo aquilo que a natureza oferece praia, mar, unida com a parte 

cultural, e os serviços que são oferecidos, formando a oferta como um todo. A oferta 

é responsável pela zona receptora e emissora, e é constituída por diversos tipos de 

produtos, e não um só determinado tipo (BENI, 2003). 

A oferta está dividida em 2 grupos, o primeiro da oferta original, que é a 

matéria-prima na qual realiza, o processo de produção no turismo , e o segundo 

constitui a oferta turística agregada que é responsável pelas prestadoras de serviços 

das empresas turísticas.  

Oferta turística agregada ou “oferta turística derivada” representa os 

transportes, que são parte essencial da oferta, alojamentos, lazer, agências de 

viagens, porém o consumo destes produtos é realizado em conjunto, em momentos 

diferentes, devido a isso, o produto turístico só pode ser consumido no momento. 

(BENI, 2003). 

Algumas características da Demanda e Oferta são: 

 

a) Demanda 
- Concentrada no tempo 
- Concentrada no espaço 
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- Instável 
- Elástica 
b) Oferta 
- Período de inatividade forçada 
- Subemprego dos fatores de produção 
- Instalações não de todo utilizadas 
- Estrutura financeira rígida 
- Muitas taxas fixas (BENI, 2003, p. 164). 

 

3.2.3 Demanda do Turismo 

 

A demanda ou procura turística como também é chamada pode ser verificada 

de muitas formas, como o número de turistas que chegam a um destino, o número 

de hotéis ocupados, o número de passageiros aéreos que chegam a uma localidade 

entre outros números apontados pelo turismo (LAGES et al., 2000). 

O deslocamento dos turistas com a finalidade do turismo demandam alguns 

tipos de serviços, como os transportes, dependendo da rapidez com que se quer 

chegar ao destino, o turista pode ser transportado por via aérea, mais rápido, ou 

terrestre e marítimo, que requer, mais tempo de viagem e percurso. A demanda 

existe de acordo com as necessidades do turista naquela viagem, para se hospedar, 

é necessário o transporte até o hotel ou pousada, assim quando a necessidade for 

de alimentação, lazer, a demanda será restaurantes, praias, clubes, passeios 

turísticos entre outros produtos turísticos ofertados em uma região.  

A demanda em turismo é diversificada, um complemento dos bens e dos 

serviços, o estudo dela se dá com as motivações que levam os turistas a viajar, sair 

de férias, fazer turismo, desta forma pode-se analisar a demanda de forma 

sistemática (BENI, 2003). 

 

A relação entre a quantidade demandada e o preço do produto turístico, 
chamada de curva da demanda, apresenta uma relação inversamente 
proporcional, pois à medida que os preços aumentam, os indivíduos tendem 
a consumir menos quantidade de bens e serviços turísticos e vice-versa. 
(LAGES et al., 2000, p. 26).  

 

As férias na fazenda, a combinação avião/navio, o naturalismo, as férias self-

service com a locação de casas, apartamentos ou chalés, as viagens de jovens, o 

turismo da terceira idade, o turismo de aventura entre outros, são exemplos da 

diversificação e novas formas de expressão da demanda turística. (BENI, 2003).  
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Dentre os fatores que resultam na escolha do consumo de um determinado 

serviço turístico estão:  

Os preços dos produtos turísticos, preços de outros produtos, renda dos 

consumidores, gastos e preferências dos indivíduos, propaganda (LAGES et al., 

2000). 

Os principais fatores que interferem na demanda são “[...] de ordem 

socioeconômica; psicológica; específicos a cada destinação turística; os que ligam 

países emissores a países receptores”. (BENI, 200, p. 213).    

Para estudar melhor a demanda, existem vários conceitos que estão 

interligados com ela: 

a) Visitantes: “Indivíduo que se desloca a um lugar distinto de seu entorno 

habitual, por um período de tempo inferior a doze meses e cuja finalidade 

principal da viagem não seja efetuar uma atividade remunerada no local 

visitado”( OMT,1993); 

b) Entorno habitual: “Corresponde aos limites geográficos dentro dos quais o 

individuo se desloca na vida cotidiana, exceto por ócio ou recreação. 

Entorno habitual não é residência, tendo em vista que o local de trabalho 

faz parte do entorno habitual e pode ser distinto do local de residência”; 

c) Classe de visitantes por duração de viagem: Turistas, Excursionistas, em 

Trânsito; 

    Classe de visitantes por destino: Internacionais e Internos; 

d) Consumo Turístico: O quanto se é gasto pelo turista , ou consumido 

durante sua permanência no local visitado. 

Todos esses elementos ligados ao conceito de demanda interferem no 

desenvolvimento da atividade turística e na atração e atendimento da satisfação da 

demanda do Turismo. 

 

3.3 TRANSPORTES TURÍSTICOS  

 

Para haver um turismo de qualidade e bem desenvolvido, é necessário o 

desenvolvimento de um sistema de transporte turístico que atenda as necessidades 

dos turistas e dos prestadores de serviço entre os núcleos emissores e receptores e 

dentro do núcleo receptor. 
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O sistema de transporte turístico é a estrutura composta por serviços e 
equipamentos de um ou mais meios de transportes, necessários ao 
deslocamento dos turistas e viajantes em geral entre núcleos emissores e 
receptores e dentro dos mesmos. (PAOLILLO, 2001, p. 13). 

  

 O transporte está agrupado em quatro modais: hidroviário, ferroviário, 

rodoviário e aéreo. O sistema dos transportes divide-se em três elementos: a via, o 

terminal, o veículo e a força motriz. As vias são divididas em artificial e natural, as 

artificiais são estradas e rodovias e as naturais são o mar, os rios e o ar. O terminal, 

é o local onde se dá o ponto de partida do transporte, até o ponto de chegada, pode 

ser a baldeação ou conexão do transporte ou do indivíduo e geralmente é um local 

com infraestrutura, lanchonete, banheiro, telefone público e segurança. A força 

motriz junto aos tipos de vias e tipos de veículos é que define a velocidade da 

unidade de transporte. Todos esses fatores integrados e trabalhados de forma 

sistemática constroem o transporte turístico (PAOLILLO et al., 2002). 

 É importante falar sobre todos os modais, frisando a importância de cada um, 

para mostrar a importância do transporte no turismo.  

 

3.3.1 Modal Ferroviário 

 

O transporte ferroviário tem como principal elemento a ferrovia. É constituído 

por trilhos e outras partes necessárias para o funcionamento da máquina.  

Os elementos que constituem a ferrovia são segundo Paolillo et al. (2002, 

p.44): 

 

Carril: conjunto de dois trilhos de aço paralelos que assentaram sobre 
dormentes de madeira, de concreto ou de ferro, que estão assentados 
sobre terreno de cascalho ou terraplanado que é o lastro; 
Bitola: distância entre as bordas internas da superfície superior dos trilhos; 
Tronco: linha principal de uma ferrovia que pode ser composta por linhas 
duplas ou simples, singelas; 
Ramais: linhas secundárias que alimentam o tronco; 
Automotriz ou litorina: vagão de passageiros com motor diesel ou elétrico; 
Passes ferroviários: bilhetes de transporte ferroviário comercializados junto 
aos turistas, de vários tipos, tendo sua validade definida em função do 
número de dias. Podem ser indivíduos ou para grupos. Exemplos: Europass 
e Eurailpass (Europa), North America Rail Pass (América do Norte) e Japan 
Rail pass (Japão). 
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 As vantagens do transporte ferroviário são: 

a) O trem pode transportar maior peso de passageiros e cargas em relação a 

um avião;  

b) No transporte ferroviário transporta com tarifas reduzidas em relação aos 

outros transportes devido a capacidade maior de transporte;  

c) O trem é um dos transportes mais seguros, além do marítimo, os acidentes 

que tiveram consequência fatal são insignificantes comparados com 

estatísticas de outros transportes (TORRE, 2002). 

As desvantagens são: 

a) Equipamentos ferroviários, pontes, túneis, e outras construções 

necessárias são de custo muito elevado; 

b) Em relação ao automóvel o trem tem certa desvantagem pois o automóvel 

deixa sua entrega na porta; 

c) E pela a velocidade do automóvel que é mais rápida que a do trem. 

(TORRE, 2002). 

Outros modais como o transporte aéreo e marítimo são mais utilizados no 

turismo nacional e possuem uma oferta de produtos e equipamentos maior que o 

transporte ferroviário. E por 96% da malha ferroviária brasileira ser de bitola estreita, 

o transporte ferroviário não está dentro dos padrões internacionais (PAOLILLO et al., 

2002). 

O transporte ferroviário tem despertado maior interesse para quem deseja um 

turismo de cenários panorâmicos que se pode ser feito em locomotivas e maria-

fumaça (PALHARES, 2002). 

Serra Gaúcha, no trem do vinho, o qual leva a uma colônia italiana onde 

pode-se degustar vinhos, champanhe, queijos, ter um maior contato com a cultura e 

folclore da região (PAOLILLO et al., 2002). 

Em Santa Catarina uma Maria fumaça passa por Rio Negrinho, São Bento do 

Sul e Rio Natal. Os turistas nesta região podem apreciar a cultura polonesa da 

região. No Paraná, o caminho é percorrido de Curitiba a Paranaguá e passa por 

Morretes, onde é possível desfrutar de uma comida típica, o barreado, e ainda 

apreciar a vista da descida da Serra do Mar (PAOLILLO et al., 2002). 

Já em Minas Gerais, em específico São João Del Rey e Tiradentes, na região 

do Barroco Mineiro, onde ainda existem as conhecidas “Maria–fumaças”, encontram-



27 

se as últimas locomotivas a vapor. A viagem remete a um passeio pelas cidades 

históricas da região (PAOLILLO et al., 2002). 

Por fim o trem do forró, em Pernambuco, vai de Recife a Caruaru, na época 

do São João. É chamado de “Arraiá móvel” e tem uma proposta diferente, ao longo 

do percurso, ao som da zabumba e da sanfona, os sanfoneiros colocam todos os 

passageiros pra dançar forró, desfrutar a paisagem e conhecer pessoas de diversas 

partes do Brasil e do mundo (PAOLILLO et al., 2002). 

 

3.3.2 Modal Rodoviário 

 

O transporte rodoviário é realizado através de carros particulares, ônibus de 

linhas regulares e fretamentos, e serviços de locação de carros. Os transportes 

coletivos rodoviários são divididos em regular e de fretamento, as linhas regulares 

estão separadas em urbano, suburbano, convencional, leito e executivo e a linha de 

fretamento em contínuo e eventual (PAOLILLO, 1990). 

O transporte rodoviário compreende grande parte da rede de transportes de 

uma cidade, ele interliga-se aos outros modais, e é a primeira forma de transporte no 

segmento turístico (PALHARES, 2002). 

Nas linhas de ônibus de operação regular ainda existem linhas municipais 

urbanas e rurais, de um município, linhas intermunicipais, que são as com mais de 

dois municípios, e linhas internacionais do Brasil para outros países da América 

Latina (PAOLILLO et al., 2002). 

Vantagens do transporte rodoviário: 

a)  É mais econômico comparado com os outros tipos de transporte; 

b) Trajeto cômodo e mais prazeroso; 

c) Pode haver mudança de itinerário caso seja solicitado pelos turistas; 

d) Custos de salário de funcionários reduzidos, pois não há necessidade de 

muitos colaboradores (TORRE, 2002). 

 Os ônibus rodoviários estão classificados em:  

a) Convencional: 40 a 50 assentos,sanitário, poltronas reclináveis e 

acabamento mais simples; 

b) Executivo: 30 a 40 assentos, sanitário, ar-condicionado, poltronas 

reclináveis, serviço de água e café self-service, disponível travesseiro e 

cobertor; 
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c) Leito: de 25 a 35 leitos, um número mais reduzido do que os outros 

modelos, sanitário, ar-condicionado, serviço de água e café self-service, kit-

lanche, poltronas reclináveis tipo cama, televisão e dvd (PAOLILLO et al., 

2002). 

A classificação dos ônibus de turismo é diferente como as citadas logo a 

seguir: 

a) Standard: motorista, computador de bordo, poltronas reclináveis com  

descanso para os pés, sanitário, guia de turismo, microfone; 

b) Luxo: Todos os quesitos que o standard possui, e comissária completa, 

geladeira, ar-condicionado, travesseiro; 

c) Superluxo: Possui todas as características dos outros modelos, além de 

poltronas leito forradas com couro, cobertor, dvd, televisão, porta-copos, 

cafeteira, geladeira, micro-ondas, calefação e esterilizador de ar 

(PAOLILLO et al., 2002). 

Algumas empresas possuem a opção de intermodalidade entre ônibus e avião 

como a transportadora União, Breda, Andorinha que fazem conexão na 

intermodalidade com a Gol Linhas Aéreas (PAOLILLO et al., 2002). 

 

3.3.3 Modal Aéreo 

 

Com o avanço tecnológico da Aviação, iniciou-se e desenvolveu-se um 

turismo de massa que possibilitava as pessoas viajar por longa distância em um 

curto espaço de tempo. A necessidade de se fazer negócio levou a um fluxo maior 

de viajantes e os turistas começaram a utilizar o transporte em voos regulares como 

também nos voos charter (fretados) (PAOLILLO et al., 2002). 

