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RESUMO 

 

BARZAN FILHO, Mario E. Proposta de sinalização turística para o principal 
acesso da cidade de cidade de Florianópolis 2012. 61 p. Relatório de Estágio 
Supervisionado/TCC do curso de Turismo das Faculdades Integradas ASSESC, 
2012. 

 
Nos dias de hoje observa-se que o turismo é uma das atividades do setor terciário 
que se destaca por apresentar os maiores índices de crescimento. Estima-se que de 
modo direto e indireto, a atividade movimente milhões de dólares ao redor do 
mundo. É fácil associar o conceito de qualidade de vida com o do turismo, pois as 
pessoas geralmente praticam alguma atividade turística com o objetivo de desfrutar 
momentos de lazer, entretenimento e experiência pessoal. O presente trabalho 
analisa o turismo receptivo, pois a ele é atribuído o papel de oferecer infra-estrutura, 
atrativos e um conjunto de diversos outros bens necessários para corresponder as 
expectativas do cliente ao adquirir o produto final. Realizou-se ampla pesquisa 
bibliográfica sobre temas relacionados com a atividade turística e a partir de então, 
se propôs alternativas de sinalização específica para promover o melhor 
desenvolvimento turístico da região de Florianópolis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, observa-se que o turismo é uma das atividades do setor 

terciário que se destaca por apresentar os maiores índices de crescimento. Estima-

se que de modo direto e indireto, a atividade movimente milhões de dólares ao redor 

do mundo. Cerca de 170 milhões de postos de trabalho no mundo são gerados 

através desta atividade, de acordo com a OMT Organização Mundial do Turismo 

2003. 

É fácil associar o conceito de qualidade de vida com o do turismo, pois as 

pessoas geralmente praticam alguma atividade turística com o objetivo de desfrutar 

momentos de lazer, entretenimento e experiência pessoal. Um dos destinos mais 

procurados mundialmente é o Brasil que se destaca pela exuberância dos seus 

recursos naturais (ACERENZA, 2002).  

Muitas localidades do país desenvolveram sua infraestrutura e têm no turismo 

uma contínua fonte de renda. O apoio de políticas públicas adequadas permite a 

sustentabilidade sócio-econômica da atividade. O resultado desse desenvolvimento 

da gestão de atividades turísticas faz com que os pólos turísticos desenvolvam toda 

estrutura ambiental e sócio-cultural incitando a demanda de ações políticas, medidas 

e serviços adequados. 

O presente trabalho analisa o turismo e sua sinalização, pois a ele é atribuído 

o papel de oferecer infraestrutura, atrativos e um conjunto de diversos outros bens 

necessários para corresponder às expectativas do cliente ao adquirir o produto final. 

Sob essa concepção analisa-se a sinalização na ilha de Santa Catarina, 

Florianópolis, no estado de Santa Catarina, região sul do Brasil.  

A ilha é composta por 42 praias e seus balneários são famosos pela beleza, 

motivando a visita de milhões de pessoas, especialmente no verão quando são 

registradas altas temperaturas. Apesar de ser de suma importância sob o ponto de 

vista econômico, gerando divisas para o município e para muitas pessoas, a 

atividade turística na região é fortemente caracterizada pela sua dependência dos 

recursos naturais. Deste modo é fundamental que ela seja explorada com respeito 

às limitações e à capacidade de suporte dos ecossistemas, e o acesso a seus 

pontos turísticos deve ser bem sinalizados.  

Novos postos de trabalho e renda, saneamento e educação. Entende-se que 

os atrativos naturais são a força motriz da atividade turística, e que esta deve ser 
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1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Quanto à importância do turismo e significativamente haver uma boa e 

adequada sinalização, este trabalho delimita-se a pesquisa de fontes para conhecer 

sobre o turismo da região e como deve se proceder quanto às regras de placas de 

sinalização para o turismo. 

 

1.1.1 Problema 

 

Diante do exposto quanto à importância do turismo e sua sinalização, aplica-

se a seguinte indagação: 

O municipio de Florianópolis apresenta uma boa sinalização frente à 

importância do turismo?  

 

1.2 OBJETIVOS  

 

A seguir apresentam-se os objetivos geral e específicos deste trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Apresentar uma proposta de sinalização que facilite a visitação, o acesso e 

divulgue de forma adequada os atrativos turísticos existentes em 

Florianópolis. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantar referencial teórico acerca do turismo e do planejamento turístico; 

 Destacar a importância  da sinalização turística; 

 Sugerir a implantação de sinalização turística no principal acesso da cidade 

de Florianópolis. 

 

1.3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 
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A atividade turística representa um importante papel como provedora de 

sustentabilidade econômica e social em  diversas regiões. Observa-se que um 

conjunto de estruturas de âmbito social, cultural e ambiental são desenvolvidas em 

função do turismo e impulsionam a geração de políticas públicas para o setor. 

Nota-se, portanto, que os pólos turísticos necessitam apresentar 

caracteristicas bem definidas neste sentido, com o pleno desenvolvimento de 

diversos aspectos relacionados com a sua infra-estrutura básica, considerando, 

inclusive,  uma  sinalização eficiente e adequada, que atenda satisfatoriamente 

todas as necessidades do público.  

 A pouca ou quase ausência, bem como, má localização ou má orientação da 

sinalização compromete o interesse, a visitação, o frequentar, a sustentabilidade, 

desenvolver e o preservar de uma região. 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta de 

sinalização que seja coerente á imagem da cidade de Florianópolis, trazendo 

exemplos de portais turísticos desenvolvidos de acordo com toda a legislação 

existente sobre placas informativas e sinalizações, para que a população em geral 

que usam as vias de de acesso á cidadede ou somente estejam de passagem, 

sejam elas turistas ou não,  consigam identificar visualmente de forma adequada 

todos as pricipais informações como fotos ou principais distâncias que trariam tais 

informativos para que assim não só facilite mas também profissionalize a visitação, o 

acesso e divulgue de forma adequada os atrativos turísticos existentes na cidade de 

Florianópolis. 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho apresenta pesquisa de natureza aplicada, pois segundo 

Gil (2010), destina-se a obter conhecimentos voltados à aplicação de uma situação 

denominada específica. Com método de pesquisa dedutiva, onde se exclui ou se 

supõe fatos através de observações dos indícios que se possui. 

Quanto à abordagem, denomina-se qualitativa, isto por que não requer uso de 

métodos estatísticos. Levantando relações diretas com à imagem do produto 

turístico, ajudando a definir tal cenário.   
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a coleta de dados ocorre por meio de um processo interativo e holístico. Há 
inúmeras técnicas para essa tarefa, entre elas a entrevista e análise 
documental, a observação (método que aqui será utilizado) e a história de 
vida (RAUEN, 2002, p. 191). 

 

 Quanto aos seus objetivos pretendidos, apresenta-se como exploratória, por 

que visa o aprimoramento de idéias, com visão de torná-la mais explícitas ou pela 

construção de hipóteses, obtendo uma maior aproximação do objeto de estudo 

permitindo assim escolher as  técnicas de pesquisa e decidir sobre quais questões 

necessitam de maior atenção, alertando também de potenciais dificuldades.( Raupp 

e Beuren 2006, p. 80) 

Quanto aos procedimentos, utiliza-se de pesquisa bibliográfica e documental, 

fazendo-se pesquisa em  livros e artigos científicos e documentos. Raupp e Beuren 

(2006, p. 80) destacam que, “por meio da pesquisa exploratória, busca-se conhecer 

com maior profundidade o assunto de modo a torná-lo mais claro ou construir 

questões importantes para a condução da pesquisa”. 

Segundo Cruz e Ribeiro (2004, p. 19),  

 

uma pesquisa bibliográfica pode visar um levantamento dos trabalhos 
realizados anteriormente sobre o mesmo tema estudado no momento, pode 
identificar e selecionar os métodos e técnicas a serem utilizados.  

 

E, para Gil (1999, p. 48), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

A seguir descreve-se como se apresenta a organização deste trabalho de 

pesquisa. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho está organizado da seguinte forma: 

Na primeira seção, a introdução, a delimitação do tema, a problemática, a 

justificativa, os objetivos geral e específicos, a metodologia adotada e a estrutura do 

trabalho. 

Na segunda seção, apresenta-se a fundamentação teórica, onde destacam-se 

o planejamento turístico; o turismo no Brasil e em Florianópolis; a história, a 
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padronização e confecção de placas de sinalização e a sinalização turística, 

apresentam-se também, alguns exemplos de placas.  

Na terceira seção, descreve-se o local do estágio, dados da empresa e seu 

histórico. 

Na quarta seção, apresentam-se as atividades desenvolvidas pelo acadêmico 

durante seu estágio. 

Na quinta seção, descrevem-se as sugestões para colocação e melhorias na 

sinalização de turismo para a grande Florianópolis. 

Por último, na sexta seção, são apresentadas as considerações finais.  



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma das principais condições para que ocorra o desenvolvimento da 

atividade turística e seus atributos, que devem existir em determinadas regiões, é 

que exista a consciência por parte dos indivíduos de sua população, de que a 

atividade não é meramente econômica. É inquestionável que a atividade, quando 

bem estabelecida e sendo bem divulgada e bem sinalizada, gere lucratividade 

(BITTENCOURT, 2005).  

Contudo, é importante que parte desse lucro seja revertida em investimentos 

que melhore a qualidade de vida da população local, como por exemplo, relativos ao 

saneamento básico fundamental para melhoria da infra-estrutura de todos os lugares 

e muitas vezes deficiente.  

O conceito de turismo e como as formas de atender, divulgar e informar é 

antigo e, atualmente pode ser definido de diferentes formas (HANS, 2005).  

Segundo Vasques (2006), as discussões a respeito de temas que interessam 

toda humanidade mobilizam vários países, como o ocorrido em 1992 no Rio de 

Janeiro. Na ocasião, na denominada Conferência Mundial para o Meio Ambiente 

(ECO 92), com participação de mais de 170 países, foram discutidos inúmeros 

temas pertinentes à conservação ambiental, qualidade de vida e políticas públicas 

que promovessem a sustentabilidade. Foi estabelecido um conjunto de metas, 

reconhecidas como Agenda 21, que defendiam a implantação de diversas ações, 

dentre os quais se destacaram: o uso racional dos recursos naturais, a inclusão 

social, a preservação da biodiversidade, a utilização de fontes de energias 

renováveis, o ordenamento territorial, o fortalecimento das funções públicas, a 

massificação da educação ambiental.  

Entretanto, não se pode dizer  

 

que estamos diante de um novo paradigma, pois o ideário posto não vem 
acompanhado de uma mudança efetiva no modelo de crescimento 
econômico, embasado na exploração dos recursos naturais e acúmulo de 
capital (ARRAES, 2000, p. 84). 

 

O conceito de turismo e sua forma de informar são dinâmicos e acompanha 

as transformações constantes da sociedade. Uma sociedade próspera deve permitir 

e sustentar estas modificações. Portanto, para a realização do bom turismo é 
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preciso que os sistemas econômicos, sociais e ecológicos sejam gerenciados de 

forma integrada na sociedade (VASQUES, 2006).  

Segundo Sachs (1997), as seguintes dimensões integram o conceito de eco 

desenvolvimento do turismo: econômica, social, ecológica, geográfica e cultural. Sob 

a ótica econômica, considera-se a alocação e distribuição eficiente dos recursos 

naturais. Sob o ponto de vista social, o desenvolvimento do turismo deve enfatizar a 

melhoria da qualidade de vida dos indivíduos com distribuição equitativa de renda.  

O desenvolvimento do turismo e o meio ambiental, segundo Vasques (2006), 

considera os reflexos impactantes da ação dos indivíduos sobre o ambiente que, 

devem ser minimizados através de práticas como: a redução do uso de combustíveis 

fósseis, diminuição de emissão de substâncias poluentes, investimentos em fontes 

alternativas de energias renováveis e utilização mais eficiente dos recursos já 

utilizados; além de proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos.  

A dimensão geográfica entende-se como uma melhor distribuição das 

atividades econômicas e das ocupações humanas e na cultural, segundo Sachs 

(1997), os processos de modernização devem ocorrer sem comprometer a 

identidade cultural das populações. 

Tais enfoques também são encontrados no Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (SONAGLIO, 2005), em que são encontradas as 

seguintes definições: Desenvolver os recursos naturais e o meio ambiente sem 

comprometer o patrimônio cultural; administrar a utilização e renovação simultânea 

dos recursos; procurar recursos que se renovem e regenerem mais rapidamente e, 

ter por diretriz, que é preciso satisfazer a necessidade do momento sem 

comprometer a capacidade de atender as gerações futuras.  

Segundo Pires (2002, p. 117), 

 

[...] o desenvolvimento turístico deverá fundamentar-se em critérios de 
sustentabilidade, ou seja, há de ser suportável ecologicamente a longo 
prazo, viável economicamente e eqüitativo sob uma perspectiva ética e 
social para as comunidades locais [...] Sendo o turismo um potente 
instrumento de desenvolvimento sustentável. Uma boa gestão do turismo 
exige garantir a sustentabilidade dos recursos dos quais depende.  

 

No tópico a seguir, descrevem-se algumas considerações a respeito da 

atividade turística.  
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2.1 A ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

Para que o desempenho de qualquer atividade ocorra de forma eficiente é 

fundamental que haja um planejamento prévio. Ao Estado cabe a responsabilidade 

de promover políticas públicas e infra-estrutura que ofereçam qualidade de vida, não 

só da população, mas também dos turistas. E garantir o funcionamento de serviços 

essenciais, o que muitas vezes é realizado pela iniciativa privada (RUSCHMANN, 

1997). Conforme o mesmo autor cabe à iniciativa privada, principalmente: manter-se 

atualizada quanto às tendências do turismo; utilizar mão de obra qualificada; atuar 

no desenvolvimento da infra-estrutura turística; observar leis e regulamentos, bem 

como os mecanismos de fiscalização e controle; elaborar pesquisas com clientes, 

bem como sua funcionalidade e a qualidade do seu estabelecimento.  

E, ao Estado, cabem principalmente as seguintes medidas: criar mecanismos 

de fiscalização e controle; promover o desenvolvimento da infra-estrutura básica; 

promover o desenvolvimento do turismo nos níveis nacional, estadual e municipal; 

criar condições para captação de recursos, obtenção de créditos e financiamento por 

parte da iniciativa privada e incentivar a capacitação profissional (RUSCHMANN, 

1997). 

No planejamento turístico a atividade deve ser realizada considerando os 

conceitos de sustentabilidade com relação ao uso dos recursos naturais, culturais de 

sociais dos pólos turísticos, preservando o uso destes para as futuras gerações e 

partindo do princípio que são justamente estes que promovem o seu 

desenvolvimento. Portanto, deve ter como objetivo, planejar as ações dos homens 

sobre determinado pólo turístico, preservando todas as suas características 

(FRANCO, 2000). 

Para se minimizar o impacto negativo de qualquer atividade turística deve-se 

desenvolver um eficiente planejamento. Neste planejamento deve-se considerar a 

gestão dos impactos no meio ambiente, assim como dos impactos sócio econômicos 

e a preservação do produto oferecido: o produto turístico. (ARRAES, 2000). 
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Nessa gestão, é imprescindível que se efetue um contínuo monitoramento do 

desenvolvimento da atividade, utilizando os indicadores ambientais como critérios 

que devem ser mantidos dentro de um determinado padrão para que os mercados 

turísticos se mantenham valorizados e os turistas satisfeitos.  Quando precedido de 

um bom planejamento, o turismo gera uma receita que permite a preservação dos 

ecossistemas naturais, com sua flora e fauna nativa, assim como a de ambientes 

aquáticos, além de permitir maiores investimentos em infra estrutura, garantindo a 

satisfação dos usuários e mantendo o interesse elevado em determinados pólos 

turísticos (OMT, 2003).  

Entretanto, caso esse planejamento seja inexistente ou ineficiente, podem 

ocorrer diversos impactos negativos, como por exemplo: Mau planejamento da 

ocupação e uso da terra, gerando poluição visual e falta de atrativos; poluição dos 

recursos hídricos fruto da falta de saneamento básico e tratamento de efluentes 

ineficazes de hotéis e outros empreendimentos e demais desequilíbrios ecológicos 

resultantes da falta de conhecimento da capacidade de suporte de determinados 

ecossistemas em que não há ou não se respeita o numero máximo de visitantes 

permitidos (OMT, 2003). 

As principais medidas que proporcionam um planejamento adequado da 

atividade turística estão relacionadas com (OMT, 2003): 

 instalações eficazes de abastecimento de água e tratamentos de esgoto, 

assim como o seu consumo de forma racional;  

 disponibilidade de energia elétrica e medidas que minimize o seu consumo, 

como o incentivo ao uso de energia solar;  

 projetar parques, áreas abertas que apresentem paisagismo atrativo;  

 projetar a transmissão de linhas de serviços públicos pelas vias 

subterrâneas; respeitar a capacidade de suporte dos ambientes, limitando o número 

de visitantes quando for necessário;   

 incentivar a separação do lixo através da disponibilidade de coletores em 

número adequados e bem distribuídos; implantar sistemas de tratamento de esgoto 

em empreendimentos que ainda não possuem, principalmente em bares, 

restaurantes e hotéis de grande rotatividade;  

 desenvolver um plano diretor que preserve as características locais; 

desenvolver metas em conjunto com os interesses sociais e com o planejamento do 
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uso da terra, sendo compatíveis com o desenvolvimento da localidade;  

 estreitar os laços com a população local, tornando-as conscientes da 

importância da atividade turística bem planejada e incentivando a sua participação 

na tomada de decisões inerentes ao planejamento, gestão e desenvolvimento da 

atividade de forma que reconheçam na atividade oportunidades de emprego, 

preservação dos atrativos naturais, melhorias no transporte, educação e saúde 

(OMT, 2003). 

 A busca pelo lazer faz com que atualmente a prática da atividade turística 

esteja inserida em boa parte da população mundial, que reserva parte do seu tempo 

livre e de suas economias para a realização de viagens e passeios, a fim de fugir da 

vida cotidiana e do estresse do dia-a-dia (OMT, 2003). 

 A atividade turística é reconhecida como um dos principais fatores do 

crescimento econômico no mundo, sendo ela responsável pelo sustento de boa 

parte da economia de diversas nações. Anualmente, o turismo é responsável pela 

criação de milhões de empregos diretos e indiretos. (OMT, 2003). 

A expectativa de vida cada vez maior e o tempo livre disponível para viagens 

e lazer, além da disponibilidade orçamentária das pessoas, representam 

crescimento na área do turismo e da hotelaria, pois mais pessoas têm 

disponibilizado tempo e dinheiro para realizar suas viagens. 

Sobre a importância do turismo para a sociedade, Acerenza (2002, p. 154) 

afirma: 

 

O turismo, no entanto, por meio dos efeitos que origina, pode 
contribuir significativamente com o desenvolvimento dos povos, não 
só no campo econômico, mas também no que se refere aos aspectos 
sociais, culturais e políticos, desenvolvimento ao qual deve ser 
dedicado o esforço integral de um país. 

 

Ainda sobre a importância do turismo para a economia mundial, Trigo (1998, 

p.19) relata que “lazer e turismo são atividades complexas e entrelaçadas. Geram 

muito dinheiro, movimentam imensas somas em impostos e criam empregos”. 

Na opinião de Oliveira (1998), o turismo tem a sua demanda bastante 

instável, pois diversos fatores podem influenciar no aumento ou na diminuição do 

número de turistas nas localidades turísticas. Pelo fato de o turismo não se tratar de 

um consumo essencial, muitas vezes a renda das famílias que seria destinada às 
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viagens acaba sendo utilizada para a realização de reformas na casa ou para a 

compra de um carro. 

Oliveira (1998, p. 131) esclarece que este fato “não impede, porém, que a 

maximização do ingresso de turistas possa ser tomada como objetivo de uma 

política de desenvolvimento turístico”. Também comenta que  

 

os gastos efetuados pelos turistas são ampliados dependendo da 
quantidade, qualidade e preços dos bens e serviços oferecidos pelo lugar, 
podendo resultar em papel importante na atenuação dos desníveis regionais 
de renda e emprego. Ainda Oliveira (1998, p. 131), os resultados do 
movimento financeiro decorrentes do turismo são por demais expressivos e 
justificam que esta atividade seja incluída na programação da política 
econômica de todos os países. 

 

No tópico a seguir discorrem-se ponderações a respeito do turismo efetuado 

no Brasil.  