O transporte aéreo é altamente regulamentado,  representa desenvolvimento 

em vários países, desde a sua criação, as regulamentações não econômicas, a 

segurança e infra-estrutura da aeronave, e a econômica constam os direitos de 

tráfego que são as liberdades do ar (PALHARES, 2002). 

A aviação está dividida em militar e civil, a civil é o lado da aviação comercial, 

das companhias aéreas, e a militar estão todas as outras modalidades da aviação. A 

IATA (Internacional Air Transport Association) foi responsável por toda a 

padronização da aviação civil desde a Segunda Guerra Mundial. Toda a linguagem 

utilizada na aviação, assim como códigos de companhias aéreas e tarifação, foi 
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desenvolvida pela IATA. Toda a operação feita como o tráfego e as 

regulamentações de sobrevoô são coordenadas pelas bases dos países que estão 

dentro do que é chamado as 5 liberdades do Ar, que foi criado em 1944 na 

Convenção de Chicago (OMT, 1995), que são:  

a) Primeira Liberdade – Direito de sobrevoar o território de um determinado 

país sem pousar; 

b) Segunda Liberdade – Direito de efetuar paradas no território de um 

determinado país, sem tráfego; 

c) Terceira Liberdade – Direito de transportar para um determinado país, 

passageiro, cargas e correios de um determinado País e companhia aérea. 

d) Quarta Liberdade – Direito de recolher, no território de um determinado 

país, passageiro, carga e correio; 

e) Quinta Liberdade – Direito de transportar nos dois sentidos, ida e volta, 

cargas, passageiros, de um país para outro (PAOLILLO et al., 2002). 

Existem ainda mais 3 liberdades que surgiram após a Convenção que são: a 

sexta, sétima e oitava liberdade, que vão além dos outros contratos que dão mais 

direito as companhias aéreas e aos acordos de rotas, entre uma companhias aérea 

e outra, podendo transportar os passageiros para qualquer lugar, no qual os países 

e companhias aéreas estejam acordados (PAOLILLO et al., 2002).  

Em 2000 com o processo de privatização dos aeroportos, foi criada a Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC para gerenciar os aeroportos e todos os 

procedimentos implantados por ela, a serem bem executados, sob pena de leis e 

multas. Toda a regulamentação da aviação civil brasileira é feita pelo ANAC- 

Agência Nacional de Aviação Civil, e está no Regulamento Brasileiro da Aviação 

Civil (ANAC, 2012). 

As principais grandes companhias brasileiras hoje são: Gol Linhas Aéreas, 

Tam Linhas Aéreas, Azul Linhas Aéreas em parceria com a TRIP linhas aéreas, 

Webjet Linhas Aéreas.(ANAC, 2012). 

Devido a alguns fatores como: 11 de setembro, alta do dólar e crise argentina. 

Em virtude desta realidade algumas companhias aéreas começaram a adotar outras 

métodos para atravessar a crise, surgindo assim um novo cenário com a Gol Linhas 

Aéreas que inovou com o seu método low cost, low fare, com tarifas baixas devido a 

redução de gastos e serviços a bordo, como alimentação por exemplo (PAOLILLO et 

al., 2002). 
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3.3.4 Modal Náutico, Marítimo, fluvial e lacustre 

       

Com a maior necessidade da intermodalidade nos dias de hoje, as empresas 

marítimas começam a se dedicar mais para o transporte de cargas e as companhias 

de navegação de passageiros se voltam para os cruzeiros marítimos (PALHARES, 

2002). 

No entanto, da mesma forma que o transporte aéreo foi responsável pelo 

declínio do transporte marítimo, hoje é o maior indutor, devido à intermodalidade, 

dos pacotes air/sea (ar/mar). Na década de 70, muitos turistas foram atraídos pelos 

pacotes de voo charter, e isso deu início a abertura de novas empresas de Cruzeiros 

marítimos e lançamento de novos navios (PALHARES, 2002). 

      O transporte fluvial é completamente diferente do transporte marítimo, isso 

pela profundidade dos rios e seus barcos suportam em média 20 passageiros. Já os 

cruzeiros fluviais recebem em média, em suas embarcações, de 6 a 100 passageiros 

dependendo da embarcação. No Brasil, nem todos os rios estão disponíveis e 

possui uma topografia adequada, o Rio São Francisco, por exemplo, é um rio de 

planalto, prejudicando toda a viabilidade de navegação, no caso do Amazonas, que 

possue 23 mil km de águas navegáveis, já é operado cruzeiro por empresas como 

P&O (PALHARES, 2002). 

 Os custos dos transportes são de grande importância, pois determinam qual 

tipo de transporte será escolhido pelo turista e o volume de tráfego de uma rota 

utilizada por turistas (PAOLILLO et al., 2002). 

Os principais fatores que demonstram a importância da navegação de 

cabotagem e a de longo curso para o Brasil são: a oferta de um longo litoral, assim 

como rios da bacia amazônica e os lagos, com uma grande e valiosa rede de 

navegação o que pode promover um crescimento acelerado a baixos custos 

(PELIZZER, 1978). 

 As vantagens do transporte marítimo são que sua via de transporte não tem 

limites e nem barreiras e, além disso, pode-se navegar, de forma geral, para 

qualquer lugar do mundo. Além de poder contar com uma estrutura de acomodação 

com alto grau de conforto, alimentação, entretenimento para diferentes idades, 

grupos de pessoas e temáticas diversas (PAOLILLO et al., 2002). 



31 

Uma das desvantagens do Transporte Náutico, sem dúvida, é a velocidade 

com que o navio se movimenta que é mais devagar em relação ao transporte aéreo, 

por exemplo. O fator da localização dos terminais, portos, marinas, serem distantes 

aos principais locais de emissores de turistas brasileiros é também uma grande 

desvantagem deste transporte, mas esta distância favoreceu os lugares que tinham 

vários destinos turísticos próximos como Caribe, que domina o mercado de cruzeiros 

marítimos e Mediterrâneo que fica logo em seguida como um dos mais procurados 

(PAOLILLO et al., 2002). 

  O transporte tem grande importância no desenvolvimento socioeconônomico 

da região. O sistema de transporte interfere no ambiente das comunidades 

receptoras gerando mudanças na localidade, aumento de empregos e salários, e 

novas oportunidades de mercado, assim como desenvolve rapidamente o turismo 

local. Com o aumento da demanda, cresce a necessidade de melhorias nos 

transportes, e essa melhoria constante, não só nos transportes, mas na estrutura 

local, e na forma profissional com que os turistas são recebidos é que vai trazer o 

crescimento do turismo em uma determinada comunidade (PAOLILLO et al., 2002). 

O transporte traz grande desenvolvimento para centros turísticos, porém 

provoca impactos negativos ao ambiente, quando mal posicionado e estruturado por 

quem o comanda. Esses impactos podem ser de várias escalas: trafégo, ruídos, 

poluição, danos à vegetação, danos a recifes de corais, barreiras de corais, 

efluentes, desgaste do solo, entre outros (PAOLILLO et al., 2002). 

 

3.4 A HISTÓRIA DO TURISMO NÁUTICO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 O conceito de viagens em navios foi desenvolvido a fim de conhecer vários 

destinos litorâneos e surgiu no século XIX, no Reino Unido.  

 
Na década de 1890 a Orient Lines operava cruzeiros regulares no Caribe, 
no Mediterrâneo e na Escandinávia. No início do século XX, empresas como 
a White Star Line (a mesma que operou o Titanic), P&O (Peninsular and 
Oriental Steam Navigation Company), dentre outras, passaram a operar 
cruzeiros regulares.  
Na década de 1930 surgiram os navios luxuosos, alguns no estilo artdéco, 
com infraestrutura mais confortável, inclusive com cabines com vista para o 
mar. Em 1938, o Normandie, até hoje considerado por muitos o mais belo 
navio já construído, efetuou um cruzeiro de 22 dias. (PALHARES, 2002, 
p.235). 
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Com o transporte das tropas de volta para a casa, após a Segunda Guerra 

Mundial, o transporte marítimo foi ativado e novamente foi restabelecida a ligação 

entre Índia e Austrália. Em 1958 o transporte aquaviário entrou em colapso com o 

primeiro vôo do Boeing 707, foram desaparecendo as linhas regulares aos poucos e 

depois, com a chegada do Boeing 747 em 1969, que era duas vezes mais rápido 

que o Boeing 707, as linhas foram encerradas.  

Havia uma dificuldade das empresas que operavam na época, de entrar para 

o mercado de cruzeiros marítimos, pois só havia mão-de-obra disponível do próprio 

país e era muito mais cara, assim como outros fatores que são poucos recursos para 

transformar navios de linhas regulares que tinham duas ou três classes, em navios 

de cruzeiros que possuem apenas uma classe. Outro fato determinante é que o 

turista de cruzeiro está à procura de infraestrutura, lazer, boa alimentação, serviços 

de boa qualidade, assim como atrações que possam existir no interior da 

embarcação, diferentemente do que disponibilizavam as linhas regulares (PAOLILLO 

et al., 2002). 

Com a oferta da aviação de viagens mais curtas e confortáveis as rotas 

aéreas começaram a tomar conta do mercado de transportes rapidamente, fazendo 

com que as empresas de navegação repensassem seus negócios, visando a 

renovação, o foco e uma forte atuação no mercado (AMARAL, 2002) 

 Em 1990, houve um marco causado pelos novos “Super liners” que tinham 

maior capacidade, além de muitos outros benefícios para os turistas. O navio 

Sovereing of the Seas, da Royal Caribbean International, foi o mais cobiçado e 

sensacional do tempo, e veio para inovar. Neste ano os navios foram melhorando 

suas capacidades e trazendo cada vez mais atividades, entretenimento e conforto 

aos hóspedes (AMARAL, 2002). 

 Contudo, o transporte aéreo que foi o precursor do declínio do transporte 

marítimo é também o principal responsável pelo sucesso dos cruzeiros marítimos 

atualmente (PELIEZZER, 1978). 

A História da navegação no Brasil começa em 15 de julho de 1833 quando o 

Senador Nicolau Pereira dos Santos Vergueiro, que trabalhou muito pelo 

desenvolvimento dos transportes nos País, anunciava um plano de criar no País 

uma grande empresa nacional de navegação a vapor (PELIEZZER, 1978). 

Em 1836 foi o início da implantação da navegação costeira a vapor do Brasil. 

“A lei nº632 de 18 de setembro de 1851, oferecia uma série de incentivos para os 
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empresários que se propusessem explorar a pequena cabotagem de forma regular, 

empregando navios a vapor” (PELIEZZER, 1978, p. 91). Mas só por fim em 1873, foi 

criado a Companhia de Navegação a vapor, na qual a linha era Rio-Montevidéu 

(PELIEZZER, 1978). 

  O mercado náutico brasileiro teve como divisor de águas a data de 15 de 

agosto de 1995, quando foi aprovada a Emenda Constitucional nº7, que autorizava a 

navegação de cabotagem nos portos do País por navios de bandeira estrangeira.        

Alguns cruzeiros que eram realizados na época eram feitos pela Agaxtur em parceria 

com empresa italiana Costa Cruzeiros, a Agaxtur fretava navios do inverno europeu, 

foi a pioneira neste sentido. Com a nova legislação, o aumento de cruzeiros ano 

após ano desde 1997, só cresceu, e o aumento foi de quase 110% até 2002 

(PALHARES, 2002). 

O turismo fluvial no Brasil, devido a topografia do País, e da opção de 

geração de energia elétrica por meio de hidroelétricas, faz com que grande parte dos 

rios fiquem inadequados para a navegação. Porém o Rio Amazonas com 23 mil km 

de vias navegáveis, junto com toda a hidrografia da floresta amazônica são os que 

oferecem mais opções para turismo fluvial. Algumas empreas como P&O e a Enasa 

oferecem cruzeiros para o Amazonas. A P&O parte de Barbados no Caribe 

(PALHARES, 2002). 

O Brasil é um dos destinos com maior potencial para o desenvolvimento do 

turismo náutico do mundo, pois possui 8.500 mil km de costa banhados pelo 

Oceano, 35.000km de vias internas navegáveis, arquipélagos, ilhas, boas condições 

de navegação ao longo do litoral e sem fenômenos naturais como terremotos, 

maremotos, possuem margens de reservatórios de água doce, como hidroelétricas, 

lagos e lagoas, mangues, além de ter o clima ameno e favorável para a prática da 

navegação e turismo náutico (HRDLICKA, et al.,2005). .  

Durante anos, o Brasil simplesmente se manteve a margem das rotas de 

navegação dos milhares de turistas e velejadores que passeiam com seus barcos 

pelo mundo, devido à ligação entre a licença de permanência do barco em águas 

nacionais e o visto do turista/proprietário da embarcação. Situação que começou a 

mudar a partir de setembro de 2006 (BRAZILTOUR, 2012).  

Como consequência desta ação, a cada ano vem crescendo o número de 

barcos estrangeiros a circularem por águas brasileiras. Muitos atraídos pelo poder 

da divulgação ‘boca-a-boca’, onde as belezas naturais existentes ao longo do litoral, 
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a navegação tranquila e o fim da lei que inibia a vinda dos turistas para o Brasil são 

alardeados pelos próprios navegantes (BRAZILTOUR, 2012).   