 

2.2 O TURISMO NO BRASIL  

 

A Conferência das Nações Unidas, realizada em Roma, em 1963, disse que cabe 

aos organismos nacionais de turismo a tarefa de estimular e coordenar as atividades 

nacionais referentes ao turismo. Para tanto, recomendou que fossem dados aos 

organismos de turismo a competência e os meios necessários para que pudessem 

agir eficazmente em prol do desenvolvimento e promoção do turismo nacional e 

internacional. Entende-se por Organismo Oficial de Turismo a instituição motora 

suprema em matéria de turismo tendo como missão: formular, orientar e executar a 

política turística geral do país (RODRIGUES, 2007). 

 

Atualmente, a maioria dos países possui suas organizações oficiais de turismo, 
sendo que as mesmas se fundamentam em três concepções: 
a) Organizações estatais: Argentina, França, Espanha, Itália, Brasil, etc. 
b) Organizações mistas: Dinamarca, Suíça, Suécia, etc. 
c) Organizações privadas: Áustria, Alemanha, etc. (RODRIGUES, 2007, p. 20). 

 

No caso do Brasil, o Organismo Oficial de Turismo é formado pelo Ministério dos 

Esportes e Turismo, e subordinados a ele, estão a Secretaria Nacional do Turismo e 

o Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR (RODRIGUES, 2007). 

 

           Em nível estadual, a estrutura organizacional que os organismos oficiais de 
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turismo foram assumindo não seguiu uma padronização, por exemplo, existem 

Secretarias de Turismo, Secretarias, Companhias Mistas, Companhias Mistas 

vinculadas à Secretaria de Indústria e Comércio, etc. (RODRIGUES, 2007). 

             Já em nível municipal, os organismos oficiais de turismo assumiram as mais 

variadas nomenclaturas e geralmente estão vinculadas a alguma outra secretaria. 

Por exemplo: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, ao 

invés de se ter: Secretaria Municipal de Turismo. Este fato, por si só (nomenclatura), 

acarreta um primeiro problema, que é saber exatamente a qual das áreas será dada 

prioridade. No exemplo mencionado será que a Secretaria Municipal atenderá à 

educação? Ou atenderá primeiro à cultura? Nesta confusão, a atividade turística 

sempre ficou relegada a um plano inferior (FERREIRA, 2003). 

No tópico a seguir apresentam-se algumas considerações e informações 

pertinentes ao setor turístico no Estado de Santa Catarina.  

 

2.2.1 Turismo em Santa Catarina 

          

O menor estado do Sul do Brasil, situado entre os estados do Paraná e do Rio 

Grande do Sul, é um dos mais ricos e promissores estados brasileiros, notável 

exportador de pescados, grande fabricante de cristais, malhas, vinhos, produtos 

industriais de qualidade, artesanatos, produtos siderúrgicos e também parte 

integrante do roteiro turístico nacional. 

Suas características naturais bastante diversificadas atraem diferentes tipos 

de turistas, tanto turistas internos quanto externos, vindos principalmente do 

Argentina, Uruguai e Paraguai (RODRIGUES, 2007). 

Neste estado de 95.442,9 Km2, o turismo cresce a cada temporada, seja ela 

no verão, quando os turistas procuram o litoral catarinense, no inverno, quando 

visitam os vales e as serras, serras estas que se cobrem de neve durante a estação 

mais fria do ano, ou ainda, a procura pelas estâncias termais (RODRIGUES, 2007). 

Santa Catarina é dividida em dez regiões turísticas, todas com características 

naturais, étnicas e históricas diferentes, com povos e tradições diversas e que 

atraem um número cada vez maior de turistas para o estado que impulsionam a sua 

economia. 

O litoral catarinense ocupa 500 Km, com mais de 500 praias que perfazem 
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este litoral de relevo recortado por lagoas, enseadas, dunas, baías, manguezais, 

lagunas e pequenas ilhas. E ainda, no litoral de Santa Catarina concentra-se uma 

importante área de biodiversidade marinha do Brasil (FERREIRA, 2003). 

A região do litoral foi colonizada por portugueses vindos para Santa Catarina 

no início do século 18, devido ao vazio demográfico nesta região, em contraposição 

ao superpovoamento das ilhas do arquipélago dos Açores, as condições climáticas 

semelhantes, os constantes abalos sísmicos vividos nos Açores, os estímulos aos 

açorianos, com promessas de ferramentas, armas, terras férteis, cabeças de gado e 

isenção do serviço militar (RODRIGUES, 2007) 

 A presença açoriana no litoral de Santa Catarina tinha também a função de 

garantir o apoio logístico necessário à fixação da brigada militar aqui instalada, 

objetivando desenvolver uma atividade econômica voltada para o abastecimento das 

tropas militares aqui estacionadas, bem como garantir ao próprio exército apoio 

numa eventual guerra. Assim foram surgindo os povoados que formam hoje o litoral 

do Estado de Santa Catarina (FERREIRA, 2003). 

As principais cidades desta região são: Florianópolis (capital do estado), 

Laguna, Balneário Comboriú, São Francisco do Sul e Itajaí. 

Quem busca o litoral, geralmente no verão, são pessoas que procuram 

diversão, praias, são os chamados turistas de massa. E é também no período de 

férias e festas que a região é mais visitada. 

Já a região nordeste do Estado de Santa Catarina tem como principal 

característica natural as densas florestas da Serra do Mar e as águas da Baía de 

Babitonga (SETUR, 2005). 

As principais cidades da região nordeste são: Jaraguá do Sul e Joinville, 

sendo que esta é a maior cidade do Estado de Santa Catarina. 

O turismo desta região destaca-se frente ao ecoturismo, praticado em todas 

as épocas do ano (RODRIGUES, 2007). 

Outra região catarinense bastante procurada devido às belezas naturais é o 

Vale do Itajaí, onde sua paisagem composta de rios, morros, matas e cachoeiras é 

um atrativo bastante rico para os ecoturistas (RODRIGUES, 2007). 

Dentre as principais cidades desta região, destacam-se: Blumenau, Gaspar, 

Pomerode, Indaial, Brusque e Rio do Sul. 

Os principais turistas que procuram a região do Vale do Itajaí são pessoas 
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que buscam esportes de aventura, ecoturistas e pessoas que objetivam 

conhecimento de novas culturas (FERREIRA, 2003). 

A exemplo do nordeste e do Vale do Itajaí, o planalto norte é uma região com 

características naturais bastante parecidas com as citadas acima. Cachoeiras, rios, 

serra e matas fazem parte das belezas naturais da região (FERREIRA, 2003). 

As cidades mais importantes são: Rio Negrinho, São Bento do Sul, Corupá, 

Canoinhas, Mafra e Porto União. 

O turismo ecológico e de aventura é procurado o ano inteiro e, aos poucos, a 

implantação de novos hotéis fazenda, em algumas cidades, influencia a busca pelo 

turismo rural (RODRIGUES, 2007). 

 Na região do planalto serrano, a região de Santa Catarina, localizam-se 

belezas naturais tipicamente procuradas por ecoturistas e pelo turismo rural, com 

predomínio da vegetação da mata atlântica, morros, cânions, cachoeiras e a serra 

do Rio do Rastro com suas curvas sinuosas que deixam todas as pessoas, que por 

ali passam, encantadas (RODRIGUES, 2007). 

O planalto serrano tem como sua alta temporada a estação do inverno, 

quando, em algumas cidades, o clima chega a menos de zero grau e até mesmo a 

nevar, atraindo inúmeros visitantes que buscam a neve sem precisar sair do país 

Tem como cidades principais Lages, São Joaquim, Bom Jardim da Serra e 

Urubuci. 

A riqueza na biodiversidade das estâncias hidrotermais e dos cânions fazem 

do sul catarinense outra região com inúmeras belezas naturais. 

As cidades de maior importância na região são: Criciúma, Gravatal, Tubarão, 

Araranguá e Urussanga. 

Turistas que buscam integração com novas culturas, como apreciar os 

dialetos e as canções tradicionais, ecoturistas e viajantes que buscam as estações 

hidrotermais são os que mais procuram a região chamada de os ‘Caminhos do Sul’. 

Por ser bastante certa a mistura de raças e povos nesta região, os turistas 

que buscam conhecer novas culturas e tradições, sem precisar sair do Brasil, 

encontram isso no meio oeste do estado em questão (RODRIGUES, 2007). 

Já na região oeste do Estado de Santa Catarina, as colinas merecem 

destaque. 

Esta região também é conhecida como o ‘celeiro’ de Santa Catarina, pois boa 
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parte da produção de grãos, aves e suínos brasileiros tem origem na região oeste. 

Suas principais cidades são: Chapecó, Xanxerê, Concórdia e São Miguel do 

Oeste (FERREIRA, 2003). 

Além das belezas naturais e da acentuada miscigenação das mais variadas 

culturas étnicas, o estado de Santa Catarina também é marcante pelo circuito de 

festas que ocorrem anualmente, durante o mês de outubro, que são as conhecidas 

‘Festas de Outubro’.  

No tópico a seguir apresentam-se algumas considerações e informações 

pertinentes ao setor turístico em Florianópolis.  

 

2.2.2 Turismo em Florianópolis 

 

A Ilha de Santa Catarina, Florianópolis ocupa 423 Km2, mais uma área no 

continente, e reúne grande parte do poder público deste Estado. É apreciada pelos 

altos índices de qualidade de vida que oferece a seus habitantes, um dos melhores 

entre as capitais de todo o Brasil (SANTUR, 2006). 

A história da colonização de Florianópolis conta com os açorianos, quando, 

no ano de 1503, o navegador português Gonçalo Coelho a batizou de Ilha dos 

Patos. Assim, Florianópolis foi, durante muito tempo, ponto de referência entre os 

navegadores que faziam a rota do Atlântico Sul, rumo ao Prata ou às águas do 

Oceano Pacífico (RODRIGUES, 2007). 

Sua colonização começou em 1675 com a chegada do bandeirante Francisco 

Dias Velho, mas foi interrompida em 1689, depois que o aventureiro paulista foi 

morto num ataque de piratas e suas propriedades devastadas. Então a ilha voltou a 

ser reduto de aventureiros, índios carijós, soldados e escravos fugidos até 1748, 

data da chegada dos primeiros imigrantes açorianos (RODRIGUES, 2007). 

Foi a partir de então que a pequena Vila do Desterro começou a ser 

realmente colonizada. Os açorianos destacaram sua cultura na arquitetura, nas 

tradições e nas características étnicas do povo local, criando uma cultura única que 

hoje é uma atração a mais para os turistas (FERREIRA, 2003). 