3.4.1 Caracterização do Segmento do Turismo Náutico 

 

O Turismo Náutico é mantido pela atividade de lazer, que está ligada ao 

litoral, rios, lagos, lagoas, e também esportes náuticos através de embarcações 

pequenas até grandes navios (BRASIL, 2010; HRDLICKA, et al., 2005). 

A vontade de admiradores da navegação seja no mar ou em águas tranquilas 

despertou o interesse para um novo tipo de turismo, que se pode iniciar com um 

simples barco, em uma viagem curta a uma praia próxima, até um cruzeiro que faz 

rotas intercontinentais, e tem duração de alguns dias ou várias semanas. Todas 

estas formas de turismo náutico requerem uma mínima infraestrutura para este 

turista e suas embarcações, como: portos, fundeadores, atracadores, marinas, 

garagens náuticas e até clubes náuticos. Existe a necessidade de restaurantes de 

boa gastronomia, pois o público em questão é exigente e geralmente com poder 

aquisitivo alto. As lojas de artesanatos a souvenirs, e lojas de conveniência podem 

ser grandes geradores de renda em marinas ou empreendimentos náuticos, pois 

este turista possui grande poder de compra, gerando compras incentivadas pelo 

turismo. Não se pode esquecer-se da infraestrutura básica de apoio ao turista 

náutico em diferentes tipos de embarcações, bem como visitantes, trabalhadores e 

marinheiros, que inclui: banheiros e vestiários (BRASIL, 2010). 

É preciso considerar também a segurança e a acessibilidade que são pontos 

fortes e chaves para uma boa qualidade na estrutura de apoio ao turista náutico. 

Neste sentido, existe uma necessidade da capacitação neste setor, através de 

cursos técnicos e especializações na área náutica, que é carente de profissionais no 

setor, a nível nacional (BRASIL, 2010).  

Por menor que seja a embarcação ou a quantidade de dias que o turista 

permanecer no local visitado, naturalmente, ele terá gastos e despesas, com 

restaurantes, lojas, abastecimento, pousadas, hotéis. Isso mostra a viabilidade do 

Turismo Náutico e a necessidade de se investir no desenvolvimento do segmento 

(HRDLICKA, et al., 2005). 

Todos esses fatores colocam o Brasil como um dos principais locais para 

desenvolver o Turismo Náutico, além do crescimento e a ampliação da indústria 



35 

nacional de barcos e navios. Porém, o Brasil com todos esses atributos ainda não 

aproveita sua vocação para o turismo náutico (HRDLICKA, et al., 2005). 

É necessária a estruturação do destino para receber estes visitantes, 

construção de marinas públicas, implantação e qualificação de serviços de receptivo 

e equipamentos turísticos nas regiões a fim de dar o suporte necessário para estes 

turistas, e todos os envolvidos com o setor de forma direta ou indireta, além da 

prestação de serviços, impulsionando ao bom funcionamento e desenvolvimento do 

Turismo Náutico (BRASIL, 2010). 

A parceria entre a iniciativa privada e o poder público é de extrema 

importância para o crescimento do setor, pois o trabalho em conjunto mantém o 

equilíbrio necessário para o Turismo náutico deslanchar no Brasil (HRDLICKA, et al., 

2005). 

A principal motivação do Turismo Náutico é a utilização da embarcação como 

principal meio de transporte na prática turística. O Turismo Náutico associa esporte, 

aventura e prazer e é praticado na água com barcos de vela a motor. Entre as 

atividades náuticas e recreativas que são desenvolvidas, estão: 

a) Caiaque; 

b) Esqui aquático; 

c) Vela; 

d) Acqua- rider; 

e) Boia-cross; 

f) Rafting; 

g) Bodyboardng; 

h) Outrigger; 

i) Canoa havaiana; 

j) Canoa; 

k) Windsurf; 

l) Pesca;  

m) Passeios de barco; 

n) Passeios de balsa; 

o) Cruzeiros; 

p) Mini-cruzeiros; 

q) Regatas (HRDLICKA, et al., 2005).         
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3.4.2 O perfil do turista náutico  

 

O perfil do turista Náutico difere muito de acordo com o tipo de embarcação e 

nacionalidade do turista. Existem diferentes necessidades de consumo destes 

turistas nacional e internacionalmente (BRASIL, 2010). 

O turista Náutico, no geral, procura restaurantes, compras, badalações, 

visitação a locais preservados, museus, trekking, folclore e cultura da região, 

apresentações culturais, assim como atividades náuticas paralelas. Alguns pontos 

observados pelo turista também são a infraestrutura do local, assim como 

segurança, limpeza, proximidade dos atrativos, atividades de lazer e recreio, poder 

descansar, atividades noturnas e o clima (BRASIL, 2010). 

Em se tratando do turista de cruzeiro, este tem como objetivo desfrutar do 

maior número de atividade dentro do navio, como festas, aulas de danças, jogos, 

restaurantes, lazer, entretenimento entre outras coisas que é proporcionado neste 

tipo de viagem (BRASIL, 2010). 

O turista Náutico, em particular, o de cruzeiros e navios tem idade entre 31 e 

65 anos, 54% deste tipo de turista possui nível superior e 20% pós-graduação, 80% 

possui uma renda familiar acima de 10 salários mínimos, estimou-se também que 

55% dos turistas de cruzeiros viajam para o exterior e 94% buscam viagens pelo 

País. A maioria deste tipo de turista procura segurança, agilidade e conforto, e tem 

pouco tempo para viajar, opta por conhecer o maior número de atrativos durante a 

atracação, restaurantes, shows, festas, e etc. Em média 75% dos turistas de 

cruzeiros e navios retornam ao destino turístico visitado por via aérea (BRASIL, 

2010). 

O turista Náutico de recreio e esporte, para barcos de pequeno e médio porte, 

tem como principais motivações, a água, conhecer novos lugares, desfrutar de 

liberdade e autonomia, a qual o viajante pode formular seu próprio itinerário, assim 

como prolongar a estadia, mudar sua rota e determinar quanto tempo irá passar no 

determinado lugar. Neste tipo de embarcação o turista pode ainda desfrutar de 

estadia, moradia, assim como pode preparar a sua alimentação e utilizar (o barco) 

como meio de transporte. O contexto de preservação da Natureza, gastronomia, 

descoberta de novo lugares, cultura local, determinam o destino no qual se vão 



37 

viajar, as atividades náuticas, lazer e competição são outros fatores importantes na 

hora da escolha do lugar.  

A atividade náutica de competição dá origem aos eventos náuticos esportivos, 

devido a essas competições, os participantes seguem um calendário e locais que 

ocorrerão os eventos e competições esportivas. Esse tipo de segmento pode 

promover o turismo de forma indireta, pois existe uma propaganda voltada para a 

mídia deste tipo de esporte e evento, trazendo competidores, turistas, interessados, 

divulgando ainda mais a região e o Turismo Náutico. (BRASIL, 2010). 

Competições internacionais como Velux, Jacques Vabre, Volvo Ocean, 

Clipper Round, Transat 6.50, entre outras são de grande importância para a 

promoção do lugar e assim como deste tipo de turismo e mostram o grande 

potencial de investidores e negócios que existe para o desenvolvimento do Turismo 

Náutico (BRASIL, 2010). 

O perfil deste tipo de turista vai de acordo com a embarcação que ele utiliza 

de médio e pequeno porte, e sua nacionalidade, o turista náutico, “velejadores”, 

apresentam diferentes tipos de perfil, aquele turista com embarcação própria tem: 

idade entre 40 e 50 anos, poder aquisitivo elevado, gasta em média 5 vezes mais 

que o turista convencional com passeios, alimentação, compras, geralmente o turista 

é europeu ou americano, profissional liberal ou empresário, interessa-se pela cultura 

local, gastronomia local, atividade náuticas, permanece grande parte do tempo à 

bordo, visita vários destinos dentro do País, e quando vai embora continua gerando 

renda pois deixa seu barco em alguma marina, para quando retornar poder desfrutar 

dos passeios novamente. Os turistas com embarcações alugadas possuem perfil 

diferente. Homens de 30 a 50 anos, formação técnica ou superior, profissionais 

liberais ou empresários (BRASIL, 2010). 

  O turista de embarcação de médio porte está classificado em dois tipos: 

velejadores e lancheiros, os velejadores com mais mobilidade percorrem um 

caminho maior e se aventuram por percursos maiores pelo País globalizando o 

turismo Náutico e as travessias transoceânicas.  

Existem dois perfis dos turistas velejadores: com embarcação própria e 

alugada. 

O velejador com embarcação própria possui tempo disponível para viagens 

longas, é empresário, profissional liberal, ou aposentado, geralmente este turista é 

de classe média alta ou classe alta. O velejador, na grande maioria, reside próximo 
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ao local, ou possuem casa no destino, participam de regatas, eventos nos principais 

destinos náuticos esportivos.  

Os velejadores que alugam suas embarcações pertencem à classe média, 

suas viagens são realizadas apenas aos finais de semanas, e utilizam-se dos 

serviços de aluguel das marinas. O turismo Náutico, especificamente o de veleiros, 

hoje em dia já é bastante popular, desmistificando a ideia de que só pessoas com 

poder aquisitivo podem fazer parte desta parcela de turistas, hoje 15% da frota das 

embarcações de esporte e recreio são de veleiros. (BRASIL, 2010). 

Os lancheiros utilizam–se mais dos equipamentos náuticos onde ficam 

localizadas suas embarcações devidas necessitarem de abastecimento e o 

deslocamento não poder ser muito distante. Este tipo de turista utiliza em geral hotel 

de 4 a 5 estrelas,transporte aéreo, gastronomia local, cultura local, folclore, 

artesanatos, pacotes turísticos náuticos e terrestres (BRASIL, 2010). 

 

3.4.3 Infraestrutura para o Turismo Náutico 

 

A principal motivação para o Turismo Náutico não é a embarcação como meio 

de transporte, mas sim como motivador da prática do Turismo. A atividade náutica 

atrelada com o patrimônio natural e cultural torna-se um produto turístico singular no 

mercado (BRASIL, 2010). 

Para que o Turismo Náutico se desenvolva de forma sustentável, 

principalmente no âmbito econômico, é necessário que uma ampla oferta de 

infraestrutura seja disponibilizada, de modo a atender as necessidades dos 

prestadores de serviço e dos usuários deste segmento do turismo.  

Para entrar mais a fundo na infraestrutura náutica é necessário conhecer 

alguns pontos principais que favorecem esta estrutura:  

a) Atracadouros denominam-se sítio, local, onde atracam as embarcações, 

onde descansam as embarcações, igual a atracadouro (dicionário online). 

Combinação de um\ ou mais píeres, dotados ou não de ramificações 

(fingers) fixas ou flutuantes, que pode apresentar terminais de serviços 

(pontos de luz, rede de combate a incêndio, água potável, telefone, 

esgotamento por sucção) (COLIT, 2012); 

b) Área de fundeio: área destinada à ancoragem de navios que aguardam 

autorização para entrada na área de atracação dos portos;  
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c) Área de fundeio das marinas: área destinada à ancoragem de 

embarcações de lazer e recreio;  

d) Área do porto organizado: compreendida pelas instalações portuárias, 

quais sejam, ancoradouros, docas, cais, pontes e píeres de atracação e 

acostagem, terrenos, armazéns, edificações e vias de circulação interna, 

bem como pela infraestrutura de proteção e acesso aquaviário ao porto tais 

como guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução 

e áreas de fundeio que devam ser mantidas pela Administração do Porto; 

e) Bacia de evolução: local definido previamente nas proximidades da 

estrutura náutica, dotado de dimensões e profundidades adequadas à 

manobra e giro das embarcações; 

f) Base de charter: estruturas náuticas em que barcos de médio e grande 

porte são colocados para locação; 

g) Deck: plano superior de um píer, cais ou trapiche; 

h)  Doca: parte de um porto ladeada de muros ou cais, onde as embarcações 

tomam ou deixam carga ou passageiros; 

i) Empreendimento náutico: edificação ou conjunto de edificações utilizadas 

como apoio à atracação, embarque, desembarque e trânsito de pessoas, 

cargas ou produtos e embarcações, com instalações de apoio ou 

facilidades vinculadas, inclusive em terra, tais como marina, garagem 

náutica, clube náutico, base de charter, entreposto, empreendimento 

aquícola e terminal pesqueiro; 

j) Estaleiro: local equipado para a construção, recuperação, consertos e 

manutenção de embarcações e seus equipamentos; 

k) Estrutura náutica: equipamento ou conjunto de equipamentos 

organizadamente distribuídos por uma área determinada, com a finalidade 

de apoio à atracação, embarque, desembarque e trânsito de pessoas, 

cargas ou produtos ou à atividade sobre o espaço físico em águas 

públicas, tais como empreendimentos náuticos, píeres, rampas, trapiches, 

flutuantes, atracadouros (flutuantes ou não); 

l) Garagem náutica: estrutura náutica que combina áreas para guarda de 

embarcações em terra ou sobre a água, cobertas ou não, e acessórios de 

acesso à água, podendo incluir oficina para manutenção e reparo de 

embarcações e seus equipamentos”.   
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m) Molhe: construção lançada da terra para o corpo d'água, geralmente 

construído com enrocamento, destinado a quebrar o ímpeto do mar e servir 

de abrigo a embarcações; 

n) Marina: estrutura náutica composta por um conjunto de instalações 

planejadas para atender às necessidades da navegação de esporte e lazer, 

podendo possuir áreas de fundeio para guarda das embarcações, serviços 

de lavagem, venda de combustível e manutenção, além de hospedagem, 

esporte e lazer;(COLIT, 2012). 