Desta forma, a colonização açoriana influenciou os costumes, a arquitetura e 

até hoje guarda traços marcantes na fala dos ilhéus mais tradicionais, chamados de 

‘manezinhos’ (FERREIRA, 2003). 
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De acordo com a citação que se segue, pode-se perceber que três foram as 

raças que compuseram o mosaico da população na Ilha de Santa Catarina, o 

branco, o índio e o negro: 

 

Não obstante, é preciso frisar que o patrimônio cultural da Ilha resulta, no 
seu conjunto, dos três elementos formadores da sociedade brasileira: o 
branco europeu, o negro africano e o nativo indígena. Sabemos que as 
culturas não evoluem puras, intocadas no tempo, mas sofrem múltiplas 
influências das mais variadas vertentes civilizatórias, resultando saldos 
híbridos, amalgamados em formas, práticas e modos de vida cada vez mais 
diversos. Desta maneira, um quadro mais completo da cultura local só 
poderá delinear-se considerando a diversidade étnica que historicamente o 
forjou (CECCA, 1996, p. 61). 

 

Além do fator cultural, Florianópolis também se destaca no cenário turístico 

pelas suas belezas naturais, que, segundo Ouriques (1998, p. 79), “[...] atualmente, 

tornou-se um consenso a defesa de um turismo ecologicamente correto, isto é, com 

respeito ao meio ambiente”. 

As praias do município são conhecidas nacional e internacionalmente e já 

fazem parte do roteiro turístico de milhares de visitantes todos os anos. Ao todo são 

172 Km de litoral, onde se distribuem 42 praias, para todos os gostos. As mais 

conhecidas são: Joaquina, considerada uma das melhores praias para a prática do 

surf do Sul do Brasil, sendo que vários campeonatos já aconteceram ali, o mais 

conhecido e prestigiado foi o Hang Loose Pró Contest; Ingleses, o maior aglomerado 

urbano do norte da Ilha e praia preferida pelos gaúchos que visitam a cidade, conta 

com boa infra-estrutura de serviços, hotéis, restaurantes e bares; Canasvieiras, praia 

de águas calmas e quentes, é a mais procurada por turistas latinos; Praia Mole, 

preferida pelos jovens e um verdadeiro santuário de sambaquis e dunas rasteiras, 

com mar bravio e gelado, bom para a prática do surf; Jurerê e Jurerê Internacional, 

praia de mar aberto e águas tranqüilas no verão. Esta praia também foi escolhida, 

no ano 2001, para sediar o evento internacional denominado Ironman, que ocorre 

até os dias atuais (RODRIGUES, 2007). 

Dentre os atrativos turísticos da capital, salientam-se hoje, além das belas 

praias, as localidades onde se instalaram as primeiras comunidades de imigrantes 

açorianos, como o Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição, Santo Antônio de Lisboa 

e o próprio centro histórico da cidade de Florianópolis. 

Como a atividade turística não está desassociada do meio ambiente, a 
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citação abaixo exibe os importantes ecossistemas encontrados na ilha: 

 

Outros importantes ecossistemas da Ilha são: as duas maiores lagoas, da 
Conceição e do Peri; os banhados, localizados principalmente nas 
localidades de Pântano do Sul, Jurerê e Canasvieiras; o estuário marinho, 
formado pelas baías Norte e Sul, e os costões rochosos do mar, que 
permitem a fixação de rica fauna, fornecendo também alimento e abrigo 
para diversas espécies de peixes (CECCA, 1996, p. 75). 

 

Além das belezas naturais, como praias, dunas, costões e uma exótica 

vegetação que recobre suas encostas, Florianópolis oferece, aos visitantes,  

inúmeros pontos de interesse histórico, desde oficinas líticas e inscrições rupestres, 

testemunhos da ocupação indígena, até igrejas e casarios que remetem aos tempos 

da  colonização açoriana. 

A cidade possui uma infra estrutura que comporta milhares de turistas todos 

os anos, tendo como sua ‘alta temporada’ o verão, ao passo que no período do 

inverno, o município sofre com o problema da sazonalidade (RODRIGUES, 2007). 

“As atividades ligadas ao turismo tiveram notável expansão em Florianópolis a 

partir do início dos anos oitenta, impulsionando profundas mudanças sócio-espaciais 

no município” (OURIQUES, 1998, p. 61). 

Durante a alta temporada, período que compreende o início de dezembro ao 

final de março, a cidade é um verdadeiro reduto de turistas vindos de várias partes 

do Brasil e também do estrangeiro.  

A cidade de Florianópolis já demonstra seus encantos na chegada, seja via 

terrestre, marítima ou aérea, pois impressiona pela natureza insular e sua península 

continental composta por áreas preservadas de floresta nativa, inúmeras praias e 

bons índices de qualidade de vida (FC&B., 2002). 

Coexistem atrativos naturais, progresso e baixos índices de violência quando 

comparado ao de outras capitais. Estima-se que em 2002, cerca de 800 mil pessoas 

vieram a Florianópolis em função de congressos, seminários, feiras e os mais 

diversos eventos. Estas atividades garantiram 50% de ocupação da rede hoteleira 

(FC&B., 2002). 

De acordo com a Florianópolis Convention & Visitors Bureau (FC&B, 2002), 

este segmento do turismo impulsionou o crescimento de empresas relacionadas ao 

ramo de eventos e o investimento de hotéis de bandeira que vislumbraram uma 

grande fatia de mercado inexplorada na ocasião.  
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Em 1999 Florianópolis se destacou por ser a segunda cidade mais procurada 

pelos turistas de outros países, além de também ser considerada a capital com os 

melhores índices de qualidade de vida do país (FC&B, 2002). Os dados relativos a 

migração interna também são considerados e apontam para o número expressivo de 

pessoas oriundas de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul que vieram residir em 

Florianópolis em 2003 (ILHA ENCANTADA, 2003).  

O incremento do turismo impulsionou os investimentos que aumentaram a 

quantidade de hotéis disponíveis nas praias, incentivaram a oferta de serviços mais 

sofisticados e fizeram com que determinados empreendimentos se destacassem 

pela excelência de seus serviços, como os localizados em Jurerê Internacional, na 

praia Brava e na praia do Santinho (ILHA ENCANTADA, 2003).  

O sistema de transporte público também passou por melhorias com a 

introdução do sistema de integração da redes de ônibus urbanos  e construção da 

rodoviária,  elevados, túnel e melhorias na estrutura viária geral (ILHA ENCANTADA, 

2003). 

Em 1980 a prefeitura municipal implantou a  Secretaria de Turismo, Cultura e 

Esportes - SETUR que tem a responsabilidade de desenvolver ações pertinentes ao 

planejamento do turismo no município. Essa secretaria é compreendida pela parte 

responsável pelas atividades esportivas - Fundação Municipal de Esportes e a 

cultural, representada pela Fundação Franklin Cascaes (CECCA, 1996). 

A fundação Franklin Cascaes é responsável pelo surgimento e divulgação de 

festas populares das quais se destacam a Florifesta, na região central da cidade, a 

Festa do Marisco no sul da ilha, a Festa da Lula e do Siri no bairro de Carianos, a 

festa religiosa do Divino que acontece em vários bairros da cidade e a festa do 

Camarão no Ribeirão da Ilha. Nestas festas geralmente há a oferta de pratos típicos 

e apresentações de grupos de folclore como o pau de fita e boi de mamão (CECCA, 

1996). 

A atividade turística pode ter inúmeras motivações. Geralmente associam-se 

a esta as seguintes: combate do estresse pela alteração da rotina; procura por 

aventuras de diversos tipos; aquisição de cultura geral; social através do 

relacionamento com outras pessoas e trocas de experiências e status (YÁZIGI, 

2002).  

Em Florianópolis a prática de algumas modalidades de turismo é propicia, 
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pois tem relação com o seu relevo, topografia e natureza insular. Neste sentido se 

destaca o turismo ecológico, o mergulho e a prática de esportes radicais.  

O Turismo Ecológico é uma modalidade que existe há muitos anos. Desde 

1980 já despertava atenção do setor. Possuía diversas denominações: turismo 

natural, turismo verde. Porém a partir da década de 1990 ficou mais popular, 

ganhando milhares de adeptos e se estruturando de maneira profissional. A partir de 

então se adotou a nomenclatura atual: Ecoturismo (FRANCO, 2002). 

Na ilha existem muitos praticantes de surfe, trilhas, parapente, mergulho e 

alpinismo. Na região da Lagoa da Conceição existe a possibilidade da prática de 

Windsurf, surf na areia e saltos de parapente.  

As condições de visibilidade da água são boas para a prática de mergulho e a 

ilha disponibiliza não só costões que propiciam ótimos mergulhos, mas inúmeras 

ilhas no seu entorno, dentre elas a ilha do Arvoredo, que integra a reserva biológica 

de mesmo nome e onde se encontra diversos exemplares da fauna marinha 

catarinense reunidos em um só lugar (ILHA ENCANTADA, 2003).    

A obra de Zeferino (2001) retrata uma abordagem histórica dos caminhos e 

trilhas de Florianópolis, descrevendo uma variedade de paisagens, relevos, fauna e 

flora e sua importância ao longo da ocupação desde os primórdios da colonização 

açoriana até os dias de hoje.  

Entretanto, são observadas algumas críticas em relação ao turismo praticado 

atualmente em Florianópolis. Neste sentido a SETUR deveria implantar medidas que 

propiciassem no desenvolvimento de um turismo sustentável, aproximando a 

iniciativa pública e particular da população e gerindo eficientemente a infraestrutura 

básica, promovendo a capacitação dos profissionais envolvidos e implantando 

medidas de proteção dos diversos ecossistemas e atrativos naturais (GAGLIANONE, 

2005).  

Neste sentido, um projeto implantado pela SETUR que incentivasse 

caminhadas e trilhas relativamente fáceis e de curta duração, voltadas para um 

público alvo composto por pessoas da terceira idade, em épocas diferentes da alta 

temporada, poderia representar um nicho ainda a ser explorado nos moldes do 

turismo brasileiro (GAGLIANONE, 2005). 

No tópico a seguir apresentam-se algumas considerações e informações 

pertinentes a sinalização turística.  
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2.3 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 

 

No turismo, a informação/comunicação é fundamental. Primeiramente, a 

comunicação é usada para atrair os turistas, e, depois, para ajudar a orientá-los na 

localidade que estão visitando. Um aspecto a ressaltar: o turismo atende aos 

modismos que vão surgindo em função de novelas, livros, filmes, entre outros meios   

(FIGUEIREDO, 2008).   

Cabe ao Estado e aos municípios criar e manter assessorias de comunicação, 

investindo em programas de divulgação de sua oferta, seus atrativos e eventos 

turísticos (FIGUEIREDO, 2008). 

O objetivo principal da comunicação é proporcionar informação adequada e, 

para isso, recorre-se estrategicamente aos meios apresentados no quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Comunicação e objetivos 

Ferramenta de 
comunicação 

Características principais 

Publicidade Realizada por um meio de comunicação não-
pessoal, envolve necessariamente a compra de 
tempo ou espaço num meio de comunicação, como 
por exemplo: rádio, televisão, jornal, em 
transportes, entre outros. 

Relações públicas Publicidade especializada, realizada por uma 
agência ou por pessoa desta área. 

Promoção de vendas Venda do produto ou lugar, além de divulgação das 
informações pertinentes. 

Fonte: Figueiredo e Ferreira (2008, p.25) 

 

Nos destinos turísticos, os canais de comercialização têm um papel 

fundamental para o sucesso da localidade. Neste caso, aspectos como a situação 

socioeconômica, a demografia, as questões ambientais, políticas e legislativas 

podem interferir, ou não, na promoção desse destino turístico (FIGUEIREDO, 2008). 

A logística do planejamento turístico requer conhecimento e informações 

precisas. Estas vão desde os vistos de entrada e vacinas requeridas, reservas de 

hotel e vôo, roteiros préestabelecidos e confirmados, brochuras de produtos, 

endereços de consulados, mapas, referência de outros clientes até um site que dê 

suporte a todas as demais dúvidas que o consumidor possa ter (FIGUEIREDO, 

2008). 

É importante destacar que os folhetos de divulgação de localidades turísticas 



30 
 
 
 

devem ser escritos em pelo menos dois idiomas e conter informações básicas tais 

como: telefones de emergências, locadoras de carros, serviços 24 horas, segurança, 

entre outros (FIGUEIREDO, 2008). 

O atendimento, respeitando-se a vocação e singularidade do turismo como 

prestação de serviços qualificados, torna-se poderoso instrumento de marketing 

para manutenção e conquista de clientes, inclusive alternativa para torná-lo mais um 

agente pró-ativo da organização turística. Como citado anteriormente, no que se 

refere à infra-estrutura de comunicação, cabe ao Estado e ao município estruturar de 

forma adequada as sinalizações turísticas e vias de acesso, aeroportos, atrativos 

turísticos (lugares históricos, museus, ruas comerciais, praias, etc...), sendo de 

fundamental importância que sejam utilizados os códigos visuais universais, de 

modo a garantir o entendimento da informação por todos (FIGUEIREDO, 2008). 

 

Quadro 2 - As infra-estruturas que devem estar disponíveis 

Infra-estrutura de 
comunicação 

Características principais 

Nas estradas de 
acesso 

Placas de sinalização nítidas e conservadas, nunca 
escondidas atrás de árvores ou qualquer outro 
obstáculo. 

Nas rodoviárias, 
aeroportos, portos e 
estações de trem 

Placas indicando transportes (ônibus, táxis, etc.), 
balcões de informação e outros serviços como de 
restaurantes, banheiros públicos, guarda-volumes. 

Nos meios de 
transportes públicos 

Informações sobre valores, entradas e saídas. Saídas de 
emergência, indicativos de locais preferenciais (idosos 
ou portadores de necessidades espedais). Local de 
compras de bilhetes. Formas de validação dos bilhetes. 

Atrativos de 
emergências 

Placas indicando os caminhos das praias, museus, 
cachoeiras, eventos, postos de segurança e hospitais. 

Nas ruas Placas com nome de cada rua e numeração visíveis, 
indicação de acesso para outros bairros e saída da 
cidade. 

Fonte: Figueiredo e Ferreira (2008, p.27). 

 

Na atividade turística, o profissional terá como fator determinante para o 

diferencial, o conhecimento das principais sinalizações da cultura e dos costumes. 

Ele deve respeitar e entender as formas regionais de linguagem, assim como o 

conhecimento de outros idiomas (como o inglês e o espanhol, por exemplo) e ter 

uma visão do mundo global (FIGUEIREDO, 2008). 

Os postos de informações ao turista servem de apoio para que este tenha um 

melhor conhecimento da localidade visitada e uma segurança maior acerca das 
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informações obtidas (FIGUEIREDO, 2008). 

Um bom posto de informações turísticas deve conter, entre outros: folders, 

mapas, guias da localidade, de restaurantes, de atrativos turísticos, com 

informações sobre rodovias, segurança e entretenimentos. O setor de turismo, por 

se tratar de uma típica prestação de serviços, está ligado aos recursos humanos que 

operam e comercializam seus produtos (FIGUEIREDO, 2008). 

O bom relacionamento com o cliente é estratégico também em função de o 

produto turístico depender de indicações e propaganda positiva, ensejando um 

contínuo trabalho de fidelização (FIGUEIREDO, 2008).  

Observa-se na figura 1 abaixo, algumas das principais comunicações visuais 

que facilitam a informação/comunicação ao turista. São adotadas para tal um 

conjunto de placas de sinalização, implantadas sucessivamente ao longo de um 

trajeto estabelecido, com mensagens escritas ordenadas, pictogramas e setas 

direcionais. Esse conjunto é utilizado para informar os usuários sobre a existência de 

atrativos turísticos e de outros referenciais, sobre os melhores percursos de acesso 

e, ao longo destes, a distância a ser percorrida para chegar-se ao local pretendido. 

 

                            Figura 1 - Figuras  

 
                            Fonte: Código de Trânsito Brasileiro (2007, p.15). 

 

Como pôde-se verificar, proporcionar informações por meio da sinalização 

contribui de forma fundamental para a difusão do conhecimento dos atrativos e para 

o desenvolvimento da atividade turística, potencializando a geração de empregos e 

divisas, além de permitir a democratização do acesso ao bem cultural e sua 

conseqüente valorização pela comunidade à qual pertence (FIGUEIREDO, 2008). 

Desta forma, fazem parte da infra-estrutura necessária ao turismo local os 

dispositivos que facilitam o deslocamento e a acessibilidade aos atrativos turísticos e 
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aos equipamentos de interesse desta atividade (FIGUEIREDO, 2008). 

A qualidade do turismo tende a ser conquistada pela satisfação do turista e a 

sua manutenção. Esse é o grande desafio para as organizações do setor num 

ambiente cada vez mais competitivo e guiado pela sociedade da informação. 

 

2.3.1 Objetivos e princípios fundamentais da sinalização turística 

 

A sinalização turística faz parte do conjunto de indicação de trânsito. Assim, 

deve seguir os mesmos objetivos e princípios fundamentais, com vistas a garantir a 

eficiência e a segurança do sistema viário para os usuários das vias urbanas e rurais 

(FIGUEIREDO, 2008). 

A finalidade da sinalização é orientar os usuários, direcionando-os e 

auxiliando-os a atingir os destinos pretendidos. Para garantir sua homogeneidade e 

eficácia, é preciso que a sinalização seja concebida e implantada de forma a 

assegurar a aplicação de objetivos e princípios básicos. Veja no quadro a seguir. 

 

Quadro 3 -  Orientação e aplicação 

Objetivos Princípios básicos 

Legalidade 

 Cumprir o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB e nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - 
Contran. 

 Cumprir a legislação de preservação de sítios tombados 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
Iphan e protegidos pela Lei de Arqueologia. 

Padronização 

Seguir um padrão preestabeleddo quanto a: 

     Formas e cores dos sinais; 

 Letras, tarjas, setas e pictogramas; 

 Aplicação - situações idênticas; 

 Sinalização homogênea; 

 Colocação na via ou nas localidades. 

Visibilidade, 
Legibilidade, 
Segurança 

 Ser visualizada e lida a uma distância que permita 
segurança e tempo hábil para a tomada de dedsão, de 
forma a evitar hesitação e manobras bruscas. 

 Selecionar trajetos de fácil compreensão para os usuários, 
com o objetivo de valorizar os aspectos de interesse 
cultural e turístico, levando em conta a segurança do 
trânsito. 

 Garantir a integridade dos monumentos destacados e 
impedir que a sinalização interfira em sua visualização. 

 Resguardar as peculiaridades dos sítios. 

Suficiência 
 Oferecer as mensagens necessárias, a fim de atender os 

deslocamentos dos usuários. 
Fonte: Figueiredo e Ferreira (2008, p.29). 
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A sinalização do turismo é compreendida por um conjunto de elementos 

compostos por placas que são disponibilizadas ao longo de um percurso e tem como 

objetivos principais informar as pessoas sobre atrações turísticas, sobre as 

alternativas de acesso, os comprimentos e as distâncias a serem percorridas. Todo 

esse processo deve obedecer às diretrizes do Sistema Referencial Turístico e conter 

os princípios e objetivos estabelecidos no Guia Brasileiro de Sinalização Turística 

(SINASC, 2011).  

 Circuitos Turísticos: de acordo com a SINALTUR (2011) diferentes papéis 

podem ser desempenhados no trânsito. Estes papéis estão relacionados com o meio 

de transporte utilizado e a dinâmica de funcionamento do seu deslocamento. As 

pessoas ora podem ser motoristas, ora passageiros ou pedestres e essa 

complexidade de possibilidades, em que se considera a possibilidade de 

estacionamento, o fluxo no trânsito e a segurança ao se percorrer as vias e 

calçamento é que vão influenciar na escolha dos melhores circuitos turísticos. 

 Caminhos turísticos: Os caminhos turísticos servem para unir as atrações 

turísticas no interior da cidade, de uma região específica ou entre regiões 

(SINALTUR, 2011). 

 Sistema Referencial Turístico: São todos os atrativos existentes em 

determinada localidade reconhecidos pela sociedade em função de suas 

características culturais, naturais e de entretenimento e que possuem diferentes 

graus hierárquicos onde estão presentes. São avaliados de acordo com os seguintes 

graus de hierarquia: Referencias regionais; intra-regionais; marcos de referência; 

referencias turísticas e referencias de identificação. Toponímia: É a forma de se 

referir a atrativos turísticos utilizando critérios estabelecidos pelas normas 

gramaticais da língua portuguesa. Considera geralmente os nomes oficiais e/ou os 

populares e regionais e forma a padronizar a nomenclatura e minimizar a chance de 

mau entendimento dos clientes. Empregam-se em alguns casos o idioma inglês e 

espanhol (SINALTUR, 2011). 