O conceito de Marina, que refere-se à orla litorânea é uma palavra de origem 

italiana, adotada em 1928, pela Associação Americana de fabricantes de barcos e 

equipamentos Náuticos, para nomear o novo conceito de apoio portuário as 

embarcações de recreio e lazer. Essas novas instalações modernas além de 

manterem as funções normais de apoio às embarcações, vão oferecer serviços 

adicionais como água, energia, televisão a cabo, telefonia, remoção de esgotos e 

rejeitos, serviços de manutenção, vestiário para usuários e marinheiros, lojas de 

conveniência, lazer e recreação, estacionamento e até heliporto. 

o) Píer: construção lançada da terra sobre o corpo d'água, montada sobre 

pilotis, combinada ou não com flutuantes, que serve para lazer e para 

atracação de embarcações; 

p) Rampa: construção em plano inclinado, lançada da terra para o corpo 

d'água, utilizada para lançamento e recolhimento de embarcações; 

q) Terminal pesqueiro: estrutura de apoio às atividades pesqueiras, tais como 

ancoradouro, doca, cais, ponte e píer, envolvendo armazém e fábrica de 

gelo entre outros, inclusive em terra; (COLIT, 2012). 

r) Trapiche: superfície horizontal, em estrutura leve, plana, montada sobre 

flutuante ou pilotis, lançada da terra para a água, para acesso a 

embarcações (HRDLICKA, et al.,2005).       

O lazer e o comércio envolvido são o que movimenta economicamente as 

marinas, lojas, restaurantes, hotéis e acomodações, museus, entretenimento e o 

ambiente são pontos atrativos de uma marina. 

Os produtos vendidos nas lojas vão de artesanatos, vinhos, livros, até 

antiguidades, levando ao turismo de compras, que está ligado diretamente com o 

turismo náutico. A gastronomia servida nos restaurantes das marinas geralmente é a 

base de pratos diferenciados e sofisticados. Museus e galerias em uma Marina 
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atraem muitos turistas e são considerados diferenciais para o público. Pode-se citar 

um grande exemplo de museu itinerante, o navio S.S Great Britain de Bristol, 

Inglaterra, que tem uma atração de público de 125 mil visitantes por ano trazidos de 

navios, yatchs e barcos. Nas marinas podem ser sediados e produzidos diversos 

tipos de eventos, o ambiente leva o turista a ter interesse por esse tipo de espaço e 

evento nestas localidades (HRDLICKA, et al.,2005). 

O Brasil vem mostrando crescimento no mercado do Turismo Náutico. A cada 

ano que passa, aumenta a procura por cruzeiros marítimos, nas temporadas de 

verão, e a oferta dos produtos turísticos consequentemente cresce. Porém existem 

fatores negativos da infraestrutura náutica que apresentam certos problemas, e 

estes podem dificultar o crescimento do setor no país, são eles: 

a) Deficiência de infraestrutura portuária e poucos portos com terminal de 

passageiros – estes ainda são antiquados e não correspondem à realidade 

mundial de terminais marítimos, em termos de conforto, segurança e 

rapidez no atendimento; 

b) Altas taxas portuárias – tais taxas elevam o custo dos preços dos cruzeiros 

marítimos e podem, inclusive, desestimular o interesse das companhias 

armadoras pelas operações na costa brasileira; 

c) Baixa qualidade do turismo receptivo – isso é observado no próprio cais do 

porto ou no desembarque de passageiros, acrescido pelo fato de que as 

operadoras locais não operam um receptivo de boa qualidade, 

transparecendo desorganização e perda de tempo em relação aos 

passeios locais (city tours e passeios). Além disso, essas empresas pouco 

inovam em relação aos mesmos. Observa, ainda, a falta de treinamento e 

de aprimoramento dos guias locais, somada à exploração inadequada dos 

próprios atrativos turísticos e ao atendimento deficiente aos turistas 

(PAOLILLO et al., 2002). 

Existe também uma carência de novos portos brasileiros, além dos 

tradicionais, e que trabalhados com novos destinos, podem aumentar a demanda 

deste tipo de turismo. Junto a tudo isso, ainda é necessária a criação de programas 

estratégicos que facilitarão o bom trabalho e funcionamento do Turismo Naútico, 

além da melhora do receptivo, da estrutura oferecida, da oferta de treinamento e 

profissionalização aos colaboradores. As normas e regulamentos que possam 

restringir a entrada de navios estrangeiros no Brasil, também é um ponto negativo 
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para o desenvolvimento do Turismo Náutico no país. A costa do Brasil pode ser 

muito atrativa para o turismo marítimo (PAOLILLO et al., 2002). 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

 Este capítulo irá tratar da caracterização das garagens náuticas e marinas de 

Florianópolis, analisando as informações reunidas através do inventário da oferta 

turística, e avaliando a infraestrutura náutica das garagens, e marinas da cidade de 

Florianópolis, a situação atual e o que pode ser melhorado e desenvolvido para que 

o setor Náutico se desenvolva.  

 

4.1 MAPEAR A INFRAESTRUTURA NÁUTICA DE FLORIANÓPOLIS  

 

A infraestrutura utilizada na região de Florianópolis está localizada em alguns 

pontos do município, na Barra da Lagoa, está situado o único molhes da região. 

Existem dois trapiches localizados um na Avenida Beira Mar Norte e outro em 

Canasvieiras, ainda há três trapiches de uso particular do Iate Club, localizados bem 

a frente do empreendimento. Sambaqui, Jurerê, Lagoa da Conceição e Barra da 

Lagoa também contam com trapiches no local. 

As “conhecidas” marinas que na verdade são garagens náuticas, devido às 

instalações dos locais, não serem grandes e completas, e não ter área social, como 

a de uma marina, está situado ao redor da ilha; em alguns pontos como: Ingleses, 

Jurerê Tradicional, Ponta das Canas, Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa, Centro, 

Ribeirão da Ilha, Lagoa da Conceição, e Barra da Lagoa. 
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Figura 1 – Mapeamento da garagem náutica Ribeirão da Ilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fonte: Google Maps 

 

 

Figura 2 - Mapeamento do trapiche da Beira Mar Norte, Iate Club de Santa  Catarina Veleiros da 
Ilha(Centro), garagens náuticas da Lagoa da Conceição, molhe e garagens náuticas da Barra da 
Lagoa.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps 
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Figura 3 – Mapeamento das garagens náuticas e Iate Club do norte da ilha.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Google Maps 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MARINAS DE FLORIANÓPOLIS  

    

A marina é utilizada para, garagem, limpeza dos barcos, para fins lucrativos e 

rentáveis oferece serviços de marinheiro, restaurante, lanchonete, bar, piscinas, 

banheiros, entre outros, é um equipamento de lazer e pode ser utilizado por 

qualquer pessoa que tenha interesse na atividade, assim como neste tipo de lazer e 

esportes que são praticados por meio de barcos. 

 O que difere a Marina da Garagem Náutica, e que, é um local para guardar 

as embarcações, que tem serviço de limpeza de conservação de barcos, e é 

colocado na água e retirado, só quando for utilizada.  O Club Náutico é voltado só 

para associados, tudo que é recebido em dinheiro do club e investido nele próprio. 

 

4.2.1 Marina da Conceição 

  

A marina da Conceição como assim é conhecida pelo seu nome fantasia, tem 

como razão social Marina da Conceição Comércio de embarcações LTDA, CNPJ 

10.36.635/0001-07. Está localizado na Rua Vereador Osni Ortiga, 458 no bairro da 

Lagoa da Conceição CEP: 88062-450 telefone (48)3232-1297. Iniciou suas 
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atividades em 1998, possui nove funcionários permanentes e nenhum funcionário 

temporário. Dispõe de serviço de bar e lanchonete e está localizada próxima ao 

restaurante Marquês e ainda próxima os meios de hospedagem, galeria, rua 

comercial e posto de gasolina no centro da Lagoa da Conceição e ainda está a 20 

km do aeroporto e 15 km da rodoviária. 

 

                   Figura 4 - Marina da Conceição 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fonte: Elaborado pela autora 

 

O funcionamento da marina é o ano inteiro, das oito às dezoito horas, 

inclusive nos feriados, quando se tem o maior movimento de barcos. O 

estacionamento para carros, da marina é gratuito e em área descoberta, com 

capacidade de 35 veículos, com os barcos na marina ou, 50 carros, sem os barcos. 

A localização da Marina é classificada como de águas interiores, na lagoa. A 

atracação da Marina é de abrangência nacional, em algumas épocas do ano, como 

no verão, recebe esporadicamente barcos internacionais e o porte das embarcações 

é de pequeno e médio porte. A profundidade média do calado é de 3 metros. 

O estado de conservação da marina é muito bom, possui capacidade para 

120 barcos, 100 vagas secas e 20 molhadas permanentes alcançam a 36pés, e 

vagas secas e molhadas rotativas também alcançam 36pés.  

Outras instalações e serviços que a marina possui:  

a) Aluguel de barcos; 
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b) Embarcação de apoio; 

c) Mão de obra especializada; 

d) Pátio seco com vaga permanente; 

e) Pier de embarque e desembarque com escada negativa; 

f) Rampa; 

g) Segurança especializada; 

h) Serviços de eletricidade; 

i) Serviços de lingado em rampa;  

j) Serviços de coleta de resíduos sólidos nas embarcações; 

k) Saída de emergência; 

l) Fornecimento de água para vagas molhadas; 

m)Serviço de som; 

n) Boxe para guarda de materiais; 

o) Segurança 24 horas;  

p) Pátio seco com vaga rotativa;  

q) Pier sistema fixo; 

r) Sala de rádio; 

s) Serviços de limpeza e conservação de embarcações; 

t) Serviços de coleta de resíduos líquidos nas embarcações; 

u) Trator e guindaste para manobra de barcos; 

v) Vestiário para clientes; 

x) Fornecimento de energia para vagas molhadas; 

z) Previsão do tempo. 

 

A marina também oferece outros serviços como: Cursos náuticos, loja de 

material náutico, fornecimento de gelo, chuveiro, sala para reuniões, guarda volume, 

venda de barco, sala de tv, instalações sanitárias, passeios turísticos terrestres e 

náuticos, passeios turísticos terrestres e náuticos, bar e lanchonete, área de 

convivência para a tripulação, loja de conveniência.  

A marina possui ainda alguma facilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida como rampa, estacionamento reservado para os deficientes, 

mas sem sinalização adequada. Existe um sanitário reservado para os portadores de 

mobilidade reduzida, com acesso para cadeiras de rodas, barra de apoio e pia 

rebaixada. Na circulação interna da marina o cadeirante utiliza-se de rampa e piso 
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regular antiderrapante. A parte da acessibilidade não está completa e pode ser 

reestruturada para melhor garantir o conforto dos visitantes com mobilidade reduzida 

em várias partes da marina.  

A Marina da Conceição tem um sistema de lavação dos barcos sustentável e 

eficiente, no qual o barco é colocado em cima de uma parte retangular de cimento 

fechada, que parece uma caixa de concreto. Embaixo tem dois reservatórios de 

água, onde ela cai quando o barco está sendo lavado. O primeiro reservatório fica a 

areia e no segundo o óleo e os resíduos. A água passa por um processo de 

renovação e sai limpa para ser reaproveitada para lavar outros barcos. Um sistema 

fácil de reaproveitamento, que ajuda ao meio ambiente e as futuras gerações. 

 

               Figura 5 – Sistema de Coleta de água e resíduos da Marina da Conceição 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Fonte: Elaborada por autora 
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               Figura 6 -  Marina da Conceição sistema de reaproveitamento de água 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
               Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.2.2 Marina Ponta da Areia (Fedoca)  

 

Marina Ponta da Areia é o nome fantasia da empresa, porém é denominada 

garagem náutica, e a razão social é Alfredo Roberto de Oliveira LTDA, CNPJ: 

79.277.182/0001-00, que está localizado na Rua Senador Ivo D’áquino, 133 CEP: 

88062-050 Lagoa da Conceição, telefone (48) 3232-2290/3232-0759, endereço 

eletrônico: http//www.marinapontadaareia.com.br. A marina iniciou sua atividade em 

1o de setembro de 1997 e hoje tem oito funcionários permanentes, e não contrata 

funcionários para a temporada nem nunca. A garagem náutica está situada a 20 km 

do aeroporto, 15km da rodoviária e a 500 metros de um ponto de táxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinapontadaareia.com.br/
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               Figura 7 - Rampa da Marina Ponta da Areia (Fedoca) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fonte: Elaborado por autora 

 

Funciona como garagem náutica e restaurante. O restaurante funciona 

diariamente das 11h30 às 24h, e a garagem náutica funciona das 08h às 18h, todos 

os dias, o ano inteiro, inclusive em feriados. O sistema é para associados que 

pagam mensalmente pelos serviços, já os visitantes pagam taxas extras mediante a 

tabela de custos da garagem. Se um determinado associado ou visitante, 

previamente ligar e entrar em contato com a Marina Fedoca, avisando que irá chegar 

após o horário das 18h, o barco já será colocado “puxado” como é dito pelos 

trabalhadores do local, e quando o interessado chegar, o segurança irá soltar e 

entregar o barco, depois de verificar documentação entre outros, desta forma, o 

dono da garagem afirmou que sua “marina” tem serviço 24 horas. 