A sinalização de orientação turística tem como objetivo indicar os pontos 

turísticos. Geralmente está disponibilizada no decorrer dos caminhos, orientando os 

visitantes em sua trajetória até o destino final. Pode fazer uso de vias 

complementares e todos os seus detalhes são especificados: altura das letras, tipos 

de placa, dimensões, forma de instalação, posição e locais apropriados. Ao conduzir 
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qualquer espécie de veículos o condutor faz uma análise de todas as informações 

presentes em seu campo de visão.  Essas interpretações têm relação direta com 

suas decisões. Existem diversos tipos de sinalização e uma das mais influentes são 

as relacionadas com a direção e orientação. Deste modo, para  se planejar um 

sistema indicativo de orientação é preciso, em primeiro lugar, efetuar um 

ordenamento das informações, de modo correto, com precisão e padronização pré 

estabelecida (SINALTUR, 2011). 

As placas de identificação de atrativos turísticos quando instaladas em vias 

macro metropolitanas e metropolitanas devem possuir formato retangular, possuir 

fundo marrom reflexivo. A Orla interna deve ser branca e reflexiva e a externa 

marrom refletivo e as legendas e setas devem ser brancas reflexivas. Já em vias 

metropolitanas secundárias e complementares a padronização deve ser a seguinte: 

o fundo de cor marrom e refletivo. A orla externa marrom e refletiva e legendas e 

setas brancas e refletivas. Os Pictogramas devem ser constituídos por uma figura 

preta e fundo branco e refletivo (SINALTUR, 2011). 

Existem diversas causas que contribuem negativamente no aproveitamento 

do turista em relação ao lugar visitado. Estes podem resultar no mau aproveitamento 

do tempo e desgaste desnecessário, resultando em inconvenientes e situações 

desagradáveis e comprometendo o grau de aproximação e interação do mesmo com 

o ambiente (SINALTUR, 2011).  

Segundo Chaves e Machado (2011, p. 4), a sinalização oferece: 

 

[...] informações que substanciam o senso de posicionamento e o 
reconhecimento espacial, além de suprir as necessidades básicas para 
deslocamentos em lugares desconhecidos do turista. A comunicação, que 
ocorre através das placas, deve ser a mais abrangente possível, facilitando 
assim a circulação do turista, independentemente da sua origem. 

 

Os signos e os símbolos desempenharam papel fundamental nos primeiros 

métodos utilizados para se estabelecer uma comunicação entre os homens. 

Segundo a OMT (2003 apud CHAVES; MACHADO, 2011, p. 4, grifo do autor) os 

seguintes termos são considerados na sinalização turística: 

 

• Signo – denota uma marca, artifício ou símbolo utilizado para ser 
compreendido e que permite representar ou distinguir coisas, objetos, 
conceitos ou lugares. 
• Símbolo – figura visualmente perceptível, reproduzida por meio de escrita, 
desenho, pintura ou outra técnica industrial, que tem por objetivo transmitir 
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um significado específico. 
• Pictograma – do latim ‘pictus’ que significa pintura e do grego “gramma” 
que significa escrita. Desenho que sugere uma atividade, serviço ou 
instalação sem qualquer alusão a uma marca registrada. 
• Ideograma – o termo ‘deograma’ é originário do grego idea (idéia) e 
gramma (algo desenhado ou pintado). Ideograma é uma representação de 
uma idéia.  

 

Neste trabalho adota-se a nomenclatura de pictograma, termo muito utilizado 

quando se aborda o tema de sinalizações turísticas e que possui grande importância 

no decorrer desta pesquisa. Estes surgiram com objetivo de facilitar a comunicação 

entre as pessoas, independente do idioma e do país de origem. São constituídos por 

símbolos, gráficos e traços que devem ser de entendimento intuitivo e fácil, para um 

número amplo de pessoas.  

De acordo com Carneiro (2001), depois da primeira grande guerra, com o 

maior desenvolvimento do turismo nos próprios países e internacionalmente, 

observa-se a necessidade de se desenvolver um método de comunicação que fosse 

pouco dependente da linguagem escrita, sendo útil para um maior número de 

pessoas. O pictograma, neste sentido, serve para comunicar uma idéia ou lugar 

através de figuras ou imagens, sem utilização da escrita, conforme os exemplos 

abaixo: 

 

    Figura 2 - Exemplos de Pictogramas 

 
                 Fonte: EMBRATUR (2002). 

 

Carneiro (2002 apud CHAVES; MACHADO, 2011, p. 5, grifo do autor) 

apresenta a seguinte classificação de pictogramas: 

• O figurativo que representa um objeto ou uma ação referente a este, 
sendo que seu desenho está bem próximo à coisa representada; 
• O semântico cujos traços gráficos são simplificados, sugerindo 
esquematizadamente a idéia, ação ou comportamento através de simples 
contornos que as pessoas entendam, pois aprenderam, pelo uso constante, 
a entender; 
• O abstrato que não representa um objeto específico, mas que faz parte ou 
cria um código que será entendido apenas por aquelas pessoas que 
aprenderam como usá-lo.  
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A definição de pictogramas padronizados permite a plena comunicação entre 

as partes envolvidas. Ocorre a partir do conhecimento de seus sinais, após 

constantes usos e assimilações pelas pessoas.  

A pessoa que chega em um lugar diferente do seu de origem, plenamente 

conhecido, espera encontrar condições semelhantes de segurança e conforto. Para 

que haja uma transmissão eficiente de informações é importante que exista uma 

comunicação pontual e bem elaborada. 

O emprego da simbologia adequada na sinalização turística é fundamental, 

pois o entendimento desta linguagem independe de idiomas específicos, sendo de 

caráter universal e, portanto, de fácil entendimento (SINALTUR, 2011). 

Para a Organização Mundial do Turismo – OMT (2003), o emprego de 

pictogramas turísticos deve ser adotado em diversos contextos e não unicamente 

nos relacionados com o sistema de trânsito. 

Segundo Chaves e Machado (2011), o planejamento de sinalizações 

turísticas deve considerar a sinalização externa, relacionadas com ambientes 

urbanos e rurais, e interna, relacionada com equipamentos envolvidos. Além da 

sinalização de uso comum, destinadas tanto para os turistas quanto para a 

população local, como por exemplo, as advertências, proibições e demais 

mensagens genéricas. Exemplos: 

 

• Sinalização Externa - para acessos rodoviários, ferroviários, hidroviários 
e aéreos é necessário obedecer à regulamentação para essa finalidade, 
apontada pelos órgãos oficiais competentes. 
• Sinalização Interna - deverão seguir um planejamento prévio de 
necessidades, englobando sua localização física, aspectos funcionais e 
comunicantes além da harmonia com o cenário em que está inserida. Não 
deverá comunicar mensagens com propósitos adversos, em um mesmo 
suporte assim como sempre estará sujeita à legislação pertinente. 
• Sinalização de Uso Comum - está prevista nos códigos de sinalização 
oficiais, portanto, deve ser mantida, quando da implantação dos sistemas de 
sinalização turística (CHAVES; MACHADO, 2011, p. 6, grifo do autor). 

 

O emprego de placas sinalizadoras no turismo tem como objetivo exercer 

uma comunicação eficiente e eficaz, sendo perfeitamente visualizada e entendida, 

pois nestes casos muitas vezes as pessoas estão em ambientes estranhos que 

diferem do seu de origem, na qual estão mais familiarizadas. Portanto a sinalização 

turística deve representar um sistema seguro e eficaz de referência para o turista 

(SINALTUR, 2011). 
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2.3.2 Placas Diversas 

 

Os dimensionamentos da placas variam e têm como um dos objetivos 

oferecerem visibilidade adequada. Os usuários devem assimilar as mensagens e 

responder a elas em tempo hábil, de forma segura. O dimensionamento deve variar 

de acordo com a distância em que a mensagem deve se tornar nítida para o 

condutor. Este efeito é conhecido como distância de legibilidade ou de visibilidade. 

(SINALTUR, 2011).  

A distância de legibilidade varia de acordo com a velocidade e do tempo de 

percepção e reação do condutor e o tipo de reação esperada, de acordo com a 

mensagem. Ela também considera o fato de que os motoristas não devem mais 

focar a atenção nela quando passaram do ângulo de vista horizontal. Isso ocorre 

quando o ângulo entre o veículo e a placa ultrapassa em 10 graus com a linha de 

trajetória do veículo.  Neste sentido, não existe um padrão fixo de dimensionamento, 

pois sua utilização é variável e deve se ajustar a diversas situações. Porém é 

importante o estabelecimento de limites de dimensões dos topônimos1 e recursos na 

escrita que não comprometam sua interpretação (SINALTUR, 2011). 

Segundo a SINALTUR (2011), a elaboração das placas sinalizadoras deve 

ser realizada considerando principalmente o conjunto de informações integrantes da 

placa. As medidas expressas em tipos de letras planejados, de forma isolada com 

em conjunto com outros símbolos, como setas e pictogramas por exemplo, devem 

possuir devido espaço entre si e entre as bordas e orlas, formando um conjunto de 

fácil percepção e com harmonia. As letras maiúsculas são escolhidas de acordo com 

a velocidade típica das vias consideradas. 

As mensagens devem possuir, como uma das características que lhe 

conferem confiança por parte dos observadores, seqüência correta de informações, 

ou seja, continuidade das mesmas de modo a indicar de forma eficiente e segura o 

percurso necessário para se atingir o destino desejado, minimizando a possibilidade 

de erros e dúvidas e consequentemente conflitos e acidentes de trânsito. Quando se 

                                                 
1
 Topônimos são denominações finas dos atrativos turísticos atribuídos ao conjunto de referenciais. Nessas denominações são 

utilizados critérios de abreviações definidos para a língua portuguesa, obedecendo de forma geral, aos nomes oficiais 

instituídos e/ou de conhecimento da população local ou dos turistas, de forma a evitar a duplicidade de interpretação e o 

possível conflito para os usuários. No SINALTUR são previstas também indicações em inglês e espanhol (SINALTUR, 2011). 
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implantam sinalizações de orientação turística considera-se sempre como ideal que 

todo o conjunto de determinada sinalização seja instalado de forma simultânea e  

em todo o trajeto. Porém observam-se casos em que há limitações e fatores que 

dificultam a implantação total do sistema de sinalização. Nestas situações o projeto 

em si deve ser concluído de uma só vez, porém a instalação as sinalizações 

propriamente ditas podem ocorrer em etapas diferentes. Quando isso acontece, 

cada etapa deve servir de base para a instalação subseqüente, de modo a não 

prejudicar a continuidade das informações (SINALTUR, 2011).   