Sobre as instalações, o estacionamento é gratuito e descoberto, a capacidade 

de veículos é 60 carros se não tiver os barcos no pátio, com os barcos cabem em 

média 35 carros. A garagem náutica está localizada em águas interiores, suas 

embarcações são de pequeno e médio porte, a profundidade do calado é de 3 

metros e a atracação é de abrangência nacional.  

A capacidade da marina é de 55 barcos, possui 40 vagas secas e 15 

molhadas permanentes com até 36 pés e vagas secas e molhadas rotativas para 

embarcações de até 32 pés. 
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A garagem náutica também oferece outras instalações e serviços: 

a) Aluguel de barcos;  

b) Embarcação de apoio; 

c) Mão de obra especializada; 

d) Pátio seco com vaga permanente; 

e) Rampa; 

f) Segurança especializada; 

g) Fornecimento de água para vagas molhadas; 

h) Serviço de som; 

i) Boxe para guarda de materiais;  

j) Segurança de 24h; 

k) Pátio seco com vaga rotativa; 

l) Píer sistema fixo; 

m) Sala de rádio; 

n) Trator e guindaste para manobras de barcos; 

o) Vestiário para clientes; 

p) Fornecimento de energia para vagas molhadas; 

q) Previsão do tempo; 

Outros serviços que são oferecidos na Marina Ponta da Areia: 

A garagem náutica conta com um Restaurante de qualidade e bastante 

renomado, o conhecido Chef Fedoca, que também funciona como bar e lanchonete. 

O restaurante está situado dentro do espaço da garagem náutica e atrai ainda mais 

turistas para o local, além disso, no local também são oferecidos cursos náuticos, 

passeios turísticos náuticos, fornecimento de gelo, chuveiros, venda de barco e 

instalações sanitárias. 
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 Figura 8 - Restaurante Fedoca e Marina Ponta da Areia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
              Fonte: Elaborado por autora 

 

Em termos de acessibilidade a Marina Ponta da Areia não está completa, falta 

muito que implantar. Ela oferece um banheiro exclusivo para cadeirantes, com porta 

larga para entrada de cadeira de rodas, barra de apoio e pia rebaixada. Foi 

observado também que no local existe também a pintura, no chão, indicando local 

para pessoas com mobilidade reduzida. 

Na Marina Ponta da Areia também existe o sistema sustentável de lavação de 

barcos, no qual a água cai em um depósito onde existem duas caixas. A areia é 

coletada em uma delas e na outra a água e os resíduos. A água sai limpa e pronta 

para ser reutilizada para a lavação de outras embarcações. 

 

4.2.3 Marina Verde Mar 

  

 O nome fantasia da garagem náutica é Marina Verde Mar, a razão social é 

Marina Verde Mar LTDA ME, CNPJ 03482.099/0001-01, é uma empresa privada, 

que iniciou sua atividade em dezenove de novembro de 1999, e hoje trabalha com 

sete funcionários, podendo contratar até dois a mais no quadro na temporada, a 

direção da garagem não tem nenhum funcionário deficiente, porém expressou 

grande interesse em contratar pessoas nessas circunstâncias. A Marina Verde Mar 
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está localizada na Rua Beco dos Coroas 41, Barra da Lagoa CEP 88061-600, 

telefone (48) 3232-7323/99603557.  

 

 Figura 9 - Marina Verde Mar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fonte: Elaborada por autora 

 

 A Marina Verde Mar possui meios de hospedagem dentro do espaço onde 

está situada a marina, são apartamentos de dois andares, nos quais a dona do local 

aluga para interessados em morar anualmente, ainda no mesmo espaço de frente 

para a Lagoa e em um visual incrível fica o restaurante Sushi Roots, da culinária 

japonesa. 
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               Figura 10 - Restaurante Sushi Roots, que está dentro da Marina Verde Mar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fonte: Elaborada por autora 

 

Está localizada em águas interiores a 35 km do aeroporto e a 25km da 

rodoviária, e a 500 metros do ponto de ônibus.  

O funcionamento da garagem é o ano inteiro, todos os dias, das 8h às 18h, 

estão abertos para associados, visitantes ou turistas que queiram utilizar a marina no 

dia ou feriado, pagando as taxas e valores sugeridos pela a mesma, a Marina Verde 

Mar, só atenderá depois do horário de trabalho, associados que já são determinados 

pela garagem, para este fator, nos quais detém a autorização de pegar os barcos 

em outro horário que não seja o normal. 

A respeito das instalações, o estacionamento é gratuito e descoberto, tem 

capacidade para 30 carros apenas, teria espaço para ônibus se não houvesse os 

carros ou barcos. A atracação dos barcos é de abrangência nacional, uma vez 

apenas receberam um barco internacional, os barcos são de pequeno e médio porte, 

tem capacidade para 150 barcos, 130 vagas secas permanentes e 20 vagas 

molhadas são até barcos de 32 pés, e as vagas secas e molhadas rotativas também 

são até 32 pés.  

Outras instalações que são utilizadas pela Marina Verde Mar: 

a) Aluguel de barcos; 

b) Embarcação de apoio; 
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c) Mão de obra especializada; 

d) Pátio seco com vaga permanente; 

e) Rampa; 

f) Segurança especializada; 

g) Serviço de coleta de resíduos sólidos nas embarcações; 

h) Fornecimento de água para vagas molhadas; 

i) Serviço de som; 

j) Boxe para guarda de materiais; 

k) Hangares para guarda de embarcação; 

l) Segurança 24h; 

m)Pátio seco com vaga rotativa; 

n) Pier sistema fixo; 

o) Sala de rádio; 

p) Vestiário para clientes; 

q) Fornecimento de energia para vagas molhadas; 

r) Previsão do tempo. 

A Marina Verde Mar também oferece serviços como cursos náuticos, venda 

de barcos, chuveiros, instalações sanitárias, passeios turísticos, nas proximidades 

tem banca de revista, ponto de ônibus e táxi, além de outros restaurantes com píer 

que estão localizados na lagoa da fortaleza da barra, a marina atrai os turistas que 

vem com seus barcos, para desfrutar do passeio e da boa gastronomia.  

A acessibilidade no local da marina é boa, eles possuem estacionamento para 

cadeirante sinalizado, atualmente eles passam por uma reforma, que inclui 

melhorias no local e na acessibilidade, em todos os aspectos rota externa acessível, 

área de circulação, rampa, piso antiderrapante, sanitário, calçada rebaixada, balcão 

de atendimento rebaixado entre outros, a gerência do local demonstrou grande 

preocupação com a acessibilidade e com os visitantes com mobilidade reduzida. 

A marina utiliza poste de energia solar, reaproveitamento da água na qual é 

feita as lavações dos barcos, tem o mesmo sistema das outras marinas, coleta a 

areia, água e resíduos, e devolve a água limpa, para lavar novas embarcações. A 

empresa também aposta no treinamento de funcionários, a diretora da marina que 

ministra os cursos, prepara e qualifica a sua mão de obra. 
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Figura 11 - Sistema de lavagem de coleta de resíduos e água da Marina Verde Mar.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  Fonte: Elaborado por autora. 

 

4.2.4 Estação Náutica Neném  

 

Estação Náutica Neném é o nome fantasia da garagem náutica de razão 

social Estação Náutica Neném LTDA, CNPJ 06.878.006/0001-42, na Rua Altamiro 

Barcelos Dutra, 208, Barra da Lagoa, telefone (48) 32323600. 
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Figura 12 -  Estação Náutica Nenêm 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Elaborada por autora 

 

Iniciou sua atividade em 1990, está situado em águas interiores, a 20km do 

aeroporto, e a 15km da rodoviária, a 500 metros, de uma banca de revista, ponto de 

ônibus, e por toda a proximidade da marina, existem restaurantes da culinária de 

Florianópolis a base de frutos do mar, bar e lanchonete, meios de hospedagem, 

posto de combustível tanto para carros como barcos. Atualmente conta com ajuda 

de dois colaboradores, o proprietário Ademar João Lemos e sua filha, e não 

costumam contratar funcionários extras para a temporada, funciona o ano todo 

inclusive em feriados, e fecha as terças para folga dos funcionários. 

Nas instalações a capacidade é para 15 carros, o estacionamento é gratuita e 

descoberta para os associados, a atracação é de abrangência nacional, as 

embarcações são de pequeno e médio porte, a capacidade é de 40 barcos, as 

vagas secas permanentes e rotativas vão até 30 pés, não possui vagas molhadas, a 

profundidade do calado é de dois metros. 

A garagem náutica também possui outras instalações como: 

a) Embarcação de apoio 

b) Mão de obra especializada 

c) Pátio seco com vaga permanente 

d) Píer de embarque e desembarque com escada negativa  
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e) Rampa 

f) Fornecimento de água para vagas molhadas 

g) Boxe para guarda de materiais 

- Pátio seco com vaga rotativa 

- Píer sistema fixo 

- Sala de rádio 

- Trator e guindaste para manobra de barcos 

- Fornecimento de energia para águas molhadas 

- Previsão do tempo. 

A Estação Naútica Nenem, não possui nenhum sistema sustentável, ou 

acessibilidade para portadores de mobilidade reduzida. 

   

4.2.5 Marina Barra da Lagoa 

  

 A Marina Barra da Lagoa assim chamada pelo seu nome fantasia que é 

denominada garagem náutica, de razão social Erli Álvaro Martins ME, CNPJ 

08.237.321/0001-16, que está localizado na Rua Laurindo José de Souza, casa, 

Fortaleza da Barra da Lagoa, CEP 88061-400 telefone (48)3232-4657. 

 

   Figura 13 - Trapiche da Marina Barra da Lagoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Elaborada por autora 
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 Está situada a 20 km do aeroporto e a 15 km da rodoviária, nas proximidades 

de restaurantes, meios de hospedagem, posto de combustível, bar e lanchonete. 

 Iniciou sua atividade em 01 de agosto de 2006, funciona com três funcionários 

permanentes, e geralmente mais uma pessoa na temporada, a garagem náutica 

abre o ano inteiro, inclusive feriados, fechando só às terças-feiras, no verão a 

abertura é às 8h até às 20h, e no inverno encerra às 18h. 

 O estacionamento é gratuito e descoberto, capacidade para 30 carros sem 

barcos, capacidade de 40 vagas para embarcações de pequeno e médio porte, as 

30 vagas secas e 10 molhadas permanentes e rotativas vão até 40 pés, 

profundidade do calado é de 2m,  

 Outras instalações na Marina Barra da Lagoa: 

a) Embarcação de apoio; 

b) Pátio seco com vaga permanente; 

c) Rampa; 

d) Fornecimento de água para vagas molhadas; 

e) Previsão do tempo; 

f) Píer sistema fixo; 

g) Sala de rádio; 

h) Trator em guindaste para manobras do barco. 

A Marina Barra da Lagoa não tem uma sede, com banheiro para visitantes, 

está em fase de expansão, no verão o proprietário irá abrir uma petiscaria que está 

sendo construído na beira da lagoa, próximo ao píer da marina, onde terá banheiro 

para clientes e uma infraestrutura maior do que existe hoje, como dito pelo dono da 

garagem náutica. A marina também não possui acessibilidade para portadores de 

mobilidade reduzida em nenhum local da marina. 

 

4.2.6 Garagem Náutica Ribeirão da Ilha 

 

 A razão social da garagem náutica é Raulino Jacó Brunning Filho ME, e nome 

fantasia Garagem Náutica Ribeirão da Ilha, CNPJ 11.564.964/0001-89, está 

localizada na Rua Baldicero Filomeno nº12520, Ribeirão da Ilha, CEP 88064-002, 

telefone (48) 99259188. 

 Está situado no sul da ilha, em águas interiores, a 15 km do aeroporto e a 

25km da rodoviária, a 200 metros do ponto de ônibus, o ponto de referência é o 
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Museu do Ribeirão da Ilha, mais nas proximidades a diversos restaurantes da 

culinária ilhéu, a base de ostras e frutos mar, os restaurantes possuem píer, os 

turistas podem chegar ao restaurante de barco, e desfrutar uma gostosa ostra 

gratinada com um belo visual para as fazendas de ostras do ribeirão e do mar. Nas 

proximidades também existe meios de hospedagem como pousadas para os turistas 

que frequentarem o ribeirão da ilha. 

 

Figura 14 - Garagem Náutica Ribeirão da Ilha 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Elaborado por autora 

 

A garagem náutica abre durante o ano todo, inclusive feriados, os únicos dias 

que fecha, é nos dias 31 de dezembro e um de janeiro,o horário de abertura é das 

8h as 18h30 no verão e no inverno encerra as 19h30h.  