Além dos aspectos técnicos de confecção da sinalização, considera-se 

essencial o estudo prévio da sua localização. Neste sentido procura-se utilizar as 

vias respeitando-se sua capacidade de circulação, pois não se deve atrapalhar a 

circulação em pontos já sobrecarregados. Segundo a própria SINALTUR (2011), 

além disso, deve-se atentar quanto ao uso de lotes adjacentes às vias, que podem 

gerar diversos empecilhos. Quando não há um estudo sobre a implantação de 

sinalização nestes lotes, marginais às vias de circulação, pode haver a criação de 

bloqueios de acesso a residências, degradação ambiental e outras causas 

incompatíveis com o patrimônio cultural do local. Também se considera a 

possibilidade de não impedir a visualização de determinados pontos, atrativos 

turísticos ou não, de valor estético, como paisagens e valor cultural como 

monumentos.  

Portanto, devem ser localizados em pontos estratégicos, que garantam a 

eficácia da comunicação sem comprometer outros aspectos (SINALTUR, 2011). 

 

2.3.3 Exemplos de Placas 

 

2.3.3.1 Placa de identificação do atrativo turístico 

 

Este tipo de placa tem objetivo de informar o atrativo turístico, em casos em 

que estes não possuem identificação própria ou esta seja pouco visível ou 

ineficiente. Sempre que possível devem ser instaladas sobre suportes com braço 

projetado e serem duplas, com faces voltadas para os dois sentidos, para atenderem 

não só os motoristas em caso de sentido único, mas também os pedestres. O nome 

do atrativo turístico propriamente dito deve ser seguido de sua respectiva tradução 
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em inglês e espanhol (SINALTUR, 2011). Conforme o exemplo:  

 

Figura 3 - Atrativo Turístico 

 
Fonte: SINALTUR (2011). 

 

2.3.3.2 Placa indicativa de sentido 

 

Tem o objetivo de indicar o sentido do destino, orientando o percurso para os 

motoristas alcançarem os locais desejados mais facilmente (SINALTUR, 2011). 

Conforme vislumbrado no exemplo abaixo: 
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   Figura 4 - Indicativa de sentido 

 
   Fonte: SINALTUR (2011). 

 

2.3.3.3 Placa de atrativo turístico e serviços prestados 

 

Neste caso, compõem a placa, além do indicativo do atrativo, diversos 

serviços associados a este, como por exemplo, acesso à bilheteria e ao 

estacionamento (SINALTUR 2011), conforme o exemplo: 

 

                 Figura 5 - Atrativo turístico e serviços prestados 

 
                 Fonte: SINALTUR (2011). 
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2.3.3.4 Placa indicativa de rota de pedestres 

 

Essas placas têm objetivo de direcionar as pessoas para os locais desejados, 

de forma a facilitar o seu acesso. São voltadas especificadamente para os pedestres 

acessarem locais que não são acessados por veículos de passeio. Por isso são 

instaladas geralmente a partir do último ponto possível de ser acessado pelos 

veículos dos visitantes (SINALTUR, 2011). 

Exemplo de placa indicativa de rota de pedestres: 

 

                 Figura 6 - Indicativa de rota de pedestres 

 
                  Fonte: SINALTUR (2011). 
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As principais especificações abordadas nesta pesquisa podem ser 

observadas no exemplo abaixo:  

 

Figura 7 - Placa com todas as especificações 

 
Fonte: SINALTUR (2011). 



 

3 LOCAL DO ESTÁGIO 

 

Foi realizado na empresa Sinaliza cujo nome fantasia é Sinaliza Soluções 

Viárias Ltda. O estágio integrou e consequentemente possibilitou a realização desta 

obra, enriquecendo de maneira substancial a qualidade do produto final e 

subsidiando a pesquisa com informações extremamente importantes, aproximando a 

teoria da prática, realizou-se na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, região sul 

do Brasil.  

 

3.1 DADOS DA EMPRESA 

 

A empresa Sinaliza Soluções Viárias atua através da elaboração de projetos e 

realização de consultorias. O principal público alvo da empresa são os Estados, 

Municípios e a iniciativa privada. Localiza-se na R. Tenente Silveira, edifício Apolo, 

apartamento 702, no centro da cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, 

Brasil. É classificada como uma empresa de porte médio e possui o seguinte 

número de CNPJ: 02446713/0001-09 e o seguinte endereço eletrônico: 

sinaliza@csmtelecom. 

 

3.2 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A empresa sinaliza foi fundada em 1999 por sua diretora Srª Jaqueline Amin. 

Atua prestando serviços de consultorias e projetos tanto para a iniciativa privada 

quanto para órgãos públicos, tendo sempre como compromisso a qualidade, 

evidenciada desde a atuação dos seus colaboradores ate a finalização de seus mais  

complexos projetos. Teve participação ativa na elaboração da consultoria durante a 

construção de uma das maiores obras do oeste de Santa Catarina na cidade de 

Águas de Chapecó que é conhecida como Hidrelétrica Águas de Chapecó sendo um 

consórcio da iniciativa privada, gerando energia para todo o sul do Brasil. Outro 

significativo projeto foi no município de Tubarão, Santa Catarina que trata de uma 

ponte integrando duas estâncias termais, são elas: estância termal da Guarda e 

estância termal do Rio do pouso, com isso o município agregou as dois grandes 

pontos turísticos. Outro grande projeto foi a tão esperada estrada ligando o 

Município de Paulo Lopes, na BR 101 ao Município de Garopaba, passando pela 
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praia da Gamboa junto á plataforma do morro, contendo mirantes e favorecendo 

assim o turismo da região. Mais ao sul na cidade histórica de Laguna foi elaborado 

um projeto de um segundo acesso ao município, entrando pela praia do Sol, 

interligando as principais praias de Laguna ao seu centro histórico. 

  

3.3 ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA 

 

A empresa possui 100m2 com alarmes e câmeras de monitoramento,  sistema 

de refrigeração individuais para cada ambiente e é desenvolvida sobre projetos 

arquitetônicos de interiores. Conta com uma sala de diretoria destinada à reuniões 

contendo telões para apresentações e discussões de projetos elaborados pela 

empresa para o Estado, Municípios, Governo Federal e iniciativa privada  e 

retroprojetores , sala de recepção com duas mesas e secretárias para o atendimento 

ao público ao telefone com agendamentos e contatos, possui também uma central 

telefônica com vários canais ao mesmo tempo. A sala de produção contem várias 

báias equipadas com equipamentos eletrônicos Xerox, e também material de uso 

arquitetônicos como pranchas de produção e ainda rede de computadores 

interligadas possuindo um espaço de arquivos digitais e documentais. Possui 

também local adequado para refeições (cozinha), banheiros masculino e feminino 

 

3.4 SETORES / DEPARTAMENTOS / ORGANOGRAMA 

 

A diretoria é destinada principalmente ao estabelecimento de contatos 

comerciais e tomadas de decisões. O corpo técnico da empresa é composto por 

engenheiros que são responsáveis pela elaboração dos projetos. O corpo jurídico é 

compreendido por advogados que atuam nas questões relacionadas com contratos 

etc. E o setor de contabilidade é responsável, principalmente, pela elaboração dos 

balancetes, folhas de pagamento, impostos e registros de funcionários. 

A seguir, pode-se ver a representação do organograma da empresa. 
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ORGANOGRAMA 
 
 

 

 

1. Assinatura de contratos e representar a empresa em compromissos 

sociais. 

2. Captação de possiveis clientes como orgaõs publicos e privados, 

geralmente esta função requer muitos contatos, ainda incorpora também a 

parte administrativa Da empresa como a contratação de funcionários, tendo 

como suporte terceirizados escrotórios de contabilidade e jurídico. 

3. Geralmente neste cargo, o colaborador possui um grande acevo técnico e 

uma larga experiência técnica, pois é sob seu comando que e 

reponsabilidade que ficam toda a área de produção (engenheiro). 

4. Elaboração de projetos  e consultorias produzidos pela empresa. 

 

3.5 RECURSOS HUMANOS 

 

Recepção: Formação e experiência em secretariar. 

Diretor Presidente: Formação em administração. 

Diretor Comercial e Administrativo: Formação em advocacia. 

Coordendor de Produção: Formação em engenharia. 

Colaboradores: Técnicos em computação e engenheiros, Terceirizados: 

contabilidade e jurídico. 

 

1 

Diretora Presidente 

 

2 

Diretor Comercial e Administrativo 

 

 

3 

Coordenador de Produção 

 

4  

Colaboradores 



 

4 O ESTÁGIO 

 

O período de estágio foi compreendido entre os dias 24 de agosto de 2012 a 

24 de outubro do mesmo ano. Realizado no período vespertino. Foram destinadas 

30 horas semanais ao estágio, ocasião em que foram realizadas análises de campo 

juntamente com técnicos; pesquisas em projetos de sinalização e diversos outros 

estudos. 

 

4.1 SETOR ESTAGIADO NA EMPRESA 

 

O estágio foi realizado no setor de técnicos em projetos e consultorias cuja 

supervisão é do engenheiro responsável pelo referido setor. 

 

4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EMPRESA PELO ESTAGIÁRIO 

 

A oportunidade de estágio na empresa Sinaliza Soluções Viárias Ltda. 

possibilitou o desenvolvimento de atividades compreendidas pelo acompanhamento 

do estagiário pelos técnicos da empresa em saídas de campo; análise na 

elaboração de projetos; consultorias de municípios e estados e ampla pesquisa 

sobre legislação e normas técnicas. 

   Participação ativa na elaboração da consultoria durante a construção de 

uma das maiores obras do oeste de Santa Catarina na cidade de Águas de Chapecó 

que é conhecida como Hidrelétrica Águas de Chapecó sendo um consórcio da 

iniciativa privada, gerando energia para todo o sul do Brasil. Outro significativo 

projeto foi no município de Tubarão, Santa Catarina que trata de uma ponte 

integrando duas estâncias termais, são elas: estância termal da Guarda e estância 

termal do Rio do pouso, com isso o município agregou as dois grandes pontos 

turísticos. Outro grande projeto foi a tão esperada estrada ligando o Município de 

Paulo Lopes, na BR 101 ao Município de Garopaba, passando pela praia da 

Gamboa junto á plataforma do morro, contendo mirantes e favorecendo assim o 

turismo da região. Mais ao sul na cidade histórica de Laguna foi elaborado um 

projeto de um segundo acesso ao município, entrando pela praia do Sol, interligando 

as principais praias de Laguna ao seu centro histórico.  

4.3 ANÁLISE DO ESTÁGIO 
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Algumas inferências puderam ser realizadas a partir da oportunidade de 

estágio na já referida empresa, como, por exemplo, o pouco comprometimento, não 

só do Estado, mas também do governo federal em relação ao tema sinalizações 

turísticas. Essa constatação pode ser observada no pouco incentivo destinado à 

atividade e na falta de recursos direcionados para elaboração de projetos.  

 

4.3.1 Aspectos Positivos 

 

A experiência do estágio ofereceu como pontos positivos, o conhecimento de 

projetos de qualidade; a consolidação de importantes contatos comerciais, 

reconhecimento da experiência bem sucedida de uma hierarquia empresarial e a 

constatação de um ambiente de trabalho organizado, higienizado e limpo. 

Contatei que os projetos da empresa além de sempre dentro da concepção 

de respeito ao meio ambiente, também preza tanto aos termos e legislações de 

mobilidade contemplando sempre as sinalizações de acordo com leis federais e aos 

órgãos competentes a cada um dos ambientes referidos aos seus devidos projetos, 

assim como naturais adequações à acessibilidades adequadas as necessidades 

individuais de cada projeto. 

 

4.3.2 Aspectos Limitantes 

 

Como principal fator limitante, destaco a ausência de um web site contendo 

dados quantitativos como também visuais o que dificulta o contato com potenciais 

clientes e limita a divulgação da empresa. 

Outro aspecto limitante seria em relação aos prazos de entregas de projetos, 

pois percebi que a empresa sempre extrapola os prazos contratuais, isto também 

esta relacionado diretamente com prazos de início das obras, causando um reflexo 

negativo junto à comunidade onde o projeto seria executado. 

Sobre o espaço físico da empresa, em minha opinião se torna um aspecto 

limitante pois, é necessário um espaço maior no setor de produção, aumentando os 

setores entre os profissionais evitando distrações impróprias, com isso traria maior 

produtividade podendo assim aumentar o número de colaboradores, refletindo 
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positivamente em sua produção geral e seus alcances contratuais.  

 

4.3.3 Conhecimentos Adquiridos 

  

A oportunidade de estágio possibilitou a aquisição de novos contatos, 

ampliando o network de um futuro profissional e favorecendo a oportunidade de 

estabelecer boas relações comerciais.  

É visível o diferencial desta empresa que preza muito pelo primeiro contato 

com seu cliente, visualmente e profissionalmente garantindo que seja positivo desde 

a sua recepção, cobrando de seus colaboradores um atendimento altamente 

individual a cada cliente, fator positivo á imagem da empresa, logo em seguida o 

cliente é direcionado á diretoria na qual faz a apresentação direta de seu corpo 

técnico, passando assim as informações curriculares de cada funcionário, com isto o 

cliente se sente ainda mais seguro e a vontade para contratar os serviços da 

empresa. 

Outra observação é a relação mútua do corpo funcional, do tratamento 

respeitoso da diretoria com seus colaboradores e vice versa, satisfação esta que 

reflete diretamente na produção e na imagem da empresa diante do mercado de 

trabalho. 

 

 

 



 

5 PROPOSTAS AO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

Após a realização de estágio junto à empresa denominada Sinaliza Soluções 

Várias e em consonância com o que pode ser observado através das áreas 

circundantes do acesso principal da cidade de Florianópolis, optou-se por trabalhar 

em parceria com esta empresa, aliás, concedente de estágio, como forma de 

produzir possíveis soluções que venham a atenuar o problema de sinalização. 

Apesar de reconhecida internacionalmente por suas belezas naturais e 

qualidade de vida, tanto o Estado quanto a ilha de Santa Catarina sofrem ainda com 

a sinalização deficiente de seus principais atrativos turísticos. Este fato é constatado 

na perspectiva de quem se direciona à ilha, seja no sentido norte, seja no  sul, 

conforme destaca-se a seguir. 

 

        Figura 8 - Vista parcial da BR-101 próximo a entrada de Florianópolis 

 
        Fonte: Elaborada pelo autor (2012). 

 

Nota-se que no decorrer de 30 km que antecedem a capital do Estado, em 

ambos os sentidos norte-sul e sul-norte, os aproximadamente 70 mil usuários de 

uma das principais estradas do país, a BR-101, que passam pelas entradas do 

município diariamente; além de não usufruírem de boas condições de tráfego, ainda 
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carecem de placas que informem a respeito de Florianópolis, de seus principais 

pontos turísticos e demais informações que cativem e instiguem a sua visitação.  

 

Figura 9 - Vista parcial da Via Expressa sentido norte-sul, sul-norte sem sinalização 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2012). 

 

Observando a atual situação do local estudado, é visível a precariedade em 

planejamento e falta de relevância com a cidade que se denomina capital turística do 

MERCOSUL, contendo apenas placas básicas de trânsito no local, indicando 

somente direcionamentos e distâncias.  

Sugere-se a implantação de uma sinalização profissional, embasada em 

estudos que venham a agregar valores, como Portais de Sinalização Turística 

construídos estrategicamente alguns quilômetros antes dos principais acessos à ilha 

e também juntos às entradas principais da cidade, conforme a proposta 

desenvolvida junto á empresa concedente de estágio e que será apresentada á 

seguir. 

  

Figura 10 - Modelo do portal para Santa Catarina e suas diversa regiões turísticas 
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Fonte: Elaborada pelo autor (2012). 

  

Portais contendo fotos ou pictogramas dos pontos turísticos e suas 

respectivas distâncias, línguas estrangeiras, símbolos universais de turismo, 

gerando assim conforto e confiança aos potenciais visitantes que avistarem tais 

informações. 

 

                               Figura 11 - Modelo de placa internacional de atendimento á informações turísticas  
                                              e apoio ao turista. 

 
                            Fonte: Elaborada pelo autor (2012). 
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A sinalização pode ter valor agregado com a implantação de Portais de 

Sinalização Turística, construídos estrategicamente, alguns quilômetros antes dos 

principais acessos à ilha, principalmente orientando ônibus de excursões e demais 

modelos de transportes que englobem mais de 6 passageiros, como as vans e 

micro-ônibus. Conforme imagem a seguir: 

 

                  Figura 12 - Modelo de placa a ser utilizada como indicativa para ônibus e outros meios de  
                                  transportes rodoviários de passageiros. 

 
                Fonte: Elaborada pelo autor (2012). 

 

                      Figura 13 - Atuais placas informativas próximas ao Centro de Convenções  

 
           Fonte: Elaborada pelo autor (2012). 
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A partir da análise desta obra, nota-se necessário desenvolver e implantar 

adequadamente uma sinalização turística que faça jus a uma das principais 

atividades da região.  

Esta sinalização deve integrar o conjunto de medidas necessárias para 

promover ainda mais o terceiro setor em termos de geração de  recursos financeiros 

para a capital. Para tal, deve-se considerar não só o turismo de veraneio, intenso e 

sazonal, mas também o turismo de eventos e congressos cada vez mais presente 

na ilha.  

 

               Figura 14 - Modelo de placa de sinalização turística e genérica 

 
               Fonte: Elaborada pelo autor (2012). 

 

As placas de sinalização turística bem como as sugestões anteriormente 

ofertadas formam um mosaico de possibilidades, que tem por objetivo melhorar o 

nível das informações, bem como proporcionar ao turista melhores possibilidades de 

deslocamento por Florianópolis e até pelo estado de Santa Catarina como um todo. 

As variáveis que versam sobre custos, viabilidade, cronograma e outros não 

fazem necessariamente parte desta etapa de sugestões sobre o que deve ser feito. 

Na medida em que este Relatório de Estágio Supervisionado/TCC possa 

servir como base para outras etapas e/ou outros trabalhos que versem sobre a 

mesma temática, fica patente a necessidade de inclusão das variáveis anteriormente 

mencionadas. 

No capítulo a seguir, apresentar-se-ão as considerações finais. 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da década de 1990, verifica-se o crescimento da atividade turística em 

todo o mundo (SANTUR, 2006). 

O turismo local, sazonal, aliado ao crescente turismo de eventos observado 

em Florianópolis e o crescimento populacional da cidade, observado principalmente 

nos últimos anos, faz com que o desenvolvimento de importantes fatores seja 

fundamental, dentre eles, a melhoria no sistema de sinalização turística.  

Também deve-se considerar o caráter obrigatório de haver investimentos 

básicos em saúde, educação, transporte e segurança pública, fundamentais para 

que a ilha permaneça usufruindo do status da capital da qualidade de vida nacional, 

atraindo cada vez mais pessoas de praticamente todos os continentes.  

A partir da análise desta pesquisa, pode-se concluir que o objetivo foi 

atingido, pois após vasto levantamento bibliográfico foi possível analisar diversos 

exemplos de sinalizações turísticas e seus conceitos, de modo a subsidiar o leitor 

com informações que lhes permitam comparar diversos exemplos de padronizações 

e sinalizações.  

Entende-se que o aumento da atividade turística colabore para um 

deslocamento urbano mais intenso e complexo, em que se observa a mistura de 

diferentes usuários: moradores e visitantes, de diferentes características 

econômicas, sociais e culturais.  

O desafio é oferecer uma sinalização eficiente, mas ao mesmo tempo 

harmônica e integrada as características locais. Com base nestas informações pode-

se dizer que ainda é necessário haver mais estudos à respeito da implantação de 

sinalizações turísticas para o principal acesso da cidade de Florianópolis para que 

novos modelos sejam propostos, melhorando a amplitude de alcance e o grau de 

satisfação dos usuários.  

Uma das propostas que poderiam surtir efeitos positivos no grau de 

desenvolvimento da sinalização turística para o principal acesso da cidade de 

Florianópolis, poderia advir do incentivo político, com a criação de programas 

inspirados em cidades modelo em sinalizações turísticas e mobilidade urbana ao 

redor do mundo, maiores incentivos para profissionais recém formados da área de 

turismo, e áreas como desenho industrial, diversas engenharias, arquitetura etc., de 

modo que para o turista que aqui desembarque provenientes não só de outras 



55 
 
 
 

regiões do Brasil, mas também da América do sul, do Norte e Europa 

principalmente, se sintam seguros e satisfeitos. Além de incentivar o retorno, as 

sinalizações devem instigar visitantes em potencial, ao passarem pela região e se 

sentirem atraídos a adentrar à ilha. 

Ao discorrer sobre o tema, tem-se que considerar a real utilização dos fatores 

necessários à universalidade dos sinais destinados à orientação turística, além de 

melhorias quantitativas e qualitativas nas sinalizações já existentes. 
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APÊNDICE - Sugestão de Sinalização 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, ( 2012). 