 A estrutura do local é pequena, o estacionamento é gratuito e descoberto, há 

capacidade para 10 veículos apenas, a capacidade de barcos são 45, 45 vagas 

secas permanentes e cinco molhadas permanentes ou rotativas vagas e vão até 30 

pés, porte das embarcações é pequeno e médio porte, profundidade do calado 1, 80 

metros, e a garagem é de atracação nacional. 

As instalações e serviços que a garagem náutica disponibiliza são limitados, 

devido ao espaço do local, e da estrutura: 

a) Embarcação de apoio; 
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b) Mão de obra especializada; 

c) Rampa; 

d) Serviço de som; 

e) Segurança 24h; 

f) Sala de rádio; 

g) Sanitário. 

Outros serviços: 

a) Passeios turísticos náuticos; 

b) Fornecimento de gelo; 

c) Área de convivência para a tripulação; 

d) Venda de barcos; 

e) Bar. 

A Garagem Náutica Ribeirão da Ilha possui ainda uma estrutura mínima para 

uma marina, no espaço, nas instalações e estrutura, não tem nenhum tipo de 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou qualquer outro tipo de 

deficiente. O proprietário da garagem náutica, trabalha em conjunto com outro 

funcionário apenas,  total de duas pessoas, e na temporada contrata mais um, o 

próprio proprietário que faz serviços que outras marinas terceirizam como 

eletricidade, pintura, marcenaria, e outros como mecânica, serralheria, eram 

tercerizados. O proprietário afirma ter projeros de melhorias contínuas na garagem, 

inclusive melhorar os sanitários,a acessibilidade, montar um restaurante dentro do 

local, entre outras coisas. 

 

4.2.7 Marina do Costão 

 

 Nome fantasia é Marina do Costão, razão social Fabio Luciano & Narbal de 

Souza Correa LTDA, CNPJ 13.604.150/0001-56, Rua Estrada Dom João Becker, 

fundos, Canto Sul dos Ingleses, s/nº, telefone (48) 99722143. 
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Figura 15 - Marina Costão 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Elaborada por autora 

 

Iniciou sua atividade em janeiro de 1994, hoje na garagem náutica como é 

denominado existem três funcionários, na temporada são contratados mais dois 

funcionários, o vigia que trabalha na empresa possui deficiência física. Está a 55km  

do aeroporto e a 25km da rodoviária, a 400metros tem um ponto de onibus, o ponto 

de referência é o canto sul dos ingleses, nas proximidades há vários restaurantes, 

bar, lanchonete, e meios de hospedagem a uns 500 metros do local. 

A Marina do Costão funciona o ano todo, todos os dias, das 8h as 18h no 

inverno, e  das  7h as 20h no verão, localizada no litoral,em frente ao mar, o 

restaurante que funciona  dentro da Marina chamado Recanto dos Brunidores, é 

dono de uma vista belíssima do costão sul dos ingleses, o cardápio do chef é a base 

de frutos do mar, o interessante deste restaurante é que eles criam em cativeiro com 

água salgada, lagostas, vieiras, siris, e até ermitão, o visitante pode escolher o que 

deseja comer na “grande piscina” chamada de viveiro, e o chef prepara a gosto do 

cliente. 
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Figura 16 - Restaurante Brunidores da Marina Costão 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Elaborado por autora 

 

 A garagem náutica, possui estacionamento, porém o acesso é um pouco 

complicado, pois é uma trilha por dentro das dunas, que chega até o local, o 

visitante que for pela primeira vez, tem que estar informado, para chegar ao local.O 

estacionamento, é gratuito e descoberto, com capacidade para no máximo 15 

carros.A atracação é nacional porém o proprietário da garagem, recebe na 

temporada muitos argentinos que trazem seus botes, e barcos pequenos, o porte 

das embarcações é de pequeno e médio porte, tem capacidade para 50 barcos,45 

vagas secas permanentes e rotativas,e vão até 30 pés, e 5 molhadas permanentes e 

rotativas, e comporta até 30 pés.  

 Outras instalações e serviços: 

a) Aluguel de barcos; 

b) Embarcação de apoio; 

c) Mão de obra especializada; 

d) Pátio seco com vaga permanente; 

e) Boxe para guarda de materiais; 

f) Pátio seco com vaga rotativa; 

g) Serviços de coleta de resíduos líquidos nas embarcações;  

h) Serviços de limpeza e conservação das embarcações; 

i) Trator e guindaste para manobra de barcos; 

j) Vestiário para clientes; 

k) Previsão do tempo. 
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Serviços como marcenaria, pintura, assistência técnica autorizada, laminação, 

mecânica, serralheria são tercerizados. A Marina do Costão ainda oferece serviços 

como: 

Restaurante,bar,lanchonete,passeios turísticos náuticos, guarda volume, 

fornecimento de gelo,chuveiros,instalações sanitárias. 

A Marina do Costão, não tem nenhum tipo de acessibilidade no local, nem 

sanitários para pessoas com mobilidade reduzida. O grande atrativo desta Marina 

sem dúvida, é o viveiro com os crustáceos vivos que vão de vieiras até lagostas, no 

qual as pessoas podem escolher o que vão saborear em um prato produzido pelo 

chef do restaurante. 

 

Figura 17 - Piscina com fluxo de água salgada, onde é cultivado, lagostas, vieiras, siris, para 
o cliente escolher e consumir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Elaborado por autora 

  

4.2.8  Iate Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha ( sede oceânica /Jurerê) 

 

 O nome fantasia e a razão social são Iate Club de Santa Catarina, CNPJ 

82.510.504.0002-05, telefone (48) 32661280, está localizada na Rua Tertuliano Brito 

Xavier, 3052 Jurerê Tradicional, no litoral norte da ilha. 

Iniciou sua atividade em dezembro de 1991, hoje conta com 20 funcionários, 

e na temporada contrata mais seis .Está a 30km do aeroporto e 15km da 
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rodoviária,a 100 metros um ponto de ônibus, dentro do Iate Club pode-se encontrar 

um restaurante na beira mar no qual é de uso exclusivo dos aasociados do club, nas 

proximidades encontra-se bar, meios de hospedagem, e outros restaurantes. 

O funcionamento do Iate Club é o ano todo, todos os dias, inclusive feriados 

no horário das 8:00h as 18:00h. O estacionamento dentro do Iate Club, é gratuito, 

descoberto,com capacidade para 50 veículos. 

A sua atracação é de nível nacional e internacional, a capacidade máxima de 

barcos é de 50 vagas secas e seis molhadas todas permanentes e as vagas secas 

vão até 35 pés, e as molhadas até 80 pés. 

Outras Instalações: 

a) Embarcação de apoio; 

b) Mão de obra especilaizada 

c) Rampa; 

d) Boxe para guarda de materiais; 

e) Fornecimento de água para vagas molhadas; 

f) Segurança 24h; 

g) Pier sistema fixo; 

h) Serviços de limpeza e conservação de embarcações; 

i) Trator para manobras de barcos; 

j) Vestiário para clientes; 

k) Fornecimento de energia para vagas molhadas; 

l) Previsão do tempo; 

Serviços de eletricidade, marcenaria, pintura, mecânica, serralheria, 

laminação, assistências técnicas autorizadas são tercerizados.  
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Figura 18 - Trapiche em Jurerê localizado em frente ao Iate Club 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Elaborado por autora 

 

O Iate Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha, possui acessibilidade , tem um 

banheiro para exclusivo para deficientes, tem rampa de acesso, sinalização no 

banheiro e no estacionamento.Utilizam o sistema de separação de resíduos, e 

oléo,e a água tratada é jogada ao mar, a água é reaproveitada da chuva, trazendo 

economia para o Iate, para os associados de uma forma sustentável, contribuindo 

para o planeta. 

O Iate Club de Santa Catarina Veleiros da ilha, é considerado a maior 

Agremiação náutica do País, Centro de excelência de vela conforme a 

Confederação de vela e motor e melhor raia para competição e treinamento do 

Brasil, o grande projeto para a sede de Jurerê, é a construção de um CT, 1º Centro 

de Treinamento de Vela do Brasil, o projeto propoê idéias inovadoras, para  ser um 

complexo esportivo tecnológico, sustentável e multifuncional. Será o centro de 

treinamento de atletas brasileiros em competições nacionais e internacionais e 

abrigará atletas do Mundo todo, classes olímpica, paralímpica, e panamericana. O 

espaço será constituído de administração, espaço multiuso com lojas, salas de 

apoio,reuniões , eventos e palestras, alojamento feminino e masculino, com 30 leitos 

e vestiário, serviço de lavanderia, além de sala de monitoramento de atletas, com 

academia, condicionamento físico e hidroginástica. Está previsto também a 
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construção de um autditório para 240 pessoas e sala de vídeo e apoio para 100 

pessoas. Algumas características do projeto sustentável, são :Captação de água de 

chuva, que será utilizada nos sanitários; Tratamento de efluentes biológicos do tipo 

lodo ativado. Desta forma a água pode ser reaproveitada para irrigação de jardins , 

aquecimento solar entre outros tantos aspectos propostos pelo Iate Club. 

 

4.2.9 Marina Marina  

 

A razão social da marina é ,Leda Maris, Nichaelsen ME, e o nome fantasia 

Marina Marina, CNPJ 00.363.324.0002-75, situada na Rua Gilson da Costa Xavier nº 

1546 CEP 88051-001, Sambaqui, telefone (48) 32352418. 

A marina como é chamada pelos propietários, na verdade é uma garagem 

náutica devido suas instalações. Iniciou sua atividade em 1998, opera com 5 

funcionários permanentes, e na temporada pode contratar até 3 novos funcionários. 

 

Figura 19 - Marina Marina 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Elaborado por autora 

 

Está localizado nas proximidades de restaurantes típicos da culinária da ilha,e 

próximo ao cultivo de ostras da região, no polo gastrônomico do Sol Poente como é 

chamado, próximo a bares, lanchonetes, meios de hospedagem a 100metros, como 
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pousada. Está localizado na Baía Norte a 30km do aeroporto, e a 25km da 

rodoviária, ponto de referência trapiche na prainha de Sambaqui. 

 

Figura 20 - Trapiche na prainha de Sambaqui 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Elaborado por autora 

 

Funciona o ano todo, das 8:00 às 17h30 no inverno, e das 8:00 às 20h no 

verão, dias  25/12 e 01/01 a Marina não abre.O estacionamento é gratuito e em local 

descoberto, a capacidade de veículos no local é de 40 carros. A atracação é de 

porte nacional,porte das embarcações de esporte e recreio, é de pequeno porte, o 

calado é 1,5 m, possui 105 vagas secas . 

Outras Instalações: 

a) Embarcação de apoio; 

b) Mão de obra especializada(capacitação interna); 

c) Pátio seco com vaga permanente; 

d) Pier sistema flutuante; 

e) Rampa; 

f) Segurança 24h (vigia); 

g) Boxe para guarda de materiais; 

h) Pátio seco com vaga rotativa; 

i) Seriços de limpeza e conservação de embarcações; 

j) Trator para manobra de barcos; 
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k) Vestiário para clientes; 

l) Previsão do tempo. 

Serviços como eletricidade, marcenaria, pintura, laminação,serviços de 

assistência técnica, são tercerizados. 

Outros Serviços são oferecidos no local como: 

a) Fornecimento de gelo; 

b) Chuveiros; 

c) Sala de tv; 

d) Instalações Sanitárias; 

e Área de convivência para tripulação. 

Na Mariana Marina não há locais com acessibilidade, nem banheiro, nem 

estacionamento. A Marina utiliza um sistem de lavação que faz a separação dos 

resíduos, e óleo da água, mas esta água é devolvida ao mar.  

 

4.2.10 Marina Guará 

 

Nome fantasia Marina Guará, e razão social Silvestre e Menegaz Guarderia 

Náutica LTDA, CNPJ 06.958.015.0001/43,é denominada garagem náutica na sua 

instalação.Está situado em águas interiores na Rua Rafael da Rocha Pires 1600 

Sambaqui CEP 88051-001,telefone (48) 32329614. 

Iniciou sua atividade em 27 de setembro de 2005,opera hoje com 6 

funcionários permanentes,e na temporada contrata até 2 funcionários extras, conta 

com um funcionário deficiente, que não tem uma mão, este, dirigi trator, puxa 

barcos, e conclui seu serviço como outro colaborador qualquer, é incentivado pelo 

seus colegas de trabalho o que é muito importante na integração do trabalho da 

equipe. 

Funciona o ano todo, fechando só as terças-feiras,abertura as 8:00 às 18:00h 

no inverno e das 8:00 às 20:00h. O estacionamento é gratuito para clientes e em 

área descoberta, tem capacidade para 30 veículos.  

A abrangência da atracação é nível nacional,o porte das embarcações é de 

pequeno e médio porte de até 36 pés, o calado de saída com o barco da marina é 

de 0,80 a 1,00 metro,e seguindo para fora da baía norte, é de 1,60 até 3 

metros.Possuem 150 vagas secas permanenentes de até 36 pés. 
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 Nas proximidades,existem muitos restaurantes a base de frutos do mar,faz 

parte do polo gastrônomico do sol poente, bares, lanchonetes, meios de 

hospedagems, à 5m do ponto de ônibus, está a 34km do aeroporto, e a 18km da 

rodoviária. 

Outras instações na marina: 

a) Aluguel de barcos; 

b) Embarcações de apoio; 

c) Pátio seco com vaga permanente; 

d) Rampa; 

e) Segurança 24h; 

f) Sala de rádio; 

g) Serviços de limpeza e conservação de embarcações; 

h) Serviços de coleta de resíduos líquidos nas embarcações; 

i) Trator para manobra de barcos; 

j) Posto de combustível Náutico; 

k) Vestiário para clientes; 

l) Previsão do tempo. 

Outros serviços da Marina : 

a) Fornecimento de gelo; 

b) Chuveiros; 

c) Venda de barco; 

d) Instalações sanitárias; 

e) Passeios turísticos náuticos.  
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Figura 21 - Posto de Combustível da Marina Guará 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: Elaborado por autora 

 

A Marina não tem nenhuma acessibilidade no local, a água utilizada passa por 

um tratamento de separação de resíduos e óleo, e é devolvida para o mar.  

 

4.2.11 Marina Santo Antonio  

 

O nome fantasia é Marina Santo Antonio e a razão social é  Garagem Náutica 

Santo Antonio LTDA, CNPJ 088634970001/83,denomina-se garagem náutica devido a 

instalação. Está situado em águas interiores, na Rua Gilson da Costa Xavier, 125, Stº 

Antonio de Lisboa, CEP 88051-000, telefone (48) 32330009. 
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     Figura 22 - Marina Santo Antônio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Elaborado por autora 

 

Iniciou sua atividade no ano de 2007, hoje conta com a colaboração de 3 

funcionários e não costuma contratar na temporada, pois seu público é fixo. Está 

localizado dentro do polo gastronômico sol poente, próximo ao cultivo de ostras, 

existe diversos restaurantes na orla, todos a base de frutos do mar, e bares 

lanchonetes e meios de hospedagem nas proximidades.Está a 28 km do aeroporto,a 

23km do rodoviária, e a 20 metros ponto de ônibus. 

Funciona o ano todo, das 8:00 às 19:00h, no verão, e das 8:00 às 18:00h no 

inverno,e nas segunda-feira fecha, no verão os únicos dias que fecham, é 24  25/12, 

e 31/12 e 01/01. O estacionamento é gratuito e descoberto, com capacidade para 15 

carros. 

Outras instalações na marina: 

a) Embarcação de apoio; 

b) Pátio seco com vaga permanente; 

c) Rampa; 

d) Fornecimento de água para vagas molhadas(galão); 

e) Boxe para guarda de materiais; 

f) Serviços de limpeza e conservação de embarcações; 

g) Trator para manobra de barcos; 

h) Vestiário para clientes. 
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Serviços como marcenaria, eletricidade, pintura, laminação, mecânica, 

serralheria, são todos tercerizados. 

Outros Serviços: 

a) Escola de vela 

b) Chuveiros 

c) Guarda-Volume 

d) Instalações sanitárias 

A atracação é nacional e internacional, pois ele recebe muitos veleiros de 

outros lugares do Mundo, trabalha mais com veleiros do que barcos, possui uma 

capacidade na garagem de 15 lanchas em vagas secas permanentes de até 23 pés , 

e 50 veleiros em vagas molhadas de 37 pés, o calado de saída para os lanchas são 

de 1,0metro a 3 metros.Na Marina Santo Antonio, é feita a separação de resíduos, e 

óleo da água utilizada na lavação dos barcos, mas a água não é reaproveitada para 

nova utilização, 

 

4.2.12 Marina Recanto da Lagoa 

  

Nome fantasia Marina Recanto da Lagoa,razão social é Rogério Accide de 

Vasconcelo ME, CNPJ 02.431.4890001/99, está situado em águas interiores, na 

Rua Laurindo Januário da Silveira, 2271, Canto da Lagoa, telefone (48)32322200. 

 

Figura 23 -Marina Recanto da Lagoa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Elaborado por autora 
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Iniciou sua atividade a aproxidamente 5 anos como informou o encarregado 

da Marina, conta com dois funcionários na empresa, e não contrata extras na 

temporada. Está na proximidade de restaurantes, bares, lanchonetes, meios de 

hospedagem, a 100 metros do ponto de ônibus, a 15km do aeroporto, e a 18km da 

rodoviária. 

Funciona o ano todo, das 8:00 às 18:00h no inverno, e verão até às 20h. O 

estacionamento tem capacidade para 20 veículos, e é descoberto. 

A atracação é de nível nacional, hoje a Marina tem capacidade para  40 

barcos, com vagas secas permanentes de até 30 pés, o porte dos barcos é de 

pequeno e médio, o calado da lagoa, é de 2 metros. 

Outras instalações: 

a) Embarcação de apoio; 

b) Mão de obra especializado; 

c) Pátio seco com vaga permanente; 

d) Rampa; 

e) Boxe para guarda de materiais; 

f) Pier sistema fixo(trapiche); 

g) Serviços de limpeza e conservação de embarcações; 

h) Serviços de coleta de resíduos líquidos na embarcações é tercerizado. 

Outros serviços : 

a) Chuveiros 

b) Guarda-volume 

c) Venda de barco 

d) Instalações Sanitárias 

e) Passeios turísticos naúticos 

f) Lavanderia 

A Marina Recanto da Lagoa, preza bastante pelo meio ambiente, reciclam o 

lixo, através de lixeiras diferenciadas,como mostra na figura abaixo,e depois é dado 

o devido destino aos recicláveis, e o orgânico é recolhido pelos lixeiros. 
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Figura 24 - Reciclagem da Marina Recanto da Lagoa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Elaborado por autora 

 

A Marina Recanto da Lagoa, também utiliza sistema sustentável de 

tratamento a água que cai da lavação de barcos, neste quadrado de concreto como 

mostra a figura abaixo, é separada através de caixas, e a água que sai limpa, é 

reaproveitada. 

 

Figura 25 - Local onde se lavas as embarcações e trata á agua separando os resíduos,e óleo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado por autora 
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4.2.13 Marina Blue Fox 

 

 O nome fantasia é Marina Blue fox e a razão social é Lumar 

Empreendimentos Náuticos LTDA, CNPJ 00.925.079/0001-61,está situado no litoral 

de Jurerê Tradicional, na Rodovia Tertuliano Brito Xavier, 3000, Jurerê Tradicional, 

CEP: 88054-600, telefone (48) 33690185. 

            

Figura 26 - Marina Blue Fox 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Fornecido pela Marina 

 

           A Marina Blue Fox inicou suas atividade em 14 de novembro de 1995, está 

situada, hoje conta com 16 funcionários permanentes e seis contratados na 

temporada.Umas das facilidade da Marina é que seu cliente pode gastar a vontade 

com produtos e assinar as notas só pagará mensalmente. 

 O funciomamento da Marina é o ano todo das 8:00 às 17:40h, no inverno, 

fechando as terça-feiras, e das 8:00 às 19:00h, no verão, sem dias de fechamento. 

Estacionamento é gratuito para sócios, e descoberto, com capacidade para 

aproximadamente 130 carros. 

 A atracação é de nível nacional, possui embarcações de pequeno, médio, e 

grande porte, de até 60 pés, o calado é de 5metros, tem capacidade para 130 

barcos em vagas secas permanentes, e empilhados cabem até 30 pés, e 25 barcos 

em  vagas molhadas de até 60 pés . 

 Outras instalações: 
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 a) Embarcação de apoio; 

 b) Mão de obra especializada; 

 c) Pátio seco com vaga permanente; 

 d) Pier sistema flutuante; 

 e) Rampa; 

 f) Posto de combustível  terrestre; 

 g) Fornecimento de água para vagas molhadas; 

 h) Serviço de som; 

 i) Empilhadeira para barcos; 

 j) Hangares para guarda de embarcações; 

 k) Segurança 24 horas; 

 l) Pier sistema fixo; 

 m)Serviços de limpeza e conservação de embarcações; 

 n) Serviços de mecânica; 

 o) Trator para manobra de barcos; 

 p) Vestiário para clientes; 

 q) Previsão do tempo. 

 Outros serviços: 

a) Loja de material náutico; 

b) Fornecimento de gelo; 

c) Chuveiros; 

d) Venda de barco; 

e) Bar/Lanchonete; 

f) Loja de conveniência; 

g) Deck. 

A Marina Blue Fox não tem nenhum tipo de acessibilidade no local, faz o 

tratamento da água e joga de volta ao mar, a água é reaproveitada do morro, 

utilizam pouco água da Casan, também possuem coleta de resíduos sólidos e 

líquidos semanal. 

A gerente da Marina, falou sobre os projetos de ampliação da Marina, pois os 

clientes estão comprando mais barcos e maiores, e que existe uma necessidade de 

empilhar ainda mais barcos, ou aumentar a área, precisam também construir pier e 

trapiches, porém encontram muita dificuldade junto ao FATMA, para a liberação de 

tais estruturas. 
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4.2.14 Iate Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha (sede central) 

 

 Nome fantasia e razão social Iate Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha, 

CNPJ 82.510.504.0001/16, é considerado club náutico, está localizada na Baía Sul, 

em águas interiores, na Rua Silva Jardim 838, José Mendes, telefone (48)32257799. 

 

Figura 27 - Iate Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Elaborado por autora 

 

 Tem uma infraestrutura com restaurante, bar e lanchonete para sócios,são 

700 sócios, 400 possuem suas próprias embarcações e 300 não. O sistema de 

associado funciona com a compra de um título  de 70.000 reais, mais duzentos e 

setenta reais de mensalidade, mais os serviços, que são: ármarios, água, lavação da 

embarcação entre outros.Está a 10km do aeroporto, e a 2 km da rodoviária, a 50 

metros tem um ponto de ônibus. 

O Iate Club funciona o ano todo, das 8:00 às 18:00h , no inverno e fecha as 

terças, mas continua aberto para sócios, 24 horas, e no verão abre das 8:00 às 

20:00h. Estacionamento é descoberto, e gratuito para sócios, o club tem convênio 

com o Sesc prainha que disponibiliza vagas para os visitantes. Tem capacidade para 

80 veículos dentro do Iate Club. 

A atracação é de nível Nacional e Internacional, recebem muitos veleiros 

internacionais,e tem muitos associados que já deram volta ao mundo mais de uma 
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vez, como a família Shurmann, que são associados ao club. Atualmente contam com 

uma estrutura de três trapiches, e o último foi construído a pouco tempo, o trapiche 

norte. O  porte das embarcações é de pequeno, médio e grande porte, seu calado é 

de 3metros.Possuem 320 vagas secas permanentes até 54 pés, e 180 vagas 

molhadas, onde 90% são permanentes, e vão até 90 pés.  

Outras instalações: 

a) Embarcação de apoio; 

b) Mão de obra especializada; 

c) Pátio seco com vaga permanente; 

d) Pier de embarque e desembarque com escada negativa;  

e) Pier sistema flutuante; 

f) Rampa; 

g) Segurança especializada; 

h) Serviço de coleta de resíduos liquídos nas embarcações; 

i) Fornecimento de água para vagas molhadas (água não potável que vem da 

chuva); 

j) Serviço de som; 

k) Boxe para guarda de materiais; 

l) Hangares para guarda de embarcações; 

m) Segurança 24 horas; 

n) Sala de rádio; 

o) Serviço de limpeza e conservação de embarcações é tercerizado; 

p) Trator para manobra de barcos; 

q) Posto de combustível náutico; 

r) Vestiário para clientes; 

s) Fornecimento de energia para vagas molhadas;  

t) Previsão do tempo. 

Outros serviços: 

a) Cursos náuticos; 

b) Escola de vela; 

c) Restaurante; 

d) Heliponto será construído futuramente, já tem liberação; 

e) Loja de material náutico; 

f) Fornecimento de gelo; 
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g) Piscina; 

h) Chuveiros; 

i) Instalações sanitárias; 

j) Venda de barcos; 

k) Sala de tv; 

l) Bar/lanchonete; 

m) Área de convivência; 

n) Sala de jogos; 

o) Auditórios. 

 

 O Iate Club de Santa Catarina possui um centro de eventos , um salão que 

pode ser utilizado para festas, jantares, palestras, convenções, shows, entre muito 

outros eventos, tem um lindo visual pra ponte Hercílio Luz. 

Promove e recebe as regatas da paraolimpíadas, sediou este ano o 

Campeonato Brasileiro de paraolímpicos. A sede de Jurerê tem um grande projeto 

do 1º Centro de treinamendo de Velas do Brasil que abrange as categorias 

olímpicas, paraolímpicas e panamericana. 

 

Figura 28 - Veleiros utilizados por paraolimpicos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Elaborado por autora  

 



81 

Tem uma estrutura mínima de acessibilidade para atender os deficientes, um 

banheiro masculino,e um feminino para cadeirantes, com porta larga, pia rebaixada, 

e corrimão. Próximo a lanchonete possui rampa de acesso para deficientes, existe 

um projeto de implementação de um elevador, que será colocado em prática em 

breve. 

 

Figura 29 - Banheiro para pessoas com mobilidade reduzida  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Elaborado por autora. 

 

O Iate club tem sistema de reaproveitamento de água da chuva para ser 

utilizado em todo o club, água potável é vendida para os associados. A água que é 

utilizada vai para caixas de separação, e passa por um tratamento, renovando esta 

água  e devolvendo ela para o mar.  

O Iate Club ainda promove palestras com a família Shurmann, e outros 

velejadores que passam por ali e já deram a volta ao mundo pelo menos 2 vezes, e 

em troca de estadia, trocam suas experiências com os associados do club. O Iate 

Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha, é um club social, com uma série de opções 

de entretenimento de lazer para a família, além de ser voltado para o turismo 

náutico, promove e incentiva fortemente, o esporte náutico. 
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               Figura 30 - Piscina e área social do Iate Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha(Centro).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte : Elaborado por autora 

 

4.2.15 Marina Ponta Norte 

 

O nome fantasia e a razão social são os mesmo, Marina Ponta Norte, CNPJ 

63.60.235.0001/82, está localizado no litoral, no norte da ilha, na Rua Deputado 

Fernando Viegas, 442, Cachoeira do Bom Jesus, telefone (48) 32841558. Está nas 

proximidades de restaurantes, bar, e meios de hospedagem, a 55km do aeroporto,  

a 40 km da rodoviária,e a 10 metros de um ponto de ônibus, está também a 5km da 

Praia Brava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

Figura 31 - Marina Ponta Norte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Elaborado por autora 

 

Iniciou sua atividade em abril de 2000, conta com dois funcionários 

permanentes e contrata apenas um na temporada. A garagem náutica, funciona o 

ano todo, de março a dezembro das 8:00 às 18:00h e de dezembro a março das 

8:00 às 20:00h, todos os dias, fechando as segundas-feiras. O estacionamento na 

Marina, tem capacidade para 20 carros, é gratuito e descoberto.  

Tem atracação de nível nacional, o porte das embarcações são de pequeno e 

médio porte, o calado mede 1, 20metros, possui 45 vagas secas permanentes e 

algumas dessas vags rotativas que vão até 30 pés o tamanho. 

Outras instalações são encontradas na Marina: 

a) Embarcação de apoio; 

b) Pátio seco com vaga permanente; 

c) Rampa; 

d) Boxe para guarda de materiais; 

e) Pátio seco com vaga rotativa; 

f) Previsão do tempo; 

g) Trator para manobra de barcos. 

Serviços de pintura, eletricidade, mecânica, serralheria, assistência técnica, 

laminação, serviços de coleta de resíduos líquidos e sólidos na esmbarcações 
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 A Marina Ponta Norte, não possui nenhum tipo de acessibilidade, ou iniciativa 

sustentável, como reaproveitamento de água que é desperdiçada  na lavação de 

barcos, ou reciclagem do lixo. 

 

4.2.16 Marina Fortaleza e Marina Itaguaçu 

 

As Marinas Fortaleza e a Marina Itaguaçu foram visitadas  por algumas vezes, 

e não foi encontrado nenhuma pessoa encarregada, marinheiro ou gerente para 

responder ao inventário. Foi feito contato posteriormente por telefone,com os donos 

das Marinas, e como combinado por telefone, foi enviado o inventário por e-mail mas 

até a finalização da pesquisa não obteve-se resposta de nenhuma das partes. 

 A Marina  da Lagoa Pró Náutica e a  Estação Náutica Ponta das Canas se 

negaram a fornecer informações sobre suas marinas, pois não se sentiam 

confortáveis em ter os dados de suas empresas divulgados no trabalho.  

 

4.3 ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NÁUTICA DE 

FLORIANÓPOLIS 

 

 A pesquisa sobre a análise da infraestrutura náutica de Florianópolis é 

importante para diagnosticar a situação atual da infraestrutura náutica disponível na 

cidade e, desde modo, a partir dos dados coletados e da identificação das 

características do mercado consumidor e do potencial da atividade, definir 

estratégias para o desenvolvimento do setor. 

 Inicialmente deve-se ressaltar a limitada oferta de serviços e a qualidade das 

garagens náuticas na cidade, haja vista que Florianópolis está localizada na rota de 

viagem entre os principais pólos náuticos da América do Sul, quais sejam: Argentina, 

Uruguai e a região sudeste do Brasil.   

Nota-se que de acordo com a tipologia utilizada na área, Florianópolis não 

possui marinas mas sim garagens náuticas que oferecem vagas secas e cobertas 

para guarda de barcos, limpeza e conservação de embarcações,água e energia para 

vagas molhadas, embarcação de apoio, serviço de som, trator para puxar o barco dá 

água e colocar o barco na água, rampa, pier flutuante, trapiche, banheiros,alguns 

lugares possuem restaurante, bar, loja de conveniência, vestiário para clientes,loja 
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de material náutico, posto de gasolina, algumas disponibilizam marinheiro e serviço 

de previsão do tempo. 

Destaca-se ainda, o sistema usado por algumas garagens náuticas, de 

reaproveitamento de água, tanto a água da chuva para utilização em banheiros, 

irrigação de plantas,e também a água que é utilizada nas lavagens dos barcos que, 

que escoa por uma caixa subterrânea, que tem duas caixas de separação dentro, 

uma retém a areia , e a outra o óleo e os resíduos, tratando a água e a 

reproveitando para outras lavagens, e assim contribuindo em grande escala pro 

meio ambiente; e para a empresa, pois reduz o gasto, resultando em economia  

A maioria das garagens náuticas são pequenas comparadas a maiores 

estruturas, como a Marina Blue Fox, e o Iate Club que estão em boa conservação, e 

chegam mais perto do que pode se intitular de marina. A Marina Blue Fox ,tem as  

instalações mais semelhantes a de uma marina, a única com empilhadeira para 

barcos, o chamado Fork-Lift,  devido aos três andares de barcos empilhados no 

pátio da grande garagem náutica.  

O Iate Club tem uma boa instalação, com três trapiches,área coberta para 

barco,é o que mais atende em vagas molhadas pois possui 180 vagas, área social, 

piscinas, área de convivência,centro eventos,bar, lanchonete e  restaurante. 

 A Marina da Conceição, é uma garagem náutica pequena, porém é a que 

mais se preocupa com a parte ambiental, e sustentável,tem um bom sistema de 

tratamento e  reaproveitamento de água, coleta de lixo reciclável,coleta de resíduos 

sólidos e líquidos, é uma garagem náutica muito organizada, e em excelente estado 

de conservação, uma das mais bonitas e charmosas de Florianópolis.  

Marina Verde Mar, e Marina Ponta Verde, Marina Recanto da Lagoa, Marina 

Marina, e Marina Guará,vem em seguida das melhores  com relação as instalações 

e conservação do local. 

A Marina do Costão, tem um bom  estado de conservação,  possui 

infraestrutura de instalação básica, mas o que difere esta garagem náutica das 

outras, é o seu restaurante, com pratos a base de frutos do mar sofisticados, e uma 

piscina para os clientes escolherem lagosta, vieira, entre outros crustáceos que 

ficam a disposição para ser preparados pelo chef.  

A Marina Santo Antônio, Garagem Náutica Ribeirão da Ilha, Marina Barra da 

Lagoa, Estação Náutica Neném, Marina Ponta Norte, estão com um estado de 

conservação regular, podem melhorar em muitos aspectos como banheiros, área 
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para clientes,organização da marina,conservação do local, acessibilidade mínima 

para receber portadores de deficiências, iniciativas sustentáveis com a água, 

separação de lixo para reciclagem,bar para vender alguma bebida e salgados,são 

mudanças mínimas que fariam grande diferença para o velejador e o turista náutico. 

Com relação a oferta total de vagas no município, identificou-se um total de 

1240 vagas secas e 336 vagas molhadas, entre permanentes e rotativas, totalizando 

1576 vagas. Para se ter uma infraestrutura adequada que suporte a demanda de 

turistas no verão de Florianópolis, é necessário a ampliação de tais garagens 

náuticas, ou abertura de novas marinas, para atender ao público do Turismo 

Náutico, além da infraestrutura em torno na Ilha, que é defazada. 

Destaca-se também que não existe infraestrutura adequada para atender as  

grandes embarcações, como navios de cruzeiros, nem tampouco oferta de roteiros 

turísticos de pesca e roteiros náuticos pois não existem atracadouros, trapiches e 

piers ao redor da ilha, equipados com serviços adequados para esta função, tais 

como bares ou restaurantes flutuantes para uma parada, almoço, aperitivos, 

bebidas, barcos de abastecimento no percurso do roteiro que evitariam 

contratempos, entre outros. 

Desta forma os velejadores e turistas náuticos poderiam gerar mais renda e 

trabalho no município, porém o que percebeu-se é que em função da falta desta 

infraestrutura, muitas das embarcações são conduzidas para destinos próximos 

como é o caso da praia de  Tinguá, que fica no município de Governador Celso 

Ramos, uma praia calma, que até em dias de ventos fortes e mar agitado se mantém 

tranquila. Nesta praia existe um bote que vende camarão, aperitivos e bebidas. Isso 

gerou um diferencial no lugar, agregou valor e faz com que as pessoas se 

desloquem até lá não só pelo lugar, mas também pelo fato de existir uma estrutura 

melhor e poder comer um camarão ou tomar uma bebida gelada.  

Ressalta-se também a dificuldade atual em atender os turistas internacionais 

que velejam por todo o mundo e, com certeza, tem em sua rota a ilha de Santa 

Catarina e encontrarão dificuldades de atracação e a falta de infraestrutura de lazer 

e suporte náutico ao longo do território do município, podendo perder um turista em 

potencial, para outras localidade mais preparadas no setor náutico.  

Florianópolis está na rota de polos náuticos da América do Sul, como 

Argentina, Uruguay, e Região Sudeste do Brasil, e é considerada um polo promissor 

no setor náutico, porém só se tornará um verdadeiro polo náutico, se houver uma 
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maior procura  pelo local, e essa  demanda só vai aumentar, se houver maior 

infraestrutura  na rota de Florianópolis, propostas de roteiros turísticos náuticos e de 

turismo de pesca que satisfaçam este público criando uma maior oferta do município 

e do estado consequentemente.     

 Algumas das diretrizes que podem ser utilizadas para o desenvolvimento do 

Turismo Náutico em Florianópolis, seria um projeto de roteiro náutico, mapeando e 

incluindo os melhores pontos para pesca esportiva, pesca submarina, mergulho, 

praias, ilhas e ilhotas, pontos turísticos ao redor da ilha, bares flutuantes com píer de 

atracação ou que atendam a demanda, pode-se pensar em barcos de 

abastecimento em alguns pontos estratégicos da ilha, promover shows itinerantes 

nos bares flutuantes. 

Mas é preciso ressaltar que todo esse projeto só será concretizado, se houver 

o mínimo de investimento na infraestrutura náutica, e apoio de iniciativas públicas e 

privadas para financiar esta ideia, isso impulsionará este mercado, e aos poucos irão 

surgindo novas ações turísticas que irão proporcionar desenvolvimento ao Turismo 

Náutico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir de uma grande demanda de velejadores, esportistas náuticos, 

possíveis turistas náuticos e uma oferta de pequenas marinas, garagens náuticas e 

infraestrutura náutica surgiram à necessidade de se avaliar, por que uma região de 

polo náutico promissor, ainda tem limitações para desenvolver o Turismo Náutico, 

para isso foi preciso avaliar a infraestrutura náutica disponível para o 

desenvolvimento deste novo segmento. 

       Com o fim da avaliação, mediante mapeamento e pesquisa de campo, concluiu-

se que pela tipologia utilizada sobre a Marina, aqui em Florianópolis não existe 

nenhuma, todas são garagens náuticas, devido a suas instalações, somente dois 

locais chegam perto do que pode denominar-se como tal, a Marina Blue Fox e o Iate 

Club, que não se trata de Marina e sim clube náutico, mas por suas instalações está 

mais próximo da definição.  

 A infraestrutura náutica é muito defasada, verificou-se que só existe um molhe 

na Barra da Lagoa, dois trapiches um na Beira Mar Norte e outro em Canasvieiras, e 

três trapiches privados do Iate Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha, ao longo da 

ilha em alguns pontos como Sambaqui, Jurerê, Lagoa da Conceição e Barra da 

Lagoa foi encontrada alguma estrutura de trapiche. 

 Foi avaliado que a infraestrutura de garagens náuticas já não comporta mais 

a demanda de velejadores e proprietários de barcos, lanchas e iates; e que para 

desenvolver o Turismo Náutico é necessário certo investimento nesta área para 

atrair novos potenciais turistas náuticos. 

 Desta forma, após uma revitalização de instalações e estruturas que ajudam 

neste desenvolvimento, pode-se pensar em projetos mais ambiciosos como: 

 A criação de roteiros turísticos náuticos e de pesca voltado para este público, 

assim como a construção de bares flutuantes que atendam as necessidades do 

Turista Naúticos e até mesmo hotéis flutuantes, e barcos de abastecimento ao longo 

da rota. Construção de piers, trapiches e atracadouros, possibilitando ainda a 

chegada de grandes navios de cruzeiros, tendo em vista sempre, a sustentabilidade, 

e a preservação ambiental do local, incluindo medidas favoráveis para isso, para não 

haver desestruturação do habitat e nem vir a causar algum dano À natureza. 
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ANEXO A - MINISTÉRIO DO TURISMO - INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 

CATEGORIA B6 – SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE LAZER 
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